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JAAP BAARENDS

Ik verheug me erop om jullie verhaal via 
fotografie te mogen vertellen. Een tastbare 
herinnering voor de komende jaren en zelfs 

voor de volgende generatie.
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EVEN VOORSTELLEN

EEven voorstellen. Ik ben Jaap, bruidsfotograaf. 
Sinds de middelbare school fotografeer ik graag 
en iedereen die mij kent weet dat mijn camera 
altijd in de buurt is. Na twee succesvolle 
masterstudies vond ik het tijd om mijn passie 
achterna te gaan. In 2011 heb ik daarom besloten 
me volledig te specialiseren als bruidsfotograaf. 
WaaWaarom? Omdat ik het geweldig vind om mensen 
te fotograferen die iets met elkaar delen. 

Ik daag mezelf altijd uit. Om verder te gaan, 
beter te worden als fotograaf, om nieuwe 
producten te verzinnen en om de lat nóg hoger te 
leggen. Alles om uiteindelijk jullie blij te maken. 
Want daar gaat het voor mij om. Niet om foto's 
die technisch mooi zijn, maar om foto's die jou 
raken. Die 'het' moment vangen en 
eeuwigheideeuwigheidswaarde hebben. Dat is mijn missie. 
En verder...

Wat moet je nog meer van me weten? Dat ik graag 
met vrienden barbecue, fietsfanaat ben, aardig 
kan klussen, de hele dag naar Radio 6 luister, me 
niet in kan houden als ik een zak pepernoten zie, 
eigen tomaten heb gekweekt dit jaar of graag 
biografieën lees misschien? ;-)
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TIP 2

KIES EEN BRUIDSFOTOGRAAF DIE QUA 
PERSOONLIJKHEID BIJ JOU PAST

JJe bruilo  vier je met de mensen met wie je je 
graag omgee . Waarom zou een bruidsfotograaf 
hier niet tussen moeten passen? Stel je voor dat je 
een bruidsfotograaf hebt die je niet op je gemak 
stelt! Kies daarom een bruidsfotograaf die qua 
persoonlijkheid bij je past en bij wie je je op je 
gemak voelt.

TIP 1

KIES EEN BRUIDSFOTOGRAAF MET FOTO’S DIE 
JE RAKEN

HHet belangrijkste in het kiezen van een 
bruidsfotograaf is dat ie foto’s maakt die jij mooi 
vindt. Hou je van traditionele foto’s? Kies dan een 
traditionele bruidsfotograaf. Hou je meer van 
natuurlijk ogende foto’s waar de liefde vanaf 
straalt? Kies dan een bruidsfotograaf waar je dit 
terugziet in de foto’s. Gebruik als graadmeter je 
eerste indruk:eerste indruk: word je meteen gegrepen door de 
foto’s? Krijg je er kippenvel van? Dan zit je goed!

Hoe moet je de juiste bruidsfotograaf kiezen voor jouw unieke dag?

Het is lastig om uit het woud aan fotografen de 
juiste bruidsfotograaf te kiezen. Zeker na het horen 
van allerlei horrorverhalen over bruidsfotografen 
die pas maanden later hun foto’s leveren, 
belangrijke fotot’s hebben verknoeid of vergeten 
zijn de ceremoniemeesters op de foto te zetten. 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over 
de uiteenlopende prijzen: kun je  werkelijk een 
bruilo  laten fotograferen voor € 199,- of is het 
toch beter om voor een bruidsfotograaf van € 
2000,- te gaan? 

Hier volgen 5 tips om je te helpen kiezen.
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TIP 4

KIES EEN BRUIDSFOTOGRAAF MET 
PASSIE

NNatuurlijk wil je een bruidsfotograaf die 
verstand hee  van z’n camera. Maar 
liever nog wil je een bruidsfotograaf die 
ook nog aangrijpende foto’s maakt, foto’s 
die je nog decennia lang kunt blijven 
zien. Vraag daarom naar de visie en 
passie van de bruidsfotograaf. Vind ie het 
gegewoon leuk om plaatjes te schieten van 
vanalles en nog wat, of hee  ie een passie 
voor bruilo en?

