
“O ja.. ik moet nog een foto maken voor op Facebook”. Herkenbaar? In 
de hectiek van de afspraak, kan het moeilijk zijn om de tijd te nemen 
om een foto te maken voor op social media. 

De 1/3 regel betekend niet meer en niet minder dan dat je beeld in 9 
vlakken verdeeld. Je zorgt dat de dingen die jij op de foto wilt plaatsen 
op 1 van de 1/3e lijnen staan. Zowel horizontaal als verticaal.

De vuurtoren staat netjes nabij de 1/3e 
lijn aan de rechterkant maar toch vult 
de gehele hoogte. Dit is een goede 
manier om kijkruimte te suggesteren.

De lengte van de weg wordt bena-
drukt door een groot deel van het 
beeld te laten vullen vanuit de  kijkers 
optiek. Plaatsing van de horizon is be-
langrijk bij het maken van een foto.

SOCIAL MEDIA FOTOGRAFIE

 HOE MAAK JE EEN GOEDE FOTO?

Direct in de camera kijken biedt geen 

kijkruimte en is dus indringend. 

Een positieve kijkruimte is rustig en 
neemt ons mee door het beeld. Dit is 
meest geschikt als social media foto-
grafie.

KIJK RUIMTE

Als je een portret maakt, wordt de 
kant waar de persoon naar toe kijkt de 
‘kijkruimte’ en die ruimte doet iets met 
de ontvanger. Wat wil jij bereiken?

1/3 REGEL

Gebruik deze manier als je de persoon echt in de spotlicht 
wil zetten.



Meer weten over het maken van goede social media 
fotografie? Wij kunnen je helpen! Kijk voor meer infor-
matie op https://leefbaarheid.gelderland.nl

Drie is het magische getal in 
de fotografie. 

Mensen doen het beter op foto’s dan 
objecten.

Zorg dat het belangrijkste centraal staat.

Deze foto bevat veel niets zeg-
gende ruimte. Het is beter om 
meer te richten op de mensen.

MENSEN

ONEVEN AANTALLEN
De beste manier om een beeld heel snel heel 
interessant te maken. Het menselijk brein zoekt 
alles in ‘paren’ en dus is het binnen de fotografie 
een veelgebruikte truc om met oneven aantallen 
te weken. 

Zo houd je langer de kijker vast!

Mensen zijn groepsdieren en vinden het statis-
tisch gezien erg fijn om naar andere mensen te 
kijken. 

Foto’s met andere mensen worden 
gemiddeld vaker en langer bekeken. 

Niet iedereen is comfortabel voor de camera. 
Spreek van te voren uit waarom je een foto 
maakt en wat je er mee gaat doen. Vraag of ze 
er mee akkoord gaan.


