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INLEIDING
In de afgelopen jaren was mijn aandacht altijd gericht op het geven van workshops

en seminars en het maken van de video’s die ik uitgebracht. Toen ik een paar jaar

geleden bij Kelby Training terechtkwam, raakte ik in gesprek met Scott en voordat ik

het wist, haalde hij mij over om een boek te gaan schrijven en hij had (natuurlijk) ge-

lijk.

Voor mij is fotografie een passie, niet slechts een beroep. Ik denk niet eens aan foto-

grafie als dagelijks werk (hoewel het doen van de boekhouding in de buurt komt,

maar dat is maar één dag in de week). Ik vertel mijn cursisten altijd dat je wat werk

betreft een paar opties hebt. De belangrijkste zijn:

1. Je kunt je hele leven voor een baas werken.

Je kunt lange dagen (of korte) maken, heel veel (of weinig) geld verdienen en een

beetje tijd overhouden voor hobby’s en je familie. Veel mensen die ik ken kiezen voor

deze optie. Zij ‘gaan’ letterlijk ‘naar hun werk’ en vinden het vaak niet echt leuk. Maar

dat is wat de meeste mensen doen.

2. Je kunt je eigen bedrijf beginnen.

Ik ben opgegroeid in een familie waar het hebben van een eigen bedrijf heel normaal

was. Zowel mijn grootouders als mijn ouders hadden een bedrijf. Dus toen ik nog op

school zat, wist ik al dat ik een eigen bedrijf wilde beginnen. Niet voor het geld, maar

omdat ik niet iedere dag ‘naar mijn werk’ wilde gaan. Ik wil later op mijn leven terug

kunnen kijken en beseffen dat ik een mooie koers heb gevolgd en als er genoeg geld is

om mijn leven te kunnen leven en voor mijn familie te zorgen, is dat genoeg. We heb-

ben geen drie auto’s en twee huizen nodig.

Natuurlijk loop je in het bedrijfsleven risico’s, maar in de huidige economie is er denk

ik geen enkel beroep dat je de garantie geeft dat je een aantal jaren hetzelfde kunt

blijven doen. Als je een eigen bedrijf hebt, heb je in ieder geval een beetje controle

over de situatie en kun je op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden.

‘Maar Frank, ik dacht dat dit een boek over fotografie is.’ Ja, dat is het ook, maar heb

een beetje geduld met me. Er is tegenwoordig een verontrustende trend in de foto-

grafie gaande. Het lijkt op de grap die ik altijd vertel (en dichter bij de waarheid komt

dan je denkt): wanneer iemand een viool koopt, is diegene iemand met een viool. Als

iemand echter een camera koopt, is hij of zij ineens een fotograaf. Dat zegt denk ik

genoeg.
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In het verleden was fotograaf een beroep, waarvoor je een gedegen opleiding moest

volgen en kennis moest hebben van licht, chemicaliën en apparatuur en dergelijke.

Als je tegenwoordig een camera koopt (dankzij de grote ‘polaroid’ op de achterkant,

zoals ik mijn schermpje noem), kun je meteen het resultaat zien en de leercurve is min-

der steil. Dat is op zich geen slechte zaak, maar dat wordt het wel wanneer mensen hun

aandacht voor kwaliteit verliezen en dat is wat tegenwoordig gebeurt.

‘Fotografen’ fotograferen tegenwoordig steeds vaker in het wilde weg en hopen dan

dat tussen het grote aantal foto’s de goede zit. Ook consumenten hebben steeds

minder aandacht voor kwaliteit en dat is ook begrijpelijk. In een markt waar prijzen

steeds verder dalen en de hoeveelheid explosief toeneemt, raken mensen gewend

aan middelmatige fotografie. Dat is simpelweg wat mensen de hele dag zien en krij-

gen als ze een ‘fotograaf’ inhuren. Ik heb websites gezien van bruidsfotografen die

voor een bruiloft € 300 – € 700 rekenen inclusief bewerken en als ik dan hun werk zie…

tsja, niet echt goed, maar ook niet vreselijk slecht.

Dus als je een fotograaf voor je bruiloft wilt inhuren, heb je drie mogelijkheden: (1)

vraag oom Henk, die een mooie digitale spiegelreflex heeft en gratis kiekjes kan maken

(en misschien zelfs wel een paar goede), (2) huur een ‘fotograaf’ in en betaal die € 300

tot € 700, zodat je in ieder geval betere foto’s krijgt dan oom Henk zou maken of (3),

huur een echte fotograaf in, betaal € 2000 tot € 7000 en krijg professionele opnamen.

