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Inleiding 

Ik wil er absoluut zeker van zijn dat je bij het lezen van dit boek het onderste 
uit de kan haalt. Neem je twee minuten de moeite deze twee pagina’s te lezen, 
dan beloof ik je dat het je flink zal helpen bij het bedwingen van Lightroom 5. 
(Bovendien hoef je me geen e-mail te sturen met vragen waarop je het ant-
woord hier had kunnen vinden.) De afbeeldingen op deze beide pagina’s zijn 
overigens alleen maar voor de sier. Hé, voor ons fotografen tellen zulke zaken!

(1) Allereerst, ga nu direct naar http://kel-
bytraining.com/books/LR5 en bekijk de 
Engelstalige video die ik speciaal voor dit 
boek heb gemaakt. Hij is kort, snel en helpt 
je dit boek in de helft van de tijd te lezen. 
(Goed, die ‘helft van de tijd’ is marketing, 
maar je hebt veel aan de video. Dus bekijk 
hem, ik heb m’n best voor je gedaan.)

(2) Veel van de in dit boek gebruikte foto’s 
kun je van de site bij dit boek (http://
kelbytraining.com/books/LR5) downloa-
den. Zo kun je alle stappen en technieken 
direct zelf uitproberen. Zie je, dit is een 
van die zaken die je had gemist als je di-
rect had doorgebladerd naar hoofdstuk 
1. Dan moest je me vervolgens een boze 
mail sturen over waarom ik je niet ver-
telde dat je de foto’s kon downloaden en 
je niet eens het webadres noemde. Je zou 
niet de eerste zijn. 

(3) Heb je mijn andere boeken gelezen, 
dan weet je dat het normaal gesproken 
‘spring er ergens in’-boeken zijn waarin 
je op elke gewenste plek kunt beginnen. 
Maar niet met dit boek. Ik heb dit boek 
geschreven in de veronderstelling dat je 
ook echt met Lightroom aan de slag wilt 
gaan. Ben je wat Lightroom betreft nog 
wat nat achter de oren, dan raad ik je 
sterk aan om met hoofdstuk 1 te begin-
nen en het boek hoofdstuk voor hoofd-
stuk door te nemen. Maar goed, het is 
jouw boek. Misschien hol je het wel in het 
midden uit en gebruik je het als geheime 
bewaarplek. Ik zal het nooit weten. Lees 
in elk geval de inleiding van elk project. 
Daarin staat informatie die je niet wilt 
missen.

Ongeveer zes  
dingen die je had 

willen weten voor je 
dit boek las
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 Inleiding

(4) De officiële naam van de software is 
‘Adobe Photoshop Lightroom 5’, aan-
gezien Lightroom een onderdeel is van 
de Photoshop-familie, Maar zou ik het 
programma in dit boek telkens ‘Adobe 
Photoshop Lightroom 5’ noemen, dan 
kun je me na twee hoofdstukken waar-
schijnlijk wel de nek omdraaien (of de 
persoon die naast je zit). Daarom noem 
ik de software vanaf dit moment gewoon 
‘Lightroom 5’ of nog korter ‘Lightroom’. 
Het is maar dat je het weet. 

(5) De inleidende pagina aan het begin 
van elk hoofdstuk geeft je de kleine por-
tie mentale ontspanning die je nodig 
hebt. De inleidingen hebben om eerlijk 
te zijn niet veel te maken met de inhoud 
van het hoofdstuk, maar deze eigenzin-
nige hoofdstukinleidingen zijn een soort 
traditie in mijn boeken. (Je vindt ze in al 
mijn boeken.) Ben je een van de ‘serieuze’ 
types, dan mag je ze echter met een ge-
rust hart overslaan. Anders werken ze je 
toch alleen maar op je zenuwen.

(6) Waar is de Web-module gebleven? 
Op het web. Het adres krijg je zo. Ik heb 
het daar gezet omdat Adobe het uhm… 
een beetje weggeschoven heeft. Niet of-
ficieel, maar laten we eerlijk zijn, ze heb-
ben in de afgelopen drie nieuwe versies 
geen nieuwe onderdelen toegevoegd. En 
dan kan ik het niet met een uitgestreken 
gezicht aanbevelen. Voor de zekerheid 
heb ik het hoofdstuk toch bijgewerkt en 
op internet gezet. Beschouw het maar als 
een bonus die je nooit gebruikt.

(6,5) Ik heb een korte video voor je ge-
maakt. Daarin zie je stap voor stap hoe 
je een naamplaatje met transparantie 
maakt (in hoofdstuk 11 en 13 lees je daar 
meer over). Je vindt de video op  
http://kelbytraining.com/books/LR5.

Goed, sla de pagina om. We gaan aan de 
slag!
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Goed, omdat je deze inleiding leest, neem ik 
aan dat je mijn korte waarschuwing hiervoor 
hebt gelezen. Je weet dus dat deze inleidin-
gen weinig tot niets te maken hebben met 
wat er in het hoofdstuk staat. Ze zijn niet 
meer dan een kleine mentale pauze van alles 
wat je leert. Natuurlijk klopt dat nu al niet 
meer, want hier aan het begin van het boek 
heb je nog niets geleerd. Waarschijnlijk heb 
je nog geen mentale pauze nodig. Dat zit 
me wel dwars, maar niet voldoende om een 
inleiding voor het eerste hoofdstuk over te 
slaan, want dan zou dit een lege bladzijde 
zijn. En als ik iets heb geleerd, dan is het wel 
dat mensen niet van lege bladzijden houden. 
Daarom staat er soms ‘Deze pagina is bewust 
leeg gelaten’ op lege bladzijden in boeken. 
Ik vind het fascinerend. Ze vertellen nooit 
waarom ze die bladzijde leeg lieten, maar 
tegelijkertijd drukten ze wel die zin ‘Deze 

pagina is bewust leeg gelaten’ op die blad-
zijde, waardoor hij dus eigenlijk niet meer 
leeg is. Eigenlijk is het een grote lege pagina-
oplichterij. Maar als je ze erop aanspreekt, 
beginnen ze over ‘afdrukspreads’ en ‘pagine-
ring voor druk’ en ‘propagandaverspreiding 
door subversieve anti-overheidsorganisaties’ 
en tientallen andere redenen waarom een 
bladzijde soms leeg blijft. Omdat ik niet de 
indruk wil wekken dat deze pagina onder-
deel is van een grotere samenzwering, krijg 
je een mentale pauze, zelfs al heb je er nu op 
dit moment nog geen nodig (of misschien 
nu wel). In de uitgeverswereld noemen ze dit 
een ‘vooruitbetaling’. Zo heet het niet echt, 
maar de echte naam kan alleen op bladzij-
den staan die opzettelijk leeg bleven. (Hé, ik 
heb je gewaarschuwd dat de inleidingen zo 
zouden zijn.)

HOOFDSTUK 1

Importeren
Je foto’s Lightroom binnenkrijgen
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Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Voor je in Photoshop Lightroom duikt en foto’s gaat importeren, moet je eerst 
beslissen waar je de fotobibliotheek wilt bewaren. Dit is niet zo’n eenvoudige 
beslissing als je misschien denkt, want je moet rekening houden met de hoe-
veelheid foto’s die je tot nu toe maakte (en die je met Lightroom wilt beheren) 
en hoeveel foto’s je de komende jaren verwacht te gaan maken. Je moet 
bovendien voor een interne of externe harde schijf met voldoende ruimte voor 
die duizenden foto’s zorgen. En zo begin je:

Bedenk eerst waar je 
de foto’s bewaart

Voor gebruikers van een desktopcomputer:
Lightroom gaat ervan uit dat je foto’s op de interne harde 
schijf van de computer opslaat. Daarom slaat het pro-
gramma foto’s automatisch op in de map Afbeeldingen 
van je Mac of pc. Het slaat de foto’s altijd in deze map op, 
tenzij je een andere kiest (in het dialoogvenster Importeren 
van Lightroom, dat ik verderop in dit hoofdstuk bespreek). 
Zolang de harde schijf van je computer veel (en dan be-
doel ik ook veel!) vrije ruimte beschikbaar heeft, is dat 
geen enkel probleem. (Opmerking: Wil je weten wat ik met 
‘veel’ bedoel, reken dan maar eens mee: als je één keer per 
week fotografeert en per sessie niet meer dan een enkele 
4GB-kaart vol schiet, dan heb je per jaar meer dan 200 GB 
hardeschijfruimte voor je collectie nodig. Wees dus niet be-
scheiden als het gaat om hardeschijfruimte!) Schaf een ex-
terne harde schijf aan als je niet voldoende ruimte hebt om 
alle foto’s op de harde schijf van de computer te bewaren. 
(Geen angst, je kunt de foto’s gewoon met Lightroom blij-
ven beheren; je slaat ze alleen op een andere harde schijf 
op. In dit hoofdstuk lees je hoe je dit doet.)

Voor gebruikers van een laptop:
Bewerk je foto’s voornamelijk op een laptop, dan raad ik 
je vanwege de beperkte hardeschijfruimte op de meeste 
laptops sterk aan de fotobibliotheek op een externe harde 
schijf te bewaren. Denk maar na. Waarschijnlijk wil je let-
terlijk duizenden (of tienduizenden) foto’s kunnen behe-
ren. Dit betekent dat je laptop snel erg vol staat (geloof 
me, dat gaat sneller dan je denkt). Veel fotografen die met 
Lightroom werken kiezen dan ook voor een externe harde 
schijf. Die zijn tegenwoordig overigens verbazingwekkend 
goedkoop. Een externe harde schijf van 500 GB heb je al 
voor zo’n 50 euro. Heb je iets meer te besteden, kies dan 
een schijf van 1 TB (terabyte) waar je 1000 GB op kwijt kunt.
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Lightroom is briljant in het houden van orde, maar kan dat alleen als je ook 
met een bepaalde orde begint. Houd je daarom aan deze ene simpele, maar 
belangrijke regel: bewaar alle foto’s in één hoofdmap. Het maakt niet uit hoe-
veel mappen er verder in die map zitten. Zolang je maar zorgt dat alles in die 
ene hoofdmap zit. Met dit sleutelingrediënt verloopt alles vlekkeloos. Zou je 

dit niet doen en foto’s importeren vanaf verschillende locaties op de computer, 
dan vraag je om problemen. Met deze stappen zorg je voor een goed begin.

Stap een:
Je las net dat we alle foto’s in een hoofd-
map willen krijgen, toch? Goed, als je 
besluit alles op de computer op te slaan, 
dan is de rest vrij eenvoudig. Lightroom 
kiest standaard de map Afbeeldingen (of 
Mijn afbeeldingen) als hoofdmap voor 
foto’s. Dit betekent dat als je foto’s vanaf 
een geheugenkaart importeert, ze auto-
matisch in die map komen. Toch adviseer 
ik je een extra stap waarmee je het leven 
een stuk aangenamer maakt. Ga naar de 
map Afbeeldingen of Mijn afbeeldingen 
en maak daarin een nieuwe map met 
de naam ‘Mijn Lightroom-foto’s’ (je mag 
natuurlijk een andere naam kiezen, maar 
voor de consistentie in dit boek noem ik 
hier de naam die ik zelf gebruik). Zodra 
je geen vrije hardeschijfruimte meer 
hebt (en die dag komt veel eerder dan 
je misschien denkt), kun je wanneer je 
één enkele map gebruikt (de map Mijn 
Lightroom-foto’s dus) in één keer je hele 
fotobibliotheek verplaatsen, kopiëren of 
back-uppen. Dit is een van die dingen 
die je nu wat tijd kosten, maar je later 
niet slechts uren, maar letterlijk dagen 
werk bespaart.

En nu: de indeling 
van de mappen (dit is 
echt belangrijk)
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Stap twee:
Misschien staan er nu al mappen vol 
foto’s op je computer. Sleep die dan 
voordat je ze in Lightroom importeert, 
eerst naar de map Mijn Lightroom-foto’s. 
Zo staan alle foto’s die je in Lightroom 
wilt importeren in die ene map Mijn 
Lightroom-foto’s. Hoewel je het ook nu 
weer misschien niet zou zeggen, is het 
verbazingwekkend hoeveel eenvoudiger 
je leven wordt als je nu voor dit kleine 
beetje orde zorgt. Besluit je de foto’s op 
een externe harde schijf te bewaren, dan 
hoef je in deze opstartfase maar één 
enkele extra stap te nemen (en dat is de 
volgende stap).

Stap drie:
Maak op de externe harde schijf een 
nieuwe map en geef hem de naam ‘Mijn 
Lightroom-foto’s’ (of een andere naam). 
Sleep de foto’s die je met Lightroom wilt 
beheren en die nu nog op je computer 
staan, naar deze map Mijn Lightroom-
foto’s op de externe schijf. Laat ze bij het 
slepen naar de map Mijn Lightroom-
foto’s in hun originele mappen staan. 
(Want je wilt natuurlijk niet duizenden 
afzonderlijke foto’s naar een grote lege 
map slepen.) Doe dit allemaal voordat je 
ze in Lightroom importeert (wat hierna 
uitgebreid aan bod komt, net zoals hoe 
je die nieuwe map voor het opslaan van 
foto’s gebruikt).
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Waarschijnlijk zijn de foto’s die je in Lightroom importeert afkomstig van je 
camera (dat wil zeggen: van de geheugenkaart in de camera), of ze staan al 

op je computer. Uiteindelijk heeft iedereen toch een stapel foto’s op de com-
puter staan, nietwaar? We beginnen hier met het importeren van foto’s van 
de geheugenkaart van de camera. Later in dit hoofdstuk lees je hoe je foto’s 

importeert die al op je computer staan.

