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Jouw hondenfoto's naar 
the next level 
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VAN JOUW HOND
M E E R  &  M O O I E R E  F O T O ' S  

Wat ontzettend tof dat je dit e-book hebt gedownload.
Maar nóg leuker dat jij ook graag prachtige foto's van je hond 

wil hebben. En ik wil je daar dolgraag bij helpen! 
 

Onze honden zijn prachtig en geweldig, toch? En daar wil je 
ook graag de mooiste foto's van hebben. Voor nu, om mee te 

pronken. En ook voor later, als herinnering.  
 

Het is mijn missie dat iedere hondeneigenaar mooie foto's 
van zijn of haar eigen hond kan maken. Ik wil dat jij kunt 

genieten van een computer of telefoon boordevol prachtige 
foto's van jouw hond. Die je ook nog eens helemaal zelf 

gemaakt hebt, hoe tof is dat! 
 
 



Jij kunt zélf die 
mooie foto's van je 
hond leren maken.

Zonder al teveel technische 
‘rompslomp’ eromheen. 

Gewoon, precies wat je nodig hebt 
om die mooie foto te leren maken.
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EVEN VOORSTELLEN..

M I J N  L I E F D E  V O O R  
H O N D E N F O T O G R A F I E

Mijn liefde voor hondenfotografie, of eigenlijk 
dierenfotografie, begon al vroeg. Als klein meisje was ik altijd 
bezig om onze eigen honden & katten op de foto te zetten. 

Er ontstond een verlangen om steeds mooie foto's te maken.
 

Rond mijn 16e had ik mijn eigen fotostudio en vroegen 
andere eigenaren of ik hun dieren ook op de foto kon zetten. 

Al snel fotografeerde ik door heel Nederland & België 
allemaal mooie honden & katten. Ook stond ik op 

kattenshows met mijn fotostudio of op opendagen bij 
dierenwinkels. 

 
Inmiddels heb ik héél veel katten en (de laatste jaren 

voornamelijk) honden op de foto gezet. Ik geniet ervan om 
iedere hond te fotograferen zoals hjj of zij is. Om 

hondenbaasjes zó blij te maken met prachtige foto's van hun 
hond. Mijn hart maakt een sprongetje bij het zien van een 

mooie foto van een hond. Ik zie in elke hond een fotomodel. 



                                     WWW.PETSTUDIO.NL                                  5 

Ik kan ook zó genieten van mooie foto's van mijn eigen 
honden. Ik zou er het liefst mijn huis mee behangen.

 
En dat gun ik iedere hondeneigenaar. Gewoon zelf, op je 

eigen tijd, prachtige foto's maken van je eigen hond. Daarom 
wil ik nu zoveel mogelijk hondenbaasjes helpen om hun eigen 
hond mooi op de foto te leren zetten. Zodat je computer of 

telefoon straks boordevol met mooie foto's van je hond staat. 
En je trots kunt zijn op het resultaat dat je zelf behaald hebt! 

 
In dit e-book deel ik een stappenplan met je om jouw 

hondenfoto's naar the next level te krijgen. Heel veel plezier 
met deze mooie ontdekkingsreis! 

 
Liefs, Sanne  

 
 





Maak een bord aan op Pinterest
om je favoriete hondenfoto's in op
te slaan. Zo hoef je niet iedere
keer dat je wil gaan fotograferen
opnieuw te zoeken naar ideeën en
inspiratie, maar kun je gewoon
lekker gaan oefenen!  
 
Want daar draait het om. Je ideeën
en je voorbereiding in de pratijk
gaan brengen. Als je eenmaal gaat
fotograferen wil je meteen goed
aan de slag kunnen. 
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GET INSPIRED
S T A P  1

Om te beginnen.. 
Je verlangt ernaar om mooiere
foto's van je hond te maken. Maar
hoe pak je dat nou aan?
 
Het begint allemaal met een idee.
En om een idee te hebben,  moet
je je voorbereiden en inspiratie 
 opdoen. 

Om te groeien in je fotografie is
het belangrijk om je doel vast  te
stellen. Een plaatje voor ogen te
hebben dat je wil leren maken.
Daarom is het goed om inspiratie
op te doen. Dan leer je bewust te
kijken naar foto's.

