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Kunstwerken van je kind of van jezelf 

Fotografeer of scan die prachtige werken en verzamel ze in een fotoboek. Zie zo de ontwikkeling! 

 

Schrijver in de dop 

Maak met je kind een eigen boek of een stripboek, getekend door je kind. Je kind tekent en kleurt, ver-

telt het verhaal, eventueel met jouw hulp en jij maakt daarvan je eigen vertelboek.  

Jóuw eigen boek kan natuurlijk ook! Met foto’s of tekeningen, of een stripboek. 

 
Andere onderwerpen 

 Het groter groeien van je kind. 

 Liedjesboek voor je kind. 

 Afscheid van groep 8, of van de school van je kinderen als je gaat verhuizen. 

 Je dagboek, of een dagboek van of vóór je kind; kan ook een weekboek zijn. 

 Een boek met het favoriete speelgoed en of kleertjes van je peuter en kleuter. 

 Schoolboek: foto’s van alle jaren op de basisschool, eventueel aangevuld met anekdotes. 

2.4 Familie-fotoboeken 

Geluksboekje of Mooie-momentenboek 

Fotografeer en verzamel je geluksmomenten in een fotoboek om ze voor altijd te bewaren. Van hele 

mooie belevenissen of misschien wel van de meest gewone dingen… Het hoeven geen grootste mo-

menten te zijn; het vinden van een mooie paddenstoel kan al een speciaal moment zijn. 

Zo’n geluksboekje kun je uiteraard ook voor iemand anders maken, bijvoorbeeld voor je ouders die 

(voor de eerste keer) opa en oma worden. 

 

Nostalgie voor later 

Maak foto’s van hoe je omgeving er uit ziet als je kinderen nog klein zijn, of als je zelf nog jong bent. 

Met details van je huis, de kamers, de gedekte tafel, het konijnenhok, de weg naar school of werk, 

kortom: het dagelijks gebeuren wat heel vanzelfsprekend is. Eigenlijk zó vanzelfsprekend en zó ge-

woon dat je er niet bij stilstaat. Maar juist dát ga je je later herinneren en misschien missen. 

 

Opa-&-Oma-boek  

Vertel je kleinkinderen over jezelf in een Opa-&-Oma-

boek, voor als zij groot zijn en jij er niet meer bent. Vind 

je het moeilijk om ergens te beginnen? Neem dan de 

foto’s die je in je fotoboek wilt zetten en vertel wat je 

ziet. Dan kom je vanzelf op anekdotes, familiegebruiken 

en andere wederwaardigheden. Over je kindertijd, je ge-

boortehuis, je school, je werk, je liefhebberijen. Ontmoe-

ting met je partner, de komst van jullie kinderen… en 

waarom je zo van pindakaas houdt.  

De titel staat in het lettertype: FAJITA MILD. 

 

Huwelijksjubileum of Werkjubileum 

Vraag iedereen om tevoren een stukje tekst met foto aan 

te leveren. De tekst kan dan beginnen met Weet je nog?  om te voorkomen dat de jubilaris allemaal fe-

licitaties krijgt.  

Maak vervolgens het boek, eventueel aangevuld met andere anekdotes en herinneringen. 

 

Opa-en-Oma-boek voor de kleinkinderen 

Weet je nog? 

Foto’s in zwart-wit. 

Tekst geschreven met 

een brede viltstift en 

gescand. 

Foto uit 1951. 

Een stapel fotoboeken 

van je kinderen... 
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 Verjaardag  

Vrolijk fotoboek van enkele verjaarda-

gen van Zoë. De vlaggetjes-slinger 

van de achterkant is getekend, inge-

kleurd, gescand en overgezet in een 

PNG*-bestand. De (witte) sterren zijn 

transparant gemaakt. Volgorde van de 

voorkant: planken in de achtergrond 

(foto van een oude deur), foto’s met 

een zwart kader. Lettertypes in twee 

aparte tekstblokken, om ze op elkaar kunt schuiven. Lettertype: Verjaardag: BUILT TITLING, Zoë:  SCRIP-

TINA Op de titelpagina de foto van een ballon van Kristina Paukshtite (via Pexels). Letter: CAFÉ CORINA. 