Sommigen zullen dan zeggen: ‘Oké, dat is eenvoudig, huur de professional in.‘ Maar er

zitten meer kanten aan. Sommige mensen hebben gewoon geen geld voor een professi-

onal en zijn blij met de ‘fotograaf’. Maar (en dit kan een schok zijn) sommige ‘foto-

grafen’ zijn echt, maar ik bedoel ook echt, goed. Hun probleem is echter, dat zij hun

eigen graf graven.

Het probleem is dat je niet de ene dag € 300 kunt rekenen en de volgende dag je prijs

kunt verhogen naar € 2000 omdat je erachter komt dat je van € 300 niet kunt leven.

Dus als zij besluiten om hun baan op te zeggen om professioneel te gaan fotografe-

ren, zijn ze waarschijnlijk binnen korte tijd failliet. Hoe kunnen we dit nu verande-

ren? Nou, dat kunnen we niet. Maar we kunnen het onszelf wel gemakkelijker maken

en daarom heb ik dit boek geschreven.

Bekijk het eens van deze kant: je hebt fotografie in allerlei vormen. Een ervan is het

maken van kiekjes en ik denk niet dat je daar veel geld mee verdient, want er zijn te

veel ome Henks. Dan heb je nog kopieergedrag. Op fora zie je veel vragen zoals ‘Hoe

krijg ik de uitstraling van deze foto?’ Ik ben altijd een beetje verbaasd over deze vra-

gen. Bij de meeste afbeeldingen is het duidelijk hoe je ze moet maken, het zit ’m
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meestal in het licht, de styling en de pose en de kleur aanpassen is werk voor Photo-

shop. Mensen die dit vragen laten vaak een foto zien die met flitslicht is genomen of

anders is belicht dan ’die foto’, terwijl het origineel duidelijk bij natuurlijk licht is

gemaakt, of omgekeerd.

Stel dat ze het kunstje beheersen. Ze zijn dan een stapje hoger in de voedselketen en

kunnen een populaire uitstraling creëren, hoewel het niet hun eigen stijl is. Ik noem

deze mensen de technici. Er zijn veel technici. Ze verdienen wat geld, maar als een

ander goedkoper is en dezelfde stijl beheerst, worden ze vervangen.

Vervolgens komen we bij een groep, die ik de kunstenaars noem. Deze fotografen

hebben hun eigen ‘stempel’. Ze weten hoe ze hun afbeeldingen een eigen gezicht

kunnen geven, maar begrijpen ook de werking van licht en Photoshop (of hebben

een goede retoucheur), zodat ze iets kunnen maken dat een consument wil zien.

Kunstenaars worden ingehuurd vanwege hun eigen stijl en niet vanwege kosten of

kopieergedrag. Als je tot deze groep behoort, word je vanwege jezelf gevraagd niet

voor iets anders. De consument wil jou, wat betekent dat je een andere prijs kunt

vragen. Vraag niet te veel, want er zijn waarschijnlijk meer jij’s die ook mooi werk

leveren, maar als je slim bent, denk ik dat hier de mogelijkheden liggen.

Hoe ga je tot deze groep behoren? Als ik je een simpele oplossing kon geven, zou ik

waarschijnlijk heel rijk zijn, maar er is helaas geen algemene formule voor succes. In

de jaren dat ik cursussen geef, heb ik echter wel gemeenschappelijk dingen gevon-

den die een fotograaf wel of geen succes opleveren.

In dit boek vind je daar veel informatie over. Voor mij draaien

zowel fotografie als het leiden van een eigen bedrijf om

kleine details. Uiteraard moet je eerst de basis beheersen,

maar daarna gaat het in fotografie allemaal om details en

deze vergeten details komen in veel foto’s voor die ik zie tij-

dens het beoordelen van portfolio’s. Neem bijvoorbeeld een

prachtig belicht model op een geweldige locatie, technisch

gezien een adembenemende afbeelding. Ik kan de fotograaf

echter geen compliment geven. Als ze iets meer tijd hadden

genomen voor het poseren of de styling of als ze de compositie

net iets hadden veranderd, zou het perfect zijn geweest.

Je hebt natuurlijk altijd mensen die al heel lang fotograferen,

maar nog steeds foto’s maken die zelfs oom Henk zou wis-
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sen. Maar de meeste portfolio’s die ik beoordeel zijn van getalenteerde fotografen,

die net één of twee puzzelstukjes missen. Sommigen proberen het in Photoshop te

‘faken’, maar als je Photoshop nodig hebt om van een middelmatige afbeelding een

goede te maken, begin je verkeerd. Als je begrijpt wat fotografie inhoudt, weet je

dat je de gewenste uitstraling voor het grootste deel in de camera kunt creëren. Als

je details, zoals compositie, styling en pose in de gaten houdt, zul je er snel achter

komen dat fotografie om veel meer draait dan het kennen van je camera.

