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Het begin

Essentiële vaardigheden:Essentiële vaardigheden:

• Het maken van een profielschets van een model.
• Manieren om het juiste model te vinden, vooral met behulp van internet.
• Het gebruik van een modellenbureau voor het snel en gemakkelijk vinden

van een model.
• Een goede voorbereiding van een sessie, het maken van afspraken en het

opstellen van een checklist.



Introductie
Het belangrijkste in de glamour- en modelfotografie is het model; de fotograaf komt pas op de
tweede plaats met zijn camera en apparatuur. Degene die vóór de camera staat is de bepalende
factor. Als er geen goede verstandhouding is tussen de fotograaf en het model, zal de fotograaf
nooit de gewenste foto’s kunnen maken. Een fotoshoot begint altijd met het vinden van het
juiste model, daarna komen pas de andere zaken. Hoofdregel is: respecteer te allen tijde het
model en diens waardigheid! Benader de modellen met hetzelfde respect als waarmee u zelf
behandeld wilt worden. Modellen zijn mensen met gevoelens, misbruik deze nooit!

Een model zoeken
Alles valt en staat bij het vinden van het juiste model, maar waar moet u zoeken? Er zijn
verschillende mogelijkheden om modellen te vinden waarvan er enkele hierna beschreven
worden. U kunt dan zelf beoordelen welke voor u de meest geschikte is.

Criteria
Voordat u foto’s gaat maken, is het van belang te weten welk genre het wordt en wat voor model
hier het best bij past. Er moet als het ware eerst een profielschets gemaakt worden van het
model. Voor beginnende fotografen is het niet verstandig meteen met artistiek naakt te begin-
nen, zeker niet met een onervaren model. Begin met het maken van portretten en fashionfoto’s;
niet dat dit gemakkelijker is, maar het is minder confronterend.
Als budget geen rol speelt, is het raadzaam een professioneel model te benaderen. Leg uit wat u
wilt gaan fotograferen en het model helpt u er wel doorheen. U hoeft zich dan alleen druk te
maken over de techniek. Mislukken de foto’s, dan is dat alleen voor u een teleurstelling; het
model gaat gewoon verder met de volgende klus.
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Veel fotografen denken dat een goed model een perfect figuur moet hebben. Dat is natuurlijk
onzin; een goede fotograaf kan met elk model werken en van elk model goede foto’s maken.
Natuurlijk gebruikt u voor foto’s voor een tijdschrift over gezond eten geen volslank model.
Maar voor andere doeleinden kan een volslank model heel mooi zijn. Een niet geheel perfect
model dwingt u als fotograaf creatief te zijn en alles eens vanuit een andere hoek te benaderen.
Het is van wezenlijk belang dat er een goede relatie is tussen model en fotograaf. De fotograaf
moet een goed gevoel hebben bij een model, dan pas zijn goede foto’s mogelijk. Er moet
‘chemie’ zijn tussen model en fotograaf. In de artistieke naaktfotografie is het ook heel belangrijk
dat er wederzijds vertrouwen is, wat bij beginnende fotografen wel eens een probleem vormt.
Het is van belang de sessies rustig op te bouwen en het vertrouwen van een model te winnen; de
resultaten zullen er naar zijn.

Tip: de eerste stappen
Begint u net met modelfotografie, lees dan rustig dit boek door en probeer de sessies stap
voor stap uit. Wilt u liever onder begeleiding de eerste shoots doen, kijk dan eens op
www.dutch-glamour.nl voor workshops.

Werken in opdracht
Opdrachtgevers willen vaak bekende personen als model gebruiken; deze persoon wordt dan het
‘gezicht’ van een product. Bij reclamefoto’s is meestal sprake van een aanzienlijk budget en dit
soort foto’s wordt altijd tot in detail uitgewerkt door een reclamebureau. De fotograaf hoeft dan
alleen nog de belichting te regelen en een goede foto te maken. Er komt weinig creativiteit bij
kijken, alles is al uitgestippeld. Toch zijn er veel reclamefotografen die het concept en de uit-
werking zelf doen; dit zijn vaak creatieve mensen die de mooiste foto’s maken. Door deze foto’s
goed te bestuderen, kunt u veel leren. Neem dus de tijd om modelfoto’s van andere fotografen te
bestuderen.
Voor vrije opdrachten kunt u een willekeurig model kiezen, al moet dat natuurlijk wel aan uw
profielschets voldoen. Leg uit wat er verwacht wordt, wees eerlijk en open en dan zult u zien dat
het resultaat er ook naar is (mits de techniek in orde is).

