
WAT TREK 
IK AAN ?

Deze vraag hoor ik bij vrijwel elke fotoshoot. Veel mensen
vinden het lastig om de juiste outfit te kiezen,

of weten niet goed waar ze op moeten letten. In dit schrijven
geef ik je verschillende tips en trucs om de

juiste keuze te maken, zodat je daarna kunt genieten van een
ontspannen fotoshoot.

Kleding tips

Belangrijkste tip:
Kies dat waar jij je lekker

 in voelt



Ga je met meerdere mensen op de foto, kies dan voor
bijpassende,  neutrale kleuren met één wat fellere kleur.

Of kies een hoofdkleur met wat varianten daarop. 

GEZINSOUTFIT

Kies één persoon binnen het
gezin met een bijzondere

outffit.



Durf te experimenteren
maar overdrijf niet. Te

groot, te veel of te
opvallend leidt de

aandacht af

Gebruik accessoires

Accessoires maken een foto
interessant. Denk daarbij aan

sirraden, hoedjes, bloemen, sjaals,
Maar soms echt een attribuut zoals

een gitaal, skatebord.



Mooie rode schoenen,
in dezelfde kleur als de

stropdas van de
partner, en t-shirt van
een kleine meid geven

prachtige uitstraling

Het gaat vaak om de details die een foto afmaken. Schoenen zijn
zo'n belangrijk detail.  Stem je schoenen af op de sfeer en locatie
en zorg met een match met de overige kleding. Sportschoenen en
sneakers zijn meestal niet zo'n goed idee. Blote voeten mag ook!

Schoenen



Houd in gedachten aan
welke wand je een foto wilt

hangen. Stel in de
woonkamer, stem dan de
kleur van je kleding af op

de sfeer van die
woonkamer

Trendy kleding kan betekenen dat je foto's er al snel verouderd
uitzien. Een klassieke look, met zacht kleurenpallet, eventueel
in combi met een felle kleur of accessoire zorgen dat je foto's

jaren aan de muur kunnen.

Tijdloos



Makkelijke kleding, zodat
kinderen zich vrij kunnen

bewegen

Kleding dat past bij de leeftijd, niet te netjes, leuk om naar te
kijken, laagjes en vooral ook makkelijk. Eventueel bijpassende

accesoires  Plezier staat voorop dus we gaan lekker spelen, dus
vies worden kan ook gebeuren, houd daar rekening mee!

Kinderen



Pas je kleding aan aan de omgeving van de fotoshoot. Kleding en
locatie kunnen elkaar echt versterken. Een meisje met een

romantisch jurkje met een boeket veldbloemen past prachtig in een
weiland of bij een boerderij, maar niet in een stedelijke omgeving. 
In een drukke omgeving kies je voor rustige kleding. Kies je voor

dezelfde kleur kleding als je omgeving: maakt je onzichtbaar

Twee weken nadat je bij de
kapper bent geweest zit je

haar op zijn mooist!

Omgeving



Trek kleding aan dat lekker zit en
waar je jezelf goed in voelt
Ga, liefst, twee weken vooraf naar de
kapper zodat je haar natuurlijk zit
Vertrouw op de fotograaf en geniet
van het moment.

Wat doe je wel!

Kleed niet iedereen  in exact dezelfde kleur of kleding
Kies je voor 1 kleur varieer dan in lichte en donkere tinten
Vermijd grote logo's, teksten, plaatjes en etiketten op je kleding
trek geen sport schoenen en (witte) sportsokken
Kies je voor lichte kleding, ga dan voor crème kleurig ipv
spierwit

Wat doe je niet!

Vind je jezelf aan de zware kant en wil je dat niet terug zien op de foto, kies
dan voor donkere kleding. Het eerste wat je op een foto ziet is het lichte

gedeelte. Draag je een lichte outfit dan lijkt dit gedeelte op de foto erg groot
en daardoor lijk je zwaarder dan je in werkelijkheid bent.



“Mode vervaagt, 
stijl is voor eeuwig.” 
 Yves Saint Laurent, ontwerper