Stap een:
Als je Lightroom hebt gestart en je 
camera of kaartlezer aansluit op de 
computer, verschijnt het dialoogven-
ster Importeren dat je hiernaast ziet. Het 
bovenste deel van dit dialoogvenster is 
belangrijk, want daar staat wat er gaat 
gebeuren. Van links naar rechts: (1) het 
laat zien waar foto’s vandaan komen (in 
dit geval een camera), (2) wat er met deze 
afbeeldingen gaat gebeuren (in dit geval 
worden ze vanaf de camera gekopieerd) 
en (3) waar ze naartoe gaan (in dit geval 
naar de map Afbeeldingen op je com-
puter). Wil je nu nog geen foto’s van je 
geheugenkaart importeren, klik dan op 
Annuleren. Het dialoogvenster verdwijnt. 
Klik linksonder in de module Bibliotheek 
op de knop Importeren als je het venster 
weer wilt openen.

Stap twee:
Als je camera of kaartlezer nog is aan-
gesloten, gaat Lightroom ervan uit dat 
je vanaf die kaart foto’s wilt importeren. 
Daarom is je camera of kaartlezer ook 
geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Een 
bron selecteren, linksboven in het venster 
(zie afbeelding). Wil je vanaf een andere 
kaart importeren (sommige mensen heb-
ben twee kaartlezers aangesloten), open 
dan de vervolgkeuzelijst Een bron selec-
teren door erop te klikken en kies de an-
dere kaartlezer. Of kies een andere locatie 
waarvandaan je de bestanden importeert, 
zoals je bureaublad of een map waar je 
recent van importeerde.

Je foto’s importeren 
in Lightroom

S
C

O
T

T
 K

E
LB

Y

321



Hoofdstuk 1 / Je foto’s Lightroom binnenkrijgen 6

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap drie:
Rechtsonder de centrale voorvertoning 
zie je een schuifregelaar waarmee je het 
formaat van de miniaturen in de voorver-
toning bepaalt. Sleep die schuifregelaar 
naar rechts voor grotere miniaturen.

TIP: Een foto groter bekijken
Wil je een foto die je gaat importeren 
eerst in groot formaat zien, dubbelklik 
dan op de afbeelding of gebruik de 
E-toets om in te zoomen. Dubbelklik op-
nieuw of gebruik de G-toets om weer uit 
te zoomen.

Stap vier:
Het grote voordeel van miniaturen is dat 
je van elke foto een voorvertoning ziet 
en zo makkelijk kunt beslissen welke je 
daadwerkelijk wilt importeren. (Om on-
verklaarbare redenen fotografeer je altijd 
wel een stoep tijdens het wandelen. Die 
foto hoef je natuurlijk niet te importeren.) 
Standaard zijn alle foto’s geselecteerd 
voor importeren (herkenbaar aan het ge-
markeerde selectievakje links boven elke 
miniatuur). Zie je foto’s die je niet wilt im-
porteren, verwijder dan het vinkje uit het 
selectievakje. 
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Stap vijf:
En wat nu als er meer dan 300 foto’s op 
de geheugenkaart staan en je maar een 
handvol daarvan wilt importeren? Klik dan 
onder de voorvertoningen op de knop 
Alle deselecteren (nu is bij alle foto’s het 
selectievakje leeg). Houd vervolgens de 
Command-toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt 
en klik op alle foto’s die je wilt importeren. 
Markeer bij een van deze geselecteerde 
foto’s het selectievakje. Alle geselecteerde 
foto’s zijn nu gemarkeerd en worden ge-
importeerd. Wil je alle geselecteerde foto’s 
bij elkaar boven in het voorvertoningsge-
bied zien, klik dan op de vervolgkeuzelijst 
Sorteren (onder de voorvertoningen) en 
kies de optie Geselecteerd.

TIP: Meerdere foto’s selecteren
Als de foto’s die je wilt selecteren achter 
elkaar staan, klik dan op de eerste foto, 
blader naar de laatste foto, houd de Shift-
toets ingedrukt en klik. Alle tussenlig-
gende foto’s worden automatisch geselec-
teerd.

Stap zes:
Boven in het dialoogvenster voor impor-
teren kies je of je de foto’s ongewijzigd 
naar Lightroom importeert of dat ze bij het 
importeren worden geconverteerd naar 
Adobe’s bestandsformaat DNG. (In de para-
graaf ‘Het voordeel van Adobe’s bestands-
formaat DNG’, verderop in dit hoofdstuk, 
lees je meer over de voordelen van het 
bestandsformaat DNG, mocht je die nog 
niet kennen.) Gelukkig is er hier geen fout 
antwoord mogelijk. Weet je niet wat je 
moet kiezen, neem dan gewoon de stan-
daardinstelling Kopiëren. Je kopieert de 
foto’s dan vanaf de kaart naar de compu-
ter (of externe schijf) en importeert ze in 
Lightroom. Bij geen van de keuzemogelijk-
heden haal je de originelen van de kaart; je 
kopieert ze alleen maar (Verplaatsen is niet 
eens beschikbaar). Dus als er tijdens het 
importeren een ernstig probleem optreedt 
(hé, dat gebeurt soms), heb je altijd nog de 
originelen op de geheugenkaart.
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Stap zeven:
Onder de knoppen Kopiëren als DNG en 
Kopiëren staan drie handige weergave-
opties. Standaard worden alle foto’s op je 
kaart getoond. De kans is groot dat je net 
als veel andere fotografen fotografeert 
naar een kaart, die foto’s downloadt, de 
kaart weer in de camera stopt en meer 
foto’s maakt die je ook weer downloadt. 
Klik dan op de optie Nieuwe foto’s. Je 
ziet nu alleen de foto’s die je nog niet 
vanaf de kaart in Lightroom hebt ge-
importeerd. Je kunt ook kiezen voor de 
weergave Doelmappen. Dan worden alle 
foto’s met dezelfde naam als foto’s die 
al in de doelmap staan verborgen. Met 
deze laatste twee knoppen breng je orde 
in de chaos aan, zodat je beter ziet wat 
je doet op het moment dat je bestanden 
van de ene naar de andere plek sleept. Je 
hoeft ze dus niet te gebruiken als je ze 
niet nodig hebt. 

Stap acht:
We zijn op het punt aangekomen waar je 
Lightroom vertelt waar het de geïmpor-
teerde foto’s moet opslaan. Rechtsboven 
in het venster bij het onderdeel Naar 
zie je waar op je computer de bestan-
den worden opgeslagen. (Zoals je ziet, 
gaan ze in dit voorbeeld naar de map 
Afbeeldingen op mijn harde schijf.) Houd 
de muisknop ingedrukt op Naar voor een 
snelmenu waarin je de keuze hebt tus-
sen de standaard afbeeldingenmap, een 
andere locatie of een map waar je recent 
foto’s in opsloeg (zie rechterafbeelding). 
Ongeacht je keuze verschijnt in het deel-
venster Bestemming het pad naar de 
map die je koos. Op dit moment weet je 
drie dingen: (1) de foto’s komen van je 
geheugenkaart, (2) ze worden van die 
kaart gekopieerd zonder ze te verplaat-
sen en (3) ze belanden in de map die je 
bij Naar aanwees. Duidelijk tot zover.



 Je foto’s Lightroom binnenkrijgen / Hoofdstuk 1 9

Wordt vervolgd

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Stap negen:
Als je de map Mijn Lightroom-foto’s aan-
wees als plek om de foto’s op te slaan, 
hoef je niet bang te zijn dat je afbeeldin-
gen door elkaar in die map worden gezet. 
De foto’s worden op datum geordend, 
tenzij je een aparte map voor de bestan-
den aanmaakt. En dat doen we nu eerst. 
Markeer in het deelvenster Bestemming 
(bij de deelvensters rechts) de optie Naar 
submap (zie afbeelding). Voer in het 
tekstveld rechts van het selectievakje 
de naam voor je nieuwe map in. Ik im-
porteer mijn foto’s hier in de submap 
‘Bruiloften 2013’ in de eerder gemaakte 
map ‘Mijn Lightroom-foto’s’. Ik vind het 
makkelijk als ik mijn bestanden een dui-
delijk beschrijvende naam geef, maar an-
deren sorteren liever op jaar of maand en 
daar is niets mis mee (en dat bekijken we 
in de volgende stap).

Stap tien:
Wil je dat Lightroom je foto’s op datum in 
mappen plaatst, verwijder dan eerst het 
vinkje bij Naar submap. Klik vervolgens 
eenvoudigweg op de vervolgkeuzelijst 
Datumnotatie en kies een datumoptie. 
(Ze beginnen allemaal met het jaartal, 
want dat is de hoofdmap. Dat wat achter 
de schuine streep staat is de naam van 
de map in de map 2013.) Dus als ik hier 
de datumoptie zoals in de afbeelding 
zou kiezen, dan vind ik na het importe-
ren van de afbeeldingen een map met 
de naam 2013 met daarin een andere 
map met de naam ‘september’. Eigenlijk 
kies je hier dus de naam voor de map 
die in je nieuwe map 2013 komt te staan. 
Kies je overigens een datum optie zonder 
schuine streep, dan wordt er geen map 
2013 met daarin een submap aange-
maakt. Lightroom maakt dan alleen een 
map met de gekozen datum optie als 
naam (vanzelfsprekend met de actuele 
datum).
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Stap elf:
Goed, nu je weet waar je bestanden 
vandaan komen en waar ze naar-
toe gaan, maak je in het deelvenster 
Bestandsafhandeling (rechtsboven in 
het importeervenster) enkele belangrijke 
keuzen over wat er onderweg gebeurt. 
In de vervolgkeuzelijst Voorvertoning 
renderen kies je hoe snel voorvertonin-
gen, groter dan een miniatuur, in beeld 
verschijnen als je in Lightroom inzoomt 
op een foto. Je hebt vier opties:

(1) Minimaal
Minimaal maakt zich geen zorgen over 
de weergavekwaliteit. Het zet voorver-
toningen zo snel mogelijk neer en op 
het moment dat je dubbelklikt op een 
foto om in te zoomen, wordt de voor-
vertoning voorbereid. Daarom zul je een 
ogenblik moeten wachten voor deze 
grotere, kwalitatief betere voorvertoning 
in beeld verschijnt. (Lightroom geeft 
ook een waarschuwing dat de afbeel-
ding wordt geladen.) Zoom je verder in, 
tot een weergave van 100% (1:1), dan 
moet je nog iets langer wachten (je ziet 
opnieuw de waarschuwing). Lightroom 
stelt namelijk pas een voorvertoning van 
hogere kwaliteit samen als je probeert in 
te zoomen.

(2) Ingesloten en secundair
Deze methode gebruikt de lageresolutie-
JPEG-miniatuur die ingesloten is in het 
bestand dat je importeert. (Hetzelfde als 
je op het lcd-scherm achter op je camera 
ziet.) Zodra deze bestanden laden, wor-
den miniaturen met een hogere resolutie 
geladen, die meer lijken op de kwalitatief 
betere ingezoomde weergave (hoewel 
de voorvertoning nog steeds klein is).
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(3) Standaard
Het opbouwen van deze voorvertoning 
duurt iets langer. Zodra de lageresolutie 
JPEG-voorvertoningen geïmporteerd zijn, 
wordt een voorvertoning van hogere re-
solutie opgebouwd. Je hoeft dus niet te 
wachten op de voorvertoning Passend in 
venster. (Als je in de rasterweergave dub-
belklikt op een voorvertoning, zoomt 
Lightroom in tot de weergave Passend, 
zonder dat je hoeft te wachten tot de af-
beelding is gerenderd.) Zoom je nog ver-
der in, tot 1:1 of meer, dan verschijnt weer 
dezelfde waarschuwing en zul je een paar 
seconden moeten wachten.

(4) 1:1
De voorvertoning 1:1 (een-op-een) impor-
teert de foto’s en toont de lageresolutie-
voorvertoningen zodat je zonder wacht-
tijden zoveel kunt inzoomen als je wilt. Er 
zijn twee nadelen. (1) Het is berucht om 
zijn traagheid. Dit betekent dat je na het 
klikken op de knop Importeren rustig een 
kop koffie kunt gaan drinken (misschien 
zelfs twee). Maar als je dan terugkomt, kun 
je op elke foto probleemloos inzoomen 
zonder dat er mededelingen over het 
renderen verschijnen. (2) Deze grote voor-
vertoningen van hoge kwaliteit worden in 
de database van Lightroom opgeslagen, 
waardoor het databasebestand erg groot 
wordt. Zo groot zelfs dat Lightroom wil dat 
je ze na een bepaalde periode wist. Kies 
in het menu Lightroom (pc: Bewerken) de 
optie Catalogusinstellingen. Klik op de tab 
Bestandsafhandeling en kies de instellingen.

Opmerking: Welke ik gebruik? Minimaal. 
Ik vind het niet erg een paar seconden 
te wachten als ik inzoom op een foto. 
Bovendien maakt deze optie alleen een 
voorvertoning van de foto’s waar ik op 
dubbelklik. En ik dubbelklik alleen op 
foto’s waarvan ik denk dat ze goed zijn. Als 
je met een uurtarief werkt, kies je natuur-
lijk de 1:1-voorvertoningen. Dan kun je 
meer uren berekenen. (Je snapt dat ik een 
grapje maak, toch?)
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Stap twaalf:
Markeer het selectievakje onder de ver-
volgkeuzelijst Voorvertoning renderen. 
Dan voorkom je dat je per ongeluk dupli-
caten (bestanden met dezelfde naam) im-
porteert. Onder die optie staat het allerbe-
langrijkste selectievakje: Een tweede kopie 
maken naar. Als je deze optie kiest, maak 
je automatisch op een externe harde schijf 
een back-upkopie van de foto’s die je 
importeert. Met de werkset met foto’s op 
de computer kun je dan experimenteren 
met bewerkingen en wijzigingen terwijl 
je weet dat je de originelen (de digitale 
negatieven) als ongewijzigde back-up 
hebt. Je hebt geen idee hoe belangrijk het 
is om meer dan één kopie van je foto te 
hebben. Pas als ik twee sets kopieën heb 
(één op de computer of externe schijf en 
één op de back-upschijf), wis ik de geheu-
genkaart van mijn camera, en niet eerder. 
Klik na het markeren van het selectievakje 
op het pad eronder en geef aan waar de 
back-upkopieën opgeslagen worden. (Of 
klik op het omlaag wijzende pijltje rechts 
voor een recente locatie.)