TIP 3

VRAAG NAAR DE LEVERTIJD VAN DE 
FOTO’S EN DE MANIER VAN LEVEREN

NNiks is zo vervelend als lang moeten 
wachten op foto’s. Zeker als dit je bruilo  
betre . Niet voor niks delen we graag 
foto’s via facebook zodat vrienden en 
familie realtime mee kunnen kijken! 
Vraag daarom altijd naar de levertijd van 
de foto’s van de bruidsfotograaf.  Moet je 
maandenmaanden wachten voordat je de eerste 
foto’s te zien krijgt of staan de eerste 
foto’s al diezelfde dag online?



TIP 5

KIES, EN VERTROUW EROP DAT ‘T GOED 
IS

De laatste tip die iDe laatste tip die ik je mee wil geven is 
dat je op een gegeven moment de knoop 
door moet hakken en erop moet 
vertrouwen dat het goed is. Ga niet meer 
vergelijken, maar trakteer jezelf op het 
feit dat je jezelf hebt verzekerd van een 
mooie herinnering en een waardevolle 
totoevoeging aan een prachtige dag. Je hoe  
nu alleen nog maar ‘ja’ te zeggen!
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De first look is een van mijn favoriete onderdelen. 
Het blij prachtig om elkaar voor het eerst te zien 
in het bijzijn van je dierbaarste. Het is een intiem 
moment, een ervaring die helemaal om jullie 
draait. 

De hele ochtend heerst eDe hele ochtend heerst er al een fijne spanning. 
Vandaag is het dan zover. Al je familie en je 
beste vrienden staan naar je te kijken. Vol 
verwachting. Ineens worden hun ogen groter, 
hun monden vallen open. “Wat ziet ze er 
prachtig uit, wow!”, hoor je ze zeggen. Je vraagt 
je al weken af hoe ze er uit zal zien in het wit... 

En nu is het zEn nu is het zover. Bijna dan...het lijkt een 
eeuwigheid te duren voordat je om mag draaien. 
“Nog even wachten!”, hoor je achter je. Je houdt 
het bijna niet meer. Je wil haar zien! “Oké, draai 
je maar om...”

DE FIRST LOOK

Waar moet je allemaal aan denken als ‘t aankomt op foto’s op je trouwdag? Wat is er 
allemaal mogelijk en wat is leuk om te doen? Hier volgt dé checklist!
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WAT IS DE FIRST LOOK PRECIES?

De bruideDe bruidegom staat klaar om haar op te halen. 
Alle vrienden en familie staan om hem heen. 
Achter hem komt de bruid te voorschijn. 
Iedereen kan haar zien behalve de bruidegom. 
Pas op het laatste moment mag hij zich 
omdraaien. Dát is het moment, jullie moment. Je 
zult begrijpen dat juist die foto's eruit springen!

VOORDELEN

NNiet alleen levert het mooie foto's op. Het is ook 
fijn om alvast de eerste spanning van de dag 
gehad te hebben. Bruidsparen vertellen mij dat 
ze na de first look heel ontspannen waren en zo 
konden genieten van hun dag. Ook is het 
moment na de first look een perfecte 
gelegenheid om trouwfoto's te maken. Lekker 
met z'n tmet z'n tweeën nog even rust voordat de 
ceremonie begint. 
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Een trend in bruilo sland is de 'unplugged' 
bruilo . Dit houdt in dat gasten hun 
telefoon en camera uitzetten om zo echt het 
moment met jullie mee te beleven. Dit is in 
opkomst doordat vaak de hel van de gasten 
tijdens de ceremonie bezig is met hun 
mobiel of Ipad om foto's te maken. 

Als pAls professioneel bruidsfotograaf begrijp ik 
beide kanten heel goed. Enerzijds zijn de 
gasten zo enthousiast dat ze meteen hun 
ervaringen willen delen. Anderzijds wil je 
dat jouw gasten feest vieren en niet druk 
zijn met foto's maken van het feest, of met 
werkmail die ook altijd op je mobieltje 
verschijnt.verschijnt.

