een Lichtpunt aan de Horizon

Avondstemming
Ottersaat

Avondstemming
Waal en Burg

Uiteraard kunt u bij mij ook terecht
voor andere vormen van fotografie.

Pieter de Vries

tel.: 06 53 16 57 94 / 0222 322 887
info@pieterdevriesfotografie.nl

www.pieterdevriesfotografie.nl

Pieter de Vries
de Oude Meester

“hij weet nog steeds wat Fotograferen is”

U scoort beter met goede foto’s!

De moderne tijd is een tijd van beelden. Niet rondom ons, maar op de schermen van telefoons, tablets en PC’s. We zijn steeds meer visueel ingesteld. Mede door het digitale tijdperk
kunnen we bijna ongelimiteerd foto’s maken. Het kost niets meer. Daardoor is de kwaliteit van
de foto’s niet altijd optimaal. Belichten en verlichten lijken soms termen uit vervlogen tijden.
Dat is jammer, want een goede foto valt of staat met beheersing van de techniek. Als Oude
Meester uit het analoge tijdperk versta ik mijn vak en met de digitale apparatuur en software
loop ik zelfs voorop. Soms kraken mijn hersens, maar ik laat mij mijn vak niet ontnemen.
Met verbazing zie ik de websites van vakantiehuizen, B&B’s en hotels. Ik zie foto’s met te weinig pixels, te donkere foto’s, te lichte foto’s, scheve foto’s, plat geflitste foto’s, etc. Jammer, want
met een mooie foto van je vakantieverblijf kun je een belangstellende die nog aarzelt juist over
de streep trekken. Slechte foto’s gaan ten koste van de klandizie en dus van de inkomsten van
de logiesverstrekker. Het is goed kritisch naar uw beeldmateriaal te kijken en u te verplaatsen
in iemand die op zoek is naar accommodatie. Zou u boeken of bladert u toch nog maar even
verder? “Misschien is het tijd voor een betere presentatie.”
zo kan het

Texel, anders aan de wand

Hang eens een andere foto in uw accommodatie dan de geijkte foto, hoe pittoresk ook. Vertel
er eens een spannend verhaal bij. Over de Witte Wieven, bijvoorbeeld. Of over Heintjevaar. Ik
heb de laatste tijd een bijzondere serie foto’s geschoten die het aanzien meer dan waard zijn.
Prachtige, bijzondere sfeerbeelden. U mag ze uzelf ook cadeau doen, natuurlijk. Of verras een
ander er mee. Kijk voor meer foto’s op onze website.
Aanbieding:
Bij plaatsen van een fotografie-order kunt u onze landschapsfoto’s kopen met korting
canvasafdruk 90x120 cm € 160,00 normaal € 350,00
canvasafdruk 50x70 cm € 110,00 normaal € 175,00
prijzen incl. BTW

zo was het

Nachtstemming
Zuid-Haffel

Ochtendgloren
De Cocksdorp

