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HONDENSHOOT 
 
We gaan binnenkort foto’s van je hond maken. In de studio kunnen we 
verschillende achtergronden gebruiken. Het is daarbij handig om naar de 
vachtkleur van de hond te kijken. Zo vind ik het bij een donkere hond, zeker 
voor een portret, altijd mooi een zwarte achtergrond te gebruiken. Of 
misschien vind je het leuk om ook foto’s met een gekleurde achtergrond te 
hebben. Je kan bij mij kiezen uit zwart, wit, paars, geel, groen of middengrijs. 
Het is fijn als je vantevoren nadenkt over wat je wil. Dan kan ik daar rekening 
mee houden.  
 
Kom je voor een minishoot bij de hondenschool, dan heb ik 2 achtergronden 
bij me, die ik allebei gebruik. Bij een locatieshoot spreken we vantevoren 
door welke locatie en welk tijdstip het meest geschikt is. Als het regent gaat 
de shoot niet door. Dan maken we een nieuwe afspraak.  
 
Het is wel mooi als je hond zo schoon mogelijk in beeld komt. Je kan je hond, 
als je dat belangrijk vindt, een dag voor de fotoshoot wassen. Op de dag zelf 
kan je hem eventueel nog even borstelen. Als je naar de trimmer gaat, kan je 
dat beter iets langer van tevoren doen. Voor rasspecifieke vachtverzorgings-
tips kan je het beste even contact opnemen met je eigen rasvereniging of 
fokker.  

Als je hond een favoriete knuffel of speeltje heeft, waarmee je hem op de foto 
wil hebben, neem dat dan mee. Ik heb zelf ook wat speeltjes maar het is 
handig ook eigen spul mee te nemen omdat sommige honden daar beter op 
reageren. Wil je ook foto’s van jullie samen, lees dat ook de bijlage over 
kleding voor jezelf nog even door. 
 
Verder maak ik in principe gebruik van voer om de hond te laten doen wat 
nodig is. Als je hond bepaalde dingen niet mag eten, geef dat dan van 
tevoren aan. Als je hond erg gaat kwijlen van voer, laat het dan ook weten, 
dan zetten we extra poetsdoekjes klaar. (Heb je gekozen voor de high speed 
shoot, dan is veel kwijl juist leuk! Dan vegen we niets weg.) 
 
Als ik honden fotografeer, wil ik die graag zo ontspannen mogelijk in beeld 
brengen. Soms heb ik veel hulp van een eigenaar nodig, en soms is het juist 
handiger als een eigenaar zich enigszins terugtrekt. Een en ander is helemaal 
afhankelijk van de omstandigheden, wat de hond gewend is en hoe de hond 
zich op dat moment voelt.  
 
We gaan gewoon lekker kijken wat werkt en vooral wat de hond  
leuk vindt. Ik ben naast fotograaf ook kynologisch gedrags- 
therapeut. Daardoor vind ik het belangrijk dat de hond het  
prettig heeft. We gaan niets forceren en gewoon een leuke  
shoot doen.  
 
Ik heb er in ieder geval zin in! 