 

Een ander Texas-boek-idee 

Opbouw van de omslag: de blauwe ach-

tergrond is een papier met snippers, 

50% transparant. Daar bovenop twee 

transparante blauw vlakken, waar het 

achtergrondpapier doorheen schijnt. Op 

de achterzijde de kaart van Texas. De 

voorkant kreeg een wit vlak, met foto’s 

en teksten in drie banen. Texas staat op 

de voorkant en op de titelpagina in de 

COLOUR ME PURPLE; op de titelpagina staat verder nog Everything is bigger in  lettertype BIGELOW RULES.  

 

Zeilvakantie 

De tekst op de achterkaft heeft speciaal 

voor dit voorbeeld-boek een andere let-

ter. De lichtbruine achtergrondkleur is 

met het pipetje* uit de zonnegloed ge-

pikt. De tekst in de FONTSTUDIO-LAB is in 

dezelfde kleur iets lichter gemaakt, met 

een nóg lichtere schaduw. Lettertype op 

de voorkant: TEEN. De titelpagina: eerst 

is de foto van de voorzijde ook hier ge-

plaatst. Vervolgens zijn er 12 lege fotovakjes op geplaatst, allemaal met een wit kader. De vakjes sa-

men zijn even groot als de foto. Sommige fotoboekprogramma’s hebben een dergelijk raster in het 

programma zitten. Het blanco kader en de tekst hebben de lichtbruine kleur uit de foto.  

 

Schotland  

De voor- en achterkant hebben dezelfde 

lay-out: links een blauwe tekstbalk met 

het lettertype HANFORD SCRIPT en rechts 

kleine foto’s; één fotovak is leeg gela-

ten, (wat in feite dus een blanco kader 

is) zodat het bruggetje van het kasteel 

mooi te zien is. In de achtergrond links 

een foto met een landschap en kleine 

foto’s. Op de voorkant een foto van 

Eilean Donan Castle. De streep op de titelpagina is gemaakt met een smal tekstvak. Het jaartal is in 

een apart tekstblok bovenop de streep geplaatst.  
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1. Standaardkleuren in het programma 

Over de standaardkleuren in een programma hoeven we het hier niet te hebben, dat gaat vanzelf. 

 

2. Een afgeleide kleur van de standaardkleur  

Als je uitgaat van een standaardkleur uit het systeem, kun je die aanpassen. Dat gaat zo: 

Je klikt op die standaardkleur en er verschijnt een kleuren-menuutje. Dat kan verschillende 

vormen hebben, afhankelijk van het programma; hieronder staan enkele voorbeelden van 

dergelijke menuutjes. 

In het menuutje staat naast het blok met alle kleuren een kleurenpalet rechts in de vorm van een 

strook , van licht naar donker in de gekozen standaardkleur. Door met het pijltjes-driehoekje te 

schuiven, wordt de standaardkleur lichter of donkerder. Is de gewenste kleur bereikt, klik dan op 

OK en de kleur is aangepast. De uitvergroting van de strook staat links in de marge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opbouw van de kleur  

Nu komt het handige aan dit kleurenmenu. Onder het 

kleurenpalet staan getallen. Eenvoudig gezegd: deze kleur 

is samengesteld uit 60 delen rood, 177 delen groen en 174 

delen blauw. De kleuren worden afgekort tot RGB. In het 

Engels en in de grafische industrie is dat een beetje anders 

met de letters CYM = cyaan, yellow en magenta (blauw, geel en rood); het principe blijft 

hetzelfde. De cijfers kunnen veranderd worden, en dan krijg je een andere kleur. Hiermee kun je 

het volgende: 

a. Overal dezelfde kleur groeninstellen, zoals dat in dit boek is gedaan.  

b. Gebruiken om de samenstelling van de kleur aan iemand of een drukkerij door te geven. 

