Een paar tips om nóg leukere foto’s van je hond te maken:















Maak geen foto’s van bovenaf, maar ga op ooghoogte met de hond zitten. Of ga plat op je buik
op de grond liggen.
Zorg dat de ogen goed te zien zijn. Probeer er voor te zorgen dat je hond herkenbaar op de foto
komt en zijn kop geen vlek wordt. Beter niet fotograferen als je hond in volle vaart langs je
raced. Zorg er voor dat je de hele hond fotografeert en niet een hond zonder pootjes of zonder
staart of met een half hoofd.
Foto’s van een een rennende hond zijn leuk, maar niet van de achterkant. Achterkanten zijn
sowieso minder leuk op de foto. Omdat honden graag vooruit lopen is het goed op erop te
letten dat je ook foto’s van zijn voorkant maakt. Roep hem naar je toe, of laat een helper hem
naar zich toe roepen en zorg dat je de camera in de aanslag hebt.
Als je de hond wilt fotograferen als hij recht op je afkomt, stel dan van tevoren scherp. Dat doe
je door je camera eerst te richten op een punt op de grond (waar de hond nog langs gaat
komen) en dan de ontspanknop half in te drukken. Met de ontspanknop half ingedrukt richt je
de camera iets hoger zodat je hond goed in beeld staat als ‘ie op dat punt langs komt. Goed
opletten, en als de hond er is de ontspanknop helemaal indrukken. Dit werkt op praktisch alle
camera’s, maar niet op mobiele telefoons.
Omdat Berners donkere honden zijn zul je af en toe moeten flitsen om een scherpe foto te
krijgen. Flits nooit van té dichtbij, het flitsen in zijn gezicht is niet leuk voor je hond. Maak
liever foto’s buiten, of bij goed licht. Als je dan toch moet flitsen zorg dan dat je op minstens
1,5 tot 2 meter bij hem vandaan bent.
Heb geduld. Zorg dat je mensen hebt om de hond af te leiden met speeltjes of spelletjes. Op die
manier zijn jij en je camera een beetje onzichtbaar. Als iemand met een camera voor jou neus
gaat staan voel je je ook niet altijd op je gemak.
Zorg dat het voor je hond ook leuk blijft! Als hij het naar zijn zin heeft straalt dat ook van een
foto af.
Zeker in het open veld is je hond niet altijd dichtbij om hem mooi in beeld te krijgen. Als een
foto je wel bevalt gebruik dan gerust een fotobewerkingsprogramma om de randen wat bij te
snijden. Op die manier kun je storende objecten van de achtergrond wegsnijden of iets verder
inzoomen op je hond. De meeste camera’s hebben zoveel megapixels dat de afdrukkwaliteit er
niet echt onder lijdt.
Maak voldoende foto’s. Het is gemakkelijker om een goede foto te kiezen uit dertig foto’s dan
uit drie. Digitale foto’s kosten niks tot je ze afdrukt. Klik er lustig op los en zoek thuis rustig de
foto’s uit. Wees niet bang om foto’s weg te gooien. Op een gegeven moment heb je honderden
foto’s van je hond en ben je alleen geïnteresseerd in de allermooiste!

En die allermooiste foto, die willen we als redactie heel graag publiceren. Veel plezier met fotograferen
en graag tot ziens op een van onze wandelingen!
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