Pinterest 
Pinterest staat boordevol met
inspiratie. Hier vind je allerlei
mooie foto's van honden, waar je
heerlijk ideeën op kunt doen voor
hondenfotografie. 

 

 



Nu kun je meteen je inspiratie
even terug zoeken als je foto's wil
gaan maken. 

Focus & doel
Vlak voor het moment dat je foto's
wil gaan maken is het goed om
nog even te kijken naar je
inspiratie. Focus je op wat je wil
bereiken in die fotosessie, zodat je
je doel goed voor ogen houdt.
Wanneer je het beeld goed voor
ogen hebt, kun je sneller naar dit
doel toewerken. Het is dus enorm
belangrijk om je doel helder voor
ogen te hebben en te focussen op
wat je wil.  
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Instagram
Misschien heb je al een honden
account op Instagram en komt
daar ook (deels) het verlangen
vandaan om mooiere
hondenfoto's te leren maken.
Wellicht wil je groeien in je
hondenfotografie om je feed te
kunnen vullen met prachtige foto's
van jouw hond. 

Als je al bekend met bent de
honden accounts op Instagram,
weet je ook dat er honden
accounts zijn met práchtige foto's.
Hier kun je ook heel veel inspiratie
uithalen. Je kunt ook foto's
opslaan, om ze later weer terug te
kunnen kijken. Dit doe je doe je
door op het 'vlaggetje' te klikken
onder de post. Je kunt ook mapjes
aanmaken in Instagram, zodat je
ze makkelijk terug kunt vinden.  

Maak bijvoorbeeld een mapje aan
met "Hondenfoto's" en sla hier je
favoriete voorbeeld foto's op van
andere accounts.  

 

 

 



Het is daarom dus ook belangrijk
dat je de inspiratie die jij opzoekt
ook echt gebruikt als
inspiratiebron. En niet om te
kopieren en over te nemen van
anderen. Zorg dat het bij jóu en je
hond past en dat jullie je eigen
mooie foto's maken.  

Maak samen met je hond je eigen
mooie herinneringen.
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Blijf bij jezelf
Het gaat om jouw foto's, van jouw
hond. Blijf daarom dicht bij jezelf,
maar vooral ook dicht bij je hond.
Het doel dat jij voor ogen hebt,
moet ook passen bij jou en je
hond. Vooral bij je hond.
Fotografeer je hond niet op een
manier dat bij je hond past en laat
je hond al helemaal niet iets doen
dat niet bij je hond past. 

Het gaat om jou en je hond. En
ook om de relatie die jij met je
hond hebt. Om je eigen hond te
fotograferen werk je vanuit de
band die je met je hond hebt. Je
hebt de samenwerking tussen jou
en je hond nodig. Maar je wil ook
foto's maken waarop jij je hond
helemaal herkent. 

Als jij naar de foto's kijkt wil je dat
je hart een sprongetje maakt. Dít is
jouw hond. En dit is de foto die jíj
gemaakt hebt. Zodat je met een
trots, warm en verliefd gevoel naar
de foto kunt kijken.
 

 

 





Het vraagt om je aandacht en
doorzettingsvermogen.
Fotograferen is een vakmanschap.
Het fotograferen van honden is
helemaal een kunst op zich. Dat
leer je niet in 1 dag. Het vraagt om
creativiteit en vaardigheden. En
zowel in creativiteit, als in
vaardigheden moet je groeien.
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OEFENEN, OEFENEN..
S T A P  2

En ja, nog eens oefenen..
Een schilder maakt ook niet in 1x
een heel mooi schilderij. En een
muzikant speelt de eerste keer
ook niet de meteen de moeilijkste
nummers.
Om ergens goed in te worden,
moet je oefenen. Dat heeft tijd en
commitment nodig. Als jij wil
groeien in fotografie, moet je ook
investeren in het proces om dit te
leren. 



En niet alle 'technische
rompslomp' eromheen.

