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Bedankt om dit eBook te downloaden. Ik hoop dat je iets aan deze tips zult hebben.

Alhoewel ze niet camera-specifiek zijn, zal je wellicht merken dat alle foto’s in dit eBook 

gemaakt werden met een systeemcamera. Meer bepaald met verschillende modellen van de 

Fujifilm X-reeks.

Voor mij vormen deze camera’s door hun ideale combinatie van beeldkwaliteit en gewicht 

het meest geschikte materiaal voor de veeleisende reisfotograaf.

Indien je er meer over wilt weten, vind je een aantal blogposts over dit systeem op mijn blog 

www.morethanwords.be.

FUJIFILM X-E2 | XF 14mm F2.8 R | 1/240 sec @ f/10 | ISO 200

http://www.morethanwords.be/blog


Ongetwijfeld heb je deze 

quote van oorlogsfotograaf 

Robert capa al gehoord: ‘If 

your pictures aren’t good 

enough, you’re not close en-

ough’. Zoals met alle quotes 

zit er een flinke grond van waarheid in deze. 

Dichterbij komen heeft nog maar zelden de 

kwaliteit van een foto verminderd! Mijn favorie-

te lenzen zijn breedhoeklenzen. In het geval van 

Fujifilm was dat vroeger de 14 mm prime maar nu 

verkies ik de 10-24 f/4 OIS aangezien die nog 

breder gaat en gestabiliseerd is. Toen ik nog 

met fullframe reflexcamera’s fotografeerde, ge-

bruikte ik vaak een 16-35 zoom.

Deze lens wordt door velen als een essentiële 

landschapsfotografie-lens beschouwd. Voor 

mij is het mijn favoriete portretlens, tenminste 

toch voor het maken van omgevingsportretten.

1. Breder en dichter gaan

Alhoewel een klassiek, kadervullend telefo-

to-portret van een karakterkop best mooi kan 

zijn, is het nadeel van dat soort foto’s dat ze 

weinig context geven: ze zeggen weinig over 

het leven van de geportretteerde.

Dus, de volgende keer dat je iemand fotogra-

feert, maak dan gerust het klassieke tele-shot 

op f/1.2 of f/1.4 (zelf gebruik ik Fujifilms excel-

lente 56 mm f/1.2 daarvoor, die equivalent is 

met een fullframe 85 mm lens), maar blijf niet op 

je lauweren rusten na dat shot. 

Een breedhoeklens geeft je veel meer context 

maar je moet veel dichter gaan bij de persoon 

(of de cobra-slang) die je wilt fotograferen. Een 

breedhoeklens beloont je vaak ook met mooie, 

dramatische vluchtlijnen die diepte suggereren.

FUJIFILM X-E2 | XF 14mm F2.8 R | 1/180 sec @ f/11 | ISO 200

Tip: probeer je onderwerp niet te dicht bij de 

rand te zetten om te sterke vertekening van 

het hoofd of andere ledematen tegen te gaan.

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujinon_lens_xf14mmf28_r/
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujinon_lens_xf10_24mmf4_r_ois/specifications/
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujinon_lens_xf56mmf12_r/
http://www.fujifilm.com/news/n131218.html


Ik ben er heilig van overtuigd dat goede reisportret-

ten niet stiekem met een 300 millimeter telefoto ge-

maakt worden van aan de overkant van de straat (zie 

ook de vorige tip). In tegendeel, ik vraag bijna altijd 

toestemming om iemand te fotograferen, tenzij dat 

door het vragen van die toestemming het moment dat 

ik probeer vast te leggen, verloren zou gaan.

Wanneer ik reis naar landen waar de bevolking 

geen Engels spreekt, probeer ik een paar woor-

den van de plaatselijke taal te leren. Je zou ervan 

versteld staan hoeveel krediet je dat oplevert. Zo 

heb ik bijvoorbeeld leren zeggen ‘Kan je hierheen 

kijken?’ en ‘Kan je daarheen kijken?’ in het Hin-

di. Maar zelfs wanneer je geen iota van de taal 

spreekt, kan je nog altijd het verschil maken door 

de toon van je stem en hoe je je gedraagt.