Stap dertien:
Het volgende deelvenster is Wijzigen van 
de bestandsnaam. Dit gebruik je als je de 
foto’s automatisch wilt hernoemen tijdens 
het importeren. Ik doe dat altijd en geef 
mijn foto’s dan een logische naam. In dit 
geval vind ik ‘Mariekes bruiloft’ duidelijker 
dan iets als ‘_DSC0339.NEF’, zeker als ik 
zou gaan zoeken. Nadat je het selectie-
vakje Naam van bestanden wijzigen hebt 
gemarkeerd, kies je in de vervolgkeuze-
lijst hoe de naam wordt samengesteld. 
Omdat ik mijn bestanden graag een naam, 
gevolgd door een volgnummer (bijvoor-
beeld Mariekes bruiloft 001, Mariekes 
bruiloft 002 enzovoort) geef, kies ik hier de 
optie Aangepaste naam - reeks (zie afbeel-
ding). Kies wat je zelf prettig vindt. De ver-
volgkeuzelijst laat zien hoe de naam wordt 
samengesteld. Kies de optie Bewerken 
als je een eigen variant wilt samenstellen. 
(Dat doen we later in dit hoofdstuk.)
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Stap veertien:
Direct daaronder bevindt zich het 
deelvenster Toepassen tijdens impor-
teren. Hier kun je drie dingen laten 
gebeuren tijdens het importeren van 
je bestanden. In de vervolgkeuzelijst 
Ontwikkelinstellingen kies je speciale 
effecten of automatische correcties tij-
dens het importeren. Zo kun je bijvoor-
beeld alle foto’s die je importeert alvast 
omzetten in zwart-wit. Of je geeft ze 
iets meer blauw, rood, groen of noem 
maar op. Klik op de vervolgkeuzelijst 
Ontwikkelinstellingen voor een lijst met 
al in Lightroom ingebouwde voorin-
stellingen. De voorinstelling die je kiest, 
wordt toegepast op alle foto’s die je im-
porteert. (In hoofdstuk 5 leer je hoe je 
zelf een voorinstelling maakt. Laat de ver-
volgkeuzelijst nu op Geen staan.)

Stap vijftien:
Met het volgende deelvenster, Meta-
gegevens, bepaal je of je copyrightgege-
vens, contactgegevens, gebruikersrech-
ten, bijschriften en veel andere informatie 
direct in elk bestand wilt opnemen bij 
het importeren ervan. Hiervoor vul je 
eerst een sjabloon met de metagege-
vens in. Nadat je de sjabloon hebt opge-
slagen, staat hij in de vervolgkeuzelijst 
Metagegevens (zie afbeelding). Je kunt 
zelfs meerdere sjablonen toevoegen, 
zodat je naast het uitgebreide sjabloon 
er ook een hebt met bijvoorbeeld alleen 
je contactgegevens of alleen je copy-
rightgegevens. In de paragraaf ‘Sjablonen 
maken voor (copyright-)metagegevens’ 
laat ik je stap voor stap zien hoe je een 
sjabloon met metagegevens maakt. 
Neem een paar minuten de tijd om daar 
je eerste sjabloon te maken en kom dan 
hier terug en kies in deze vervolgkeu-
zelijst je copyrightsjabloon. Toe maar, ik 
wacht wel. Echt, het is geen probleem. 
(Opmerking: Ik voeg tijdens het impor-
teren altijd mijn copyrightgegevens toe 
met behulp van een sjabloon. Natuurlijk 
alleen op de foto’s die ik zelf maakte.)
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Stap zestien:
Onder in het deelvenster Toepassen tij-
dens importeren zie je een veld waarin je 
trefwoorden kunt invoeren. Trefwoorden 
zijn zoektermen die Lightroom bij het 
importeren aan de foto’s toekent, zodat 
je later met een of twee trefwoorden de 
foto’s kunt zoeken (en vinden). Op dit 
moment raad ik je aan alleen algemene 
termen te gebruiken, dus woorden die 
van toepassing zijn op elke foto die je im-
porteert. Voor deze huwelijksfoto’s klikte 
ik in het veld Trefwoorden en voerde 
algemene termen in als Bruiloft, Bruid, 
Bruidegom, Buiten en St. Petersburg 
(daar zijn de foto’s gemaakt). Zet tussen 
woorden en termen een komma en kies 
algemene woorden die betrekking heb-
ben op alle foto’s (met andere woorden: 
gebruik niet ‘kus’, want ze zoenen elkaar 
niet op elke foto).

Stap zeventien:
Ik heb het al eerder gezegd: in het deel-
venster Bestemming, onder in het im-
porteervenster, zie je nogmaals precies 
waar je foto’s worden opgeslagen zodra 
ze vanaf je geheugenkaart zijn geïmpor-
teerd. Klik linksboven in het deelvenster 
op de knop met het plusteken en kies 
in de vervolgkeuzelijst de optie Nieuwe 
map maken als je een nieuwe map op 
een bepaalde locatie op je computer 
wilt toevoegen. Kies in die vervolgkeu-
zelijst de optie Alleen mappen waarop 
dit betrekking heeft voor een vereen-
voudigde weergave van het pad dat je 
koos (zie afbeelding). Aangezien ik mijn 
afbeeldingen altijd opsla in de map Mijn 
Lightroom-foto’s, gebruik ik standaard 
deze weergave. Ik wil niet steeds die 
andere mappen zien en zo verberg ik ze 
zolang ik ze niet nodig heb.
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Stap achttien:
Je bent er klaar voor. Je hebt gekozen 
waar de afbeeldingen vandaan komen 
en waar ze naartoe gaan. Je besliste hoe 
snel je een grotere voorvertoning ziet 
zodra de beelden in Lightroom zijn. Je 
paste de bestandsnamen aan, voegde 
copyrightinformatie toe en wees enkele 
trefwoorden toe. Je hoeft nu alleen nog 
rechtsonder in het venster op de knop 
Importeren te klikken (zie afbeelding) om 
de foto’s in Lightroom te krijgen. Het lijkt 
alles bij elkaar flink wat werk, maar maak 
je geen zorgen. Je hebt immers een voor-
instelling gemaakt. (Het zal je verbazen 
hoeveel voorinstellingen je in Lightroom 
kunt maken voor een snellere en efficiën-
tere workflow. Je komt er nog wel achter. 
Voorinstellingen zijn top!) Blader voordat 
je op Importeren klikt eerst even naar de 
paragraaf ‘Bespaar tijd met voorinstellin-
gen voor importeren (en een compacte 
weergave)’, dan ontdek je hoe je dit als 
een voorinstelling voor importeren op-
slaat.
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Stap een:
Om je foto’s ook ‘offline’ te kunnen be-
werken, dus als de externe harde schijf 
met de afbeeldingen niet is aangesloten 
op je computer, moet je deze mogelijk-
heid eerst inschakelen. Markeer hiervoor 
rechtsboven in het importeervenster, in 
het deelvenster Bestandsafhandeling, het 
selectievakje Slimme voorvertoningen 
maken (zie afbeelding).

Stap twee:
Klik na het importeren van je foto’s op 
een van de afbeeldingen. Onder het 
histogram rechtsboven zie je de tekst 
‘Origineel + Slimme voorvertoning’. Die 
tekst maakt duidelijk dat je het echte 
origineel bekijkt (want de externe harde 
schijf is aangesloten op je computer, kijk 
maar in het deelvenster Mappen, links in 
het programmavenster), maar dat deze 
afbeelding ook een slimme voorverto-
ning heeft.

TIP: Slimme voorvertoning na 
importeren
Ben je vergeten voor het importeren de 
optie Slimme voorvertoningen maken in 
te schakelen? Geen punt. Selecteer in het 
raster de foto’s waarvan je een slimme 
voorvertoning wilt maken en kies ver-
volgens in het menu Bibliotheek onder 
Voorvertoningen de optie Slimme voor-
vertoningen maken.

Vroeger kon je foto’s die op een externe harde schijf stonden (wat heel gebrui-
kelijk is, want interne harde schijven raken snel vol) niet meer bewerken zodra 
die schijf niet meer met je computer verbonden was. Je zag de miniaturen nog 
wel en die kon je ook in andere verzamelingen zetten, maar je kon ze niet ope-
nen om bijvoorbeeld in de module Bewerken de belichting of de witbalans aan 
te passen. Dankzij de nieuwe slimme voorvertoningen in Lightroom 5 is dat nu 
allemaal heel anders.

Met slimme 
voorvertoningen kun 

je zonder externe 
schijf werken
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Stap drie:
Laten we eens kijken wat die slimme 
voorvertoningen doen. Koppel eerst de 
externe harde schijf met de foto’s los. In 
het deelvenster Mappen is de harde schijf 
nu grijs. Rechtsboven elke miniatuur zie je 
een grijze rechthoek. In eerdere Lightroom-
versies stond hier een vraagteken als je af-
beelding niet beschikbaar was. Gebruik je 
in Lightroom 5 geen slimme voorvertoning, 
dan zou je hier nu een uitroepteken zien. 
Nu zie je dus een rechthoek., en die vertelt 
je dat je naar een slimme voorvertoning 
kijkt. Kijk ook eens onder het histogram. 
Omdat de originele foto niet beschikbaar is, 
staat daar nu niet meer Origineel + Slimme 
voorvertoning, maar alleen Slimme voor-
vertoning.

Stap vier:
Ga nu met de D-toets naar de module 
Ontwikkelen: pas de belichting aan, veran-
der de witbalans, gebruik het aanpassings-
penseel, noem maar op. Precies zoals je 
met het orgineel zou doen. Hoe slim is dat 
dan! Dus je hoeft nooit meer met harde 
schijven te sjouwen als je op pad gaat. En 
het mooie is dat zodra je die externe harde 
schijf weer aansluit, de echte bestanden 
automatisch worden bijgewerkt met de 
bewerkingen. Betekent dit dat je vanaf nu 
altijd slimme voorvertoningen maakt of is 
er ook een nadeel? Ja, er is een nadeel. De 
voorvertoningen worden opgeslagen in je 
catalogus en die wordt daardoor een stuk 
groter. Zo groeide mijn catalogus (en mijn 
harde schijf) 4 megabyte toen ik deze 12 
afbeeldingen en hun slimme voorverto-
ningen importeerde. Dat lijkt misschien 
niet veel, maar we hebben het over maar 
12 foto’s.

TIP: Slimme voorvertoningen 
verwijderen
Wil je de slimme voorvertoningen van 
een groep foto’s verwijderen, selecteer 
ze dan en kies in het menu Bibliotheek 
onder Voorvertoning de optie Slimme 
voorvertoningen verwijderen.
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Vergeleken met het importeren vanaf een geheugenkaart is het importeren 
vanaf je computer een makkie. Je hoeft veel minder te beslissen. Omdat de 
bestanden al op je computer staan, hoef je immers niet meer te bedenken 
waar je ze opslaat, ze hebben al een naam en ga zo maar door. Bovendien is de 
harde schijf van je computer veel sneller dan de snelste geheugenkaart, waar-
door je sneller dan het licht inzoomt.

Stap een:
Kies in het menu Bestand de optie Foto’s 
en video’s importeren of gebruik de 
toetsencombinatie Command-Shift-I (pc: 
Ctrl-Shift-I). Zoek links in het importeer-
venster in de vervolgkeuzelijst Een bron 
selecteren de map op je computer met 
de foto’s die je wilt importeren. Zodra je 
op die map klikt, verschijnen de foto’s in 
die map als miniaturen in het centrale 
voorvertoningsgebied. Zie je overigens 
een veel kleiner venster dan in de afbeel-
ding hiernaast, klik dan op de pijl links-
onder om het venster te vergroten zodat 
je ook de miniaturen ziet. Met de schuif-
regelaar onder het centrale voorverto-
ningsgebied pas je het formaat van de 
miniaturen aan. Standaard worden alle 
foto’s in de map geïmporteerd. Verwijder 
het vinkje linksboven in de foto’s die je 
niet wilt importeren.

Stap twee:
Lightroom gaat ervan uit dat je de foto’s 
alleen importeert in Lightroom en ze ver-
der laat staan waar ze staan. Omdat je de 
foto’s dan alleen toevoegt aan Lightroom, 
is bovenin het venster standaard de 
optie Toevoegen geselecteerd (zie af-
beelding). In het begin van dit hoofdstuk 
vertelde ik hoe belangrijk het is dat alle 
foto’s in een map staan. Staan de foto’s 
om een of andere reden ergens anders 
op je computer, klik dan op Verplaatsen 
en kies in het deelvenster Bestemming 
(rechts in het venster) de map Mijn 
Lightroom-foto’s.