Uiteindelijk maken jullie de beslissing of je 
een unplugged bruilo  houdt of niet. En 
natuurlijk zal ik oma de ruimte geven om 
zelf ook een kiekje te maken bij de 
groepsfoto's, nadat ik de foto's heb gemaakt 
die ik nodig heb. Denk er eens over na of je 
naar de achterkant van een rij Ipads wilt 
kijkijken als je met je vader de zaal 
binnenkomt, of dat je liever de gezichten 
van je dierbaren ziet...

UNPLUGGED WEDDING
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HOE LANG DUURT DAT?

Gemiddeld tGemiddeld trekken we 60 tot 90 minuten uit 
voor de fotoshoot. Het kan langer, het mag ook 
korter, wat jullie willen. Het belangrijkste is dat 
je op je gemak bent, en blij tijdens de shoot. 
Dus als je geen zin meer hebt stoppen we en gaan 
we wat anders doen. Maar ik weet dat je er geen 
genoeg van zult krijgen...

.....want je bent vooral met elkaar bezig (en laat dat 
nou nét degene zijn met wie je gaat trouwen ;-) Je 
hoe  niet te lachen naar mij of in de camera te 
kijken. Gewoon lekker lol trappen met z’n 
tweeën. Makkie!

WWat ook leuk is, is om niet 1 lange shoot te doen, 
maar juist 2 of 3 kortere (15min), verdeeld over 
de dag. Een korte shoot ‘s middags, een tijdens 
de borrel, en een na ’t  avondeten. Drie keer een 
kwartiertje een paar foto’s maken. Groot 
voordeel is dat er dan ander licht is, en dus een 
grotere afwisseling van foto’s. 

LOCATIE, LOCATIE, LOCATIE

Nou...eigenlijk niet per se. Natuurlijk is ‘t aan te 
raden om een loactie te kiezen die voor jullie van 
betekenis is. Daar ben je immers op je gemak. En 
ik zeg natuurlijk geen ’nee’ tegen een fantastische 
locatie!

MaaMaar zeker zo belangrijk is het licht dat er is. Ik 
heb toffe shoots gedaan in een parkeergarage (of 
all places), in achteraf steegjes, in een ziekenhuis, 
you name it! Als bruidsfotograaf heb ik me 
gespecialiseerd in het spelen met en creëren van 
licht, en dus kan ik overal uit de voeten. 

En dat En dat gee  best wat rust. Je hoe  je niet te 
haasten om op tijd bij een locatie te komen en 
weer terug te rijden. Liever in de buurt iets op 
loopafstand dan een logistieke uitdaging op jullie 
dag!

De hele dag ben je omringt door mensen die je lief hebt. Maar het is ook fijn om even 
met z'n tweeën weg te gaan. Even rust, even alleen met z'n tweeën op de foto. De 

fotoshoot leent zich daar uitstekend voor. 
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Deze foto is gemaakt in een achteraf straatje met 
simpele woonhuizen. Niet meteen een wereldplek, 

maar zie wat je er kunt doen!



Ik ben er van overtuigd dat niet alleen de 
foto's mooi moeten zijn, maar dat op de foto 
gaan net zo'n leuke belevenis moet zijn. Geen 
stijf geposeer, maar plezier maken, lekker 
bewegen, gekke dingen doen, en af en toe 
naar de camera kijken. Meer is het niet, echt 
niet! 

POSERENPOSEREN
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EN NU?

Boeken natuurlijk! ;-) 

Zullen we een vrijblijvende kennismakingsgesprek inplannen? Dan kun je 
alle albums zien, mij leren kennen (en ik jullie), kun je al je vragen stellen 

en gaan we samen kijken naar wat ik voor jullie kan doen. Geheel 
vrijblijvend, met koffie en thee (of iets sterkers als we daar aan toe zijn ;-)

GGa naar www.jaapbaarends.nl/contact en vul het contactformulier in. Ik 
neem snel contact met je op!

 

JAAP BAARENDS FOTOGRAFIE

franseplaats 1
6511 VS nijmegen
+31 6 16 826 821
info@jaapbaarends.nl
www.jaapbaarends.nl