Het is wel zo handig om mét de
juiste tips & tricks aan de slag te
gaan, zodat je het wiel niet
helemaal zelf opnieuw uit hoeft te
vinden. Dat zou zonde zijn en dat
is niet nodig. Met een aantal
praktische tips kun je namelijk veel
sneller en effectiever groeien en
ontwikkelen.
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Een goede voorbereiding is het
halve werk. Maar uiteindelijk leer je
pas écht fotograferen als je gaat
oefenen. Veel oefenen. Je zult zelf
de feeling ermee moeten krijgen.
Het leren fotograferen heeft tijd
nodig. Maak die tijd ook vrij om te
oefenen. Je leert geen mooiere
foto’s maken door snel een kiekje
tussendoor te maken. Of door te
fotograferen als je eigenlijk haast
hebt of geen tijd hebt. Plan een
moment in om te gaan oefenen,
zodat je de tijd hebt om bewust te
leren kijken en ontwikkelen.

Gun jezelf ook de tijd. Leg de lat
niet te hoog. Je hoeft het niet in 1x
perfect te kunnen. Wees niet bang
om fouten te maken. Fotograferen
leer je met vallen en opstaan.
Je leert het meeste en het snelst
als je zelf aan de slag gaat met
oefenen. Daarom leer ik je in de
Online Cursus ook alle praktische
tips.& tricks. Ik leer je precies wat
je nodig hebt.
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Daarnaast is het belangrijk om
jezelf uit te blijven dagen. Door
regelmatig te oefenen en jezelf uit
te dagen leer je steeds mooiere
foto's te maken. 

Om effectief te blijven groeien en
ontwikkelen wil je jezelf blijven
uitdagen. Maar je wil ook een
constant verlangen blijven houden
om beter te leren fotograferen.

Blijf daarom zoeken naar inspiratie
en uitdaging. Blijf oefenen en
doorgaan. 

"Blijf jezelf 
regelmatig 
uitdagen & 

ontwikkelen"



Pawsome Memories
52 Uitdagende & inspirerende foto opdrachten

Shop Pawsome Memories en 
krijg elke week een inspirerende 
en uitdagende foto opdracht in 
je mailbox. Een jaar lang, dus 52 

opdrachten. 

Elke week 
een opdracht



De juiste kleuren en de juiste
belichting kunnen heel veel doen
met het eindresultaat van je foto.
Met minimale aanpassingen kun je
jouw foto nét die wow-factor
geven. 

Die finishing touch doe ik in
Lightroom en/of Photoshop.
Omdat ik het liefst fotografeer en
geniet van het eindresultaat,
besteed ik zo min mogelijk tijd aan
het nabewerken. 
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FINISHING TOUCH
S T A P  3

Een foto heeft altijd een finishing
touch nodig. Nu ben ik zelf niet
van het vele nabewerken. Ik maak
een goede foto en de nabewerking
zie ik echt als een finishing touch.
Een beetje spelen met licht, kleur
en contrasten.

Een goede foto maak je met je
camera. Daarna geef je de foto de
juiste finishing touch voor het
wauw-effect.  
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Daarom bewerk ik na met presets.
Deze presets zijn eigenlijk een
soort professionele filters
waarmee je je foto in 1-klik-op-de-
knop nabewerkt in de gewenste
stijl. Het werkt echt ideaal, snel en
makkelijk. 

Omdat ik zelf zoveel profijt heb
van deze presets, heb ik mijn
presets ook beschikbaar gesteld in
de webshop voor jou. Zodat jij ook
op een makkelijke manier jouw
foto's die mooie finishing touch
kunt geven op professioneel
niveau. 

Deze presets gebruik je in Adobe
Lightroom. Dat kan op de
computer of op je telefoon.  Op je
telefoon is de Lightroom-app
gratis! Deze presets kun je over al
je foto's gebruiken, zowel foto's die
je met je camera maakt als foto's
die je met je telefoon maakt. 

Je hoeft alleen maar een preset te
kiezen die bij jouw smaak & stijl
past. Voor & Na

Autumn Dogs Preset Pack - By Pet Studio 



Ik wil heel graag dat alle
hondenbaasjes prachtige foto's
van hun hond hebben. Dat alle
hondenbaasjes meer dan
voldoende herinneringen hebben. 
Dat je je huis kunt gaan behangen
met al die mooie foto's van jouw
hond.  Bij wijze van spreken
natuurlijk, haha. ;) 

En hier wil ik je heel graag bij
helpen. 
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JOUW HOND ALS MODEL
A A N  D E  S L A G  

Met dit stappenplan kun jij jouw
fotografie skills ontwikkelen en
mooie foto's leren maken. Het
gaat om de voorbereiding, het
oefenen en de finishing touch. 