En daar gaat dit boek over. Ik zeg altijd: ‘Waarom zou je het faken als je het kunt cre-

ëren?’ Ik hoop dat je met alle tips in dit boek een goede basis kunt leggen om de

details te ontdekken voor je eigen opnamen. En denk niet dat je een professionele

fotograaf zou moeten zijn om dit boek te lezen. De tips zijn er voor zowel oom Henk,

de technici als de kunstenaars. Het beheersen van de details maakt van jou een betere

fotograaf, op welk niveau dan ook en je zult meer lol beleven aan het maken van

foto’s.

Veel plezier met het lezen van dit boek en laat je fotografie tot wasdom komen.
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::01 JE MODELLEN VINDEN

Je wilt niet weten hoe vaak mensen vragen hoe je modellen vindt. Natuurlijk willen we allemaal met de beroemde modellen

werken, maar laten we realistisch blijven. Meestal moeten we een paar stapjes terug doen. Maar zelfs dan zijn er geweldige

modellen om te fotograferen (sommigen zijn misschien zelfs beter dan de topmodellen). In dit hoofdstuk geef ik je een aantal

voorbeelden van hoe ik mijn modellen vind en doe ik je enkele suggesties aan de hand hoe jij je eigen modellen kunt vinden.

MODELLEN NAAR JE STUDIO KRIJGEN
Laten we eenvoudig beginnen: hoe krijg je een model naar je studio? Laten we zeg-

gen dat je het fotograferen beheerst en dat je een geweldige visagist hebt. Het enige

wat nog ontbreekt is een model. Misschien denk je wel, dat er genoeg modellen

beschikbaar zijn, maar ik ben bang dat ik je moet teleurstellen.

VRIENDEN, FAMILIE OF GEWOON VAN DE STRAAT

De eenvoudigste manier om te experimenteren met modellen is als je een goed

model in je vriendenkring hebt. En geloof me, de meeste mensen kennen wel

iemand die model kan staan. Een goed model hoeft niet altijd heel mooi te zijn. De

meeste modellen waar ik graag mee werk hebben iets ongrijpbaars wat moeilijk valt

uit te leggen. Natuurlijk zijn sommige modellen gewoon hele mooie meiden, maar

enkele van mijn favoriete modellen zijn niet diegenen die je op straat als model zou

herkennen. Je moet leren om dat te herkennen in mensen en besluiten of ze voor

jouw stijl of idee het geschikte model zijn.

Wanneer ik een model op straat scout, realiseer ik me dat de meesten het visite-

kaartje gewoon in de prullenbak gooien zonder mijn website te bezoeken. Dus als je

iemand op straat scout, zet diegene dan niet onder druk, maar geef alleen je visite-

kaartje (en geen geschreven briefje) met daarop je telefoonnummer en website.

Gebruik geen kaartje met een naakt- of lingerieafbeelding (mijn visitekaartje bevat

helemaal geen afbeeldingen). Een mooi kaartje met een duidelijke beschrijving van

je werkzaamheden en het adres van je website zou genoeg moeten zijn.

Wees niet ontmoedigd als mensen niet reageren. Wanneer ik mensen op straat

scout, reageren misschien een of twee mensen van de 25 tot 30 die ik een kaartje

heb gegeven. Hoe dan ook, het enige wat je moet doen om mensen die je als model

wilt te ‘vangen’ is ze te imponeren met je portfolio. En om die te maken, heb je… juist

ja, modellen nodig. Dus als je niemand in je buurt hebt en als de modellen op straat

niet reageren, zijn er andere mogelijkheden.
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0101 WEBSITES

Er zijn veel websites waar je modellen kunt vinden. Denk bijvoorbeeld aan Face-

book, maar Twitter, Instagram en Google+ kunnen ook goede bronnen zijn om

modellen te vinden. Het grootste probleem van deze websites is dat er veel mensen

online zijn die denken dat ze model kunnen staan, terwijl de meeste ‘modellen’ je

niet kunnen geven waar je naar op zoek bent of dat het teveel werk is om de juiste te

vinden.

Het is vaak beter om het juiste model te vinden op netwerksites, die gericht zijn op

onze markt. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat je een model kunt zoeken aan

de hand van de gewenste criteria. Je kunt letten op hoe lang iemand al model is, er-

varing met mode/beauty/glamour, locatie, betaald/TFP (Time For Prints, betaald

met afdrukken in plaats van geld) enzovoort. De meeste modellen hebben ook een

korte beschrijving in hun profiel en een portfolio.