Foto’s importeren 
die al op je computer 

staan 
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Stap drie:
Aangezien de foto’s al op je computer 
staan, zit je werk in het importeerven-
ster er al bijna op. (De meeste opties die 
je ziet als je importeert van je camera 
of geheugenkaart, zijn nu zelfs verbor-
gen.) Je moet nog wel in het deelven-
ster Bestandsafhandeling (rechts in het 
venster) beslissen hoe snel de afbeeldin-
gen in beeld verschijnen zodra je er in 
Lightroom op inzoomt. Dit doe je met de 
vervolgkeuzelijst Voorvertoning rende-
ren. In stap elf van de eerdere paragraaf 
Je foto’s importeren in Lightroom be-
schrijf ik de vier opties en ook welke de 
beste keuze is voor jou. Ik raad je aan het 
selectievakje Mogelijke dubbele foto’s 
niet importeren gemarkeerd te laten. Zo 
voorkom je dat je twee kopieën van de-
zelfde afbeelding importeert.

Stap vier:
Het laatste belangrijke deelvenster is 
Toepassen tijdens importeren (ook bij de 
deelvensters rechts). In de eerdere para-
graaf Je foto’s importeren in Lightroom 
lees je vanaf stap 14 welke opties je hier 
vindt. Dus blader terug, bekijk de moge-
lijkheden, maak je keuzen en dat was het. 
Niets staat je nu nog in de weg om op 
die knop Importeren te klikken.
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Misschien vraag je je af waarom je als je bij het importeren van foto’s steeds 
dezelfde instellingen gebruikt, toch steeds dezelfde informatie moet invullen. 
Dan heb ik goed nieuws. Je kunt de gegevens na het invullen opslaan als een 
voorinstelling. Vanaf dan kies je de voorinstelling, voeg je wat trefwoorden toe 
en kies je eventueel een andere naam voor de submap waar de bestanden in 
worden opgeslagen en dat is het dan. Met de compacte weergave bespaar je 
nog meer tijd. Hier lees je hoe.

Stap een:
We beginnen net als altijd met de instel-
lingen voor het importeren. In dit voor-
beeld importeren we bestanden van 
een geheugenkaart die op je computer 
is aangesloten. Je kopieert ze in een 
submap binnen je map Afbeeldingen, 
waarna je een back-upkopie op een 
externe schijf laat maken. (Dit is een 
vrij gebruikelijke gang van zaken bij im-
porteren.) Tijdens het importeren wordt 
copyrightinformatie toegevoegd en we 
kiezen voor minimale rendering van de 
voorvertoningen zodat de miniaturen 
snel zichtbaar zijn. Ga je gang en stel het 
in. (Of gebruik importeerinstellingen die 
aansluiten op je eigen workflow.)

Stap twee:
Onder de centrale voorvertoning, op de 
onderste rand van het importeerven-
ster zie je een smalle zwarte balk met de 
woorden Voorinstelling voor importeren. 
Houd de muisknop ingedrukt op het 
woord Geen en kies in de vervolgkeuze-
lijst de optie Huidige instellingen opslaan 
als nieuwe voorinstelling (zie afbeelding). 
Het is handig als je dan ook gelijk een 
tweede voorinstelling maakt voor af-
beeldingen die al op je harde schijf staan. 
Goed, dat is het lastige deel. Laten we 
eens kijken hoe het werkt.

Bespaar tijd met 
voorinstellingen voor 

importeren (en een 
compacte weergave)
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Stap drie:
Klik voor de compacte weergave van het 
importeervenster linksonder in het ven-
ster op de knop Minder opties tonen (de 
omhoog wijzende driehoek). Het mooie 
van dit kleinere venster is dat je al die pa-
nelen, het raster en al die andere dingen 
niet ziet. Je hoeft ze ook niet te zien, want 
je hebt de meeste gegevens voor het im-
porteren van de foto’s al opgeslagen als 
een voorinstelling. Vanaf nu werk je met 
dit compacte venster en hoef je alleen 
maar de juiste voorinstelling te kiezen. 
(In de afbeelding zie je hoe ik mijn voor-
instelling Van geheugenkaart selecteer). 
Daarna hoef je alleen nog het restje infor-
matie in te voeren dat verandert zodra je 
een nieuwe serie foto’s importeert (zie de 
volgende stap).

Opmerking: Klik op de knop Meer opties 
tonen als je op een willekeurig moment 
toch het hele venster wilt zien.

Stap vier:
Langs de bovenkant van het compacte 
venster zie je dezelfde drie stappen als 
in de volledige weergave. Van links naar 
rechts zie je waar je bestanden vandaan 
komen, wat er met ze gebeurt en waar 
ze naartoe gaan, compleet met pijlen 
die je de weg wijzen. De afbeeldingen 
in dit voorbeeld (1) komen van je kaart-
lezer, (2) worden gekopieerd en (3) de 
kopieën worden opgeslagen in een map 
op de vaste schijf van de computer. In het 
middelste gedeelte kun je trefwoorden 
toevoegen die van toepassing zijn op 
deze afbeeldingen. (Bij het opslaan van 
importeervoorinstellingen laat ik dit veld 
altijd leeg, want anders zou ik hier de 
trefwoorden zien van de vorige bestan-
den die ik importeerde.) Vervolgens zie 
je welke voorkeuren je opgaf voor de be-
standsafhandeling en dat je een tweede 
kopie wilde opslaan als back-up. Rechts 
kun je de submap waar de bestanden in 
worden opgeslagen een naam geven. Of 
je zo tijd spaart? Sneller gaat haast niet!
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Met vrijwel elke moderne digitale camera kun je ook video opnemen. En met 
Lightroom 5 kun je deze videobeelden in Lightroom importeren. Naast het 
toevoegen van metagegevens, het sorteren in verzamelingen, het waarderen, 
labelen en vlaggen en dergelijke, kun je de videobeelden niet echt bewerken 
(in hoofdstuk 12 lees je wat je wel kunt doen.) Maar in elk geval zijn het niet 
langer onzichtbare bestanden in je workflow. Je kunt bovendien een voorver-
toning bekijken. Hier lees je hoe het werkt.

Stap een:
In het importeervenster zijn videobestan-
den duidelijk herkenbaar aan het kleine 
pictogram van een filmcamera, links-
onder in de miniatuur (zie afbeelding). 
Zodra je op de knop Importeren klikt, 
worden deze bestanden in Lightroom 
geïmporteerd, waar ze tussen de fotobe-
standen staan. (Verwijder het vinkje links-
boven in de cel van de miniatuur als je de 
videobeelden niet wilt importeren.)

Stap twee:
Eenmaal in Lightroom zie je in de raster-
weergave niet langer het pictogram van 
de filmcamera, maar zie je linksonder in 
beeld een aanduiding van de lengte van 
de opname. Selecteer het videobestand 
en druk op de spatiebalk voor een gro-
tere weergave van het eerste frame van 
het bestand.

Video importeren 
van je digitale 

camera
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Stap drie:
Klik in de weergavemodus Loep op de 
afspeelknop onder de video. (De knop 
verandert in een pauzeknop.) Lightroom 
toont de video. Je kunt de video ook uit 
Lightroom exporteren (markeer in het 
dialoogvenster voor exporteren het se-
lectievakje Inclusief videobestanden).

TIP: Programma voor het bewerken 
van video van je digitale camera
Adobe’s laatste versie van Premiere Pro 
ondersteunt het bewerken van met je 
digitale fotocamera opgenomen video-
beelden. Ben je hierin geïnteresseerd, 
dan kun je op www.adobe.com een 
gratis versie van het programma down-
loaden, die je dertig dagen kunt uitpro-
beren.

Stap vier:
Misschien vind je het handig als al je vi-
deobestanden bij elkaar staan. Gebruik 
in dat geval een slimme verzameling. 
Klik rechtsboven in het deelvenster 
Verzamelingen op de knop met het plus-
teken en kies de optie Slimme verzame-
ling maken. Kies in het dialoogvenster in 
de eerste vervolgkeuzelijst links de optie 
Bestandstype. Kies in de tweede vervolg-
keuzelijst de optie Is en kies in de derde 
vervolgkeuzelijst de optie Video. Geef je 
slimme verzameling een naam en klik 
op de knop Maken. De slimme verzame-
ling verzamelt al je videobestanden en 
zet ze in een slimme verzameling. En het 
allermooiste is dat elk videobestand dat 
je vanaf nu importeert, ook automatisch 
aan deze slimme verzameling wordt toe-
gevoegd.
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Stap een:
Om te beginnen koppel je de camera 
aan je computer. Gebruik daarvoor dat 
kleine USB-kabeltje dat bij je camera 
werd meegeleverd. (Waarschijnlijk zit het 
nog in de doos, samen met de handlei-
ding en andere vreemde kabels die je bij 
digitale camera’s krijgt. Kijk maar.) Heb je 
het kabeltje gevonden? Mooi, sluit de ca-
mera dan aan. In de studio en op locatie 
gebruik ik de opstelling die je hier ziet. (Ik 
zag deze opstelling voor het eerst bij de 
wereldberoemde fotograaf Joe McNally.) 
Op het statief heb ik een Manfrotto 
131DDB-arm bevestigd waar ik voor mijn 
laptop vervolgens een TetherTools Aero 
Traveler-houder op bevestigde.

Stap twee:
Kies in Lightroom in het menu Bestand 
onder de optie Vastleggen via tethering 
de optie Vastleggen via tethering star-
ten. In het dialoogvenster dat verschijnt, 
voer je vrijwel dezelfde gegevens in als 
je in het importeervenster zou invullen. 
(Boven in het onderdeel Naam van sessie 
voer je de naam van je sessie in en kies je 
of de bestanden een aangepaste naam 
krijgen. Ook kies je waar de bestanden 
worden opgeslagen en je geeft eventu-
eel trefwoorden op. Net als altijd.) Er is al-
leen een groot verschil: het selectievakje 
Foto’s segmenteren op basis van opna-
men (rood omcirkeld in de afbeelding). 
En je zult zo zien dat dat soms verdraaid 
handig is bij tethered fotograferen.

Een van mijn favoriete mogelijkheden in Lightroom is de mogelijkheid om zon-
der software van derden tethered te fotograferen (de opname gaat rechtstreeks 
vanaf je camera naar Lightroom). Dit biedt twee voordelen. (1) Je kunt de opna-
men meteen op groot formaat in Lightroom bekijken, zodat je niet meer naar 
het kleine schermpje achter op je camera hoeft te turen. En (2) je hoeft de foto’s 
niet meer te importeren, want ze staan al in Lightroom. Probeer het maar eens 
uit, je zult het fantastisch vinden!

Tethered 
fotograferen (direct 
van de camera naar 

Lightroom)
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Stap drie:
Met de optie Foto’s segmenteren op basis 
van opnamen, kun je de foto’s tijdens het 
maken ervan ordenen. Stel dat je twee 
verschillende lichtopstellingen gebruikt. 
Dan orden je elk van deze stijlen eenvou-
dig door op de opnamenaam te klikken. 
(Dit wordt dadelijk duidelijker.) Markeer 
het selectievakje Foto’s segmenteren op 
basis van opnamen en klik op OK. Voer in 
het dialoogvenster Aanvankelijke naam 
van opname (zie afbeelding) een pas-
sende naam in.

Stap vier:
Zodra je op OK klikt, verschijnt het venster 
voor tethered fotograferen (zie afbeel-
ding). Als Lightroom je camera ziet, ver-
schijnt links in het venster de modelnaam 
van je camera. (Heb je meerdere camera’s 
aangesloten en wil je van camera wis-
selen, klik dan op de modelnaam.) Zie 
je de woorden Geen camera gedetec-
teerd, dan ziet Lightroom je camera niet. 
Controleer in dat geval of de kabel goed 
is aangesloten en of Lightroom je camera 
ondersteunt. Rechts van het cameramo-
del zie je de huidige camera-instellingen. 
Rechts daarvan kun je eventueel een 
ontwikkelinstelling kiezen. (In hoofdstuk 
5 lees je daar meer over, op dit moment 
houden we het op Geen.)

TIP: De balk voor tethered fotograferen 
verbergen
Met de toetsencombinatie Command-T 
(pc: Ctrl-T) verberg je het venster voor tet-
hered fotograferen en breng je het ook 
weer in beeld. Wil je het venster kleiner 
(zodat je het aan de zijkant van het ven-
ster kunt plaatsen), druk dan de Option-
toets (pc: Alt-toets) in en klik op het 
kruisje rechtsboven waarmee je het ven-
ster normaal gesproken zou sluiten. Het 
venster krimpt en er blijft alleen een ont-
spanknop over. Wil je het venster weer 
in zijn geheel zien, druk dan opnieuw de 
Option-toets (pc: Alt-toets) in en klik weer 
op het kruisje.
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Stap vijf:
De ronde knop rechts in het venster is ei-
genlijk een ontspanknop. Zodra je op de 
knop klikt, maakt je camera een foto, net 
alsof je op de ontspanknop van de ca-
mera zelf drukte. Best slim. Als je nu een 
opname maakt, verschijnt de afbeelding 
een ogenblik later in Lightroom. Omdat 
het hele bestand van de camera via de 
USB-kabel (of een draadloze zender) naar 
de computer wordt gezonden, duurt het 
een paar seconden voor de foto op je 
computer verschijnt. Iets langer dan je 
gewend bent van het schermpje op de 
camera. Als je in JPEG fotografeert, zijn de 
bestanden een stuk kleiner en verschij-
nen de afbeeldingen veel sneller in beeld 
dan Raw-afbeeldingen. Hier zie je een 
serie afbeeldingen die ik tethered foto-
grafeerde. Het nadeel van de rasterweer-
gave is dat de foto’s niet veel groter zijn 
dan op het lcd-scherm van je camera.

Opmerking: Canon en Nikon reageren ver-
schillend op tethered fotograferen. Als er 
tijdens het tethered fotograferen met een 
Canon een geheugenkaart in de camera 
zit, worden alle foto’s naar de geheugen-
kaart en naar de vaste schijf geschreven, 
bij een Nikon alleen naar de vaste schijf.