Opmerking > Een gouden regel is: geen glamourmodellen onder de 18 jaar. Ook al is er
toestemming van ouders, doe het niet. Andere opdrachten zijn geen probleem, maar dan ook
altijd met volwassen begeleiding.

Samenwerking met het model
Ook al bent u blij dat iemand model wil staan, begin niet meteen met artistieke naaktfoto’s.
Bouw een samenwerking rustig in verschillende sessies op. Probeer vertrouwen te winnen en laat
met voorbeelden zien dat u kunt fotograferen.

Hoofdstuk 1: Het begin
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Website
Maak een professionele website zoals www.dutch-glamour.nl en zet daar modelfoto’s op. Geef
een korte uitleg over wie u bent en wat u doet, zodat modellen meteen weten met wie ze te
maken hebben. Vermeld publicaties en andere uitingen waar foto’s voor gebruikt zijn. Hoe meer
u laat zien, hoe aantrekkelijker de site wordt. Gebruik uitsluitend foto’s van eigen collectie en
alleen foto’s van modellen die daar toestemming voor hebben gegeven. Hyves en Facebook zijn
als website ook mogelijk, maar niet professioneel genoeg. Met een eigen website bereikt u meer.

Directe benadering
Het kan wat moeite kosten om zomaar op iemand af te stappen die u als model zou willen, om
die uw visitekaartje aan te bieden en te vertellen wat u doet en waarom u die persoon benadert.
Vertel wat en hoe u fotografeert en nodig uit om op uw website te kijken. Vraag eventueel een
telefoonnummer of e-mailadres aan het model in spe en onderhoud zelf het contact. Neem na
een paar dagen contact op om te vragen of de website bekeken is en nodig het model eventueel
uit in uw studio voor een kennismakingsgesprek.
Benadruk dat er iemand mee mag komen; hierdoor voelt een model zich vaak veiliger en het
verlaagt de drempel. Laat een partner ook de voorbeelden zien, dan weet ook die wie u bent en
heeft hij of zij een gezicht bij de fotograaf. Dat voorkomt achterdocht, want partners hebben
vaak meer moeite met de shoots dan de modellen zelf.

Focus op Fotografie: Glamour- en naaktfotografie
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Waarschuwing > Pas op met het benaderen van vrienden om model te staan. Juist doordat
men elkaar goed kent, kan er een bepaalde schroom ontstaan om te poseren. Vrienden zullen
eerder vragen of het wel allemaal mooi wordt en hebben vaak minder geduld dan de wat meer
ervaren modellen. Het kan, maar weet wat u doet.

Houd er rekening mee dat niet-professionele modellen geen ervaring hebben met poseren.
Geduld is dan een schone zaak. Aan de hand van fotovoorbeelden kunt u laten zien wat de
bedoeling is; zelf de poses dan nog eens voordoen is ook een goede optie en maakt wat u wilt
voor beginnende modellen veel duidelijker. Geef zo veel mogelijk complimenten tijdens het
maken van de foto’s, dat werkt vaak beter dan kritische opmerkingen, want kritiek maakt
beginnende modellen onzeker.

Hoofdstuk 1: Het begin
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Modellenbureaus
Voor het snel en gemakkelijk vinden van een model biedt een modellenbureau uitkomst. Als een
opdrachtgever een specifiek model nodig heeft, kan makkelijk in het bestand op bepaalde criteria
gezocht worden. Er zijn in Nederland en België niet meer zo veel grote modellenbureaus; inter-
netforums en community’s zijn erg populair geworden en hebben de modellenbureaus naar een
tweede plaats verdrongen. Een bekend bureau is Elite Model Management, dat evenals Dutch
Casting Agency vooral gericht is op fashion, maar ook modellen voor glamourfotografie levert.
Voor meer professionele bureaus kan het best gekeken worden op www.bmcd.nl, de website van
de branchevereniging voor Nederlandse modellen- en castingbureaus. Gerenommeerde
modellenbureaus leveren vaak geen modellen voor naakt- of glamourfotografie, of tegen schrik-
barend hoge prijzen.

