




Een jaar lang creatieve inspiratie
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L orem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor  
incididunt ut labore et dolo-

re magna aliqua. Ut enim ad minim  
veniam, quis nostrud ex ercitation ulla-
mco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

die creaties gewoon vast leggen. Want je bent er trots 
op, en je wil die her innering bewaren voor later. En 
dan maak je een foto, en dan ziet het er toch net niet 
helemaal florissant uit. Met deze tips zet je je eerste 
stappen in de foodfotografie; een heerlijke langzame 
bezigheid, al is het alleen maar omdat je heel veel 
geduld moet weten te bewaren om je lekkernij niet 
meteen te verslinden…

Zoek het licht
Voor een mooie foto is goed licht onontbeerlijk. Doe 
sowieso de lampen uit, want die zorgen voor een leli-
jke gloed. Zet een tafeltje of stoel dicht bij het raam, en 
laat het licht van de zijkant op je eten vallen. Als je een 
raam met gordijnen hebt is dat ideaal, want zo heb je 
zelf invloed over hoeveel licht er op je eten valt. Is het 
licht heel fel? Doe je gordijnen dan op een kier, en laat 
het licht net op je pronkstuk vallen. Dit werkt overi-
gens ook heel goed om meer moody foto’s te maken.

IS HET LICHT HEEL FEL? DOE JE GORDIJNEN  
DAN OP EEN KIER, EN LAAT HET LICHT  
NET OP JE PRONKSTUK VALLEN. 

Foodfotografie

lorem ipsum dolor sit amet

Misschien herken je het wel, dat je ontzettend je best 
hebt gedaan om een culinair meesterwerk te maken. 
Of het nou een appeltaart of een metershoge drip-
cake is, een perfect gebakken sunny-side-up eitje of 
die allermooiste courgette uit je moestuin; soms wil je 
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De 3 standpunten
STANDPUNT 1 
Van boven, oftewel de flatlay 
Je maakt hierbij de foto door op een stoel te gaan 
staan (zorg er voor dat je voeten er niet op komen!). 
Dit werk goed bij een mooi opgemaakt bord, of  
wanneer je een verhaal wil vertellen met je foto 
(door andere voorwerpen in je flatlay te leggen,  
die te maken hebben met je eten)

STANDPUNT 2 
In een hoek van 45 graden 
Dit standpunt werkt altijd goed, omdat het een  
mooie scherpte-diepte in je beeld geeft.

STANDPUNT 3 
Recht van voren 
Dit standpunt gebruik je meestal alleen bij items die 
de hoogte in gaan, zoals een taart of hamburger.

Foodstyling
Een simpele foto van je eten verandert in een verhaal 
wanneer je daar elementen aan toevoegt die met het 
eten te maken hebben. Denk aan het mes waar je 
mee gesneden hebt, je keukenschort, de kruimeltjes, 
wat bloemen die op dat moment bloeien, je eigen 
handen…Zo ben je al snel ondergedompeld in het 
vastleggen van een mooie herinnering, met als  
beloning dan éindelijk die taart!

Foto vanuit standpunt 3

Foto vanuit standpunt 1Foto vanuit standpunt 2
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LUCIE
BECK 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTE-
TUR ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD  

TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET  
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD  

MINIM EU FUGIAT NULLA PARIATUR.