Stap zes:
Het grootste voordeel van tethered fo-
tograferen is natuurlijk dat je een grote 
weergave van de foto’s krijgt. In dit for-
maat kun je veel beter de belichting, de 
scherpstelling en het algemene resultaat 
beoordelen. Bovendien vinden klanten 
het fantastisch om te zien hoe het gaat. 
Dubbelklik op een van de foto’s. Je scha-
kelt zo over op de weergavemodus Loep 
(zie afbeelding), waarbij de foto’s veel 
groter worden weergegeven zodra ze in 
Lightroom verschijnen. Opmerking: Bekijk 
je de foto’s toch liever als grote miniatu-
ren in de weergavemodus Raster, klik dan 
op de optiebalk op de knop A-Z (links van 
Sorteren), zodat de recentste foto altijd 
boven in het raster verschijnt.
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Stap zeven:
Het is tijd om die optie Foto’s segmente-
ren op basis van opname in werking te 
zetten. Stel dat je deze serie foto’s met de 
eerste lichtopstelling hebt afgerond (de 
grijze achtergrond). In de volgende serie 
gebruik je een witte achtergrond. Klik 
eenvoudigweg in het compacte venster 
voor tethered fotograferen op de woor-
den ‘Grijze achtergrond’ of gebruik de 
toetsencombinatie Command-Shift-T (pc: 
Ctrl-Shift-T). Voer in het dialoogvenster 
Naam van opname een naam voor deze 
nieuwe serie in (ik koos ‘Witte achter-
grond’) en fotografeer verder. Alle foto’s 
die je nu maakt, worden opgeslagen in 
een aparte submap die samen met alle 
andere submappen in de hoofdmap 
Studiosessie staat.

TIP: Sneltoets voor tethered 
fotograferen
Ik fotografeer vaak tethered en was dan 
ook erg blij toen ik in Lightroom 5 een 
sneltoets ontdekte waarmee je tethered 
fotograferen start: F12.

Stap acht:
In de studio fotografeer ik altijd tethered 
en op locatie meestal ook. Ik werk bij 
voorkeur in de weergavemodus Loep in 
de module Ontwikkelen (in plaats van de 
module Bibliotheek). Dan ben ik al op de 
goede plek als ik nog iets moet bijstellen. 
Ik wil de foto’s altijd zo groot mogelijk be-
kijken. Met de toetsencombinatie Shift-
Tab verberg ik daarom de deelvensters 
zodat de foto bijna het hele scherm tot 
zijn beschikking heeft. Tot slot gebruik 
ik tweemaal de L-toets voor de weerga-
vemodus Verlichting uit. Zo zie ik alleen 
nog de grote afbeelding, gecentreerd 
tegen een zwarte achtergrond, zonder 
verdere afleiding (zie afbeelding). Wil 
ik iets aanpassen, dan druk ik opnieuw 
tweemaal op de L-toets en breng ik met 
de toetsencombinatie Shift-Tab de deel-
vensters weer in beeld.
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Stap een:
Ga naar Photoshop en open de gelaagde 
versie van de omslag (of een andere op-
maak) die je in Lightroom wilt bekijken. 
We maken nu eerst de achtergrond van 
het bestand transparant, zodat alleen 
tekst en grafische elementen zichtbaar 
zijn. In dit voorbeeld heeft de omslag 
een egaal grijze achtergrond. (Zou je in 
Photoshop een foto op die achtergrond 
slepen, dan zou die foto natuurlijk de 
grijze achtergrond bedekken.) We maken 
dit bestand nu geschikt voor Lightroom. 
Dat betekent dat we (a) alle lagen moe-
ten behouden en dat we (b) die grijze 
achtergrond kwijt moeten zien te raken. 
(Waarschijnlijk heb je een witte achter-
grond, maar dat zag er met al die witte 
tekst hier wat vreemd uit. Ik nam grijs 
zodat je ziet waar ik het over heb.)

Stap twee:
Gelukkig is de voorbereiding voor 
Lightroom erg simpel. Ga eerst naar de 
achtergrondlaag (in dit geval de grijze 
laag) en sleep die naar het prullenbakje 
onder in het deelvenster Lagen (zie af-
beelding) om hem te verwijderen. Ga 
dan naar het menu Bestand, kies Opslaan 
als en selecteer in het dialoogvenster 
Opslaan als het bestandsformaat PNG. In 
dat bestandsformaat blijven de lagen be-
houden en wordt de achtergrond trans-
parant (want je hebt de grijze achter-
grond verwijderd). Overigens vertelt het 
dialoogvenster Opslaan als dat het een 
kopie bewaart als je het bestand opslaat 
als PNG. En dat is prima, dus geen paniek.

Dit is een van die mogelijkheden die je na een keer gebruiken niet meer 
kunt missen. Hiermee bekijk je of een foto voor een bepaald project (zoals 
een omslag van een tijdschrift of brochure, de lay-out van het binnenwerk, 
een bruidsalbum) in de opmaak zo overkomt als je dat in gedachten had. 
Lightroom toont je de opmaak over de foto terwijl je tethered fotografeert. 
Dit spaart enorm veel tijd en frustraties. En het is ook nog eens eenvoudig te 
gebruiken. (Er is alleen een kleine voorbereiding in Photoshop nodig.)

Bekijk de opmaak 
met Lay-outoverlay
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Stap drie:
En dat was alles in Photoshop. Ga nu naar 
Lightroom, naar de module Bibliotheek. 
Kies in het menu Weergave de optie 
Loepoverlay en selecteer de optie Lay-
outafbeelding kiezen. Zoek het gelaagde 
PNG-bestand dat we net in Photoshop 
maakten en selecteer dat.

Stap vier:
Zodra je Lay-outafbeelding kiezen se-
lecteert, plaatst Lightroom de omslag 
over de foto die je op dat moment hebt 
geopend (zie afbeelding). Wil je de om-
slag verbergen, verwijder dan in het-
zelfde menu Loepoverlay het vinkje voor 
de optie Lay-outafbeelding. Kies deze 
optie opnieuw om de omslag weer te 
tonen. Of gebruik de toetsencombinatie 
Command-Option-O (pc: Ctrl-Alt-O). Had 
je de grijze achtergrondlaag niet verwij-
derd, dan had je nu geen foto gezien, 
maar tekst tegen een grijze achtergrond. 
Daarom is het zo belangrijk dat je die 
achtergrondlaag verwijdert en de foto 
opslaat in het bestandsformaat PNG. 
Goed, we gaan verder, want je moet nog 
wat andere dingen weten.
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Stap vijf:
Als Lay-outoverlay actief is, kun je met de 
pijltoetsen links en rechts verschillende 
foto’s in de opmaak testen. Hier zie je het 
resultaat met een andere foto.

Stap zes:
Zie je dat de foto in de vorige stap een 
beetje te veel naar rechts staat? Dat is 
geen probleem, want je kunt de om-
slag verplaatsen om te zien of het er 
misschien beter uitziet als de man in 
het midden staat. Houd de Command-
toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt zodat de 
muisaanwijzer de vorm van een handje 
krijgt. Sleep de omslag nu naar links of 
rechts. In eerste instantie is het misschien 
wat vreemd dat je de omslag en niet de 
foto verplaatst, maar zodra je daar aan 
gewend bent, vind je het de gewoonste 
zaak van de wereld.
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Stap zeven:
Je kunt ook nog wat met de dekking van 
je Lay-outoverlay spelen. (Je ziet dat ik 
ondertussen een andere foto heb geko-
zen.) Wanneer je de Command-toets (pc: 
Ctrl-toets) indrukt, verschijnen er onderin 
de overlay twee kleine regelaars. Met de 
regelaar links regel je de dekking. Druk 
de muisknop in op het woord Dekking 
en sleep naar links voor een lagere 
waarde (ik verlaagde de dekking naar 
46%). Sleep naar rechts om de dekking 
weer te verhogen.

Stap acht:
Eigenlijk vind ik de andere regelaar in-
teressanter. Zie je in de vorige stap dat 
zwarte gebied rond de omslag? Als je bij 
Mat de waarde verlaagt, wordt de zwarte 
achtergrond doorzichtig en de rest van 
de foto (buiten het overlaygebied) zicht-
baar. Kijk maar eens naar de afbeelding 
hiernaast. Zie je de achtergrond buiten 
de omslag? Hiermee weet ik nu dat er 
nog genoeg ruimte is om de foto naar 
links of naar rechts te schuiven. Best han-
dig en het werkt hetzelfde als de regelaar 
Dekking. Houd de Command-toets (pc: 
Ctrl-toets) ingedrukt, druk de muisknop 
in op het woord Mat en sleep naar links 
of rechts.
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Stap een:
Klik in de module Bibliotheek links 
onder in het venster op de knop 
Importeren of gebruik de toetsen-
combinatie Command-Shift-I (pc: Ctrl-
Shift-I). Klik boven in het dialoogven-
ster Importeren op de optie Kopiëren 
als DNG of op Kopiëren. Rechts in het 
dialoogvenster verschijnt het deelven-
ster Wijzigen van de bestandsnaam. 
Markeer in dat deelvenster het selec-
tievakje Naam van bestanden wijzigen, 
kies vervolgens in de vervolgkeuze-
lijst Sjabloon de optie Bewerken (zie 
afbeelding) voor het dialoogvenster 
Bestandsnaamsjablooneditor (zie de af-
beelding bij stap twee).

Stap twee:
Met de vervolgkeuzelijst boven in het 
dialoogvenster kies je een van de in-
gebouwde mogelijkheden voor het 
hernoemen van bestanden. Stel dat 
je Aangepaste naam – reeks kiest, dan 
zie je in het veld eronder twee blauwe 
plaatshouders (op een pc verschijnt de 
informatie tussen haakjes) die de voor-
instellingen aanduiden. De eerste staat 
voor de tekst en de tweede voor de au-
tomatische nummering. Wil je een van 
beide verwijderen, klik er dan op en druk 
op je toetsenbord op de toets Delete (pc: 
Backspace). Wil je helemaal van voren af 
aan beginnen (wat ik zo ga doen), verwij-
der dan beide plaatshouders, kies in de 
vervolgkeuzelijsten eronder de gewenste 
opties en voeg de eigenschappen aan 
het veld toe door achter elke optie op de 
knop Invoegen te klikken.

Heb je duizenden foto’s, dan is het houden van overzicht je eerste prioriteit. Omdat 
digitale camera’s steeds weer vergelijkbare namen generen, is het belangrijk dat 
je de foto’s direct bij het importeren een unieke naam geeft, bijvoorbeeld door de 
datum in de naam te verwerken. Helaas bevat maar een van Lightrooms ingebouw-
de naamgevingsvoorinstellingen de datum, en daarbij wordt de oorspronkelijke 
bestandsnaam die de camera gaf nog steeds gehandhaafd. Gelukkig kun je zelf een 
sjabloon maken waarmee je de bestanden precies zo hernoemt als je zelf wilt.

Aangepaste 
sjablonen voor 

naamgeving maken
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Stap drie:
Ik laat je nu een populair naamgevings-
systeem onder fotografen zien. Dit is niet 
meer dan een voorbeeld en later kun je 
zelf een sjabloon maken dat aansluit op 
jouw wensen. Om te beginnen voegen 
we het jaartal toe, zodat de bestands-
namen bij elkaar blijven als je op naam 
sorteert. Ik raad je aan alleen de laatste 
twee getallen te gebruiken, anders wor-
den de bestandsnamen snel te lang. Klik 
in het onderdeel Meer in de eerste ver-
volgkeuzelijst en kies de optie Datum (JJ), 
zoals je in de afbeelding ziet. (De J geeft 
aan dat het om een jaartal gaat en met 
de dubbele J weet je dat er maar twee 
getallen worden getoond.) In het veld 
voor de naamgeving komt de plaatshou-
der Datum (JJ) te staan en net boven het 
veld zie je een voorbeeld. Op dit moment 
is mijn nieuwe bestandsnaam 13.jpg (zie 
afbeelding).

Stap vier:
Na het tweecijferige jaartal komen de 
twee cijfers van de maand waarin ik de 
foto maakte. Kies daarvoor in dezelfde 
vervolgkeuzelijst deze keer de optie 
Datum (MM). Beide datums worden au-
tomatisch uit de metagegevens gehaald 
die de digitale camera met de foto op-
sloeg toen je de foto maakte. Zou je ove-
rigens de optie Datum (Maand) kiezen, 
dan wordt de naam van de maand uitge-
schreven. De bestandsnaam zou dan 13 
september worden in plaats van de 1309 
die we eigenlijk willen.
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Stap vijf:
Voor we verdergaan moet je weten dat 
er een regel is die zegt dat er tussen 
woorden in bestandsnamen geen spa-
ties mogen staan. Om te voorkomen dat 
de namen onleesbaar worden omdat 
alles achter elkaar staat, voeg je achter 
de datum een visueel scheidingsteken 
toe in de vorm van een lage streep. Klik 
hiervoor eerst direct achter de plaatshou-
der Datum (MM) en druk dan voor een 
lage streep met ingedrukte Shift-toets 
op de mintoets (zie afbeelding). Met het 
volgende wijk ik af van een andere con-
ventie op het gebied van naamgeving: 
na de datum voeg ik een beschrijvende 
naam toe. Er zijn mensen die daar liever 
de originele door de camera gegeven 
bestandsnaam zien, maar persoonlijk 
zie ik liever een beschrijving van de foto, 
zodat ik weet wat er op de foto te zien 
is zonder dat ik hem hoef te openen. 
Klik in het onderdeel Aangepast op de 
knop Invoegen (zie afbeelding) voor 
een plaatshouder voor tekst na de lage 
streep (later voeg je dan een beschrijving 
van één woord toe) en typ daarachter 
nog een lage streep. (Het resultaat is 

_Aangepaste tekst_. Zolang je nog geen 
tekst hebt toegevoegd, heet het voor-
beeld bovenaan ‘naamloos’.)