Tip: probeer een klein bureau
U kunt ook werken met de kleinere of beginnende bureaus in uw directe omgeving. Die
zijn goedkoper, al hebben ze meestal geen uitgebreid modellenbestand.

Veel modellenbureaus werken met eigen contracten, zowel voor de modellen als voor de foto-
graaf. Het is raadzaam deze goed door te nemen, zeker als het gaat om publicatierechten en
commercieel gebruik van de foto’s. Het beste is om met een eigen contract te werken; mocht het
modellenbureau of het model dit niet aanvaarden, ga dan op zoek naar een ander bureau.

Focus op Fotografie: Glamour- en naaktfotografie
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Opmerking > Gerenommeerde modellenbureaus werken anders dan de modellenbureaus op
internet. De internetbureaus hebben een inschrijving met een online database en meestal geen
strenge selectiecriteria. Deze bureaus moeten het hebben van de inschrijvingen waar ze geld voor
krijgen. De grote bureaus hebben vaak een kantoor met gespecialiseerd personeel dat de casting
voor de modellen doet. Is het model niet goed genoeg, dan wordt het niet ingeschreven.

Beginnende fotografen denken vaak dat ze, als ze eenmaal een model via een bureau hebben
gevonden, daarna buiten het bureau om het model kunnen benaderen voor een shoot, om goed-
koper uit te zijn. Doe dit niet, het is een van de regels waaraan u zich moet houden. Niet alleen
de fotograaf krijgt problemen, het model ook. Maar wat moet u doen als een model u benadert?
Dit is een moeilijke kwestie en niet zo een-twee-drie te beantwoorden. In dit geval is het beter
even contact op te nemen met het modellenbureau om te vragen of dit geoorloofd is, al kan dat
nadelige gevolgen hebben voor het model.

Internet
Internet is de makkelijkste en snelste manier om modellen te zoeken. Het is wel belangrijk de
juiste websites of forums te vinden. Er is inmiddels zoveel, dat u al snel door de bomen het bos
niet meer ziet. Het gevaar bestaat dat fotografen en modellen zich inschrijven bij zoveel verschil-
lende sites, dat het bijna onmogelijk wordt om ze allemaal bij te houden, met als gevolg verou-
derde informatie.
Er zijn fotografen die bij elke modellensite ingeschreven staan om zo veel mogelijk modellen te
vinden die op TFP-basis werken. Begrijpelijk, maar dit is wel de verkeerde mentaliteit; deze
fotografen willen als het ware voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en hebben simpelweg
geen geld over voor een model. Als u niet zo veel te besteden heeft, spreek dan een vaste prijs af;
op die manier is het model gemotiveerder om te poseren en krijgt u betere foto’s. En, ook niet
onbelangrijk, het model wil graag terugkomen voor een nieuwe opdracht.

Opmerking > TFP is een afkorting van Time For Print. Het betekent dat de modellen voor
de tijd die ze plannen voor de shoot betaald krijgen met afdrukken van de goede foto’s.
Tegenwoordig is er ook TFCD: in plaats van prints krijgen de modellen dan een cd-rom of
dvd met de foto’s.

Een populaire site in Nederland is www.dutchheaven.nl. Het is meer een ontmoetingsplaats
voor modellen, fotografen, visagisten en opdrachtgevers dan een modellenbureau. U moet zelf
contact opnemen met de modellen. Door middel van een forum met verschillende topics kan
gezocht worden naar modellen of visagisten. Het is erg jammer dat er geen casting calls gemaakt
kunnen worden. Lid worden van Dutchheaven is gratis, maar dan zijn de mogelijkheden
beperkt. Als betalend lid kunt u uitgebreider zoeken, meer foto’s plaatsen en meerdere e-mailtjes
versturen.

