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PAARDENSHOOT 
 
We gaan binnenkort foto’s van je paard maken. Paardenfoto’s maak ik altijd 
op locatie en indien nodig bouw ik bij de stal een mobiele studio op. 
 
Voor ‘studio’foto’s kunnen we uitgaan van een donkere of lichte achtergrond. 
Het is daarbij handig om naar de vachtkleur van het paard te kijken. Zo vind ik 
het bij een donkere paard, zeker voor een portret, altijd mooi een zwarte 
achtergrond te gebruiken. Maar misschien vind je het leuker om foto’s met de 
wei of de hei of de lucht als achtergrond te hebben. Het is fijn als je 
vantevoren nadenkt over wat je wil en dat vantevoren aan mij doorgeeft. Dan 
kan ik daar rekening mee houden.  
 
Ik maak vrijwel altijd gebruik van flitslicht en/of reflectieschermen. Sommige 
paarden schrikken daarvan. We nemen de tijd om het paard te laten wennen. 
Verder maken we uitsluitend gebruik van beloningen om de paard te laten 
doen wat nodig is.  
 
Ik wil je paard graag zo ontspannen en vrolijk mogelijk in beeld brengen. We 
gaan gewoon lekker kijken wat werkt en vooral wat je paard leuk vindt. Ik ben 
naast fotograaf ook kynologisch gedragstherapeut. Paarden zijn geen honden 
maar daardoor vind ik het in z’n algemeenheid wel heel belangrijk dat dieren 
het prettig hebben. We gaan niets forceren. 
 
Paardenvisagie 
Het is het mooist als je paard zo schoon mogelijk in beeld komt. Ikzelf vind 
een glanzend paard ook erg mooi. Je kan je paard een dag voor de fotoshoot 
helemaal wassen. Ook de manen en staart, want daarin gaat veel huidvet 
zitten, waardoor het al gauw grauw en grijs lijkt. Witte voetjes kan je 
schrobben tot ze daadwerkelijk wit zijn en het is fijn als er op de hoeven geen 
zand meer zit. Ze kunnen dan meteen worden ingevet. 
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Om de staart dik te laten lijken, kan je de staart ingevlochten als hij nog nat is. 
Het liefst beginnen met drie vlechten en van die drie vlechten maak je er 
vervolgens eentje. Als je een solarium hebt, kan je het paard daaronder laten 
drogen of anders met een wollen deken op stal. Vergeet er dan niet een 
singeltje omheen te doen, want als het paard gaat rollen komt hij in de knoop 
met de deken. Als hij droog is natuurlijk de staldekens er weer op.  

Op de dag van de shoot kan je hem of haar nog helemaal poetsen. Eerst met 
een ros- of rubberborstel, vervolgens met een zachte borstel en uiteindelijk 
met een schapenbontje nawrijven. Zo zijn alle vuiltjes, het huidvet en de losse 
haartjes verdwenen en komt er een mooie glans op de vacht.  

Als je dat mooi vindt, kan je de manen invlechten en eventueel inspuiten met 
glanshaarlak (Equishine). De staart uitborstelen met een staartborstel, of 
eventueel helemaal uitpluizen (afhankelijk van hoeveel tijd je hebt). De 
hoeven kunnen opnieuw ingevet en op de neus van het paard en om de ogen 
kan je insmeren met wat vaseline of eventueel babyolie, om een mooie glans 
te geven. Zo krijgt het hoofd meer uitdrukking. 

Witte manen kan je verder nog wat witter krijgen door ze nat te maken, in te 
smeren met maizena, laten drogen en vervolgens weer uitborstelen.  

Hou bij tijdens de shoot zelf eventueel wat schapenwol of babydoekjes bij de 
hand. 

 
 
 
 
* Bron: Anky van Grunsven 