Het voordeel van met mensen een ‘praatje’ te 

maken of ze een kopje thee aan te bieden (als 

zij je al niet voor zijn daarmee) is dat je voorbij de 

‘konijn-in-een-lichtbak’-portretten kan raken, 

waarbij de geportretteerde stokstijf en onge-

2. interageer met mensen
wennig recht in je lens kijkt. Na een tijdje worden 

mensen gewoon aan je aanwezigheid en zullen 

ze verder doen met hun activiteiten, wat sponta-

nere foto’s oplevert. Of ze zullen je geduld belo-

nen met een authentieke glimlach in plaats van 

een geforceerde, zoals deze twee heren in een 

thee-stalletje in Rajasthan.

Voor dit beeld gebruikte ik een flitser om de helde-

re achtergrond in overeenstemming te brengen met 

de donkere voorgrond (we bevonden ons onder een 

tentzeil). Ik gebruikte ook een variabel XS Pro filter 

(van B+W) om mijn opening op f/4 te kunnen hou-

den en toch de flitssynchronisatietijd van 1/180e te 

kunnen respecteren. Zonder dat filter had ik op f/11 

of f/16 moeten fotograferen, waardoor de achter-

grond veel te scherp  en dominant zou worden. 

Ik heb zelfs een tip-in-de-tip voor je: de pas ge-

lanceerde Cactus V6 Mk II flits-zender laat nu toe 

om heel wat flitsers, zelfs studio-exemplaren, te 

gebruiken op om het even welke sluitertijd, zelfs 

met Fujifilm camera’s. Een bespreking vind je hier.FUJIFILM X-E2 | XF 14mm F2.8 R | 1/180 sec @ f/4 | ISO 400

http://www.schneiderkreuznach.com/en/photo-imaging/product-field/b-w-fotofilter/products/filtertypes/nd-filters/nd-vario/
www.morethanwords.be/blog/high-speed-sync-for-fujifilm-cameras


Alhoewel velen onder ons op reis gaan om tot rust 

te komen, heb ik al gemerkt dat reizende fotogra-

fen soms nog gestresseerder zijn dan thuis, om-

wille van de druk die ze zichzelf opleggen om met 

sterke foto’s naar huis te komen.

In plaats van foto-opportuniteiten na te ja-

gen, kan het soms beter zijn van ze naar je 

toe te laten komen. Letterlijk. Tijdens de India 

workshops die ik samen met Matt Brandon or-

ganiseer, geven we onze deelnemers vaak de 

volgende opdracht: zoek een interessante ach-

tergrond en vat er minstens een half uur post 

bij. Verplaats je niet. Werk met de omgeving en 

wacht tot er een interessant onderwerp je ka-

der binnenwandelt. 

In Pushkar, India, vond ik deze mooie achter-

grond met een ouwe Royal Enfield motorfiets. 

Die zorgt voor de context. Het volgende halfuur 

experimenteerde ik met het fotograferen van de 

3. VERTRAAG JEZELF: Vat post 
bij een INTERESSANTE achtergrond

mensen die voorbij kwamen. Ik probeerde mét en 

zonder flitser, snellere en tragere sluitertijden en 

varieerde mijn compositie. Ik wilde wat kleur- en 

inhoudelijk contrast en dus wachtte ik tot deze 

kleurrijk geklede vrouw in beeld wandelde. Ik ge-

bruikte een sluitertijd van 1/8e seconde om haar 

net genoeg bewegingsonscherpte mee te geven.

FUJIFILM X-Pro1 | XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 1/8 sec @  f/14 | ISO 400

TIP: in dergelijke situaties helpt het om je 

camera op continumodus in te stellen, zodat 

één druk op de ontspanknop een aantal foto’s 

oplevert. Achteraf kies je dan de scherpste.