Hoofdstuk 1: Het begin
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Opmerking > Een casting call is een oproep voor modellen, visagisten of voor speciale projec-
ten waarop gereageerd kan worden. Op deze manier kunt u heel gericht een model of visagist
zoeken.

Een andere goede website is www.modellennet.be met zowel Nederlandse, Belgische als Franse
modellen. Door middel van een uitgebreide zoekmachine kunt u specifieke modellen zoeken. De
zoekcriteria kunnen betrekking hebben op leeftijd, huidskleur, woonplaats, lingeriemaat, type
shoot en nog veel meer. De modellen die aan deze criteria voldoen, worden zichtbaar gemaakt.
Door middel van een intern e-mailsysteem kunt u contact opnemen met de modellen. De
modellen en fotografen kunnen fotoalbums maken op de website. Als u modellen heeft toege-
voegd aan uw favorietenlijst, krijgt u automatisch een e-mail als er nieuwe foto’s geplaatst zijn;
een handige functie om in contact te blijven met de modellen. Hoe actiever u bent op de web-
site, hoe meer mensen uw profiel bekijken. De site heeft ook een database met locaties voor
shoots.

Focus op Fotografie: Glamour- en naaktfotografie
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In Duitsland is de meest uitgebreide website te vinden: www.model-kartei.de. Helaas staan er
niet veel Nederlandse en Belgische modellen op, maar de interface van de website is erg mooi. Er
zijn veel forums en complete galerieën met foto’s. Iedereen kan een pagina met alle relevante
gegevens en foto’s maken en verder worden alle gegevens ingevuld die nodig zijn om een goede
zoekopdracht te kunnen uitvoeren. Zeker voor het vinden van modellen beschikt de site over een
geweldige zoekmachine. Door middel van Jobs (casting calls) kunt u oproepen voor zowel
modellen als fotograferen plaatsen. Het team achter de website is erg actief; al snel wordt er een
e-mailtje gestuurd met de mededeling dat het lang geleden is dat er is ingelogd, of omdat een
casting call afgelopen is. Ook wordt er gemaild als er modellen zijn die aan de opgegeven zoek-
criteria voldoen. Dus wilt u in Duitsland gaan shooten, dan is dit de site voor u.
Een echte commerciële site is www.modellenplein.nl. Hier kan snel een model gevonden wor-
den. Het is geen echte modellensite, maar meer een advertentiesite voor vrouwen en mannen die
geld willen bijverdienen. Alle soorten modellen kunt er vinden, van bikinimodel tot erotische
modellen. U kunt een account maken en daarna credits kopen per sms. Het benaderen van een
model kost één credit. De modellen reageren over het algemeen snel. Het zijn echter vaak
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amateurmodellen of erotische modellen, dus pas een beetje op met wie u gaat werken. Voor het
snel vinden van een model is deze site zeker de moeite waard.
Als laatste de misschien wel beste website om modellen, visagisten en opdrachten te vinden:
www.modelmayhem.com. Op deze site staan honderdduizenden modellen en visagisten, per
land gesorteerd. U zoekt door middel van een zeer uitgebreid zoeksysteem en kunt exact opgeven
waaraan een model moet voldoen. Als een model is geselecteerd, komt de persoonlijke pagina
daarvan tevoorschijn met portfolio en relevante gegevens. Via deze pagina kunt u een persoonlijk
bericht sturen. Het mooiste van de website is het plaatsen van casting calls; u kunt per land zoe-
ken naar oproepen van modellen en visagisten, maar u kunt ook zelf een casting call plaatsen als
u voor een bepaald project een model en visagist nodig heeft. Deze casting calls hebben een
begin- en einddatum, zodat u deze niet zelf na het verstrijken van de einddatum hoeft te verwij-
deren. Vaak vragen de modellen een vaste poseervergoeding. Het voordeel van het betalen van
een model is dat die sneller hun afspraken nakomen; dit geldt overigens ook voor de fotografen!
Iedereen kan gratis inschrijven op deze website, maar betalende leden hebben meer mogelijkhe-
den en meer menuopties.

Focus op Fotografie: Glamour- en naaktfotografie
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