
“Pet-eyes“



Elk huisdier leent zich wel om een interessante foto van te maken. 

Om te beginnen je eigen huisdier en als je die zelf niet hebt 

(daar kan een goede reden voor zijn…), 

dan misschien bij de buren, vrienden of familie … 



Door de nadruk te leggen op de ogen (of de kop) , isoleer je 
het huisdier van zijn omgeving. 
De aandacht gaat meer uit naar de ‘gezichtsuitdrukking’ , 
het ‘contact’ ( of juist niet…), of de kleuren. 
Het kan zo ook iets abstracts krijgen. 
Er mag ten slotte ook iets te raden over blijven … ☺



Katten zijn een geliefd en veel gefotografeerd onderwerp



Ze zijn er in allerlei soorten, kleuren en maten…



De trouwe viervoeters … 



Ook van knaagdieren is nog wel iets leuks te maken, …

Oeps … ☺



Deze dan maar … 



En onze gevleugelde vrienden …



Of, wellicht wat minder voor de hand liggend: 



Je kunt zelf mede bepalen wat voor blik je zoekt: rustig, stoer, 
eigenwijs, speels, … 

De kijkrichting (van onderaf of van boven) , het moment, 
de afstand e.d. zijn daarin van belang. 



Om het oog wat meer te isoleren moet je dichtbij. 
Met een telelens kun je zelf meer op afstand blijven en 
verstoor je het dier minder. Het beeld wordt vaak wat 

meer ‘samengedrukt’ en er is meestal wat meer 
verloop in de scherptediepte



Of je gaat zelf dichterbij, (als het dier het toestaat…) 
met een standaard lens (of zelfs een groothoek)

Hoe ‘wijder’ je lens, hoe meer kans op vertekening.  



Of ga op de macro-toer voor dichtbijfotografie: met een 
macrolens, voorzetlensen, tussenringen, omkeerringen, e.d.



Nog wat technische tips: 
- gebruik een zo groot mogelijk diafragma (is klein f-getal). Voor 
meer verloop in de scherptediepte. De ogen worden dan meer 
benadrukt. 
- de scherpte op de ogen moet dan wel goed zijn ! 
Stel zo mogelijk handmatig scherp.
- vermijd (rechtstreekse) flits: dit is in eerste instantie niet fijn voor 
het dier. Ook is de kans groot op storende reflecties, ‘rode’ ogen en 
‘platte’ foto’s
- in de nabewerking eventueel uitsnijden, kleurbewerking, onscherp 
maken van minder belangrijke delen… etc… wat je leuk vindt !



Succes !