Stap zes:
In deze stap zorg je dat Lightroom de 
foto’s automatisch doornummert. Kies in 
het onderdeel Nummering in de derde 
vervolgkeuzelijst van boven een numme-
ring. Ik koos hier voor Volgnummer (001), 
zodat er aan het einde van de bestands-
naam automatisch een driecijferig getal 
wordt toegevoegd (boven het veld voor 
de naam zie je het voorbeeld).
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Stap zeven:
Kies, als je tevreden bent over het voor-
beeld van de naam, in de vervolgkeu-
zelijst Voorinstelling de optie Huidige 
instellingen opslaan als nieuwe voor-
instelling. Geef in het dialoogvenster 
dat verschijnt de voorinstelling een 
beschrijvende naam. (Dan weet je de 
volgende keer ook wat de voorinstel-
ling doet. Ik koos ‘Jaar, maand, tekst, 
automatisch’.) Klik op de knop Maken 
en vervolgens in het dialoogven-
ster Bestandsnaamsjablooneditor op 
Gereed. Als je nu in het dialoogvenster 
voor importeren op de vervolgkeuzelijst 
Sjabloon klikt, staat daar de nieuwe sja-
bloon in de lijst met voorinstellingen (zie 
afbeelding).

Stap acht:
Kies in de vervolgkeuzelijst Sjabloon 
deze nieuwe sjabloon voor de naam-
geving, klik in het veld eronder (nu is 
de eerder toegevoegde plaatshouder 
Aangepaste tekst aan de beurt) en typ 
het beschrijvende deel van de naam. 
(In dit geval typte ik ‘Grandprix’ als één 
woord, zonder spaties.) De lage strepen 
voor en achter de beschrijving zorgen 
voor een visuele afscheiding, zodat het 
geen brei wordt. (Kijk, nu snap je waarom 
je dat deed.) Zodra je in een ander veld 
klikt, zie je net onder de vervolgkeuze-
lijst Sjabloon een voorvertoning van de 
naam van de foto. Stel nu nog in de deel-
vensters Toepassen tijdens importeren 
en Bestemming alles in zoals je wilt en 
klik dan op de knop Importeren.
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Stap een:
De voorkeuren voor het importeren van 
foto’s vind je op verschillende plaatsen 
terug. Open eerst het dialoogvenster 
Voorkeuren door in het menu Lightroom 
op een Mac of het menu Bewerken op 
een pc de optie Voorkeuren te kiezen (zie 
afbeelding).

Stap twee:
Klik boven in het dialoogvenster 
Voorkeuren op de tab Algemeen (zie 
afbeelding). Met de eerste optie bij het 
onderdeel Importopties (halverwege 
het dialoogvenster) vertel je Lightroom 
welke reactie je verwacht als je een ge-
heugenkaart van je camera aansluit op 
de computer. Standaard verschijnt het 
dialoogvenster voor importeren. Haal het 
vinkje uit dit selectievakje als je niet wilt 
dat dit dialoogvenster steeds automatisch 
tevoorschijn komt zodra je een camera of 
een kaartlezer aansluit (zie afbeelding). De 
tweede voorkeur is nieuw in Lightroom 5. 
In eerdere versies schakelde je met een 
toetsencombinatie over naar de module 
Bibliotheek om daar dan foto’s te impor-
teren. In Lightroom 5 heb je de mogelijk-
heid om de map of verzameling waar je 
bent niet te verlaten, terwijl Lightroom op 
de achtergrond afbeeldingen importeert. 
Markeer dan het selectievakje Selecteer 
de huidige/vorige import-verzameling tij-
dens het importeren.

Ik ga ervan uit dat je ondertussen wat foto’s hebt geïmporteerd en ook een 
idee hebt gekregen van wat je niet handig vindt of anders zou willen zien. 
Daarom bespreek ik de voorkeursinstellingen voor het importeren dan ook 
bijna op het einde van dit hoofdstuk over importeren. Want uiteindelijk draait 
het bij de voorkeuren om jouw voorkeuren. (En in Lightroom heb je veel zeg-
genschap over de voorkeuren waarmee je wilt werken.)

Voorkeuren kiezen 
voor het importeren 

van foto’s



 Je foto’s Lightroom binnenkrijgen / Hoofdstuk 1 37

Wordt vervolgd

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Stap drie:
Deze tab Algemeen heeft nog twee an-
dere belangrijke importeerinstellingen 
die ik wil noemen. Bij Geluiden bij vol-
tooien van bewerkingen bepaal je niet al-
leen of Lightroom een geluid laat horen 
als het importeren van de foto’s is vol-
tooid, maar kun je ook kiezen welk geluid 
dat is. (In de vervolgkeuzelijst staan de 
waarschuwingsgeluiden die beschikbaar 
zijn op je computer.)

Stap vier:
Kijk nu je hier toch bent eens direct 
onder de vervolgkeuzelijst met geluiden 
voor als het importeren voltooid is. Daar 
zie je een vervolgkeuzelijst met geluiden 
voor als de tethered opname is afgerond 
of het exporteren is voltooid. Ik weet dat 
dit geen belangrijke instelling is, maar nu 
we hier toch zijn, dacht ik… ach, laat ook 
maar zitten. Later in dit boek komen nog 
wat andere voorkeursinstellingen aan 
bod, maar omdat dit hoofdstuk over im-
porteren gaat, leek het me een goed idee 
dit hier te noemen.
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Stap vijf:
Klik nu onder in het tabblad Algemeen 
op de knop Naar catalogusinstellingen. 
(Deze optie vind je ook in het menu 
Lightroom op een Mac en in het menu 
Bewerken op een pc.) Klik in het dialoog-
venster Catalogusinstellingen op de tab 
Metagegevens. Hier kies je of je metage-
gevens die je aan je raw-foto’s toevoegt 
(copyright, trefwoorden en dergelijke) in 
een afzonderlijk bestand wilt opslaan. Dat 
levert voor elke foto twee bestanden op: 
één met de foto zelf en één bestand (een 
XMP-bestand) met metagegevens over de 
foto. Markeer hiervoor het selectievakje 
Wijzigingen automatisch naar XMP op-
slaan. Waarom je dat zou doen? Normaal 
gesproken houdt Lightroom alle toege-
voegde metagegevens bij in een data-
basebestand. Pas op het moment dat de 
foto Lightroom verlaat, wordt de informa-
tie ingesloten. (Ook als je het bestand als 
een JPEG, TIFF of PSD exporteert, die ook 
allemaal het insluiten van metagegevens 
in foto’s ondersteunen.) Maar er zijn ook 
programma’s die ingesloten metagege-
vens niet kunnen lezen en een afzonder-
lijk XMP-bestand nodig hebben.

Stap zes:
Dat ik je dat selectievakje Wijzigingen 
automatisch naar XMP opslaan heb laten 
zien, betekent niet dat ik je aanraad het in 
te schakelen. Het schrijven van al die XMP-
bestanden maakt Lightroom namelijk 
tijdelijk wat trager. Ga als je een vriend of 
klant een foto wilt sturen waarbij de me-
tagegevens in een XMP-bestand komen 
eerst naar de module Bibliotheek. Klik op 
een foto om hem te selecteren en gebruik 
de toetsencombinatie Command-S (pc: 
Ctrl-S), dat is de sneltoets voor de optie 
Metagegevens opslaan in bestand (in het 
menu Metagegevens). Alle metagegevens 
worden in een afzonderlijk XMP-bestand 
opgeslagen. (Dat betekent dus dat je 
zowel de foto als het XMP-bestand moet 
opsturen.)
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De voorkeuren voor DNG instellen:
Open met de toetsencombinatie 
Command-, (komma) (pc: Ctrl-,) het dia-
loogvenster Voorkeuren van Lightroom 
en klik op de tab Bestandsafhandeling. Bij 
het onderdeel DNG-ontwerp importeren 
zie je de instellingen. Hoewel je het oor-
spronkelijke Raw-bestand kunt invoegen, 
doe ik dat niet. (Het bestand wordt zo 
alleen maar groter.) Kies overigens bij het 
importeren van foto’s de optie Kopiëren 
als DNG (zie de onderste afbeelding).

Eerste voordeel: DNG-bestanden zijn 
kleiner
Normaal gesproken hebben Raw-
bestanden een flinke omvang, waardoor 
ze snel veel ruimte op de harde schijf in-
nemen. Een bestand dat je converteert 
naar DNG is meestal zo’n 20% kleiner.

Tweede voordeel: DNG-bestanden 
hebben geen apart XMP-bestand
Bij het bewerken van een Raw-bestand 
worden de metagegevens opgeslagen 
in een afzonderlijk XMP-bestand. Als 
je iemand je Raw-bestand wilt geven, 
inclusief de metagegevens en de met 
Lightroom aangebrachte wijzigingen, 
moet je twee bestanden opsturen: (1) het 
Raw-bestand zelf en (2) het XMP-bestand 
met de metagegevens en informatie 
over de bewerkingen. Heb je een DNG-
bestand, dan sla je met de toetsencombi-
natie Command-S (pc: Ctrl-S) die aanvul-
lende gegevens in het bestand zelf op 
en hoef je de ander alleen dat ene DNG-
bestand te geven. Vergeet die sneltoets 
niet, want anders staan de metagegevens 
niet in het bestand.

Ik zei al dat het mogelijk is om foto’s bij het importeren te converteren 
naar DNG (Digital Negative). Omdat elke camerafabrikant tegenwoordig 

zijn eigen Raw-bestandsformaat heeft, ontwikkelde Adobe een universeel 
bestandsformaat voor digitale negatieven. DNG is niet merkgebonden en 

open, zodat iedereen dit bestandsformaat mag gebruiken. DNG heeft naast 
de zekerheid dat je de bestanden in de toekomst altijd kunt openen nog 

wat andere voordelen.

Het voordeel 
van Adobe’s 
bestandsformaat 
DNG
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Stap een:
Open met de toetsencombinatie 
Command-Shift-I (pc: Ctrl-Shift-I) het 
dialoogvenster voor importeren. Ga naar 
het deelvenster Toepassen tijdens im-
porteren en kies in de vervolgkeuzelijst 
Metagegevens de optie Nieuw.

Stap twee:
Er verschijnt een leeg dialoogvenster met 
de naam Nieuwe metagegevensvoorin-
stelling. Klik eerst onder in het dialoog-
venster op de knop Geen inschakelen. 
(Dan worden er bij het bekijken van deze 
metagegevens in Lightroom geen lege 
velden getoond, maar alleen velden met 
gegevens.)

Aan het begin van dit hoofdstuk stipte ik al aan dat je met een eigen sjabloon 
voor metagegevens eenvoudig en automatisch je eigen copyright- en contact-
gegevens insluit op het moment dat je de foto’s importeert in Lightroom. Nu 
ontdek je hoe je dat doet. Vergeet niet dat je meerdere sjablonen kunt maken. 
Maak er bijvoorbeeld een met je volledige contactinformatie (inclusief je tele-
foonnummer), een met alleen de basisinformatie, een voor afbeeldingen die je 
exporteert om naar een stockfotobureau te verzenden enzovoort.

Sjablonen maken 
voor (copyright-) 

metagegevens
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Stap drie:
Typ in het onderdeel IPTC-copyright je 
copyrightgegevens (zie afbeelding). Voer 
vervolgens in het onderdeel IPTC-auteur 
je contactgegevens in. (Je wilt natuurlijk 
wel dat iemand die een of meer foto’s 
van je website downloadt ook contact 
met je kan opnemen voor de licentie.) 
Misschien vind je op het webadres dat je 
bij de optie Copyrightinfo-URL invulde 
voldoende contactinformatie. In dat 
geval mag je het onderdeel IPTC-auteur 
overslaan. (Uiteindelijk is deze informatie 
alleen bedoeld om potentiële klanten te 
vertellen dat je werk beschermd is en om 
te vertellen hoe ze met je in contact kun-
nen komen.) Geef na het invoeren van 
alle informatie die je in de foto’s wilt in-
sluiten, boven in het dialoogvenster een 
naam aan de voorinstelling. Ik koos hier 
‘Scotts copyright (uitgebreid)’. Klik op de 
knop Maken (zie afbeelding).

Stap vier:
Het verwijderen van een aangepaste 
sjabloon is niet veel moeilijker dan 
het maken ervan. Ga terug naar het 
deelvenster Toepassen bij importe-
ren en kies in de vervolgkeuzelijst 
Metagegevens de optie Voorinstellingen 
bewerken. Het dialoogvenster 
Metagegevensvoorinstellingen bewer-
ken verschijnt in beeld (het lijkt verdacht 
veel op het dialoogvenster Nieuwe me-
tagegevensvoorinstellingen). Kies boven 
in het dialoogvenster in de vervolgkeu-
zelijst Voorinstelling de voorinstelling 
die je wilt verwijderen. Open zodra alle 
metagegevens van de voorinstelling in 
het dialoogvenster staan opnieuw de 
vervolgkeuzelijst Voorinstelling en kies 
nu de optie Voorinstelling [naam] verwij-
deren. Een waarschuwingsvenster vraagt 
of je zeker weet of je deze voorinstelling 
wilt verwijderen. Klik op Verwijderen en 
de voorinstelling is voor altijd gewist.
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Stap een:
Lightroom kent zeven verschillende mo-
dules en elk daarvan heeft een andere 
functie. Geïmporteerde foto’s worden 
in Lightroom altijd in het midden van 
de module Bibliotheek afgebeeld, daar 
waar je al het sorteerwerk, zoekwerk en 
vergelijkbare dingen doet. Voor het be-
werken van foto’s ga je naar de module 
Ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het aan-
passen van de belichting of de witbalans 
of het bijstellen van de kleuren. Wat de 
andere vijf modules doen, spreekt voor 
zich. (En ik val je er nu ook niet mee las-
tig.) Klik op de werkbalk boven in het 
venster op de namen van de modules 
om van de ene naar de andere module te 
springen, of gebruik de toetsencombina-
tie Command-Option-1 voor Bibliotheek, 
Command-Option-2 voor Ontwikkelen 
enzovoort. (Op een pc wordt dat dan 
Ctrl-Alt-1, Ctrl-Alt-2 enzovoort.)

