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Wat is straatfotografie? 

• Definitie is er niet officieel 

• Straatfotografie is het vastleggen van 
spontane, alledaagse gebeurtenissen in de 
openbare ruimte. 

• Het is vooral erg leuk  
(en soms ook een beetje spannend) 



Hoe je verhaal vertellen 

• Mensen 

• Achtergrond details / context 

• Balans brengen in het beeld 

 











Details 

• Mensen 

• Objecten 

• Afwisseling 

• Time-out 



Details van mensen Details in het straatbeeld 





(Zelf)vertrouwen 

• Moed 

• Lezen van de situatie 

• Wanneer laten 







Benaderen van mensen 

• Direct 

• Candid 













Oefening 1 – Contact maken 

• Probeer zoveel mogelijk foto’s te maken zonder problemen 
• Zoek de volgende mensen: 

– Artiest 
– Winkelier 
– Jonge man/vrouw 
– Oude man/vrouw 
– Visser 
– Taxi chauffeur 

• Benader je onderwerpen op verschillende manieren: 
1. Vraag toestemming 
2. Zonder iets te zeggen, maar met lichaamstaal 
3. Probeer een candid foto te maken 



Opgaan in je omgeving 

• Geaccepteerd worden 

• Posten 

• Wachten 

• Manier van werken 

• Werk alleen! 





Compositie 

• Framing 

• Focus 

• Schaduwen 

• Spiegelingen 

• Hoek 

• Kleur 

• Beweging 

• Positie 









Onderwerpen vinden 

• Rustig blijven 

• Anticiperen 

• Camera klaar 







Het moment of het beeld 

• Design/look van het beeld 

• Boodschap 









Camera techniek - instellingen 

• Diafragma voorkeur 

• Auto ISO 

• Centraal focuspunt 

• Geluid uit 







Oefening 2 - Posten 

• Experimenteer met: 

– Compositie 

– Het pakken van het juiste moment 

 



Cameratechniek - Lenskeuze 

• Groothoek 
– Spannend 
– Midden in de actie 
– Veel scherp 
– Onopvallende lens 

 
• Tele 

– Veilig op afstand 
– Afstandelijk 
– Onderwerp geisoleerd 
– Opvallende lens 



Tips 

1. Verwerk achtergronddetails in je compositie. 

2. Zorg ervoor dat andere elementen niet afleiden van je hoofdonderwerp. 

3. Houd de achtergrond rustig. 

4. Probeer eens een andere hoek dan horizontaal of verticaal. 

5. Zoek naar ongebruikelijke dingen. 

6. Leer te anticiperen op dingen die staan te gebeuren. 

7. Laat altijd je camera aan met de lenskap eraf. 

8. Blijf beleefd, niet defensief, wanneer je gevraagd  
wordt wat je aan het doen bent. 

9. Glimlach terug, wanneer iemand oogcontact maakt. 

10. Houd je zenuwen onder controle, wees gedurfd, maar niet opdringerig. 

11. Op publiek terrein mag je foto’s nemen zonder uitleg.  
Maar geef die wel wanneer je gestopt wordt. 



Verantwoording 

Deze presentatie is gebaseerd op het artikel Street portraiture – The amateur 
photographer masterclass with Brett Harkness uit het tijdschrift Amateur 
Photographer van juni 2010. 

 

De foto’s zijn van Ferdinand Veldmans. 



Referenties 

• Straatfotografie; gids voor de beginner 
http://www.hermandepagter.com/?p=550  

• Presentatie straatfotografie door AFV Kontrast 
http://www.slideshare.net/afvkontrast/straatfotografie  

• Website gespecialiseerd in straatfotografie 
http://www.straatfotografie.nl 
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Je bent een artiest,  
met een bakje geld voor je.  

Een foto is prima, ook zonder 
toestemming. Nadat de foto gemaakt is 

vraag je om geld. 

Je bent een winkelier.  
Toeristen die zo maar een foto van je 
maken vind je niks. Als ze echter even 

de moeite nemen een praatje met je te 
maken is daarna 1 foto wel OK. 

Je bent een jonge man/vrouw.  
Een foto is geen probleem. 

Je bent een oude man/vrouw.  
Liever geen foto, dat brengt ongeluk. 

Je bent een visser.  
Als mensen zonder toestemming een 

foto maken wordt je boos.  
Als ze het netjes vragen is het goed. 

Je bent een taxi chaffeur.  
Na het nemen van de foto met 

toestemming maak je een praatje met 
de fotograaf en laat je hem niet meer 

gaan. Zonder toestemming hoor je hem 
uit (na het nemen van de foto) over 

waarvoor het gebruikt wordt. 


