
Hoenderfotografie

voor digitale keuringen.

Hoe doe je dat ?

Door: Wilma & Ad Taks, augustus 2022.



Digitale keuring vraagt geen sfeer-

maar standaardfoto’s !

Niet



Maar





Waar fotografeer je mee?
Kies het toestel wat het beste bij je past.



Algemeen advies voor 

hoenderfotografie:

Wil je voor het eerst hoenders gaan fotograferen? 

• Het voordeel van werken met daglicht: - Je hoeft niet te flitsen.

- Het licht is heel erg natuurlijk.

- Wat je ziet, is wat je krijgt.

Je ziet meteen wat het licht doet en hoe het er uitziet op de foto. 

• Toch flitslicht:  - Dieren kunnen schrikken van de flitsen. 

- Zorg dat er al licht is, studiolicht of een lamp.



Tips voor een goede dierfoto;
1. Goede voorbereiding is het halve werk.

2.   Bewaar de rust en heb vooral geduld.

3.   Kies een passende achter (en onder)grond.

4.   Begeef je op oogniveau (bij type en bouw foto’s).

5.   Focus op de ogen en zorg dat die altijd scherp zijn.

6.   Zoom in op details.

7.   Let op schaduwranden, want die zijn ongewenst.

8.   Ben je geen deskundige in fotografie: zet het toestel op automatisch.

(een smartphone doet dat al voor je).

9.   Maak veel foto’s en blijf oefenen.

10. Zorg bij (in)flitsen dat de kleur van het dier natuurlijk blijft.

11. Voor gevorderden: Kies de juiste camera-instellingen.



Locatie en opbouw:
• Kies een geschikte ruimte: kippen kunnen vliegen.

• Neem een mooie achtergrond en ondergrond. 

waar uw dieren het best tot hun recht komen.

• Gebruik een tafeltje zodat u de dieren kan stellen.

• Gebruik goed licht; daglicht, studiolicht of sterke 

ledlampen.



Meer professionelere studio opname
• Mijn basis instellingen: ISO 200 _ F/9 _ 1/160 sec.

• Licht goed uit:

Te licht                       goed                   te donker

• Zet de lampen zo dat schaduwen verdwijnen.

• Conditioneer het hoen goed:

• Neem de tijd voor de juiste stelling.



Wat moeten we fotograferen:
 Type en bouw 

 Kop, kam en ogen

 Vleugels, 

 staart 

 Poten

 Kleur en tekening

 Fotografeer ook de typische raskenmerken (= per ras verschillend).

Open vraag aan fokkers en Keurmeesters: nog iets vergeten?

Durf ook 

fouten te 

laten zien!



Not done = oneigenlijk fotoshoppen !

Orgineel Geshopt oude type standaard

Orgineel Houding verbeterd 



Ter discussie:
 Wat MOET er zeker gefotografeerd worden bij digitale keuring ?

 Wat heeft de keurmeester zeker nodig ter boordeling?

 Hoe stellen we een compositie op (bijv 6 foto’s op 1 A4)?

 Wat verder ter tafel komt?

 Dank voor uw aandacht.