Stap twee:
De Lightroom-gebruikersinterface be-
staat uit vijf gebieden: die werkbalk 
bovenin, de deelvensters links en rechts 
en een filmstrip langs de onderrand. 
(Voorvertoningen van foto’s verschijnen 
altijd in het centrale voorvertoningsge-
bied.) Halverwege de buitenste rand van 
deze gebieden zie je een grijs driehoekje. 
Als je daarop klikt, verberg je dat onder-
deel (en wordt het gebied met de foto’s 
groter). Klik maar eens op het grijze drie-
hoekje midden boven in het scherm: de 
werkbalk wordt verborgen. Klik nog eens 
en hij komt weer terug.

Nu je de foto’s hebt geïmporteerd, zijn hier enkele tips die, als je ze van tevoren 
kent, flink helpen bij het werken met Lightrooms gebruikersinterface.

Vier dingen die je 
moet weten over het 
werken in Lightroom
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Stap drie:
De meest gehoorde klacht van 
Lightroom-gebruikers over Lightrooms 
deelvensters is dat ze een bloedhekel 
hebben aan de optie Automatisch verber-
gen en tonen (die standaard is ingescha-
keld). Het idee erachter klinkt fantastisch: 
als je een verborgen deelvenster tijdelijk 
nodig hebt, beweeg je de muisaanwijzer 
over het gebied waar dat deelvenster zich 
bevond en het schiet tevoorschijn. Klinkt 
geweldig, nietwaar? Het probleem is al-
leen dat de deelvensters telkens tevoor-
schijn schieten als je de muisaanwijzer 
naar de linker-, rechter-, boven- of onder-
rand van het scherm beweegt. Sommige 
gebruikers werden er knettergek van 
en smeekten me te vertellen hoe je dit 
uitschakelt. Automatisch verbergen en 
tonen schakel je uit door met de rechter-
muisknop op het grijze driehoekje te klik-
ken en vervolgens de optie Handmatig te 
kiezen (zie afbeelding). Vergeet niet dat je 
dit voor elk van de vier zijden moet doen.

Stap vier:
Ik werk altijd met de optie Handmatig, 
zodat ik zelf beslis wanneer ik wat zie. 
Er zijn ook functietoetsen: F5 verbergt 
de bovenste werkbalk, F6 verbergt de 
filmstrip, F7 verbergt de deelvensters 
aan de linkerzijde en F8 verbergt die 
aan de rechterzijde. (Op een nieuwer 
Mac-toetsenbord of een laptop moet je 
mogelijk ook de Fn-toets indrukken.) Met 
de Tab-toets verberg je alle deelvensters. 
De toetsencombinatie Shift-Tab gebruik 
ik het meeste, want daarmee wordt alles 
verborgen en blijven alleen de foto’s 
zichtbaar (zie afbeelding). De deelven-
sters aan de linkerzijde gebruik je vooral 
voor het toepassen van voorinstellingen 
en sjablonen. Ook zie je hier een voorver-
toning van de foto, voorinstelling of sja-
bloon waar je op dat moment mee werkt. 
Al het andere (alle aanpassingen) vind 
je in de deelvensters aan de rechterzijde. 
Goed, verder met het volgende onder-
werp: tips over de weergave.
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Stap een:
In Lightroom geïmporteerde foto’s staan 
als kleine miniaturen in het centrale 
voorvertoningsgebied (zie afbeelding). 
Het formaat van deze miniaturen pas je 
aan met de schuifregelaar Miniaturen op 
de werkbalk onder dit gebied (de don-
kergrijze balk, direct onder dat centrale 
gebied). Sleep deze naar rechts voor gro-
tere miniaturen en naar links voor klei-
nere. (De schuifregelaar is in de afbeel-
ding omcirkeld.)

Stap twee:
Wil je een miniatuur in een groter for-
maat bekijken, dubbelklik er dan op en 
druk op de E-toets of op de spatiebalk. Je 
komt dan in de weergavemodus Loep 
terecht. (Het is ook net alsof je de foto 
door een loep bekijkt.) Standaard zoomt 
Lightroom zo in dat de foto in zijn ge-
heel zichtbaar blijft. Deze weergave heet 
Passen. Wil je verder inzoomen, klik dan 
in het deelvenster Navigator (linksboven 
in het venster) op een ander zoomni-
veau, bijvoorbeeld Vullen. Dubbelklik je 
nu, dan zoomt Lightroom in tot de foto 
letterlijk het hele centrale voorverto-
ningsgebied vult. Kies je 1:1, dan wordt 
er bij dubbelklikken op de miniatuur in-
gezoomd tot een ware grootte van 100%. 
Maar ik vind het altijd een wat vreemd 
gezicht als zo’n klein miniatuurtje in een 
klap zo groot wordt.

Voor we ons in het volgende hoofdstuk verdiepen in het sorteren van foto’s 
en het scheiden van de winnaars en verliezers, is het belangrijk dat je ook alles 
leert over hoe je in Lightroom geïmporteerde foto’s bekijkt en ermee werkt. Als 
je deze verschillende weergavemodi nu leert kennen, kun je straks weloverwo-
gen beslissingen nemen over welke foto’s mogen blijven (en welke niet).

Geïmporteerde foto’s 
bekijken
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Stap drie:
Ik laat de instelling in het deelvenster 
Navigator op Passen staan, zodat bij dub-
belklikken de hele foto passend in het 
centrale voorvertoningsgebied wordt 
getoond. Wil je bij het controleren van de 
scherpte nog verder inzoomen, dan zie je 
dat in de weergavemodus Loep de muis-
aanwijzer de vorm van een vergrootglas 
heeft. Klik op de foto voor een 1:2-weer-
gave van het desbetreffende gebied. Klik 
opnieuw om weer uit te zoomen. Keer 
met de G-toets terug naar de miniatuur-
weergave (de weergavemodus Raster). 
Dit is overigens een van de belangrijkste 
toetsen die je moet onthouden. (Tot nu 
toe zijn de belangrijke toetsen dus Shift-
Tab, waarmee je alle deelvensters ver-
bergt, en G, waarmee je terugkeert naar 
de weergavemodus Raster.) Een erg han-
dige sneltoets, want ook als je in een an-
dere module bent, keer je door het typen 
van een G direct terug naar de module 
Bibliotheek met de miniaturen.

Stap vier:
Het gebied rond een miniatuur is een 
cel. Elke cel toont informatie over de foto, 
zoals bestandsnaam, bestandsformaat 
en afmetingen. In hoofdstuk 3 lees je 
hoe je regelt hoe veel of hoe weinig er in 
deze cel zichtbaar is. Maar ondertussen 
is hier nog een sneltoets die ik je niet wil 
onthouden: de J-toets. Met deze toets 
blader je door de drie celweergaven. 
Elke weergave toont andere informatie: 
een grotere cel met veel informatie, een 
compacte cel met weinig informatie en 
een weergave waar alle afleidende zaken 
worden verborgen (erg handig voor als 
je de miniaturen aan klanten laat zien). Je 
kunt ook de donkergrijze werkbalk onder 
het centrale voorvertoningsgebied ver-
bergen (of in beeld brengen). Druk daar-
voor op de T-toets. Als je de T-toets inge-
drukt houdt, wordt de balk verborgen tot 
je de toets weer loslaat.

De standaardcelweergave Uitgebreid geeft de meeste informatie

Druk je nogmaals op de J-toets, dan zie je de weergave Compact: de cellen zijn  
kleiner, alle informatie is verborgen en alleen de foto’s zijn zichtbaar

Druk je nogmaals op de J-toets, dan krijg je beperkte informatie en is elke cel genummerd
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Stap een:
Druk op de L-toets voor de modus 
Verlichting dimmen. In deze modus 
wordt alles, behalve de voorvertoning 
van de foto, gedimd. (Alsof je aan een 
lichtdimmer draaide.) Het gaafste aan dit 
gedimde beeld is misschien wel dat alle 
deelvensters, de werkbalk en de filmstrip 
het gewoon nog doen. Je kunt dus ook 
gewoon aanpassingen uitvoeren of van 
foto wisselen, net zoals wanneer het licht 
aan is.

Stap twee:
De volgende modus, Verlichting uit (druk 
een tweede keer op de L-toets), maakt 
de foto de ster van de show. Alles is dan 
namelijk donker en je ziet niets (en ik 
bedoel echt niets) anders dan de foto. 
Druk nogmaals op de L-toets om terug 
te keren naar de gebruikelijke modus 
Verlichting aan. Verberg voor je de ver-
lichting dimt eerst met de toetsencombi-
natie Shift-Tab alle deelvensters, de werk-
balk en de filmstrip. Zo krijg je de grote 
weergave die je hiernaast ziet. Zonder 
Shift-Tab zou je de kleine weergave heb-
ben als in stap een, maar dan met veel 
lege zwarte ruimte eromheen.

Wat ik echt prachtig vind aan Lightroom is hoe het zich op de achtergrond 
terugtrekt als je alle aandacht op de foto wilt richten. Daarom ben ik ook dol 
op de toetsencombinatie Shift-Tab, waarmee je alle deelvensters verbergt. Wil 
je het nog iets mooier hebben, dan kun je alles rond de foto dimmen of zelfs 
letterlijk ‘het licht uitdoen’, zodat alles behalve de foto zwart wordt. Hier lees je 
hoe je dat doet.

Verlichting 
dimmen, verlichting 

uit en andere 
 weergavemodi
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TIP: De modus Verlichting uit
Je hebt meer zeggenschap over de 
modus Verlichting uit dan je misschien 
denkt. Ga naar de voorkeuren van 
Lightroom (in het menu Lightroom op 
een Mac en in het menu Bewerken op 
een pc) en klik op de tab Interface. Met 
de vervolgkeuzelijsten die je daar vindt, 
regel je zowel het dimniveau als de 
schermkleur voor de modus Verlichting 
uit.

Stap drie:
Wil je de foto’s in de overzichtsweergave 
bekijken zonder verdere afleiding in het 
Lightroom-venster, gebruik dan twee-
maal de toetsencombinatie Shift-F. Na 
de eerste keer is het Lightroom-venster 
schermvullend en de titelbalk (direct 
boven de menubalk) verborgen. Na de 
tweede keer is ook de menubalk boven 
in het scherm verborgen. Als je dan 
ook nog met Shift-Tab de deelvensters, 
taakbalk en filmstrip verbergt en met 
de T-toets de werkbalk, blijft alleen de 
schermvullende foto over op een egaal 
grijze achtergrond. Misschien denk je nu: 
ik denk niet dat die twee smalle balken 
boven in het scherm zo ontzettend af-
leiden. Probeer het dan toch maar eens 
uit en kijk wat je ervan vindt. Gelukkig 
is er een eenvoudige toetsencombina-
tie waarmee je in een keer deze ‘super-
schone, afleidingvrije nirwanaweergave’ 
tevoorschijn tovert: gebruik eerst de 
toetsencombinatie Command-Shift-F (pc: 
Ctrl-Shift-F) en druk daarna op de T-toets. 
Met dezelfde toetsencombinatie keer 
je ook weer terug naar de gebruikelijke 
weergave. De bovenste afbeelding hier-
naast heeft de grijze lay-out die je net 
leerde kennen en bij de onderste afbeel-
ding drukte ik tweemaal op de L-toets 
voor de modus Verlichting uit.
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Stap een:
In eerdere Lightroom-versies was het 
nogal een omweg om die ‘bijna volle-
dig schermweergave’ te krijgen: met (1) 
Shift-Tab verborg je de deelvensters, met 
de (2) F-toets schakelde je over naar de 
modus Volledig scherm en met (3) twee 
keer drukken op de L-toets kwam je in de 
modus Verlichting uit. En als je klaar was, 
moest je dezelfde weg terug afleggen. 
Dus alles bij elkaar had je acht toetsen 
nodig. Wil je in Lightroom 5 je afbeelding 
schermvullend zien, dan druk je eenvou-
digweg op de F-toets van je toetsenbord.

Stap twee:
In de bovenste afbeelding zie je dat de 
afbeelding van boven tot onder het 
scherm vult, maar links en rechts is er 
nog een zwarte balk zichtbaar. Het stelt 
niet veel voor, maar je ziet het wel. Zoom 
met Command-+ (plusteken, pc: Ctrl-+) 
iets in om dat gebied en daarmee elke 
centimeter van je beeldscherm te vullen. 
Met de F-toets (of de Esc-toets) keer je 
weer terug naar de gebruikelijke weer-
gave. Het mooie van deze ‘zoomen om 
die smalle rand te vullen’-truc is dat hij 
de rest van de sessie onthouden wordt, 
dus totdat je Lightroom opnieuw start. Ik 
zou willen dat dit een voorkeursinstelling 
was, want dan zou ik deze ‘zoomen om 
te vullen’-instelling standaard gebruiken 
voor een schermvullende weergave.