Ik maakte meer dan 40 foto’s en experimenteerde met verschil-

lende sluitertijden om net de juiste dosis onscherpte te krijgen.

http://thedigitaltrekker.com/photo-tour-nindia/
http://thedigitaltrekker.com/photo-tour-nindia/
http://thedigitaltrekker.com/photo-tour-nindia/


Dit is een heel dankbare techniek voor city- 

trips: je zou denken dat je om de stedelijke 

drukte te fotograferen, een snelle sluitertijd no-

dig hebt maar het omgekeerde is vaak waar: 

probeer je sluitertijd eens te vertragen naar 

1/15e of 1/30e seconde en volg tijdens het fo-

tograferen je onderwerp, in dit geval een typi-

sche Londonse taxi.

Deze techniek wordt ‘panning’ (‘meetrekken’) 

genoemd. Hij vraagt wat oefening maar als het 

lukt is het resultaat zoveel beter dan een gewo-

ne statische foto van hetzelfde onderwerp.

Om overdag aan zo’n relatief trage sluitertijd 

te raken, zal je vaak je lens moeten dichtknij-

pen tot aan haar kleinste lensopening (grootste 

f-getal) en je laagste ISO gebruiken. Zelfs dan 

zal je soms nog een grijsfilter of een polarisa-

tiefilter moeten gebruiken. Het helpt ook om op 

voorhand al te focussen op de zone waar je on-

derwerp voorbij zal komen en dan je camera in te 

4. VERTRAAg JE CAMERA: 
PROBEER een ‘PANNING-shot’

stellen op manuele scherpstelling. Op die manier 

vermijd je dat je camera tijd verliest met scherp-

stellen. Zet je camera ook op de continu-modus 

en maak een aantal beelden terwijl je je onder-

werp volgt in de zoeker. Met wat geluk zit er één 

scherpe foto bij.

Panning is iets waar weinig andere reizende fo-

tografen (letterlijk) de tijd voor nemen. Dus krijg 

jij meteen een ander soort foto’s wanneer je het 

wel doet.

FUJIFILM X10 |  1/30 sec @ f/2 | ISO 400

TIP: Deze techniek werkt ook goed bij 

valavond. De stadslichten worden dan 

felgekleurde strepen in de achtergrond.

Bij panning-foto’s werkt een panoramische uitsnede vaak goed, 

omdat deze bijdraagt tot het filmische gevoel.



Daar waar de vorige techniek je kan helpen om 

een gevoel van beweging over te brengen, helpt 

deze net om rust en kalmte weer te geven door 

je onderwerp gedurende meerdere seconden of 

zelfs meerdere minuten te belichten.

Deze techniek werkt vooral goed wanneer je be-

wegende wolken en/of water in je foto hebt. Je 

kan hem toepassen bij landschappen maar ook 

bij stadszichten.

De meeste fotografen doen ‘s ochtends en ‘s 

avonds aan lange sluitertijden-fotografie maar 

de techniek kan ook overdag werken, vooral 

wanneer je architectuur fotografeert. Je hebt wel 

een stevig statief nodig en een paar flinke grijs-

filters. Ik gebruik zelf die van Formatt-Hitech. 

Dit Britse merk heeft een 16 stop ND filter: dat 

verlengt een belichting van 1/250e seconde tot 

maar  liefst 4 minuten! Langer is overigens niet 

altijd beter: veel hangt af van hoe snel de wolken 

bewegen en welke sfeer je in je foto wilt leggen.

5. Vertraag je camera nog meer: 
LONG EXPOSURE FOTOGRAFIE

FUJIFILM X-T1  | XF 10-24mm F4 R OIS | 85 sec @ f/14 | ISO 400

TIP: Long Exposure foto’s geven echt 

een compleet ander beeld van de 

realiteit. Daardoor werken ze ook vaak 

goed in zwart-wit. Neem eens een 

kijkje bij het werk en de tutorials van 

de internationaal bekende Long 

Exposure fotograaf Joel Tjintjelaar.