 

4. Het pipetje 

In veel programma’s zit dit pipetje; een prachtig stuk gereedschap. Gebruik dit pipetje om een 

kleurenpixel* uit een fo to te ‘pakken’. Je gaat met het pipetje naar de gewenste kleur, ‘tikt’ die 

kleur aan, en die kleur hangt dan als het ware aan je pipet. Je laat die kleurdruppel vervolgens 

‘vallen’ waar je hem wilt hebben: voor een achtergrond, een kader of een tekst. Bijvoorbeeld de 

goudgele kleur van een zonsondergang die pronkt als een kader om dié foto; dan wordt alles 

‘familie’ van elkaar.  

Als je via het eerder genoemde kleuren-menuutje naar die 

kleur toegaat, kun je precies zien hoe de verhouding is (van 

de kleur-ingrediënten) om de kleur na te maken. 

 

Kleur geeft sfeer aan je boek, soms vrolijk, soms geeft het extra  

De drie standaard kleu-

ren, waarmee ontelbaar 

veel kleurschakeringen 

gevormd kunnen  

worden.. 

 

Het pipetje 
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Tanja 

Deze naam is gemaakt in de ABRIL FATFACE in groen. In vijf 

verschillende tekstvakken, overlappend en 50% transparant. De 

achtergrond speelt hierbij een grote rol. Mooi voor een titel. 

Probeer enkele lettertypes uit om een mooie compositie te 

vinden. 

 

Zomer 

Een kop of korte tekst hoeft ook niet altijd in dezelfde kleur 

te staan. Kies, zeker bij een speelse opmaak, voor vrolijke 

kleuren en vormen. Het woord Zomer is gemaakt van de 

FAJITA ICG MILD. Het kan nog speelser. Zet eerst iedere letter 

in een apart tekstvak en speel dan met de schuinte en de 

plaats van de afzonderlijke letters.  

Rechts het resultaat van het variëren van de hoogte en het 

schuiner zetten van de afzonderlijke letters. De O is iets 

groter gemaakt. Dit idee heeft wel wat weg van de opmaak 

van Summertime  van paragraaf 5.3, maar deze letters zijn 

niet transparant gemaakt. En daarom heel anders! 

 

Zomer en Winter 

Beide voorbeelden geven goed aan, hoe de lettersoort 

bijdraagt aan de sfeer van tekst in een fotoboek; net als 

de achtergrond en kleuren. Voor de zomer kleurrijk, 

voor de winter zwart-wit. Elke letter is weer in een 

apart tekstvak gezet, zodat je goed kunt bepalen waar je 

de letters wilt hebben. Bij Winter  is de N groter 

gemaakt voor het mooie effect. Lettertype: CAFÉ CORINA. 

 

 

 

 

 

 

Taart!  

Een pagina met recept uit het inmiddels bekende recepten-trouw-

boek, Recept voor een mooie dag. De zwarte tekst is geschreven in 

een soort schrijfletter (hier de CRAYAWN, de COMIC SANS kan ook).  

De lange rode tekst in de kantlijn is met een viltstift geschreven door 

Zoë (7) en daarna gescand.  

De tint van de achtergrond is aangepast aan de kleur van het papier 

waarop de rode tekst is geschreven, zodat het lijkt alsof deze tekst 

meteen in het boek geschreven is. Die rode tekst én het handschrift 

maken deze pagina spannend en interessant. 

 

 

Kim 

Dan zijn er nog de grapjes met letters. In het woord Kim is de i onder de 

eerste poot van de m geschoven (door de i dichter bij de m te zetten, 

afspatiëren zoals eerder beschreven). Ondanks de komische constructie is 

de naam toch goed te lezen. 
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Hart-sjaloon als kader 

Een sjabloon kan ook dienen als kader of een soort achtergrond.  

