Tips voor betere foto’s
1.Welke foto kiezen?
Indien u één of meerdere foto’s bezit waarop uw huisdier fantastisch staat, juist hoe u hem getekend wil
hebben, stuur ze mij op en vrijblijvend zal ik u weten vertellen of hij geschikt is om een tekening van te maken.
Let op volgende zaken:- Hij moet zeker scherp zijn, eventueel één van het hoofd, één van het lichaam.- Iets te
donker is niet zo erg, bij te lichte foto’s ontbreekt alle detail.- Staat hij er volledig op? Poten, oren, staart? Niets
verborgen in het gras? Geen rode flitsogen. Ik kan steeds foto’s combineren, indien nodig.
Stuur er liefst zoveel mogelijk op, bv. één close-up, één in de favoriete houding,..
2.Welk fototoestel?
Er gaat niets boven de kwaliteit van foto’s gemaakt met een ouderwets analoog fototoestel. Dus hebt u dit nog?
Bovenhalen dan! De kleuren zijn beter, er zijn meer details en het vervormt minder. Natuurlijk zie je niet
dadelijk het resultaat en kost het pakken duurder. Dus verkies je je laatste nieuwe digitale toestel? Geen paniek,
dit is geen probleem, maar let extra op de tips die ik geef.
3.Welke film of welke instelling?
- anoloog toestel: indien veel zon en buiten (aangewezen) 100 ASA anders 200 ASA. Hogere lichtgevoeligheid
van de film of binnenshuis geven minder scherpe foto’s en slechtere kleuren. Kies een sluitertijd van 1/125 of
1/250. Hoe sneller, hoe scherper (1/500) maar hoe meer licht er moet zijn. Om hem van verder te kunnen
nemen (zo zal hij minder afgeleid worden) moet u een telelens gebruiken van 35-135mm.
- digitaal: Zet op de hoogst mogelijke kwaliteit= resolutie= grootst dus meest geheugen innemend. Probeer
vooral niet te bewegen en niet van te dichtbij.
4.Waar?
Waar u wil. De achtergrond kan u afzonderlijk fotograferen, zelfs beter om beide foto’s even scherp te krijgen.
Ik teken hem er achteraf bij of laat hem weg. Buitenshuis in getemperd zonlicht of binnen voor het raam (zelf
met de rug naar het raam) of met een halogeenspot, niet te dichtbij staand. Steeds zonder flitslicht
5.Hoe?
- Best met twee personen. Iemand om je huisdier bezig te houden, af te leiden of aangelijnd vast te houden. De
andere om de foto te nemen.- Nooit van boven naar onder, om korte pootjes te vermijden. Ga zitten of zelfs
liggen. Steun je arm om zo weinig mogelijk te bewegen. Zet je dier bv vanboven op een trap, laat hem niet naar
boven kijken.- In een mooie houding. Wees niet te snel tevreden.- Maak er meer dan gepland. Je dier moet er
aan wennen om natuurlijk te poseren- Let steeds op de ogen, ze moeten goed zichtbaar zijn.
6.Niet vergeten!
Duidelijk te vermelden of aan te duiden welke foto of combinatie van foto’s getekend moet worden en met
welke achtergrond, wat weg te laten, wat bij te voegen. Moet er eventueel een gedichtje of naam vermeld
worden?
7.Hoe opsturen?
- Per post: goed ingepakt verzonden, u krijgt ze later terug (vermeld het adres).
- Digitaal op CD-rom, goed verpakt. Als jpeg, tiff, psd, pdf-bestand zeker geen bmap of gif. In een zo hoog
mogelijke resolutie: 150dpi, 300dpi of minstens 600 x 800 pixels, hoogste kwaliteit (11 of 12) als jpeg
opgeslagen.
- Digitaal opgestuurd per e-mail of bv via wetransfer.com, gratis en eenvoudig.
Ik hoop dat dit zal bijdragen tot het maken van een geslaagde foto. Ziet u er toch tegenop? Dan
kan ik ze ook ter plaatse komen maken. Zo bent u zeker van een bruikbare foto en kan ik kennis
maken met u en uw favoriete dier en krijgt u nog foto's extra. Veel succes!