Mijn Three Legged Thing Brian statief, Fujifilm X-T1, 10-24 en 

een set Formatt-Hitech filters. Als afstandsbediening gebruikte 

ik een eenvoudig maar doeltreffend exemplaar dat eigenlijk voor 

Canon camera’s bedoeld is. Indien je met Nikon of Canon werkt, 

is de Camranger misschien iets voor jou: dit toestelletje laat je 

draadloos je camera bedienen via een App op je mobiele tele-

foon of tablet.

http://www.Formatt-Hitech.com
http://www.bwvision.com
http://www.3leggedthing.com/evolution-3-brian-carbon-fiber-tripod-kit-airhed-blue.html
http://www.camranger.com


Vaak zal je horen beweren dat de beste mo-

menten voor reisfotografie zich aan het uit-

einde van de dag bevinden: ‘s morgens vroeg 

of ‘s avonds laat (het zogenaamde ‘golden’ 

light vlak voor de zonsondergang en het ‘blue 

hour’ vlak erna. 

Alhoewel je heel mooie foto’s kunt maken op 

die momenten, zou het zonde zijn om de rest 

van de dag niet te fotograferen, omdat het 

licht ‘te hard’ is.

Ten eerste hoeft hard licht niet noodzake-

lijk slecht te zijn: het kan heel goed van pas 

komen wanneer je architectuur fotografeert, 

omwille van de harde schaduwen die het cre-

eert en omdat het zo het lijnenspel van de ar-

chitectuur kan accentueren en meer diepte in 

je foto’s kan brengen.

6. ZOek naar mooi 
natuurlijk licht...

Ten tweede, tenzij je in een woestijn fotogra-

feert, zijn er overdag ook schaduwplekjes te 

vinden met zachter licht. Vaak hoef je ge-

woon de andere kant van de straat maar te 

verkennen. Aarzel niet om mensen die je wilt 

portretteren een paar meter te verplaatsen 

indien je denkt dat het licht daar beter is.

In dit beeld plaatste ik het model volgens de 

‘regel van drie’ en zorgde ik ervoor dat haar 

gezicht wat zon ving. De sterke schaduwen 

en de diagonale lijn helpen om het oog van de 

kijker naar haar te leiden.

Dit beeld werd gemaakt met een Fujifilm 

X100T. Hier kan je lezen waarom dit een van 

mijn favoriete camera’s is voor citytrips.

FUJIFILM X100T |  1/240 sec @ f/11 | ISO 200

http://www.morethanwords.be/blog/2015/5/12/10-reasons-why-i-love-the-fujifilm-x-100t


Net zoals weinig reizende fotografen de moeite 

doen om een statief mee te nemen om met lange 

sluitertijden te experimenteren, zijn er nog minder 

die een flitser meenemen. Nochtans kan net op 

zo’n zonnige zomerbestemming een flitser van pas 

komen om op het even welk moment van de dag 

mooie portretten te kunnen maken.

Ik heb haast altijd een flitser en een paraplu (en 

soms een paraplu-adapter) bij. Soms zet ik die op 

een statief maar vaak vraag ik eenvoudigweg aan 

een omstaander om even lichtassistent te spelen. Ik 

gebruik mijn flitslicht heel graag in een zogenaam-

de ‘cross-lighting’ setup: daarbij laat ik de zon van 

langs achteren komen, hetgeen een mooi contour-

licht geeft op het onderwerp. Indien ik zó belicht dat 

ik detail in de achtergrond wil bewaren, zou mijn on-

derwerp zonder extra flitslicht uiteraard onderbe-

licht zijn. Door de flitser toe te voegen kan ik de de 

voorgrond apart (en naar wens) belichten. Dit levert 

een mooie, haast driedimensionele look op.