Ik hoop dat je net zo enthousiast
bent als ik om die mooie foto's te
gaan maken. Jij kunt dit ook leren!
Daarom hoop ik dat je lekker aan
de slag gaat met het oefenen en
fotograferen van jouw lieve maatje. 



                                     WWW.PETSTUDIO.NL                                  18 

JOUW HOND ALS MODEL
H U L P  N O D I G ?

Ik kan je op heel veel manieren
helpen om mooie foto's van je
hond te maken. Je hoeft het wiel
niet opnieuw uit te vinden, ik deel
mijn 12 jaar ervaring als
hondenfotograaf met jou. Zodat jij
met eenvoudige stappen kunt
leren om je hond mooi op de foto
te zetten.  

Je kunt een online cursus doen,
waarin je helemaal op je eigen
tijd kunt leren om mooie foto's te
maken. Hierin leer precies hoe ik
te werk ga en hoe ik die mooie
foto's maak. Er is een cursus voor
buitenfotografie en een cursus
voor binnenfotografie. 

Heerlijk om lekker mee aan de slag
te gaan. Gewoon wanneer het jou
uitkomt, je hebt levenslang
toegang tot de cursus.  

 

Online Cursus Hondenfotografie
In deze cursus leer jij om die perfecte
outdoor foto te maken van je hond.  

 

Online Cursus Binnenfotografie
In deze cursus leer jij om mooie,
sprekende en heldere foto's te maken in
huis. 
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JOUW HOND ALS MODEL
H U L P  N O D I G ?

Mijn nabewerkingsinstellingen
voor jou. Een Preset Pack bestaat
uit 8 presets. Een soort filter voor
je foto’s, maar dan 100x beter. Met
een preset pack bewerk jij al je
foto’s in 1-klik-op-de-knop in 1 stijl.
Kies een preset die bij jou past.
Laat de kleuren en sfeer jouw
foto’s versterken.
En trouwens? Heb je een
instagram account voor je hond?
Dan is een preset de ideale manier
om eenheid in je feed te creëren!
In 1 klik mooiere foto's dus! :) 

Wil je meer inspiratie & uitdaging?
Dan zijn de foto opdrachten van
Pawsome Memories perfect!
Hiermee krijg je wekelijks een toffe
foto opdracht in je mailbox. Een
jaar lang, dus 52 opdrachten. Mét
voorbeeldfoto. Zo kun je heerlijk
aan de slag! 

Presets
Nabewerking in 1-klik-op-de-knop  

 

Foto opdrachten
Met Pawsome Memories krijg je wekelijks
een uitdagende & inspirerende foto
opdracht 
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Kijk voor meer informatie over de cursus op de website 

HONDENFOTOGRAFIE
O N L I N E  C U R S U S

MODULE 1: Hoe begin je?

MODULE 2: Apparatuur

MODULE 3: Instellingen

MODULE 4: Jij & je hond

DIT GA JE LEREN IN DE CURSUS:
MODULE 5: Locatie & omgeving

MODULE 6: Tips & Tricks 

MODULE 7: Nabewerking

Bonuslessen
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Kijk voor meer informatie over de cursus op de website 

BINNENFOTOGRAFIE
O N L I N E  C U R S U S

MODULE 1: Voor je begint 

MODULE 2: Je hond

DIT GA JE LEREN IN DE CURSUS:
MODULE 3: Van idee naar foto 

MODULE 4: Nabewerking
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H E B  J E  V R A G E N ?

Stuur me gerust een mailtje of 
een DM, ik help je graag verder! 

© 2022 Pet Studio | De inhoud van dit e-book is auteursrechtelijk beschermd. Het mag niet openbaar worden gemaakt, 
worden gekopieerd of worden gedeeld zonder expliciete toestemming van Pet Studio.

 


