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Op alle rechtsbetrekkingen van Anita Neve Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is 
afgedrukt op de achterkant van dit briefpapier. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

 

	

	

 
ALGEMEEN 
Als je kind op de foto gaat, is het handig hem of haar daar vantevoren vast op voor 
te bereiden. Sommige kinderen vinden het geweldig om al die aandacht te krijgen, 
anderen vinden het soms een beetje spannend. Hoe dan ook, benadruk dat het een 
leuk uitje wordt. Misschien is het leuk om samen vast gekke bekken te oefenen voor 
de spiegel, zodat je kind lekker vrij in zijn of haar velletje komt te zitten.  
 
DE SHOOT 
Het belangrijkste is dat je kind er zin in heeft. Ik wil je kind graag zo ontspannen en 
vrolijk mogelijk in beeld brengen. We gaan gewoon lekker kijken wat werkt en vooral 
wat je kind leuk vindt. Vaak is de aandacht, zeker bij kleine kinderen, weer snel 
voorbij. Daar gaan we dus rekening mee houden. Het is belangrijk dat je kind zich op 
z’n gemak voelt.  
 
PROPS 
In de eerste plaats ben ik portretfotograaf. Dat gezegd hebbend: bij kindershoots 
zijn materialen soms leuk om de foto’s een unieke uitstraling te geven. Ik heb zelf het 
een en ander aan kinderspullen maar als je iets bepaalds in gedachten hebt maakt 
dat de foto natuurlijk persoonlijker. Dus heeft je kind favoriet speelgoed, mooie 
vleugeltjes, supermancape of wat dan ook; neem dat gerust mee. Bedenk wel dat 
het belangrijkste van de shoot je kind zelf is. Dus neem ook weer niet de hele 
speelgoedkist mee. 
 
GROEPSFOTO 
Wanneer er meer kinderen op de foto gaan, of het gaat om een gezinsportret, 
probeer je kleding dan een beetje op elkaar af te stemmen. Zie ook het aparte 
infosheet met kleidingtips. 
 
VISAGIE 
Voor kinderen gebruiken we natuurlijk geen visagie. Toch kan het soms voorkomen, 
bij bepaalde soorten licht of bij een bijzondere sfeerfoto, dat ik een klein beetje 
poeder wil gebruiken. Dat heeft echt alleen te maken met de lichtval en komt de 
foto soms ten goede. Het is natuurlijk niet zo dat je kind er dan opgemaakt uitziet.  
 
Veel plezier met de voorbereiding. Mocht je voorafgaand aan de  
shoot nog vragen hebben, mag je me natuurlijk altijd even bellen.  
Tot binnenkort! 