7. ... of maak je eigen 
zachte licht met flitslicht

Indien je met een (digitale) spie-

gelreflex werkt, is er een over-

daad aan flitssystemen om uit te 

kiezen. Met mijn Fujifilm  came-

ra’s gebruik ik vooral de (manue-

le) Godox V850 en Cactus RF60 

flitsers. Fujifilm TTL-liefhebbers 

kunnen een kijkje nemen bij het 

eerste TTL-systeem voor Fujfilm: de Roboshoot zen-

ders. Ik heb ze zelf getest en ze werken prima.

Indien je meer wilt leren over flitsen met reporta-

geflitsers, neem dan eens een kijkje bij mijn 

Making Light en Making Light II eBooks, 

verschenen bij Craft & Vision.

FUJIFILM X-T1 | XF 10-24mm F4 R OIS | 1/180 sec @ f/8 | ISO 800

TIP: Spaar een beetje geld en ruimte voor een 

flitsparaplu. Het is immers niet zozeer de prijs 

van je flitser maar de grootte van je lichtomvorm-

er die voor mooie, zacht verlichte portretten zal 

zorgen. Ik gebruik zelf de Lastolite Trifold. Je 

kan deze zó compact samenvouwen dat je geen 

excuus hebt om hem niet mee te nemen op reis.

http://www.morethanwords.be/blog/2015/5/28/review-godox-v850-manual-li-ion-flash
http://store.cactus-image.com/cactus-v6-rf60-wireless-flash-transceiver-lighting-kit-a/?gclid=Cj0KEQiAj8uyBRDawI3XhYqOy4gBEiQAl8BJbVYWGQjbq1d4M9GhV_kQVblfDyqccC7kcgyVHfXbUXcaAuYz8P8HAQ
http://www.sereneautomation.com
http://craftandvision.com/products/making-light
http://craftandvision.com/products/making-light-2
http://www.lastolite.com/trifold-umbrella-36-lllu2127


Misschien heb je ooit wel eens zo’n oorlogsfilm 

gezien waar een soldaat geblinddoekt zijn ge-

weer moest demonteren en terug monteren. Wel, 

iets vergelijkbaars moet je met je camera kunnen. 

Ik bedoel niet dat je hem uit elkaar moet kunnen 

vijzen, maar je moet wel weten waar alle knopjes 

staan. En, misschien nog belangrijker, je moet ze al 

op voorhand instellen zodat je op het ‘moment dé-

cisif’ snel kunt reageren.

Moderne camera’s hebben veel features om je 

daarbij te helpen, zoals gezichtsdetectie (nogal wat 

pro’s vinden dat maar een gimmick maar ik vind het 

echt nuttig), Auto ISO, manueel bijsturen bij auto-

focus, persoonlijke instellingen en wat meer.

Wat ik zo handig vind aan spiegelloze systeemca-

mera’s, is dat ik in mijn elektronische zoeker het 

beeld zie dat ik zal krijgen in plaats van het beeld 

dat ik denk dat ik zal krijgen. Ik kan veel sneller 

reageren indien het live histogram dat ik in de zoe-

ker zie me vertelt dat de foto op het punt staat 

8. WEES ALTIJD PARAAT

verkeerd belicht te worden. Om die reden houd ik 

ook van de ouderwetse draaiknoppen op mijn Fuji-

film camera’s en de diafragma-ringen op de lenzen: 

ik kan ze makkelijk veranderen en zie altijd in een 

oogopslag de instellingen. 

Je huidige camera beter leren kennen zal soms tot 

betere foto’s leiden dan (te snel) een nieuwe te ko-

pen. Spaar je geld voor een vliegtuigticket!

Ik zag de foto links in een fractie van een seconde in 

mijn ooghoek. Gelukkig had ik de camera al ingesteld 

voor een typische buitenfoto. Wanneer de vrouw op-

keek, hoefde ik enkel de ontspanknop in te drukken. 

De onmiddellijke feedback in de electronische zoeker 

toonde me meteen of ik de foto had of niet.