foodfotograaf en foodstylist 

Hoe ben je met food-
photo graphy begonnen?
Ik doe dit werk nu 3,5 jaar. Hiervoor 
had ik 8 jaar lang een bedrijf  in cre-
atieve workshops in combinatie met 
een baan in de buiten schoolse 
opvang. Omdat ik drie kinderen heb, 
en deze workshops vaak in het week-
end waren, was het allemaal niet han-
dig te combineren. En na 8 jaar was 
het plezier hierin ook wel een beetje 
weg. Toen op een gegeven moment 
dus kind nummer drie kwam, ik twee 
bedrijven had, en ik ook nog werkte 
in de bso dacht ik ‘waar ben ik nou in 
vredesnaam mee bezig, ik denk niet 
dat ik dit heel leuk vind!’.
Ik heb mijn website toen kunnen 
verkopen, en een half  jaar alleen in 
de kinderopvang gewerkt –nog steeds 
met 3 kinderen en dus vrij weinig 
slaap. Na dat halve jaar begon het 
toch weer te kriebelen om iets cre-
atiefs te gaan doen. Ik wist niet wat, 
maar ik dacht ‘Ik ga gewoon een blog 
beginnen. En zo gezegd, zo gedaan’. 
Voor mijn vorige website maakte ik 
ook al foto’s, maar gewoon op de au-
tomatische stand en met een hobbyc-
ameraatje. Ik ben toen online en of-
fline verschillende workshops gaan 
volgen, onder andere over fotografie 
en styling. Ik kreeg een leuke samen-
werking met een brocantewinkel, 
waarbij ik haar spullen mocht gebrui-
ken en zij in ruil foto’s kreeg. Haar 
buurman had een restaurant, zag 
mijn foto’s en zo kreeg ik mijn eerste 

food-opdracht. Ik besloot me hele-
maal te gaan focussen, dus daarna 
ben ik alles gaan volgen over food en 
styling. 

Eigenlijk ben je er dus 
een beetje ingerold, heb 
je ook nog andere 
richtingen overwogen?
Het fotograferen vond ik meteen heel 
erg leuk. Eten vond ik ‘wel leuk’, 
maar het was nog niet zo mijn spe-
cialisme. Totdat ik me er verder in 
ging verdiepen; ‘Hoe ziet eten er op 
z’n mooist uit op een foto?’ Ik merkte 

dat mijn hart er sneller van ging klop-
pen, en als je het zo leuk vindt, word 
je motivatie ook groter. Ik stortte me 
helemaal in deze wereld, ging props 
aanschaffen want ‘als ik een klus heb, 
moet ik ook wel mooie bordjes en 
bestekjes hebben.’ Lachend ‘dat naar 
de kringloopwinkel gaan voor props is 
ook wel één van de dingen die ik hier 
zo leuk aan vind, haha! Manlief  is blij 
dat ik een studio heb waar ik alles in 
kwijt kan. De basis van foodphotogra-
phy bestaat gewoon uit een goede 
achtergrond, een mooi bordje en 
bestekje’. 
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Wat vind je nou het al-
lerleukst aan dit vak?
De wisselende werkzaamheden; ik  
fotografeer inmiddels ook ‘binnen-
kijkers’ en interieurs, en geef  les in 
foodphotography. Maar eigenlijk vind 
ik het allerleukst de creativiteit. Dat ik 
moet bedenken hoe ik dat bordje spa-
ghetti met pesto het beste op de foto 
krijg, en dat de klant daar dan ook 
heel erg blij van wordt.

Fotografeer en style je  
alleen voor je werk,  
of  ook voor jezelf   
als ontspanning?
Beiden. As ik niet aan het werk ben, 
en de kinderen zijn even weg –al-
hoewel, ook als ze er wel zijn ben ik 
er mee bezig, ik loop namelijk zo mijn 
studio in de achtertuin binnen- heb ik 
zin om te foto graferen en te stylen. Ik 
heb niet zo heel veel tijd, dus ook al 
doe ik het puur voor mezelf  en word 
ik er blij van, ik heb ook wel in mijn 
achterhoofd waar ik de foto’s die ik 
dan maak voor kan gebruiken.
Ik krijg er ook vaak zo’n kick van, als 
ik iets nieuws heb bedacht…die kick 
komt als ik de foto maak, en bij het 
bewerken komt die kick nog een keer 
terug. Of  als je iets in je hoofd heb, 
en het lúkt – of  nóg mooier wordt, 
dat is zo fijn!

Hoe voel je je tijdens het 
foto graferen en stylen?
Ik heb altijd muziek op staan, en  
ik kom dan in een soort van flow.  
Ik word er heel erg happy van.  

