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Nieuwe Niedorp # Linda Smit uit
Nieuwe Niedorp verricht er wonde-
ren mee. Het heeft haar een grote
schare volgers op social media opge-
leverd. Bijna 52.000 mensen volgen
haar op Instagram, waar ze zich
Vlinderlin noemt. Ook op Facebook
heeft ze een grote schare volgers.

Meteen maar even een ’proftruuk-
je’ van Linda Smit verklappen? Hou
je telefoon eens ondersteboven als je
bij zo’n veld bloeiende tulpen of hy-
acinten staat. Of staat: wel even door
de knieën gaan voor een echt mooi
resultaat. ,,Dan hou je de telefoon
tussen wijsvinger en pink vast en
heb je je duim vrij om een foto te
maken. De lens zit dan onderaan,
waardoor je een mooi laag stand-
punt hebt en automatisch meer
diepte in de foto krijgt.’’

Deze krijgt u gratis en voor niks,
misschien dat Linda er in de loop
van dit verhaal nog wel een tipje te-
genaan gooit. Wil je echt meer uit je
smartphone halen? Sluit dan eens

aan bij de ’smartphone photowalks’
die ze regelmatig houdt. In de regio,
maar ook op veel andere plekken in
het land.

Ze is een wandelend voorbeeld
van de uitdrukking ’een balletje kan
vreemd rollen’. Aanvankelijk is het
vooral haar man Patrick die met fo-
tografie in de weer is. Als hij zakelijk
en persoonlijk door een lastige pe-
riode gaat legt hij zich er volledig op
toe. De natuur in. Het hoofd leeg-
maken. De camera mee. ,,Hij is nog-
al een vroege vogel, dus hij fotogra-
feerde altijd heel vroeg in de och-
tend.’’

Even liggen
Laat mij nog maar even lekker lig-
gen, zegt Linda in eerste instantie.
,,Maar uiteindelijk moest ik natuur-
lijk toch een keertje mee.’’ Ze ont-
dekt hoe mooi de wereld er bij ligt
bij het krieken van de dag. ,,Als hij
me weer m’n bed uit trommelde
dacht ik: nee, laat me nog maar wat
liggen. Maar als ik er dan uit was
dan was het elke keer weer even
mooi.’’

En zo leert ook Linda hoe ze al dat
moois kan vastleggen met de smart-

phone. Samen struint het paar door
de natuur. ,,We hebben het land-
schap hier in de regio heel goed le-
ren kennen. Het is hier schitterend.’’

Inmiddels zijn de rollen omge-
draaid: Linda houdt zich volop be-
zig met de fotografie, Patrick blijft
meer op de achtergrond. Je mag haar
met haar vijftigduizend volgers op
Instagram gerust een ’influencer’
noemen. ,,Toen wij begonnen met

die natuurfoto’s op Instagram, die
we in alle vroegte maakten, werd dat
nog niet veel gedaan. We kregen dus
snel veel volgers. Nu zie je steeds
meer mensen die dat soort foto’s
plaatsen.’’

Ze reizen samen naar exotische
landen, om daar (op uitnodiging)
prachtige fotoseries te maken. Linda
adviseert mensen en bedrijven die
meer uit hun Instagramaccount wil-

len halen. Ze geeft ook ’reel-work-
shops’. Want er voor zorgen dat zo’n
kort filmpje op je Instagram het be-
kijken waard is, dat is ook een kunst
op zich.

Met regelmaat loopt ze met een
groep liefhebbers door de natuur. Of
door een stad ergens in het land.
,,De belangstelling voor die smart-
phone photowalks is altijd groot. Ik
ben begonnen hier in de buurt,

maar op een gegeven moment krijg
je via social media dan vragen: ’kun
je het ook een keer bij ons komen
doen?’ Zo kom je op allerlei plek-
ken.’’

BN’ers
Maar goed: de komende weken zijn
het natuurlijk de bollenvelden in de
buurt die haar als fotograaf lokken.
Komend weekend heeft ze een

groep BN’ers onder haar hoede (zie
kader). Velen zullen er dit Paasweek-
end ook zelf op uittrekken om foto’s
te maken in de bollenvelden.

Hoe krijg je die bloemen nou
mooi op de foto? Let op de omstan-
digheden, zegt Linda. Ligt er een
plas water tussen de bedden tulpen?
Gebruik die dan. ,,Vaak kun je een
mooie reflectie krijgen.’’ Gebruik
eens de portretfunctie, als die op je

smartphone zit, adviseert Linda.
,,Dan krijg je automatisch een
mooie wazige achtergrond.’’

Respect
Wat je ook doet: doe het met respect
voor het werk van de bollenkwekers.
Tussen de bedden door banjeren?
Dat is uit den boze. ,,Met de tips die
ik geef kun je vooraan het veld ook
mooie platen maken.’’

INTERVIEW Linda Smit maakt professionele foto’s, met haar smartphone

Fototip van de prof:
hou je telefoon
eens ondersteboven
Niemand die bloeiende tulpen zo mooi vastlegt als zij. Niemand die de schoon-
heid van de ontwakende wereld zo fraai weet te vatten. En dat met niet meer
dan een smartphone, zo’n telefoongeval dat iedereen op zak heeft.

Marten Visser
m.visser@mediahuis.nl

Winterse omstandigheden leveren ook fraaie plaatjes op. FOTO LINDA SMIT Veld vol tulpen, maar de molen en de lucht zijn ook fraai. FOTO LINDA SMIT Mooi, ook als de blaadjes al vallen. FOTO LINDA SMIT Vanuit een laag standpunt zien de tulpen er zo uit. FOTO LINDA SMIT De zon op de achtergrond. FOTO LINDA SMIT

Linda Smit in haar element: tussen de bloeiende bloemen. FOTO AANGELEVERD

•iBoer Tom
Als ’influencer’met bijna 52.000 volgers op Instagram zet Linda de
regio met al zijn bollenpracht al mooi op de kaart. Ze heeft met haar
foto’s een groot bereik. Maar het kan altijd beter. Daarom is er
aanstaande zaterdag de ’Boer Tom Tulpentour’. Dan gaat ze met
collega-Niedorper Tom Groot (bekend van Boer zoekt Vrouw en Eigen
Huis & Tuin) en een gezelschap van BN’ers en influencers de
bollenvelden in de Noordkop door. Op elektrische choppers van Fred’s
Verhuur uit Schagen. Om overal en nergens foto’s te maken, die via de
sociale media van de bekende deelnemers weer een groot publiek
bereiken. ,,Een samenwerking met Holland Boven Amsterdam en
Hollands Kroon. Om zo de regio nog beter te promoten.’’
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