Begin met een sjabloon en leg dat op een gekleurd vlak, hier oudroze. Die kleur is met het pipetje uit 

de kleding gevist (uitleg in paragraaf 4.6). Deze sjabloon-vorm werkt hierdoor als een kader. Op het 

oudroze hart is de foto gezet, wat kleiner dan het hart, zodat het oudroze zijn werk doet. De foto heeft 

een ouderoze kader in een tintje donkerder dan het hart. 
Links in de kantlijn staat hetzelfde hart, maar dan met toegevoegde schaduw. Dat is een kwestie van 

wat je zelf mooi vindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjabloon en achtergrond als kader 

Goed beschouwd werkt de aquarel-achtergrond samen met het sjabloon 

hier als een kader. Verder is hetzelfde sjabloon gebruikt (van Albelli) als 

op pagina 62 en hierboven. Volgorde: aquarel-achtergrond met veel 

kleuren op de pagina zetten; de foto daar weer op en dan volgt het sja-

bloon. Zo’n sjabloon werkt ook goed om de ongewenste dingen rondom 

(in dit geval het bruidspaar) te verdoezelen.  

 

Sjabloon en extra kader 

Nog een sjabloon als kader. Allereerst is hier een stramien van 3x3 

foto’s gebruikt. De foto’s zijn in dit stramien geplaatst en hebben  

 

 

 

 

 

 

een ‘rafelig’ sjabloon gekregen. Daarna zijn 

blanco kaders om enkele foto’s gezet, in 

blauw en oudroze. Links de hele pagina, 

rechts een vergroting van twee foto’s met sjabloon en een met blanco kader.  

 

 

Eilean Donan Castle in Schotland 

Een mooi sfeerbeeld voor in het Schotland-boek. Eerst de foto, 

daarop een sjabloon. Vervolgens een zwarte achtergrond. Tot slot twee blanco kaders*, versprongen, 

óp de foto. 

 

Sjabloon + Kleurenvlak = achtergrond Foto  

op oudroze  hart 
Hetzelfde hart met 

foto, nu met  

schaduw. 

               Foto +                                sjabloon                      = nieuwe opmaak. 
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Lieveke  

De achtergrond van de omslag van dit babyboek is lichtgrijs met 

daarop een papier met tekst en schaduw (van www.Pixabay.com). 

Achtereenvolgens daar op gelegd: een zwart en een grijs vierkant 

(allebei iets schuin gezet) en tenslotte een lichtgrijs vierkant. Ver-

sierd met stroken papier en een stempel. De babyfoto is voorzien 

van een 'rafelig' sjabloon. Lettertypes: Lieveke  in de RUTHIE, Zomer 

in AMATIC SC. 

 

Zoeteke 

Dit is het boek van Zoë. De groene achtergrond heeft witte hartjes 

(of stippen of vierkantjes…). Daar bovenop een groene effen balk, 

rechts van boven naar beneden en daar weer op een stukje papier (in 

PNG) met schaduw, en met de naam Zoeteke  in de GIGI. Vervolgens 

zijn er enkele zwarte sierlijke krullijnen opgeplakt. Die fotootjes zijn 

met stukjes plakband ‘opgeplakt' en van een schaduw voorzien, zo-

dat alles een beetje naar voren komt. 

 

 

Let’s party 

Deze pagina’s komen uit een trouwboek 

met een industriëel karakter. Links de 

achtergrond van een verroeste, ijzeren 

plaat. Daarop de vlaggetjes en de tekst 

in de ESTENSIL, hier in wit met schaduw. 

Op de achtergrond van de rechter 

pagina staat een houten deur. 

