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Inleiding

Inleiding
Het is heerlijk zonnig buiten en je hebt een dag vrij. Je zet de hond in de auto en
trekt er lekker op uit. Een geweldig moment om te bewaren en met je vrienden
en familie te delen.
Je pakt je cameratas van de achterbank om mooie foto’s van je hond te maken.
Maar hij heeft zijn gekke kwartiertje en rent alle kanten op.
Ben jij snel genoeg om hem te volgen met je fotocamera?
Hondenfotografie is één van de moeilijkste fotografiedisciplines.
Maar ook één van de leukste!
In dit praktische handboek staan tips en adviezen die je nodig hebt om
geweldige foto’s van je hond te maken. Je krijgt duidelijke uitleg over apparatuur,
instellingen, scherpstellen en belichting. Ontdek hoe je zelf de fotoshoot kunt
regisseren. Na de reportage archiveer je de foto’s op een veilige manier en leer
je meer over fotobewerking.
De honderden foto’s in dit boek geven een helder beeld van de meest
voorkomende problemen en bijpassende oplossingen. Zo leer je op een leuke
manier om het beste uit jezelf en je apparatuur te halen. Blijf oefenen en
ontdekken, want fotografie is een leerproces.
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Deel IV
Hondenfotografie
in de praktijk
De dag van de fotoshoot is aangebroken.
Je camera ligt klaar en de hond staat al te
springen om voor je te mogen poseren.
Om je op weg te helpen, beginnen we dit deel
met een handig overzicht voor de werkvolgorde
van je fotoshoot. Daarna gaan we aan de slag
met portretfoto’s en verschillende poses.
Gevolgd door enkele handige tips voor scherpe
actiefoto’s.
Heb je moeite met zwarte, witte of gevlekte
honden? Geen nood, ook daarover krijg je
uitleg om problemen te voorkomen.
Verder kijken we naar het fotograferen van
meerdere honden, puppyfoto’s, hond & mens,
indoor fotografie en creatieve foto’s.
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9. CREATIEVE FOTO’S
Wil je wat anders dan een standaard
portretfoto? Laat dan je creativiteit er
eens op los!
Zo heb ik zelf eens een serie gemaakt
van woordgrapjes met honden. De Sint
Bernard afgebeeld met een mantel en
een mijter, de bloedhond met een
infuus, een blinde geleidehond en
nog veel meer. Dat was slechts één
voorbeeld van creatieve fotografie, de
mogelijkheden zijn eindeloos.

Woordgrapje: de blinde geleidehond.

Close-up
Een close-up is een foto waarbij je
een klein deel van de hond volledig in
beeld neemt. Bijvoorbeeld een foto
van de ogen, een snuffelende neus of
de hand van het baasje met daarin de
poot van de hond.
Een goede scherpte is belangrijk bij
close-upfoto’s. Je ziet alle details
namelijk duidelijk in beeld. Zorg ook
dat de hond op die plek schoon is
(geen vuiltjes in de ogen bijvoorbeeld).
Houd minimaal enkele meters afstand
tussen de hond en de achtergrond, om
zo een mooie wazige achtergrond in
de foto te krijgen.
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Minimale scherpstelafstand
Als je een close-up foto maakt,
moet je rekening houden met de
minimale scherpstelafstand van je
objectief. Ieder objectief heeft een
bepaalde minimale afstand tot het
onderwerp nodig, om scherp te
kunnen stellen. Is het onderwerp
dichterbij, dan kan de lens niet
scherpstellen.
Silhouetten
Een silhouet is een foto waarbij je
direct tegen de zon in fotografeert.
Als de zon laag staat, bereikt het licht
de hond maar van één kant. Zet je
de hond tussen jezelf en de zon in,
dan zal de hond om deze reden zwart
afgebeeld worden op de foto.
Staat de zon nog wat te hoog aan de
lucht? Dan komt er toch nog licht op
de hond, waardoor hij niet volledig
zwart is. Begin dus niet te vroeg met
fotograferen.
Je kunt ervoor kiezen om de zon in
beeld te nemen op de foto of om de
zon achter de hond te verstoppen.
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Deze locatie is minder geschikt. De zon verdwijnt
achter de bomen. Er zijn geen kleuren in de lucht te
zien en de hond zal niet zwart worden.

