‘Bijzondere momenten in één
beeld gevangen’
Een tastbare herinnering van de liefdevolle, dankbare en bijzondere momenten. Van iemands
huwelijksdag of van het afscheid en de uitvaart van een dierbare. Het lijken twee totaal
verschillende werelden, maar volgens Daisy Renders liggen ze dichterbij dan je denkt.
Net als haar beroepen: fotografie en grafisch ontwerp.
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Creatief, perfectionistisch, observerend, rustig, behulpzaam en eerlijk.
Een grootverbruik theedrinker, een
chocoladejunk… maar vooral: een
gepassioneerd fotograaf en fanatiek
ontwerper. Daisy Renders is van alle
markten thuis. Als een kameleon past
ze zich aan haar opdrachtgevers én
hun situatie aan. “Ik kan een hele dag
rustig achter mijn computer zitten,
maar ook op mijn kop staan of met
mijn camera door de ruimte springen,
wanneer ik families fotografeer”, vertelt
ze. “Zodat de echte, pure lach op hun
gezicht verschijnt. Door me te spiegelen aan mijn opdrachtgever, ontstaan
vaak bijzondere momenten, die ik
vervolgens in één beeld vang.”

Twee vliegen in één klap
Bijvoorbeeld tijdens bruiloften, vertelt
ze, waarin ze niet alleen de intieme
en emotionele gebeurtenissen, maar
vooral ook de sfeer en onbewaakte
momenten vastlegt, tot in de kleinste
details. “Vooraf plan ik steevast een
fotoshoot met het bruidspaar. Liefst op
de trouw- of feestlocatie, zodat ik paar
én plek beter leer kennen. En zodat
het bruidspaar mij alvast leert kennen.
Want op de dag zelf zijn er al verrassingen genoeg.”
Of tijdens iemands afscheid. “De
combinatie van bruids- en afscheidsfotografie is heel boeiend. In beide gevallen

leg je heel bijzondere momenten vast.
En in beide gevallen gaat veel aan de
hoofdpersonen voorbij. Door details op
gepaste afstand en met oog voor detail
vast te leggen, worden deze momenten
– die anders misschien onderbelicht
zouden zijn gebleven – toch gezien.”

Voorrecht
Waar afscheidsfotografie tot enkele
jaren geleden een uitzondering was,
wordt er tegenwoordig steeds vaker
gebruik van gemaakt, merkt Daisy. “Niet
verwonderlijk, want afscheidsfotografie
kan enorm helpen in de rouwverwerking
van ouders, partners én kinderen. Het is
fijn om achteraf troost te kunnen putten
uit een mooi herinneringsalbum, die ik
graag op maat voor de nabestaanden
ontwerp. Alleen, of samen met familie,
vrienden en kennissen, die er misschien
niet bij konden zijn. Het is iedere keer
weer een voorrecht om bij te mogen
dragen aan dit proces, waarin families
vaak heel open zijn en de mooiste verhalen en herinneringen van hun dierbare
delen. Waarin je echt door de familie
wordt omarmd.”
Naar wens ontwerpt Daisy hierbij ook
de rouw- of trouwkaart, met foto’s uit
het verleden, van de bruiloft-preshoot
of middels grafische afbeeldingen. “Zo
is het bruggetje naar mijn ontwerpstudio gemaakt, waarin ik ook huisstijlen,
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folders, flyers, brochures en ander
promotiemateriaal ontwerp voor
(startende) zzp’ers en MKB.”

Eigen studio
Van jongs af aan wist Daisy dat haar
toekomst in de creatieve hoek ligt. “Ik
was altijd te vinden met kleurpotloden
of verfkwasten. Teken of natekenen
was echt mijn ding”, vertelt ze. De
keuze voor het Grafisch Lyceum (nu:
Sint Lucas) was dan ook niet verwonderlijk. “Tijdens deze opleiding en mijn
vervolgstudie Communicatie maakte
ik kennis met mijn tweede passie:
fotografie.” Vier jaar geleden startte ze
haar eigen bedrijf. Eerst vanuit huis,
maar inmiddels vanuit haar eigen studio
in Boxtel, dat boven het schadeherstelen onderhoudsbedrijf van haar man
is gevestigd; Camp Specials. “Omdat
de verdiepingsvloer van het pand van
hout is, was het voor hem niet mogelijk
om hier voorraadstellingen te plaatsen.
Maar als ontwerp- en fotostudio voldoet de ruimte uitstekend”, vertelt ze.
“Ik kan hier heerlijk werken en klanten
kunnen makkelijk binnenlopen, waar
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.”

‘Door me te spiegelen aan mijn opdrachtgever,
ontstaan vaak bijzondere momenten’
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