
STIJLGIDS



Jullie hebben een fotosessie geboekt en hebben waarschijnlijk  
wel wat vragen:

Welke kleren moeten we dragen?
Wat moeten we meebrengen?
....

Dat zijn zowat de meest gestelde vragen in onze studio.
 
De keuze van de juiste kledij kan het verschil maken tussen een gewoon 
kiekje en de perfecte foto.
In deze stijlgids vinden jullie alvast een aantal voorbeelden en tips in 
verband met:

• Familie- en portretfotografie
• Kinderfotografie  
• Babyfotografie en Newborn-fotografie
• Zwangerschapsfotografie    

Maar eerst enkele algemene tips

• Meestal maken we foto's op een donkere en een witte  
 achtergrond: Donkere kleren op een donkere achtergrond zien  
 er heel leuk uit, net zoals witte kleren met bv een jeans op  
 een witte achtergrond
• Vermijd al te drukke prints op jullie kleren
• Vermijd het vermengen van verschillende stijlen  
 (bv hypermodern samen met klassiek...)
• Willen jullie graag wat kleur in de foto's, stem dan de kleuren op  
 mekaar af: bv iedereen in lichtblauw

Fotoshoot??



Familie- en portretfotografie
Gaan jullie met het hele gezin of familie op de foto, zorg er 
dan voor dat de kleren en kleuren op mekaar afgestemd zijn.
Kies bv een kleur uit en ga dan even in de verschillende 
kleerkasten snuffelen wat er bij past. Vermijd daarbij zeker 
kleren met opvallende opschriften of al te drukke prints.

We werken met verschillende achtergronden, meestal zwart 
en wit. Donkere kleren op een zwarte achtergrond werken 
heel goed en lichte kleren op een witte achtergrond 
eveneens.

Willen jullie graag een foto aan de muur, kies dan zeker kleuren uit 
die in jullie interieur passen

Maar eigenlijk valt er over kleuren en smaken niet echt te twisten!  
Kies vooral iets uit dat jullie zelf mooi vinden!

Tot slot: willen jullie graag jullie huisdier mee op de foto, dan kan dat, 
maar laat het best eerst even weten.





Ze mogen natuurlijk hun speelgoed of hun favoriete knuffel  
meebrengen, dat geeft een persoonlijke toets aan de foto's.

In onze studio hebben we verschillende attributen, meestal in  
neutrale tonen. 

Kinderfotografie

Komen jullie met de kids, breng dan gerust meerdere outfits 
mee zodat we kunnen afwisselen. We hebben een kleedruimte 
beschikbaar. 

We werken meestal met witte achtergrond, de kinderen 
kunnen dan vrijuit spelen in onze studio terwijl we 
foto's maken.

Gewoonlijk maken we foto's op blote voeten





Baby en Newborn

Voor baby's is er tijd om ze andere kleertjes aan te trekken of om 
een flesje te geven. Dus breng zeker verschillende outfits mee.

En we maken altijd wel enkele foto's in hun blootje, dat geeft een 
tijdloos effect. Willen jullie samen op de foto voor een intimistisch 
portret, dan kan dat op een respectvolle manier.



Zwangerschapsfotografie

Zwangerschapsreportages maken we meestal tussen 32 en 36 weken.  
Helemaal naar het einde van de zwangerschap toe lopen we het risico op 
een vroeger-dan-geplande bevalling en voelen de meeste dames zich vaak 
ook niet meer optimaal. 

Probeer vóór de fotosessie zoveel mogelijk loszittende kleding te dragen, 
zodat er geen afdrukken van strakke kleding zichtbaar zijn op de huid. 

Grote broer(s) en/of zus(sen) mogen natuurlijk ook mee op de foto.

Een zwart bovenstuk combineert het mooist met een zwarte broek, eve-
nals een wit bovenstuk met een witte broek.
Een topje dat u omhoog kunt schuiven of een blouse die u opengeknoopt 
kunt dragen, komen mooier tot hun recht dan jurkjes. 

Maar draag vooral wat je zelf mooi vindt!

Kleine babyaccessoires mag u altijd meenemen om op de buik te leggen 
(zoals schoentjes, een fopspeen, knuffeltje,...)





#FOTOBENNYWINCKELMANS

Contacteer ons gerust voor meer info.

Een reservatie maken kan telefonisch of on-line via 
www.fotobw.be/reservatie

Fotografie Benny Winckelmans
Gemeentestraat 80

3010 Kessel-Lo

gsm 0479 44 52 05
info@fotobw.be
www.fotobw.be