FUJIFILM X-E2 | XF 14mm F2.8 R | 1/420 sec @ f/4,5 | ISO 1600

Camera’s worden steeds complexer en de 

bijgeleverde handleidingen voldoen vaak 

niet. Daarom kan het een goed idee zijn 

om een paar euro uit te geven aan een 

externe handleiding, zoals deze 

111 X-Pert Tips for the Fujifilm X-T1.

http://www.rockynook.com/shop/photography/the-fujifilm-x-t1/


Hoe vaak heb je een fotogenieke karakterkop op 

reis al beloofd om bij je terugkeer een foto op te 

sturen... om het daarna helemaal te vergeten? Het is 

mij alvast iets te vaak overkomen. Daarom neem ik 

op reis nu altijd een kleine draagbare printer mee: de 

Fujifilm Instax Share SP-2. Dit toestelletje print 

direct-klaar prints op visitekaartjes-formaat die je 

onmiddellijk kan uitdelen. Werk je met een Fujifilm 

systeemcamera die WIFI aan boord heeft, dan kan je 

rechtstreeks van je camera naar de printer printen. 

In het andere geval kan je eenvoudigweg met je 

smartphone een foto maken en die dan via de iOS 

of Android App afdrukken op de Instax.

Het grappige is dat ik oorspronkelijk deze prints 

als bedanking wou uitdelen. Maar door dat te doen 

kreeg ik steeds meer fotogenieke gezichten te fo-

tograferen. Ik heb een paar van mijn favoriete fo-

to’s, zoals de coverfoto van dit boekje, te danken 

aan dit printertje! Dit toestelletje is echt ‘good kar-

ma’ op batterijen!

9. De INSTAX 
‘instant karma’ printer

FUJIFILM X-E2 | XF 14mm F2.8 R | 1/180 sec @ j f/9 | ISO 200

Mijn vriend en collega Matt Brandon print een foto tijdens een 

van onze India Photo Workshops.

Foto © Fujifilm. Ondertussen is een tweede versie van deze print-

er beschikbaar, de SP-2, die met een oplaadbare batterij werkt!

http://thedigitaltrekker.com/2014/03/review-fujifilm-instax-share-sp-1-smartphoto-printer/
http://thedigitaltrekker.com/photo-tour-nindia/


Alhoewel de overvloed aan nieuwe indrukken die 

je op reis te fotograferen krijgt, heel inspirerend 

kan werken, maakt het feit dat je op reis bent 

het soms ook moeilijker om die onderwerpen 

goed te vereeuwigen. Ten eerste heb je vaak niet 

al je favoriete materiaal bij de hand, tenzij je een 

persoonlijke sherpa bij je hebt!

Ten tweede is het licht niet altijd optimaal wanneer 

je bij een bezienswaardigheid aangekomen bent. 

Neem bijvoorbeeld deze foto van het prachtige, 

uit de rotsen uitgehouwen David Gareja klooster 

in Georgië. Ik kwam er pal op de middag aan - niet 

10. Leer de basiCs 
van BEELDBEWERKING

meteen het meest flatterende licht om dit soort 

onderwerpen te fotograferen. Het contrast was 

verschrikkelijk en veel hoger dan wat om het even 

welke camera aan kon.

Dus maakte ik een belichtings-

trapje en voegde ik in Lightroom 

6/CC de verschillende foto’s sa-

men tot een HDR-foto via Foto 

> Samenvoegen > HDR. Het resultaat daarvan 

weerspiegelde veel beter hoe mijn eigen ogen de 

scène zagen toen ik daar was.

Indien je meer wilt leren over beeldbewerking, 

dan is een abonnement op mijn Nederlandstalige 

training website Photofacts Academy ongetwij-

feld iets voor jou! Je kan de meer dan 60 uur vi-

deo-training twee weken gratis uitproberen! 

