
#5 TIPS 

FOTOGRAFEREN 
MET  

TEGENLICHT



Hi, 

Hartstikke leuk dat je dit E-book 
hebt gedownload.  

Ik deel 5 tips die ik gebruik om de 
perfecte tegenlicht foto te maken 

tijdens het gouden uur. 

Veel plezier tijdens het 
fotograferen. 

Liefs, 
Eliane van Schaik Photography 



TIP #1

FOTOGRAFEER 
TIJDENS HET GOUDEN 

UUR

Het mooiste natuurlijkste licht kun 
je fotograferen tijdens het gouden 

uur. Het gouden uur is het uur 
voordat de zon onder is.  

Reken altijd 1,5 uur voordat de zon 
onder is om te fotograferen.Tijdens 
het gouden uur krijg je een prachtig 

tegenlichtrandje langs het 
onderwerp. Het tegenlichtrandje in 

de haren geeft een magische sfeer aan 
de foto tijdens de zonsondergang.  

Het licht tijdens het gouden uur 
geeft de lucht een geel/oranje tintje 

waardoor de foto een mooie kleur 
krijgt en het geen wit uitgebeten 

lucht wordt.



TIP #2

FOTOGRAFEER OP EEN 
GESCHIKTE LOCATIE

De achtergrond is erg belangrijk 
voor het creëren van prachtige 

tegenlicht foto’s.  
Om het beste resultaat te krijgen 

moet een boom of bosrand aanwezig 
zijn in de achtergrond zodat je een 
mooi tegenlichtrandje krijgt in de 

haren van het model.  
 

Als je tegen de lucht gaat 
fotograferen verdwijnt het 
tegenlichtrandje en mis je 

automatisch de sfeer van de 
tegenlicht foto’s. 



TIP #3

ZET JE WITBALANS HOGER 
VOOR EEN WARMERE 

SFEER

Je wil een warme sfeer creëren als je 
gaat fotograferen tijdens het gouden 

uur.  
Om de sfeer nog warmer te krijgen 

raad ik je aan om je witbalans hoger 
te zetten. Als je de witbalans hoger 
zet krijgt de lucht nog een mooiere 
gloed en komt de foto nog meer tot 

zijn uiting. 
De witbalans staat vaak op 6000 

Kelvin. Als je tegenlicht foto’s gaat 
maken raad ik je aan om de witbalans 

op 7300 Kelvin te zetten.



TIP #4

FOTOGRAFEER MET 
DE JUISTE 

INSTELLINGEN

Fotograferen tijdens het gouden uur 
kan een hele klus worden met de 

camera instellingen.  
Zorg dat het onderwerp niet te 

donker is, en dat de achtergrond niet 
te licht is. 

Ik raad je aan om de ISO tussen 
100-400 te houden zodat de lucht nog 
een mooie kleur heeft. De sluitertijd 

raad ik aan om tussen 1/320-800 te 
houden zodat het onderwerp niet te 

donker oogt. Je moet namelijk niet een 
silhouetten effect krijgen. Probeer 

je diafragma laag te houden op f2,8 of 
3,5 zodat je meer natuurlijk licht in 

je lens ontvangt. Het draait 
natuurlijk om de balans tussen je 

sluitertijd, ISO en diafragma. 



TIP #5

FOTOGRAFEER NIET IN 
1 LIJN MET DE ZON

Als je de zon in 1 lijn achter 
het onderwerp hebt staan zul 
je een waas krijgen in je foto. 

Om deze waas te voorkomen kun 
je een stap opzij zetten zodat 
de zon niet direct achter het 
onderwerp staat, maar aan de 

zijkant.  
Het tegenlichtrandje zie je 

sowieso bij het onderwerp, en 
als je dan de zon links of 

rechts achter het voorwerp 
voorbij ziet schijnen zul je 

meer zien van het onderwerp in 
de foto en daarbij komt ook nog 
kijken dat je camera beter kan 

scherpstellen.