Rond zonsondergang wordt het buiten
wat donkerder, maar zo lang je direct
tegen de zon in fotografeert, heb je
voldoende licht om te fotograferen.
Je hoeft je dan geen zorgen te maken
om trage sluitertijden of hoge ISOwaarden. Zoek een locatie uit met
veel ruimte eromheen. Het strand
of een meer is ideaal. Maar ook een
polderlandschap kan zeer geschikt zijn.
Een park met bomen is niet geschikt,
omdat de zon daar nog te hoog staat
voordat hij achter de bomen verdwijnt.
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10. AANDACHTSPUNTEN
Welk objectief?
Honden hebben veel diepte in hun
gezicht, vooral vanwege de lange neus.
Gebruik je een groothoeklens? Dan zal
je merken dat het perspectief uitgerekt
wordt. Vooral vanaf voren gezien, lijkt
de neus dan ineens veel langer te zijn.
Om dit te voorkomen kun je tijdens
het fotograferen van honden het beste
een objectief van minstens 50mm of
hoger gebruiken. Telelenzen met een
bereik van 70-200mm of 70-300mm
zijn daarom de perfecte objectieven
voor hondenfotografie.
Veiligheid
Zorg dat veiligheid voorop staat. Zowel
voor jezelf als voor de hond. Creëer een
veilige omgeving tijdens de fotoshoot.

Een foto gemaakt met een groothoekobjectief.
Door perspectief vervorming lijkt de neus te lang.
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Laat een hond die niet gewend is om
los te lopen, niet zomaar los in een
vreemde omgeving. Kies liever voor
een locatie met omheining, zodat de
hond niet weg kan lopen. Blijf uit de
buurt van (drukke) wegen.
Zijn er meerdere honden die op de
foto moeten? Zet ze dan ergens vast
of laat iemand oppassen tot de hond
aan de beurt is. Laat ze in ieder geval
niet zonder begeleiding los lopen.
Ze zouden weg kunnen lopen of
lastiggevallen kunnen worden door
andere loslopende honden.
Neem agressieve of onzekere honden
niet mee naar een drukke locatie,
zeker niet in het weekend. Kies dan
liever voor een rustigere locatie op
een doordeweekse dag.

Een foto gemaakt met een teleobjectief.
De hond is beter in proporties.
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Denk ook aan je eigen veiligheid. Trek
stevige schoenen aan met een goed
profiel, zodat je niet uitglijdt over de
eerste hondendrol die je tegenkomt.
Kies je een laag standpunt tijdens het
fotograferen, dan ben je kwetsbaar.
Je zit of ligt op de grond en dat wekt
nieuwsgierigheid op. Niet alleen bij de
hond die je aan het fotograferen bent,
maar ook bij andere honden.

Sommige reuen tillen hun poot op en
plassen tegen jou of je apparatuur aan.
Of je krijgt ineens een goedbedoeld
kwijl-zoentje op je lens. Ook spelende
honden kunnen een probleem zijn.
Die letten meestal niet goed op waar
ze tegenaan of overheen rennen. Jouw
lichaam of apparatuur bijvoorbeeld.
Let dus altijd op wat er om je heen
gebeurd tijdens de fotoshoot.