Er zijn veel van deze websites die je een netwerk opleveren en de lijst wordt maan-

delijks langer. Ik krijg minstens een keer per maand een uitnodiging voor weer een

nieuwe modellenwebsite. Als je echter een goed model wilt, kan ik je aanraden om

naar een website te gaan die al wat langer bestaat, zoals Model Mayhem (zie
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www.modelmayhem.com). De redenen zijn simpel: deze websites zij duidelijk ge-

structureerd en er zijn al veel modellen op te vinden (of andere teamleden, maar dit

hoofdstuk gaat over modellen). Je vindt daardoor waarschijnlijk sneller wat je zoekt.

Laten we eerst eens kijken naar de manier waarop het voor mij meestal werkt. Wan-

neer ik op zoek ben naar een model, plaats ik meestal zoiets als het volgende.
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1. Wanneer we nieuwe modellen zoeken voor een specifieke sessie

Ik plaats een ‘casting call’ in het forum of cast ing call-gedeelte van de website. Het

helpt als je duidelijk omschrijft wat je nodig hebt en de algemene locatie. Ik krijg

vaak e-mail van modellen die duizenden kilometers weg wonen terwijl ik modellen

zoek voor een workshop in Nederland, dus beschrijf de locatie duidelijk. En denk

eraan dat sommige mensen zo slecht lezen, dat ze het zelfs nog niet snappen als je

het in hoofdletters schrijft. Dit zijn overigens modellen waar ik sowieso niet mee

werk, want waarschijnlijk vergeten ze zelfs om op te komen dagen. :-D

2. Wanneer we een model voor een bepaalde datum of gebeurtenis nodig hebben

Dit is vaak een beetje lastiger, want in situatie 1 is er geen druk en geen probleem als

iemand niet komt opdagen. In dit geval wel. Stel dat je klaar staat met je team en er
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is geen model. Dat is verschrikkelijk. Deze modellen selecteer ik dus veel zorgvuldi-

ger. Je ziet zo hoe ik dit aanpak.

0102 WANNEER EEN MODEL JE ALS VRIEND TOEVOEGT

Op de meeste sites kun je vrienden toevoegen. Het gebeurt vaak dat een geweldig

model je als vriend toevoegt en dat je dan denkt: ik moet haar echt eens vragen om

voor mij te poseren. Wees niet te snel.

Als je nog op zoek bent naar TFP-modellen (Time for Print, hier hebben we het later

in dit hoofdstuk over), is het meestal slim om te wachten tot het model je een bericht

stuurt. Meestal gebeurt dit een paar dagen nadat hij of zij je als vriend heeft toege-

voegd. Nu is het jouw beurt en kun je vragen of TFP een mogelijkheid is. Omdat het

model jou benaderde, is die kans groot en zijn jullie allebei blij. Als je echter meteen

reageert (en ik weet het, het is soms moeilijk om dat niet te doen), zal het model in

de meeste gevallen een vergoeding vragen voor het poseren of de reiskosten. Daar

is natuurlijk niets mis mee en als een model je portfolio naar een hoger niveau kan

tillen, moet je bereid zijn om hem of haar te betalen. Maar als je even wacht, kan je

dat wat geld besparen.

0103 EERSTE CONTACT

Het eerste contact dat je met een model hebt is van vitaal belang. Ik kijk altijd naar

de manier waarop zij/hij reageert op de casting call. In mijn casting calls ben ik altijd

zeer specifiek en vraag ik op de volgende manier om een paar foto’s:

‘Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe modellen voor onze modework-

shops. We willen graag modellen toevoegen die ervaring hebben met poseren

en beweging (zoals springen of dansen) en die beschikbaar zijn op vrijdag en

zaterdag van 10.00-15.00 uur. Als je interesse hebt, neem dan contact op via

Frank@frankdoorhof.com en stuur ons drie recente foto’s met minstens één

ongeretoucheerd portret.’

Deze kleine casting calls vertellen me vaak veel over hoe serieus een model is. Laten

we een aantal aanwijzingen eens onder de loep nemen. Veel reacties beginnen on-

geveer zo: ‘Hoi, ik las je casting call en ik ben erg geïnteresseerd’. Nou, deze gaan in

de prullenbak, hoewel ik wel altijd even hun portfolio bekijk. Maar als ze me niet de

drie gevraagde foto’s sturen, betekent dat vaak dat het model niet iemand is waar je

op kunt vertrouwen. Met andere woorden: veel modellen reageren vaak op alles

door te knippen en te plakken.
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Je zult ook veel reacties krijgen die wel de gevraagde foto’s bevatten, maar waarin

wordt gevraagd op welke dagen de workshops plaats zullen vinden. Als modellen dit

tijdens het eerste contact vragen, is de kans groot dat ze niet op komen dagen voor

de opnamen of de workshop waar je hem of haar voor wilt boeken, want de data

staan duidelijk in de casting call.