Of  juist als ik me niet lekker voel, ga 
ik toch aan de slag en ik voel me 
daarna altijd beter. Dat werkt overi-
gens ook niet altijd hoor, maar mees-
tal geeft het mij energie en word ik er 
blij van. Bij het les geven gebeurt dit 
ook, als ik iemand verder kan helpen 
en iemand zichzelf  ziet groeien, dat is 
gewoon tof ! Ik vond het zelf  ook heel 
erg fijn om tips te krijgen toen ik zelf  
begon. Ik ben blij met wat ik nu alle-
maal kan doen, ook al heb ik drie kin-
deren en is bijkomen op de bank er 
niet echt bij, ik ben blij dat ik kan 
doen wat ik graag doe. Dit kwam echt 
op mijn pad, was nooit mijn droom, 
en dat vind ik ook wel het mooie…

Je hebt best een druk 
leven; drie kinderen, 
een eigen bedrijf  en een 
hoop opdrachten. Hoe 
zorg je voor ontspan-
ning?
Ik heb de neiging om alles vol te plan-
nen, maar ik ga dat terug schroeven 
zodat ik nog maar een maximaal aan-
tal dagen aan opdrachten werk. ‘Nee 
zeggen’ is ook een kracht, en iets wat 
ik steeds vaker probeer te doen. Ik 
leer ook steeds meer dingen uit te 

besteden, zodat er meer tijd over blijft 
voor waar ík goed in ben.
En ik probeer vaker hard te lopen, 
dat is echt mijn momentje. Ook al 
heb ik dan een podcast op staan om 
mezelf  verder te ontwikkelen, dat is 
iets wat ik wel echt wil. Daarnaast ge-
niet ik ook enorm van niks doen, lek-
ker eten, met de buren bij een 
kampvuurtje zitten of  met de kin-
deren het bos in gaan.

Heb je tips voor als je 
met foodphotography 
wil beginnen?
Leer je camera te ontdekken. Volg 
workshops, online of  offline. Plan een 

dagdeel in de week vrij, waarop je 
aan de slag gaat met fotograferen en 
stylen. Ga niet uitgebreid zelf  koken, 
maar haal een mooi vers brood of  iets 
wat al klaar is, en ga daar mee aan de 
slag. En dan oefenen, oefenen, oe-
fenen! Daarnaast is het een kwestie 
van smaak, dus volg daarin je gevoel, 
want vaak zit je gevoel goed en hier-
door ontwikkel je je eigen stijl. 
Lachend: ‘Follow your heart!’.

‘IK HEB ALTIJD MUZIEK OP STAAN,  
EN IK KOM DAN IN EEN SOORT VAN FLOW.  

IK WORD ER HEEL ERG HAPPY VAN’
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Vlierbloesemsiroop

zelf maken

WANNEER?
Eind mei/ begin juli

BENODIGDHEDEN
• een schaar
• idyllisch rieten mandje
• een pan
• een zeef
•  optioneel: kaasdoek of   

een dunne theedoek
• een schone fles

INGREDIËNTEN
•  ongeveer 150 gram  

vlierbloesem
• 1 liter water
•  750 gram suiker  

(rietsuiker, kristalsuiker,  
stevia, agavesiroop...)

• 2 citroenen

W anneer je eind mei in de natuur rond doolt, is het zeer 
waarschijnlijk dat je ineens bedwelmd wordt door een 
vleug van een heer lijke bloemengeur.  Grote kans dat 
dit de vlierstruik is, met zijn opvallende witte schermen 

die in deze periode in bloei staan. Wist je dat er aan de vlierbloesem al 
eeuwenlang geneeskrachtige eigenschappen worden toegeschreven? Het 
zou stoffen bevatten die de weerstand verhogen, en dus goed werken  
bij griep en verkoudheid.  
 