 

Daarnaast zijn er nog mijn Lightroom Ontmaskerd 

boek en eBook en mijn Engelse eBooks, training 

videos en Lightroom presets bij Craft & Vision.FUJIFILM X-Pro1 | XF 18mm F2 R | f/16 | ISO 200

Wanneer je fotografeert met de bedoeling een HDR te maken, zorg er dan 

voor dat het lichtste beeld voldoende detail in de schaduwen heeft en het 

donkerste beeld voldoende detail in de hooglichten. Alhoewel je uit de hand 

kan werken, krijg je de beste resultaten met een statief. Op mijn Fujifilm ca-

mera’s gebruik ik de belichtingscompensatie-functie in de Camera Remote 

App om de foto’s te maken zonder dat ik de camera hoef aan te raken!

www.pfa.nl/uitproberen
http://craftandvision.com/collections/piet-van-den-eynde
http://craftandvision.com/collections/piet-van-den-eynde/products/photoshop-for-photographers
http://craftandvision.com/collections/piet-van-den-eynde/products/photoshop-for-photographers
http://craftandvision.com/collections/piet-van-den-eynde/products/colour-grading-presets
http://www.morethanwords.be/colorific-color-grading-presets/ 


About meHallo, mijn naam is Piet Van den Eynde. Mijn website vind je op 

www.morethanwords.be.

Ik ben een Belgisch freelance fotograaf met een passie voor reizen, fo-

tograferen en les geven. Ik probeer deze drie dingen zo vaak als ik kan 

te combineren. Om die reden organiseren Matt Brandon en ikzelf elk jaar 

een fotoreis in India. Indien je op mijn nieuwbrief geabonneerd bent (klik 

deze link indien dat nog niet het geval is), zal je daar meer over vernemen 

van zodra we de data voor het nieuwe jaar vastegelegd hebben.

Verder ben ik mede-oprichter van  www.photofactsacademy.nl, 

de grootste Nederlandstalige online training-website voor fotografie en 

beeldbewerking. Ook schrijf ik ook regelmatig voor Shoot, België’s be-

langrijkste fotomagazine.

Als Adobe Lightroom Certified Expert heb ik een uitgebreid Lightroom 

boek geschreven. Dat vind je hier in het Nederlands en hier in het 

Engels.

Tenslotte heb ik ook drie Lighroom preset bundels, een aantal Engels-

talige eBooks en twee Photoshop training videos geproduceerd die ver-

krijgbaar zijn bij Craft and Vision.

Twitter: @mtwpiet

Facebook: Piet Van den Eynde

KORTINGEN voor nieuwsbrief-abonnees:
• Bespaar 5 € op de eBook-versie van Lightroom 6/CC Ontmaskerd.

Volg deze link en gebruik code REIZENISLEUK1

• Bespaar 5 € op de gedrukte versie van Lightroom 6/CC Ontmaskerd.

Volg deze link en gebruik code REIZENISLEUK2

• Bespaar 7,5 € op de bundel van gedrukt boek en eBook

Volg deze link en gebruik code REIZENISLEUK3

Deze codes zijn geldig tot 31/12/2016

• Bespaar 10 € op een jaarabonnement op Photofacts Academy, dé 

Nederlandstalige trainingwebsite rond fotografie en beeldbewerking (PFA).

Zo lang je lid blijft, blijf je de korting behouden. Al meer dan 3.000 leden 

gingen je voor! Meer info vind je hier.

Om lid te worden volg je deze link. De code REIZENISLEUK4 is al voor je ingevuld!
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http://www.morethanwords.be
http://eepurl.com/feSXw
http://craftandvision.com/collections/piet-van-den-eynde
http://www.lightroomontmaskerd.be
http://craftandvision.com/collections/piet-van-den-eynde
http://sites.fastspring.com/morethanwords/product/lightroom6ccontmaskerd
http://www.morethanwords.be/op-reis/lightroom-6cc-ontmaskerd-gedrukte-versie
http://www.morethanwords.be/op-reis/copy-of-lightroom-6cc-ontmaskerd-gedrukte-versie-inclusief-verzending-in-belgi-of-nederland
www.photofactsacademy.nl
http://pfa.nl/couponcode.asp?frmCoupon=REIZENISLEUK4
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