
Foto’s Rechtzetten en nevel verwijderen. 

In deze les gaan we foto’s rechtzetten en nevel verwijderen. We houden het deze keer heel 

eenvoudig. Je krijgt van mij weer de foto’s op USB op de les. 

 

We openen Foto01. We zien dat de horizon nogal scheef staat. Deze gaan we op een heel 

eenvoudige manier rechtzetten. Het mooie van Photoshop is dat hij dit doet zonder dat er 

iets van de foto wegvalt. We selecteren dit icoontje (uitsnijden) 

Boven veranderd dan de balk in deze balk. We zien dan hier een waterpasje staan. 

Dit gaan we gebruiken en we zorgen er voor dat er een vinkje staat bij Inhoud behouden 

  

Nu trekken we een lijn over de horizon. Als we de muisknop loslaten zien we dat de foto meteen 

recht gezet wordt. Alleen we zien dat er witte hoeken verschijnen die laten we door Photoshop 

automatisch uitrekenen. Als we op het vinkje klikken gaat photoshop aan de slag. En zien we dat er 

niks van de foto is weggesneden en alle hoeken netjes bijgewerkt zijn. 

Dit vinkje staat rechts boven in de balk. 

Zo kunnen we makkelijk foto’s recht zetten. 

 

We openen Foto02.  

Van deze foto gaan we het perspectief veranderen. We zien dat de toren van breed onder naar boven 

smal verloopt en we zien dat de horizon ook weer scheef is. We beginnen met de horizon dat is een 

herhaling van de vorige oefening. Als we dat gedaan hebben gaan we het perspectief van de toren 

aanpassen. Dit doen we met het verplaats gereedschap.  

We maken een copy van de laag door op CTRL-J te klikken. We zorgen dat er een vinkje 

voor Transform.gereedsch. staat. 

 

 

Nu pakken we de linker bovenhoek we zien als we op de linkerbovenhoek staan een dubbel 

pijltje. Als we nu op de CTRL toets drukken en op de muisknop dat dubbelpijltje veranderd. 

Als we nu naar rechts slepen kunnen we de toren in een ander perspectief slepen. We moeten 

dit aan beide boven zijde doen om de toren recht te krijgen. Als we klaar zijn ziet het er 

ongeveer zo uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als we precies willen werken kunnen we ook hulplijnen uit het liniaal naar de foto slepen dan 

kunnen we kijken of hij mooi recht is. Laat ik zien in de les hoe dat moet. 

 

We openen nu Foto03. 

Dit is een foto van tekst op een A4. Deze passen we aan met Photoshop en maken er een PDF van 

met Photoshop. We zien dat de tekst scheef staat. We zetten deze recht zoals we met Foto01 gedaan 

hebben. Als de tekst recht staat gaan we de achtergrond het papier weer wit maken. Dit doen we 

met Niveaus. Als we op CTRL-L drukken dan verschijnt het venster van Niveaus. 

Als we op het rechter pipetje klikken en klikken 

daarna in de foto op een gedeelte wat wit moet zijn 

dan maakt Photshop de achtergrond wit. 

Misschien moet een paar keer opnieuw klikken om 

het papier mooi wit te maken. 

Daarna schuiven we het middelste driehoekje naar 

rechts om de letters zwarter te maken. 

Als we dat gedaan hebben kunnen we ook nog de 

kleur verwijderen door de foto zwart-wit te maken. 

Dit doen we in het menu Afbeelding en dan Modus 

en dan grijswaarden. De volgende vragen 

bevestigen. 

 

Daarna opslaan als.  

Er dan Photshop PDF van maken. En dan 

opslaan. 

 

Nu hebben we een PDF gemaakt die iedereen met 

acrobat of edge kan lezen. 

Als je de grote acrobat hebt kun je er ook nog 

bewerkbare tekst van maken. 

 

Met Foto04 doen we het zelfde gewoon alles nog een 

keer herhalen van Foto03. Daarna kunnen we deze 

PDF’s met acrobat samenvoegen tot een pdf. 

 

 

We openen Foto05. 

Dit is ook weer een foto van een tekening. Hij is een beetje schuin genomen zodat 

we het nodige moeten verbeteren. Het is een pentekening waar aan de rechterkant 

een verkleuring in is opgetreden. Deze gaan we aanpassen en weer zwart-wit 

maken. Eerst slepen we het perspectief goed en daarna knippen we er een stuk af. 

Het perspectief doen we het zelfde als met de toren alleen moeten we nu links 

boven en links onder slepen tot de foto weer helemaal in beeld is. Dan zetten we 

de foto bij modus weer in grijswaarden. We zien daarna dat over het linker 

gedeelte een grauwsluier ligt dit proberen we te herstellen. Met CRTL-J maken we 

weer een laagkopie. 

Daarna klikken we op dit icoontje en kiezen in de 

lijst voor Niveaus. 

We schuiven in het geopende venster de zwarte en witte driehoekjes tegen de 

grafiek aan. Daarna de middelste driehoek zover naar rechts schuiven dat het 



linker gedeelte van de foto ook weer redelijk mooi is. Het ziet er dan zo uit. Zoals hieronder. 

Maar zelf even kijken wat je mooi vindt. Het rechter 

gedeelte mag gerust te donker zijn is niet belangrijk 

dat komt daarna weer goed. We sluiten dit venster 

en gaan nu een verloop op het masker leggen. Dit 

doen we met het verloop gereedschap.  

We trekken een zwart wit verloop over de foto. We 

moeten wel eerst het masker in het lagen pallet 

selecteren. Daarna het verloop over de foto trekken van 

rechts naar links als in het kleuren vakje zwart bovenaan 

staat anders andersom. We zien nu dat het rechter gedeelte 

weer lichter wordt. Nu zetten we er nog een laagmasker overheen. Nu een met helderheid en 

contrast. Dit werkt het zelfde als we net gedaan hebben alleen kiezen we nu geen niveas maar 

Helderheid/Contrast. We werken met de schuifjes totdat we een mooi resultaat bereikt hebben. 

Bij mij staan ze dan zo ingesteld dan vind ik het resultaat goed. 

 

Nu hebben we van een foto weer een 

mooie zwart-wit tekening gemaakt. 

 

 

 

Nu nog een laatste eenvoudige oefening. 

We openen Foto06. 

 

We zien dat op deze foto de achtergrond een beetje mistig is. Dat gaan we proberen weg te halen. 

We maken een kopie van de laag door op CTRL-J te klikken. 

Daarna gaan we naar filter camera raw. Het kan dat het er bij jullie iets anders uit ziet omdat ik met 

camera raw 11 werk en de meeste met 10. Photoshop 2019 versie 20 heeft camera raw 11. 

We kiezen nevel verwijderen. Bij mij staat dat in het eerste scherm en bij jullie onder FX . 

Het schuifje bij nevel verwijderen schuiven we naar rechts tot dat de nevel weg is. Daarna de 

belichting een beetje naar rechts zodat de foto weer een beetje lichter wordt. Met de andere 

schuifjes kun je een beetje spelen totdat de foto naar je eigen smaak is. 

 

 

Groetjes Martien 

 

 

 