 

Kindertjes op gekleurde vlakjes 

Tot slot een bijzondere verzameling portretjes. Begin met een kleurrijke (abstracte en onbestemde) 

afbeelding en zet deze op een zwarte achtergrond. Desgewenst met een bijpassend kleurkader. Zet 

vervolgens een beetje schots en scheef 16 gekleurde vlakjes op de pagina en maak ze rafelig met een 

sjabloon. Zie stap A. Plaats nu de portretfoto’s op de verschillende kleuren vlakjes, niet helemaal 

recht, zodat de gekleurde vlakjes er een beetje onderuit piepen; zie stap B. De foto zó op het blauwe 

(of een andere kleur) vlakje zetten, dat het blauw als een soort schaduw werkt. Eventueel het blauw 

een beetje draaien. Zet een willekeurig rafelig sjabloon op de portretjes en geef een aantal portretjes 

een felgekleurde schaduw, zoals felgroen in stap C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap A Stap B  Stap C  

 en het resultaat  

Stap B. Blauw 

vlak en foto met 

rafel-sjabloon. 

Aquareleer zelf een 

vlek of vlak, scan 

dit in en gebruik 

deze vlakken als een 

soort kader. 
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Back to the forties, een evenement in Engeland, 

waarbij de jaren ’40 worden nagespeeld. Twee 

versies: links de kleurenfoto’s op wit. Letter-

type: REYNOLDS CAPS. Daarnaast de pagina’s met 

de foto’s in sepia*. De tekst is bruin, in de ach-

tergrond een oud blad papier. De keuze voor de 

kleuren-of de sepia-versie is een kwestie van 

smaak en wat past in je boek. 

 

 

Nederland, Woudrichem 

Afgeleid van de basisopmaak: hier staan twee witte vlak-

ken die transparant zijn gemaakt voor de mooiigheid en 

om de tekst goed te kunnen lezen. De foto met de molen 

prijkt in de achtergrond over een dubbele pagina. Op de 

witte banen staat de zwarte tekst in het lettertype TEEN 

REGULAR, net als Nederland. 

8.2 Dezelfde foto’s: andere sfeer of stijl 

Nu volgt een reeks opmaken van steeds dezelfde foto’s, maar dan in uiteenlopende opmaken om ver-

schillende sferen te creëren. Oftewel: hetzelfde verhaal, maar dan in een andere ‘verpakking’. De 

keuze voor een sfeer hangt uiteraard af van je persoonlijke voorkeur van wat je in je boek wilt ‘ver-

woorden’ én van de stijl van je boek. De foto’s zijn gemaakt in Wenen, en zoals gezegd, zijn de voor-

beelden gerangschikt naar de sfeer die beoogd is. Het formaat van de fotoboeken is 21x21 cm, dus 

vierkant. Maak de voorbeelden gerust na; het wordt tóch anders met je eigen foto’s! 

 

Strak en zakelijk 

De foto’s zijn strak geplaatst, met overal even veel ruimte tussen de 

foto’s. De achtergrond werkt op deze manier als kader bij de foto’s. De 

strakke letter is de ARIAL, alleen in hoofdletters, ook wel kapitalen ge-

noemd. Voor een strakke sfeer zijn meerdere lettertypes mogelijk, als er 

maar geen tierelantijnen aan zitten.  

 

Nostalgisch 

Deze opstelling van scheef geplakte foto’s is gemaakt met het ouderwetse 

foto-album in gedachten. De achtergrond is dan ook een vergeeld blad 

papier. Alle foto’s zijn in sepia* veranderd (zit dat niet in je programma, 

maak de foto’s dan zwart-wit). De foto’s kregen een nostalgisch wit 

randje en een beetje schaduw in bruin, zodat alles goed bij elkaar past. 

Letter: ALGERIA in bruin.  

 

Vrolijk 

De achtergrond is een uitsnede van de foto met het raam en de bloemen, 

en met 50% transparantie. Over deze bloemen is een aflopend sjabloon 

geplaatst, waardoor er links wel bloemen te zien zijn, en rechts niet. 

(Voor verloop, zie het hoofdstuk 6.2 over de sjablonen.) De kleine foto’s 

hebben een blauw kader. Het hartje is een PNG-afbeelding.  

De vrolijke letter: EMILYS CANDY in blauw.  

 

T i p  
Oude foto’s: maak 

ze niet te groot, de 

kwaliteit laat dit 

meestal niet toe. 