Als ik de gevraagde foto’s krijg en we in gesprek raken, komt hij of zij op mijn lijst met

modellen en begin ik met de selectie. Ik weet dat dit ongelofelijk hard klinkt, maar

geloof me als ik je vertel dat het aantal modellen dat niet komt opdagen enorm is. In

feite boeken we zelfs altijd minstens drie modellen als ik er één nodig heb. Sinds ik

echter bij de eerste selectie strenger ben geworden, is het aantal keren dat model-

len niet op komen dagen afgenomen.

Soms krijg je een reactie, zoals ik net heb beschreven, maar als je dan het portfolio

bekijkt, roep je uit: ‘Wow! Oh dit is geweldig! Wow! Wow! Wow!’ (ja, ik weet het, dit

is een beetje over de top). In dat geval begin ik een e-mailconversatie met het model

en probeer ik haar voor een testshoot te krijgen, maar ik blijf me bewust van wat er

zou kunnen gebeuren. En in alle eerlijkheid kan het soms ook goed uitpakken. Han-

teer deze regels dus niet als ‘gouden regels’, maar als houvast.

DE POLAROID/NIET-GERETOUCHEERDE AFBEELDING

Het is echt belangrijk om recente afbeeldingen te ontvangen. Stel je voor dat je een

mooi 18-jarig model boekt maar als ze op de set verschijnt, blijkt ze 40 te zijn. Oké,

dat zal niet zo vaak gebeuren, maar het gebeurt wel regelmatig dat het model dat je

studio binnen komt lopen niet lijkt op de foto’s die je op de website zag. Het kan zijn

dat een model is aangekomen of afgevallen, een andere haarlengte of -kleur of

andere fysieke veranderingen heeft. Dit kan een ramp zijn wanneer je bijvoorbeeld

een fotoshoot hebt gepland met een model met lang rood haar en ze blijkt bij bin-

nenkomst kort blond haar te hebben. Dat is balen!

Hoe zorg ik er dan voor dat ik het juiste model heb? Ik vraag haar nogmaals om drie

foto’s te sturen: (1) ten voeten uit, (2) driekwartweergave en (3) een opname van

het hoofd (of, afhankelijk van de soort opnamen, die we gaan maken, vraag ik om

een foto in bikini als we lingerie gaan fotograferen). Ik vraag ook altijd om een onge-

retoucheerde foto van het gezicht. Het maakt me niet uit of het een polaroid-, pro-

fessionele of met een mobiel gemaakte opname is, als het maar een recente niet-

geretoucheerde rechtstreeks van de camera afkomstige foto is.

6
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Ongeveer 99% van de foto’s die je online ziet, zijn in meer of mindere mate gere-

toucheerd. Zelfs als je bijvoorbeeld een Photoshop-goeroe als Scott Kelby bent, is

het belangrijk om te weten hoe je model eruitziet zonder Photoshop. Simpel gezegd:

het is voor sommige opdrachten niet aan te raden om veel te retoucheren, terwijl

het voor andere helemaal geen probleem is. Je kunt wat tijd besparen door een

model in te huren, dat van nature al een beetje ‘voor-gephotoshopt’ is (wat bete-

kent dat het model een goede huid en haar heeft, de lastigste zaken om in Photo-

shop te verbeteren).

PROFESSIONELE MODELLEN OF NIET

Zelfs op de gespecialiseerde modellenwebsites moet je zeer voorzichtig zijn met de

modellen die je boekt. Model zijn is populair en iedereen denkt dat hij of zij het kan

zijn. Dit maakt het je gemakkelijker om te vinden wat je wilt, maar ook veel moeilij-

ker om te krijgen wat je nodig hebt. Ik weet dat dit vreemd klinkt, dus ik zal het je uit-

leggen.

De modellen op de website hebben niet allemaal evenveel ervaring en sommigen

liegen er zelfs over. Het is ook moeilijk om een model te beoordelen aan de hand van

een online portfolio. Ik heb gewerkt met modellen met fantastische online port-

folio’s en het leverde geweldige foto’s op, die ik zelf ook mooi vond, maar om ze te

maken was verschrikkelijk.
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