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Een mooie foto van je hond hoe maak je die?
Dat is makkelijker gezegd (en opgeschreven)
dan uitgevoerd. Ik geef je een lijst met dingen
waaraan je moet denken voordat je op pad gaat
en 9 tips die het jou een beetje makkelijker
maken en mij altijd geholpen hebben.

Checklist:
Weten, doen of meenemen:
Weet waar je naar toe wilt, welke mooie plek.
Een fotocamera. (fototoestel of mobiel)
Kan je hond niet los? neem iets mee om de
riem aan vast te maken. (bijvoorbeeld een
tentharing)
Iets lekkers voor de hond.
Een speeltje ( lol maken tussendoor helpt jou
en je hond stress los te laten.)
Water voor jezelf en de hond.
Een goed humeur ( Jij en de hond )
En onderstaande 9 tips, lees ze door voor je
op pad gaat.

1

Kies een mooie plek
Een mooie foto van jouw hond begint met een
mooie plek. Natuurlijk gaat het om de hond,
maar de omgeving zorgt voor een nog fijner
gevoel als je naar de foto kijkt.
Een mooie plek is heel erg afhankelijk van wat
jezelf mooi vind. De één houdt van een bos
terwijl de ander de zee en de duinen helemaal
te gek vind. Bepaal dus voor jezelf wat jij mooi
vind.

2 Het (zon)Licht
Let op het licht, en dan vooral als de zon
schijnt. Meestal wordt er gezegd; ga met je rug
naar de zon staan, maar dat heeft ook nadelen.
Als de zon in je rug staat kan je hond met zijn
ogen gaan knijpen vanwege het felle licht. Of
doet hij ze helemaal dicht.
En dan is er ook nog schaduw. Vaak ben je zelf
in beeld, de zon achter je geeft een schaduw
voor je.
Kijk eens hoe het is als je de zon vanaf de
zijkant hebt, of iets schuin vanachter. Of de zon
rechts of links staat kan ook nog verschillen in
het uiteindelijke beeld.

3 De achtergrond.
En dan een achtergrond. Waar sta je? En wat
zie je op de achtergrond. Is het een mooi
uitzicht? Zijn het bijvoorbeeld bomen of mooie
struiken of zijn het dorre takken? Staat er
misschien een halve auto op je foto?Of een
verkeersbord? Als je net een klein beetje draait
of opschuift heb je een beter beeld op de
achtergrond. Dat geldt natuurlijk ook voor lucht.
Is er veel lucht op de achtergrond maakt dat
vaak een beetje saaie foto.

4 Het standpunt.
Niet alleen de vorige 3 punten zijn van
belang. De hoogte waarvan jij de foto neemt
is ook nog belangrijk. Neem maar eens een
foto als je staat, eentje als je gehurkt zit (dan
zit je vaak niet stabiel en heb je een bewogen
foto.) eentje als je zit en eentje als je op je
buik ligt. Als je de foto’s vergelijkt zal je zien
dat de foto waar je op ooghoogte of lager bent
ten opzichte van de hond, het mooiste
resultaat geven.
Als je gaat voor een grappige foto kan een
foto van bovenaf ook heel leuk zijn. Maar dat
is weer voor een andere keer.

Staand

Zittend

Liggend

5 De horizon.
Kijk goed of je beeld recht is, een scheve
horizon geeft een vertekend beeld. En hoge
horizon maakt de foto plat. Dit gebeurd heel
snel als je staand een foto neemt. Kijk maar
eens naar Tip 4 foto 1.
Als je de foto in drie stukken verdeeld, boven
midden en onder, is het beste de horizon in het
onderste gedeelte te hebben. Het allerbeste
resultaat krijg je als de horizon op de lijn tussen
het midden en onderste gedeelte is.

Scheve horizon en te hoog.

rechte horizon
in het onderste gedeelte

Dit zijn de technische punten en nu nog een paar
praktische zodat je hond ook daadwerkelijk op de
foto kan.
Laat ik beginnen met de belangrijkste.

6 Hou het leuk!
Het allerbelangrijkste voor een mooie foto is dat
de hond en jij allebei plezier hebben. Zorg dat
je rustig bent en blijft en heb geduld. Hou het
leuk, wat vind jouw hond leuk om te doen? Mijn
hond vindt even keihard rennen of gek doen
heel leuk. Daarna kan hij ook weer even stil
zitten of liggen. Een beloning in de vorm van
een snoepje doet het ook altijd goed. Of speel
gewoon even met hem als hij van een bal of
trekspelletje houdt.

7 Zit, sta, lig en aan de riem.
Hoe wil je dat jouw hond op de foto gaat.
Luistert hij heel goed? Of loopt hij telkens weg?
Kan je hond goed luisteren? Dan is zitten,
liggen of staan vast geen probleem op de mooie
plek die jij uitgezocht hebt. En dat kan dan ook
zonder de lijn aan de halsband of zelfs
helemaal los.
Maar luistert hij nog niet zo goed dan kan je
beter de halsband en de riem vast laten. Als je
iets zwaars aan het einde van de lijn doet, of op
de riem legt. Dan heb je meer kans dat de hond
op zijn plek blijft. Je kunt ook een tentharing
gebruiken om de hond aan vast te zetten. Maar
je wilt liever de riem niet zien op de foto. In dat
geval zorg je dat de riem achter de hond ligt.

8 Afstand tot de hond.
Kan jou hond blijven zitten op afstand? Dan kan
je een foto maken waar hij helemaal op staat.
Zorg ervoor dat je niet alleen maar hond ziet in
je foto, maar dat er ook iets van de omgeving te
zien is. Kijkt hij naar voren, mag hij in het
midden zitten. Kijkt hij naar links dan zet je de
hond aan de rechterkant van de foto, zo krijg je
een beter gevoel dat hij ergens naar kijkt.
Kan jou hond nog niet zo goed blijven zitten op
afstand? Dan kan je beter beginnen met een
portret foto, eentje van alleen zijn hoofd en een
stukje borst.

9 Bepaal wat jij wilt.
Wat vind jij mooi?

Wat vind jij mooi? Waarom vind jij een foto
mooi? Als je weet wat jou in een foto aantrekt,
weet je waarschijnlijk ook welke foto jij wilt
maken. Zoek op Facebook, Instagram en
Google naar foto’s die jij mooi vindt en kijk wat
er opstaat. Waar is deze foto gemaakt, wat
staat er op de achtergrond? Waar is het licht?
En wijkt dat allemaal af van wat ik hierboven
verteld heb, dan is dat voor jou goed. Zie je
vergelijkingen? Dan heb je nu de mogelijkheid
om die foto te maken.

Succes met deze tips!
Is het gelukt?
Is het je gelukt om een foto te maken met de
bovenstaande tips?
Ik zou het heel leuk vinden als je dat laat weten.
Stuur me gerust een mailtje met jouw foto.
Of plaats hem op Facebook en Instagram met
een hashtag #AnimalDesignFotografie

Heb je nog vragen?
Heb je nog vragen?
Of lukt het je toch niet om een mooie foto te
maken?
Bel of mail me om een antwoord te krijgen op
jouw vraag, of een afspraak te maken voor een
fotosessie.
Telefoon: 06-15381581
Mail: info@animaldesignfotografie.nl
website:
www.animaldesignfotografie.nl
facebook: www.facebook.com/AnimalDesignFoto/
Instagram: @animaldesignfotografie_trimmen/