Van deze bloesem kun je bovendien lekkere siroop maken, met een 
bloemige muskaat-smaak. Ideaal voor verfrissende limonades, om toetjes 
mee te ver rijken of je gin-tonic mee te pimpen. Dus pak je fiets, een 
schaar, een mooie rieten mand voor extra idyllische vibes, en ga op  
zoek naar de vlier!

Let trouwens wel even op dat je geen Kruidvlier plukt. Deze is giftig, maar 
zeldzaam. De gewone vlier heeft vlakke schermen met dicht bij elkaar  
staande bloemetjes. De giftige variant is boller, en heeft verder uit elkaar 
staande bloemen. Als je twijfelt, is Google je vriend.

MAAK EENS EEN HUGO:  
VLIER BLOESEMSIROOP,  
PROSECCO, BRUISWATER,  
EEN SCHIJFJE LIMOEN EN  
MUNTBLAADJES. YUM!

LOREM IPSUM
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STAP 1  
Lokaliseer een vlierstruik in bloei, en knip daar de moo-
iste, hoger groeiende schermen af  (je wil namelijk 
geen hondenplasjes-infused drankje). 150 gram (een 
vol klein mandje) is genoeg voor 1 liter siroop

STAP 2 
Schud de bloesem even uit, zodat de insecten die  
er op zaten een laatste kans krijgen om in leven te  
blijven. Vul een pan of weckpot met 1 liter koud  
water. Knip de bloesem van de grotere, groene takjes. 
Deze zorgen namelijk voor een wat bittere smaak. 
Laat je pot met bloesem minstens 24 uur trekken voor 
een herkenbare vliersmaak. Ziet er mooi uit he!

STAP 3 
Giet het mengsel door een zeef. Wanneer er dan nog 
veel onzuiverheden in zitten, kun je het nog een keer 
door een kaasdoek gieten (een theedoek kan ook).  
Het heldere vlierwater mag dan in een pan, samen met 
zo’n 750 gram aan suiker en het sap van 2 citroenen (de 
citroenschil kun je er ook bij raspen). De suiker en citro-
enen zorgen -naast smaak- ook voor een langere houd-
baarheidsdatum. Verhit alles totdat het net niet kookt.

STAP 4
Laat de siroop afkoelen, en schenk het in een schone 
droge fles. Bewaar in de koelkast, en geniet van je  
eigen gemaakte siroop! 
Variatietips: Wanneer je het citroensap toevoegt, kun 
je er ook muntblaadjes of rozen blaadjes bij doen voor 
een hele nieuwe subtiele smaaksensatie.
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Lavendelolie

WANNEER?
Vanaf  dat de lavendel in 
bloei staat (juli), tot aan de 
herfst. De lavendel bloeit 
lang, en ook de bijna uitge-
bloeide variant die je in de 
herfst nog vindt, is te gebrui-
ken om olie van te maken.

BENODIGDHEDEN
•  een schoon en droog  

glazen potje
• zeefje
•  koffiefilter of  oude  

theedoek
 
INGREDIËNTEN
•  Lavendel, een flinke  

hand vol.
•  Olie. Je kan hiervoor aller-

lei soorten olie gebruiken. 
Hoe minder geur de olie 
van zichzelf  heeft (zoals 
amandelolie of  zonne- 
bloemolie), hoe beter je  
de lavendelgeur zal ruiken. 

D e zon schijnt. Je loopt over een zandpad in 
een land wat wel eens Frankrijk zou kun-
nen zijn. In de verte hoor je krekels tsjirpen, 
en een koel briesje waait door je haar. Je 

ademt diep in. De geur van de paarse lavendelvelden om 
je heen vult je longen tot in de diepste puntjes. Je glim-
lacht. Dit is de leven. Terwijl je zacht La vie en Rose neuri-
et, pluk je een flinke bos lavendel die je in je armen 
draagt als een pasgeboren baby.

Toepassing: Lavendelolie heeft een kalmerende en rust-
gevende werking. Ideaal dus voor een massage voor het 
slapen gaan. Je kan het ook gebruiken als geurende olie 
voor in bad, of om een droge huid tegen te gaan.

zelf maken
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