
Maak mooie  foto ’s  

van je  hond 

in 1-2-3



OVER MIJ

Ik ben Christel, hondenliefhebber en -fotograaf.

Ik heb me gewaagd aan verschillende takken van de fotografie
(huwelijk, familie, events) met als constante: 
de voorliefde voor spontane, niet geposeerde foto’s.

De dood van Tobias, mijn lieve Ierse Terriër, was de trigger om mijn
2 passies, honden en fotografie, te combineren.

Als hondenfotograaf wil ik je herinneringen aan je trouwe
viervoeter bezorgen die je je ganse leven zal koesteren.

Dit doe ik niet enkel met fotoshoots, 

maar ook met de cursus ‘honden fotograferen  met je smartphone’.

Waarom hondenfotografie?



Een klein geheimpje: 
Ik heb van onze Tony al meer foto’s genomen met mijn smartphone
dan met mijn professionele reflexcamera. 
Enkele van mijn lievelingsfoto’s zijn zelfs gemaakt met mijn
smartphone.

Omdat ik die altijd bij de hand heb. Tijdens onze wandelingen maar
ook thuis als hij weer eens superschattig is of heel onozel doet.

Uit ervaring weet ik dat de foto’s van die dagelijkse momenten
minstens even belangrijk zijn als mooie professionele foto’s.

Die foto’s kan je heel goed zelf maken met je smartphone. Jij bent
tenslotte diegene die je hond het best kent en er het meeste tijd
mee doobrengt.

Waarom smartphonefotografie?

Vind je het moeilijk mooie, kwalitatieve foto’s van je hond te maken?

Met de volgende 3 tips zullen je foto’s al onmiddellijk verbeteren.



Extra tip! Oefenen kan ook met een pluchen hond.

Stap 1: pret voor 2!

Leuk hé, foto’s maken van je hond? 
Maar vindt die dat zelf ook?

Je hebt het misschien al meegemaakt dat je hond zich demonstratief
omdraait net wanneer jij heel enthousiast ‘cheese’ roept.

Niet alle honden dromen van een carrière als fotomodel. Sommigen
vinden het ronduit stresserend.

Bouw het langzaam op

Hou de sessies kort

Beloon je hond uitbundig

Daarom:

Let daarom goed op de signalen die
je hond geeft.
Tongelen (met de tong over de neus
likken, wit in de ogen,
wegdraaien,...

Allemaal signalen dat je hond het
niet zo leuk vind als jij denkt.



Stap 2: scherpe ogen

Tik op het scherm op de ogen

Er verschijnt een cirkel of vierkant naargelang je toestel

druk af voor je hond weer uit beeld wandelt :-)

Hoe doe je dit?

Om dit te vermijden, kies je best
zelf het punt waarop je
smartphone moet scherp stellen.

Ogen zijn de spiegels van onze ziel’

Dat geldt ook voor honden. Je wilt dus zeker zijn dat de ogen van
je hond scherp op de foto staan.

Laat je je smartphone zelf beslissen, is er kans dat die scherp stelt
op de achtergrond en dat de ogen wazig zijn.



Stap 3: fotografeer op ooghoogte

Door je op dezelfde hoogte te
zetten als je hond, kijk je recht in
zijn/haar ogen.
Je maakt meer contact met je
hond, de foto komt beter over.

Wanneer je dus rechtstaand
fotografeert (wat de meeste
mensen doen), dan bekijk je je
hond van bovenaf. 
Je foto wordt afstandelijker.

Wedden dat je hond een heel stuk kleiner is dan jij?

Ga dus eens door je knieën bij het fotograferen.
En ja, heb je een teckel, dan is de kans groot dat je languit op de
grond moet gaan liggen.



Extra tips

Flitsen

Bij weinig licht zijn veel mensen
geneigd hun flits te gebruiken.
Je foto zal echter niet mooier
worden en bovendien krijgt je
hond 'spookogen'.

Zet je flits dus standaard uit.

Je smartphone maakt mooie, kwalitatieve foto's. Toch zijn er
enkele beperkingen waar je best rekening mee houdt. 

2 veelgemaakte fouten zijn:

Inzoomen

Door met je 2 vingers over het
scherm te knijpen.
De kwaliteit van je foto gaat
hierdoor snel achteruit.

In plaats hiervan ga je beter
wat dichterbij.



de do's en don'ts van je smartphone

fotograferen in verschillende

lichtomstandingheden

variatie brengen in je foto's

hoe je de functies van je camera

optimaal gebruikt 

welke gadgets er op de markt zijn

mooie portretten maken

honden in actie fotograferen

Je leert alles over:

SMAAKT DIT NAAR MEER?

Dan heb ik voor jou goed nieuws :-)

Tijdens de cursus 'honden fotograferen met je smartphone' krijg je
nog veel meer tips om mooie, kwalitatieve foto's te maken.

Het is een combinatie 

van online leren 

en live oefenmomenten

IK WIL MEER WETEN
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