Checklist
Deze checklist kan je helpen tijdens de fotoshoot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je een testfoto gemaakt op deze locatie? Beoordeel je foto kritisch.
Staan er geen storende elementen in de achtergrond?
Staat de witbalans goed ingesteld?
Is de belichting goed?
Overbelicht of onderbelicht → Gebruik de belichtingscorrectie.
Is de beweging in de foto bevroren?
Zo niet → ISO hoger zetten zodat je een snellere sluitertijd kunt kiezen.
Is de foto goed scherp?
Valt je eigen schaduw niet per ongeluk op het lichaam van de hond?
Gebruik je een hondenriem? Zorg dan dat die zo min mogelijk zichtbaar
door de foto loopt.
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Dankwoord
“Ooit wil ik eens een boek schrijven...”
Het schrijven van een eigen boek is voor veel mensen een toekomstdroom.
Maar zo’n boek komt er niet vanzelf. Het kost veel tijd, werk en inspiratie.
Meestal ben je afhankelijk van de hulp van anderen, om het boek te kunnen
realiseren.
Zonder die hulp zou ik zelf nooit begonnen zijn aan mijn eerste boek:
Paardenfotografie. De personen die betrokken zijn geweest bij dat boek, hebben
me enorm geholpen.
Ik wil daarom iedereen bedanken die direct of indirect aan dit boek heeft
meegewerkt. En in het bijzonder:
Mijn familie
Het grote fotografie avontuur begon bij mijn grootvader die zelf enthousiast
fotografeerde. Van hem kreeg ik mijn eerste eigen camera.
Mijn ouders ben ik dankbaar voor de vrijheid die ze me in mijn jeugd gegeven
hebben, zodat ik me heb kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben. Dankzij hun
steun en vertrouwen, heb ik van mijn droomberoep ook echt mijn werk kunnen
maken.
Fedor, mijn partner. Hij heeft me de tijd en ruimte gegeven om maandenlang
aan dit boek te kunnen werken.
Robinn
De stagiaire in de winter van 2014/2015. Ze heeft geholpen bij het design en
de vormgeving van het boek. Daarnaast heeft ze dagenlang teksten nagekeken
om spelling te corrigeren. En ze heeft me geweldig ondersteund in de dagelijkse
werkzaamheden, die natuurlijk gewoon uitgevoerd moesten worden naast het
schrijven.
Alle fotomodellen
Om dit boek te kunnen illustreren heb ik ontzettend veel honden en mensen op
de foto gezet. Bedankt voor jullie tijd, inzet en geduld.
De lezers
Welke waarde heeft een boek als niemand het leest? De lezer wordt meestal
over het hoofd gezien in het dankwoord. Maar zonder jou, zou dit boek er niet
zijn gekomen. Het is voor mij als fotograaf en schrijver geweldig om te zien dat
mijn lezers weer iets nieuws hebben kunnen leren.
104

Femke Puijman
www.hondenfotografieboek.nl
Kyno Focus Hondenfotografie
www.KynoFocus.nl
Hypo Focus Paardenfotografie
www.HypoFocus.com

Hondenfotografie - Femke Puijman
Hardcover ISBN: 978-90-816939-0-5
E-Book (PDF) ISBN: 978-90-816939-3-6
www.hondenfotografieboek.nl
Paardenfotografie - Femke Puijman
Hardcover ISBN: 978-90-816939-2-9
E-Book (PDF) ISBN: 978-90-816939-1-2
www.paardenfotografieboek.nl

Steeds meer hondenliefhebbers nemen de fotocamera mee om hun hond te
fotograferen. Maar deze snelle, vrolijke viervoeters zijn niet altijd de makkelijkste
fotomodellen. Hoe kun je toch mooie, scherpe foto’s van je hond maken?
Welke apparatuur heb je daarvoor nodig?
Welke instellingen kun je het beste gebruiken?
Hoe krijg je de hond op de juiste plek en hoe laat je hem daarna leuk poseren?
Wat moet je doen om een zwarte, witte of gevlekte hond goed te belichten?
En hoe krijg je meerdere honden samen mooi op de foto?
In dit praktische handboek vind je het antwoord op deze en vele andere vragen.
Femke Puijman vertelt over haar ervaringen als professioneel hondenfotograaf en ze
legt je stap voor stap uit hoe je zelf ook prachtige hondenfoto’s kunt maken. Duidelijk,
helder en overzichtelijk. Ieder hoofdstuk staat vol met handige tips en kleurenfoto’s
die veel voorkomende problemen en bijbehorende oplossingen laten zien.

Femke Puijman is sinds 2004 professioneel fotograaf
en heeft zich gespecialiseerd in het fotograferen van
paarden en honden. Beter bekend onder de naam:
Hypo Focus Paardenfotografie en Kyno Focus Hondenfotografie. Haar foto’s verschenen in vele bladen,
kalenders en boeken. Femke deelt haar kennis graag
tijdens de verschillende fotografie workshops die ze
organiseert. In 2011 verscheen haar eerste boek:
Paardenfotografie. Het boek ontving zeer lovende
kritieken.
Op veler verzoek heeft Femke dit nieuwe boek geschreven, vol tips over het fotograferen van honden.
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