Zet er een mooi ka-

der om heen. 
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Famba famba, Afrika-rondreis 

Dit is de titelpagina en meteen de inhoud van dit grote boek van 

30x30 cm. In de achtergrond een oude kaart van Afrika. De namen 

van de bezochte plaatsen staan in lettertype A LITTLE POT. Met daar-

bij aansprekende foto’s, niet zozeer vanwege het karakteristieke van 

de locaties als wel van de memories. De inhoudsopgave kan natuur-

lijk Inhoudsopgave  heten, maar het is veel leuker om een toepasse-

lijk titel te verzinnen. Bijvoorbeeld: Zeven dagen in drie landen. Of: 

Met de wind in de haren… Of: …  

9.7 Foto’s anders 

Bekijk het eens anders: kies een hele andere hoek of standplaats om je foto’s 

anders te maken. Deze foto van het Capitool in Austin, Texas, is van onder 

naar boven gemaakt. Uitwerking: zie paragraaf 7.1. 

 

Alles zit in de details  

Fotografeer het hele gebouw en daarna wat mooie 

details. Toepassing van deze foto in paragraaf 6.2. 

 

 

 

Foto boomstronk 

Kijken is bij het foto’s maken al het halve werk. Een cursist vond  

in het bos de stronk van een omgezaagde boom. Als je goed kijkt,  

zie je de skyline van een grote stad.. 

 

Twee broertjes 

Een foto van de ruggen van grote broer  

en kleine broer: een mooi sfeerbeeld.  

Vaker doen!  

Sfeerfoto op het strand 

Alleen de schaduw van alle vrienden. 

 

 

Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen 

Een foto van zeer dichtbij, waarbij Opa in de oogjes van 

de kleine Zoë wordt weerspiegeld. 

 

 

 

 

 

Foto’s die wel erg veel op elkaar lijken… 

Vroeger maakten mensen voor de zekerheid vaak nóg een foto van een situatie. Nu doen we dat ook 

nog wel, waarom weet ik ook niet. Misschien gewoon omdat het zo gemakkelijk kan. 

Soms is dat leuk voor in je fotoboek, een andere keer niet. Denk aan de compositie van je foto; ga  

 

T i p  
Staatsieportret? 

Liever  niet: ikke bij 

de molen, jij bij de 

molen. Maak geen 

STA-foto’s, maar 

DOE-foto’s van ac-

tiviteiten of spon-

tane foto’s.   

Als je deze foto’s 

per se wilt maken, 

kies dan telkens een 

andere invalshoek 

en/of standpunt, 

zoom meer of min-

der in, of vraag ie-

mand anders om de 

foto van jullie sa-

men te maken, zo-

dat je tóch een an-

dere foto krijgt. Dat 

maakt het span-

nend! 

T i p  
Zelfs bij sneeuw 

of mist kun je 

prachtige foto’s 

maken! 

Zoals hier in Kin-

derdijk. 

Ideetje: de foto 

steekt een  

beetje uit. 
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Edinburgh 

De omslag of de titelpagina van het vakantieboek over 

Edinburgh. De naam staat in de TEEN. De foto’s kregen een 

wit kader. De voorbeelden laten twee keer dezelfde foto’s 

en tekst zien, in twee verschillende opstellingen. Welke je 

kiest is natuurlijk een kwestie van smaak. 

 

Een bezoek aan Wenen 

Een strak boek krijg je ook als alle pagina’s ‘familie van elkaar zijn’: de omslag, eerste pagina en het 

binnenwerk. Zoals in de voorbeelden hieronder. Alle foto’s zijn in zwart-wit gezet, en er is één 

steunkleur als accent: turquoise. Dat kan natuurlijk elke andere kleur zijn, die je mooi vindt, als je 

maar consequent bent. 

A. Omslag met lichttur- 

quoise achtergrond met 

een donkere baan. De 

foto’s van de kerktoren-

tjes zijn zwart-wit 

gemaakt. Lettertype: 

BALACYNWYD. 

B. Op de eerste pagina zijn 

de kleuren omgedraaid: donkere achtergrond met lichte baan. 

