
Het doel van productfotografie

Het doel van productfotografie is het zo voordelig 
en duidelijk mogelijk weergeven van een product 

om een maximale aantrekkelijkheid te krijgen voor 
potentiële klanten.



Hoe duidelijkheid te bereiken?

✔Duidelijk weergeven van de vorm
✔Materiaalstructuur benadrukken

✔Kleur zo correct mogelijk weergeven



Hoe duidelijkheid te bereiken?



Hoe voordelig weergeven?

✔Beeldopbouw en compositie
✔Kleurweergave (sfeerbeelden)

✔Detailweergave
✔Sfeerbeelden maken



Hoe voordelig weergeven?



Witbalans



Witbalans



Witbalans

✔Regelt kleurtemperatuur
✔Op witte achtergrond => zonder grijskaart
✔Op zwarte achtergrond => met grijskaart



Licht en belichting



Harde en zachte schaduwen



Harde en zachte schaduwen

✔Hard licht geeft harde schaduwen, Zacht (of 
diffuus) licht geeft zachte schaduwen
✔Harde schaduwen = kleine lichtbron
✔Zachte schaduwen = grote lichtbron



Harde en zachte schaduwen



Continue vs flitslicht



Continue licht

✔Diffuser licht omwille van grotere lichtbron
✔Minder lichtopbrengst

✔Langere sluitertijd mogelijk/nodig
✔Meerdere soorten



Soorten continuelicht

✔PL- lampen (daglichtlampen)
✔Led lampen

✔Halogeen lampen
✔TL-lampen



Flitslicht

✔Veel lichtopbrengst op korte tijd
✔Kan bewegende onderwerpen bevriezen
✔Wordt gebruikt bij fotografie zonder statief

✔Meestal hardere schaduwen



Opstelling lichtbronnen

✔Heel erg afhankelijk van onderwerp
✔In mindere mate afhankelijk van achtergrond

✔Altijd beginnen met één hoofdlicht
✔Veel experimenteren!



Onder- en achtergronden



Fotograferen op zwart of wit

✔Neutrale achtergrond
✔Veel gebruikt voor webshops

✔Gemakkelijk voor meerdere producten



Fotograferen op zwart of wit



Fotograferen op wit

✔Grote lichtbronnen met diffuus licht
✔Maakt zachte schaduwen

✔Zachte overgangen in kleur
✔Achtergrond is mee belichtingsbron



Fotograferen op zwart

✔Gericht licht gebruiken
✔Ondergrond materiaal moet diep zwart zijn

✔Grijskaart gebruiken voor witbalans
✔Hardere schaduwen



Gebruik van de lichttent

✔Schaduwloze fotografie
✔Niet ideaal voor de meeste producten

✔Goedkoop en gemakkelijk
✔Veel gebruikt voor sierraden



Gebruik van de lichttent



Veel gebruikte achter- en 
ondergronden

✔PVC sheets
✔Formica
✔Trespa
✔Papier

✔Metaal (al dan niet glanzend)
✔Glas/plexiglas

✔Stoffen



Technieken en instellingen



Raw vs jpeg

✔Raw altijd nabewerken
✔Raw geeft hogere uiteindelijke kwaliteit

✔Witbalans jpeg MOET in camera juist zijn



Camera instellingen

✔ISO altijd op “native” iso camera
✔Indien mogelijk op statief werken

✔Diafragma zo klein mogelijk
✔Manuele scherpstelling indien mogelijk

✔Camera manueel instellen
✔Witbalans in camera juist zetten



Speciale lenzen

✔Macro lenzen
✔Tilt/shift lenzen

✔Technische camera



Speciale lenzen



Speciale technieken

✔360° product
✔Focusstacking

✔Compositie-fotografie



Speciale technieken
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