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KLEDING ALGEMEEN 
Wat zo leuk is aan een fotoshoot – of het nu om een familieshoot of een zakelijk 
portret gaat – is dat de voorpret al ruim voor de shoot begint. Natuurlijk denk je vast 
na over (of oefen je zelfs voor de spiegel) verschillende poses en houdingen. Maar 
daarnaast is vooral de kleding die je aantrekt superbelangrijk voor de foto.  

Het allerbelangrijkste is dit: draag iets waar jij je prettig in voelt. Hoe mooi, nieuw, 
hip of duur je outfit ook is, als je je er niet lekker bij voelt, dan zie je dat terug op 
foto. Hou je dus een beetje aan je eigen stijl. 

Een aantal handige richtlijnen zijn er wel. Effen kleding werkt meestal beter dan 
kleding met print. Zeker kleine ruitjes of dunne streepjes worden niet mooi op een 
foto. En kleding met letters of plaatjes leidt zelfs behoorlijk af.  

Zwarte kleding valt vaak een beetje weg op de foto dus kies iets lichter gekleurd of – 
als het je staat – een felle kleur.  

Verder is het, zeker bij een profielshoot, handig dat de kleding bij het doel van de 
foto past. Bijvoorbeeld op LinkedIn werkt een jasje écht! Donker is wat formeler, licht 
wat speelser.  

Zorg er tenslotte bij een boudoirshoot voor, dat je van tevoren geen knellende 
kleding draagt. Je wil liever geen afdruk van beha-bandjes of het elastiek van je 
sokken in je huid op de foto’s terug zien.  

ACHTERGROND 
In de studio kan je kiezen uit verschillende kleuren achtergrond. Bij alle kleuren, zeker 
ook bij wit of zwart, komen lichte of grijze kleding of zachte pasteltinten goed uit. 
Kies je voor een wat uitgesprokener achtergrond (geel, paars, groen of grijs) kan je 
kleding kiezen die afsteekt bij de betreffende kleur maar wel uit de zelfde kleurgroep 
komt. Bij geel kunnen bijvoorbeeld aardetinten, bij paars zijn zilver of grijsachtige 
tinten mooi. 

In de studio is het mogelijk, en ook handig om wat verschillende soorten  
kleding mee te nemen, zodat we tijdens de shoot een beetje kunnen  
afwisselen. 
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Laat je de foto’s op locatie maken? Hou ook daar rekening met de achtergrond.  
Trek bijvoorbeeld in een bosachtige omgeving liever geen schutkleuren aan. 

GROEPSFOTO 
Wanneer je met verschillende mensen op de foto gaat, probeer je kleding dan een 
beetje op elkaar af te stemmen.  

Hoewel een foto met de hele familie in spijkerbroek met wit shirt en blote voeten 
anno 2021 behoorlijk afgezaagd is, kan het geen kwaad als de kleding enigszins bij 
elkaar past.  

Een goede vuistregel is verder maximaal drie verschillende kleuren uit dezelfde 
kleurgroep in een foto. Ook liever geen zwarte en witte kleding samen in één foto. 
Probeer de kleding basic te houden – dan komen jullie of jullie band samen het 
meest centraal te staan op de foto. En daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om.  

VISAGIE 
Qua make-up en haar kan je het rustig houden, een naturel look is over het 
algemeen het mooist. Gebruik je gewoonlijk geen make-up, overdrijf het dan nu ook 
niet. Leef je je dagelijks wel uit met je make-upkwast? Dan kan je dat nu natuurlijk 
ook doen.  

Een beetje foundation en zeker poeder is wel voor iedereen min of meer een must. 
Het zorgt voor een egale teint op de foto en voorkomt al te veel geglim of te 
duidelijk zichtbare poriën. 

Wil je graag full glam op de foto of heb je een uitgebreide portretsessie geboekt, 
dan kan je visagie bijboeken. Geef je wensen tevoren aan, dan bespreken we de 
mogelijkheden. 
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Hieronder nog wat voorbeelden van kleding in foto’s. Hopelijk inspireert het je. Veel 
plezier met het uitkiezen van je collectie! Mocht je voorafgaand aan de shoot nog 
vragen hebben, mag je me natuurlijk altijd even bellen. Tot binnenkort! 

 