C. Binnenwerk: horizontale 

turquoise baan. Het tekst-

blok is strak door het uit-

vullen. 

D. Foto’s in zwart-wit. Tekst 

onder de foto is uitgevuld 

zodat strakke blokken ont-

staan. Lettertype van de 

kop is de ALGERIA. 

E. Een iets lossere opstelling. 

F. Nu is kleur toegevoegd: een 

transparant turquoise vlak, 

even groot als de foto. Het 

vlak is een stukje verscho-

ven op de foto. 

G. De derde variant: een trans-

parant turquoise achtergrond, en niet uitgevuld. De plaatsnamen in wat donkerder turquoise. Op 

de foto’s ligt weer een transparant turquoise vlak, zodat deze ook ‘turquoise’ worden. 

 

Van een strakke tuin naar een strakke opmaak 

De foto van de strakke tuin leverde deze pagina in 

het Wenen-boek op. 

Vijf foto’s met torens, heel smal, naast elkaar en 

30% transparant gemaakt. Daardoor schijnt de 

zwarte achtergrond er doorheen, en worden de 

foto’s wat grijziger. De letters van Wenen  vinden 

hun idee in de groene bollen in de tuin. Lettertype: 

ALGERIA. 

 

 

 

A.                        B.                                                C. 

               D.                                                              E. 

               F.                                                                 G. 

T i p  
Eén steunkleur door 

het hele boek geeft 

een rustig en/of 

strak geheel. 

Uitvergroting van 

voorbeeld  F. 
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De kunst en het plezier van een creatief  
                Fotoboek maken 
 
 

Een paar duizend foto’s van je kinderen of kleinkinderen op je telefoon? 

Een prachtige reis gemaakt en het enige wat je overhoudt zijn de herinne-

ringen? Een cadeautje voor je ouders of je geliefde? Dat vraagt om een foto-

boek of een zelf gemaakt tijdschrift! 

Maak er iets bijzonders van. Met dit boek help ik je stap-voor-stap op weg; 

ervaring is niet nodig. Veel voorbeelden om na te maken; met jóuw foto’s 

en verhalen wordt het toch anders. Dan wordt het fotoboek van jouzelf. 

 

Naast een inspiratieboek is het ook een handboek en leidraad. Je hoeft het 

niet eerst helemaal door te spitten, je kunt meteen beginnen, en de in-

houdsopgave en het register gebruiken om naar het onderwerp van je inte-

resse te gaan. 

Dit boek is geschikt voor de opmaak van fotoboeken van álle merken foto-

boek-programma’s en zowel voor de Windows-computer als de Mac. Een 

boek waar beginners en gevorderden meteen mee aan de slag kunnen. 

 

In de cursus EEN BIJZONDER FOTOBOEK  MAKEN  kwamen er regelmatig nieuwe 

uitdagingen voorbij om het fotoboek sfeervoller te maken. Bijvoorbeeld: 

hoe kan ik een kader maken om een ronde foto? De verzamelde oplossingen 

en ideeën werden het begin van dit boek. Het is geen handleiding voor een 

fotoboek-programma, maar een inspiratieboek om zelf een nóg mooier fo-

toboek te maken. 

 

In mijn cursussen heb ik al veel mensen op weg mogen helpen en hen 

mooie fotoboeken laten maken, of zelfs een nieuwe hobby bezorgd. 

Inspiratie is overal, zelfs in een matrassen-advertentie, maar dan moet je 

die inspiratie wel (leren) zien. Leer daarom kijken: eerst met je camera, 

dan naar mooie dingen die op je pad komen, en vervolgens om die twee za-

ken sfeervol samen te brengen in een bijzonder fotoboek.  

 

Drie vliegen in één klap: leuk om te maken en wellicht een nieuwe hobby, 

je fotoboek wordt leuker en je hebt een mooie herinnering in je kast staan. 

Veel plezier met dit boek! 

 

Regi Ewalts 

 

 