Eerdere versies van Lightroom boden technisch gezien een zogenaamde 
‘schermvullende weergave’, maar helaas vulde je afbeelding daarbij nooit echt 
het hele scherm. Langs de randen bleven altijd zwarte balken zichtbaar. Het 
zag er absoluut goed uit, maar je kon niet echt zeggen dat de foto echt het 
hele scherm vulde. En je moest ook nog eens vier keer klikken om deze weer-
gave te krijgen en vier keer klikken om hem weer te verlaten. Gelukkig biedt 
Lightroom 5 ons het echte werk en je hebt er maar één toets voor nodig.

Echte 
schermvullende 

weergave
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Stap een:
We maken de hulplijnen eerst zicht-
baar. Kies in het menu Weergave onder 
Loepoverlay de optie Hulplijnen. Midden 
op je beeldscherm verschijnen twee witte 
hulplijnen. Wil je een van beide horizon-
taal of verticaal verplaatsen, houd dan de 
Command-toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt 
en beweeg de muisaanwijzer over een 
van de hulplijnen. Druk de muisknop 
in zodra de muisaanwijzer in een dub-
bele pijl verandert en sleep de hulplijn 
naar de juiste plek. Wil je de twee hulp-
lijnen samen verplaatsen, houd dan de 
Command-toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt, 
druk de muisknop in op de zwarte cirkel 
waar de lijnen elkaar kruisen en sleep. 
Gebruik Command-Option-O (pc: Ctrl-
Alt-O) als je de hulplijnen wilt verwijderen.

Stap twee:
Er is ook nog een raster. Kies in het menu 
Weergave onder Loepoverlay de optie 
Raster. Over de afbeelding verschijnt een 
raster waarop je objecten kunt uitlijnen. 
Als je de Command-toets (pc: Ctrl-toets) 
ingedrukt houdt, verschijnt er boven in 
de afbeelding een regelbalk. Klik op het 
woord Dekking om de zichtbaarheid 
van het raster aan te passen (ik koos hier 
voor 100%). Klik op het woord Grootte 
om het formaat van de rastervakken aan 
te passen. Sleep naar links voor kleinere 
vakken en naar rechts voor grotere. Met 
Command-Option-O (pc: Ctrl-Alt-O) ver-
wijder je het raster.

Opmerking: Je kunt het raster en de hulp-
lijnen ook gelijktijdig in beeld hebben.

In Lightroom 5 heeft Adobe hulplijnen toegevoegd die je kunt verplaatsen. Ze 
zijn vergelijkbaar met die van Photoshop, maar dan beter. En je kunt nu ook 

een raster, waarvan je het formaat kunt aanpassen, over de afbeelding leggen. 
Dat is handig voor het uitlijnen en rechttrekken van onderdelen in je afbeel-

ding. De hulplijnen en het raster zijn niet zichtbaar op een afdruk van de foto. 
Het zijn geweldige hulpmiddelen. We beginnen met de hulplijnen.

Hulplijnen en rasters 
gebruiken
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 ▼ Rechtstreeks naar Lightroom 
slepen

Een foto of een serie foto’s die je in 
Lightroom wilt importeren, sleep je 
eenvoudig van het bureaublad of uit 
een map naar het Lightroom-pictogram, 
of als je op een Mac werkt naar het 
Lightroom-pictogram in het dock. Dan 

verschijnt automatisch Lightrooms dia-
loogvenster voor importeren en boven-
dien is de map (of het bureaublad) waar 
de afbeeldingen verschijnen al geselec-
teerd. En het is nog mooier: als er twintig 
of dertig foto’s op je bureaublad (of in je 
map) staan, krijgen alleen de afbeeldin-
gen die je naar dat pictogram sleepte 
een vinkje voor importeren. Lightroom 
negeert de andere afbeeldingen op je 
bureaublad (of in die map) en importeert 
alleen de bestanden die je aanwees.

 ▼ Lightroom voorkomt dat je 
duplicaten importeert

Als je de optie Mogelijke dubbele foto’s 
niet importeren inschakelt en je vervol-
gens foto’s wilt importeren, worden de 
foto’s die al in de catalogus van Light-
room voorkomen donkerder weerge-
geven en je kunt ze niet selecteren. Zijn 
alle foto’s een duplicaat, dan is de knop 
Importeren niet beschikbaar.

 ▼ Maak Lightroom sneller, 
gebruik verschillende catalogi

Alle foto’s op mijn laptop staan in een 
enkele catalogus en mijn hele studio-

collectie staat in niet meer dan drie 
catalogi. Een vriend van me die fulltime 
huwelijksfotograaf is, hanteert een 
andere strategie voor de Lightroom-ca-
talogi. Toen ik voor het eerst hoorde 
van zijn strategie, dacht ik dat hij gek 
was geworden. Maar eigenlijk is het zo 
vreemd nog niet (en misschien wel pre-
cies wat je nodig hebt). Hij maakt voor 
elke bruiloft een nieuwe catalogus in 
Lightroom (kies in het menu Bestand de 
optie Nieuwe catalogus). Bij elk huwelijk 
maakt hij toch zeker 1000 foto’s en vaak 
fotograferen ook nog een of 2 collega’s 
met hem mee. Zijn methode is echt bril-
jant, want zo bevat elke catalogus maar 
een stuk of 1000 foto’s (terwijl het voor 
veel mensen niet ongebruikelijk is dat 
er 30.000 of 40.000 foto’s in zitten, wat 
Lightroom toch trager maakt). Dus als je 
vaak met flinke aantallen foto’s werkt, is 
dit misschien best interessant.

 ▼ Als het dialoogvenster voor 
importeren niet automatisch 
verschijnt

Normaal gesproken verschijnt het dia-
loogvenster voor importeren automa-
tisch als je een kaartlezer op je computer 
aansluit. Gebeurt dat om een of andere 
reden niet, breng dan met de toetsen-
combinatie Command-, (komma, pc: 
Ctrl-,) het dialoogvenster Voorkeuren in 
beeld. Klik op de tab Importopties en 
markeer het selectievakje Dialoogven-

ster voor importeren weergeven als een 
geheugenkaart wordt aangetroffen.

 ▼ Het juiste moment om 
bestanden te hernoemen

Na het lezen van dit hoofdstuk weet 
je dat je bestanden kunt hernoemen 
bij het importeren in Lightroom (en 
ik vind echt dat je ze beschrijvende 
namen moet geven). Omdat Lightroom 
de bestanden automatisch nummert, 
wil je echter misschien eerst de foto’s 
uitzoeken (en onscherpe foto’s of foto’s 
waarbij de flitser het niet deed en 
andere mislukte opnamen wissen). Als 
je bestanden verwijdert, verdwijnen 
er getallen uit de reeks en loopt de 
automatische nummering niet meer 
door. Persoonlijk vind ik dat geen enkel 
probleem, maar omdat ik weet dat 
er mensen zijn die hier helemaal niet 
tegen kunnen (je kent jezelf het beste), 
is dit misschien best een goede tip.

 ▼ Terugkeren naar de laatste 
geïmporteerde afbeeldingen

Lightroom houdt bij welke serie afbeel-
dingen je als laatste importeerde. Je 
kunt door in de module Bibliotheek in 
het deelvenster Catalogus op de knop 
Vorige import te klikken, op elk moment 
terugkeren naar die afbeeldingen. Nog 
sneller (en comfortabeler) is het als je 
links in de filmstrip op de naam van de 
huidige collectie de muisknop indrukt 
en in het snelmenu de optie Vorige 
import kiest.
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 ▼ Meerdere opnamereeksen 
ordenen op datum

Waarschijnlijk sla je net als ik vaak meer-
dere fotosessies op dezelfde geheugen-
kaart op. (Meestal laat ik de geheugen-
kaart na een fotosessie in mijn camera 
zitten en ga dan een paar dagen later 
op dezelfde kaart verder.) In dat geval 
biedt de optie Organiseren op datum 
in het dialoogvenster voor importeren 
een voordeel, namelijk dat voor elke 
opname op de geheugenkaart de opna-
medatum wordt getoond. De mappen 
verschillen onderling nauwelijks van 

elkaar, maar elke dag waarop je foto-
grafeerde krijgt een aparte map. Alleen 
de opnamen waar een vinkje voor staat, 
worden in Lightroom geïmporteerd. Wil 
je alleen opnamen van een bepaalde 
datum importeren, verwijder dan een-
voudig de vinkjes voor de datums die je 
niet wilt importeren.

 ▼ Meerdere kaarten van een 
opnamereeks

Misschien gebruikte je tijdens een foto-
sessie twee of drie geheugenkaarten. 
Kies dan in het deelvenster Wijzigen van 
de bestandsnaam in de vervolgkeuze-
lijst Sjabloon de optie Aangepaste naam 

– reeks. In het tekstvak Beginnummer 
kun je zelf een getal invoeren voor de 
eerste foto die je vanaf de kaart impor-
teert. Stel dat je van de eerste kaart 236 
foto’s importeerde. Dan wil je dat de 

eerste foto van de tweede kaart het 
volgnummer 237 krijgt. Zo blijven de 
foto’s elkaar opvolgen. Stel dat je op die 
tweede kaart 244 foto’s had staan. Dan 
krijgt de eerste foto van de derde kaart 
nummer 481. (Dat reken ik overigens 
niet zelf uit. Ik kijk gewoon naar het 
bestandsnummer van de laatst geïm-
porteerde foto en tel daar één bij op.)

 ▼ De Elements-bibliotheek
Als je van de Windows-versie van 
Elements 5 of later overstapt op Light-
room 5, kan Lightroom de catalogus 
Elements voor je importeren. Kies in 
Lightroom in het menu Bestand de 
optie Photoshop Elements-catalogus 
bijwerken en kies vervolgens in het 
submenu de Elements-catalogus voor 
Lightroom. Als Lightroom aangeeft dat 
je de catalogus Elements moet upgra-
den voor Lightroom, klik je eenvoudig-
weg op de knop Upgrade. Na het auto-
matisch herstarten van Lightroom is de 
catalogus Elements geïmporteerd.

 ▼ Back-up naar een externe schijf
Als je de optie Een tweede kopie maken 
naar goed wilt laten werken, moet je de 
kopieën opslaan op een aparte externe 

schijf. Je kunt de reservekopieën van 
je foto’s niet eenvoudigweg opslaan 
in een andere map op dezelfde com-
puter (of op dezelfde harde schijf) als 
waar je de andere foto’s opslaat. Als de 
harde schijf kapotgaat, ben je zowel je 
werkbestanden als je back-upbestan-
den kwijt. Bewaar back-upbestanden 
daarom op een volledig andere externe 
harde schijf.

 ▼ Twee externe harde schijven 
gebruiken

Als je de originele foto’s al op een 
externe harde schijf bewaart, betekent 
dit dat je nu twee externe harde schij-
ven hebt. Een voor je werkbestanden en 
een voor je back-upkopieën. Veel foto-
grafen kopen twee kleinere, stapelbare 
externe harde schijven en verbinden 
dan de een met een FireWire-kabel 
(een IEEE 1394 op een pc) en de andere 
met een USB 2-kabel. (Hé, ik heb nooit 
beweerd dat het goedkoop zou worden. 
Maar bedenk maar zo: als het op een 
dag misgaat en je al je foto’s kwijtraakt, 
zou je alles betalen om ze terug te krij-
gen. In plaats daarvan betaal je nu een 
fractie voor een back-upschijf. Geloof 
me, je zult beter slapen.)

 ▼ Problemen met harde-
schijf ruimte? Converteer bij 
importeren naar DNG

Als je op een laptop werkt en je wilt bij 
het importeren van Raw-afbeeldingen 
zo’n 15 tot 20 procent ruimte op je 
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harde schijf besparen, klik dan boven in 
het dialoogvenster importeren op de 
optie Kopiëren als DNG.

 ▼ Het miniatuurformaat in de 
rasterweergave wijzigen

Ook zonder de werkbalk onder het 
centrale voorvertoningsgebied kun je 
het formaat van miniaturen aanpassen. 
In de module Bibliotheek pas je in de 
weergavemodus Raster het formaat van 
miniaturen snel aan met behulp van de 
plus- en mintoetsen op je toetsenbord. 
En het mooie is dat dit ook in het dia-
loogvenster voor importeren werkt.

 ▼ Spaar tijd en importeer naar 
bestaande mappen

Wil je foto’s importeren en in een al 
bestaande map plaatsen, ga dan in de 
module Bibliotheek naar het deelven-
ster Mappen en klik met de rechtermuis-
knop op de betreffende map. Kies in het 
snelmenu de optie Importeren in deze 

map. In het dialoogvenster voor impor-
teren dat nu verschijnt, is de doelmap al 
geselecteerd.

 ▼ Foto’s omzetten in DNG
Als je bij het importeren niet voor 
Kopiëren als DNG koos, kun je de geïm-
porteerde bestanden achteraf alsnog 

opslaan als DNG-bestand. Klik op de 
betreffende foto en kies in het menu 
Bibliotheek de optie Foto’s omzetten 
in DNG. (Hoewel het technisch gezien 
mogelijk is JPEG- en TIFF-bestanden om 
te zetten in DNG, levert het niet veel 
op. Ik zet alleen Raw-bestanden om in 
DNG-bestanden.) Dit nieuwe DNG-be-
stand vervangt het Raw-bestand dat je 
ziet in Lightroom. Het Raw-bestand blijft 

wel in dezelfde map op je computer 
staan. Bij het omzetten van het bestand 
vraagt Lightroom of je het originele 
bestand wilt wissen. Aangezien de Raw-
foto in het DNG-bestand wordt opgeno-
men, verwijder ik altijd het origineel.

 ▼ Je afbeeldingen ordenen in 
mappen

In het deelvenster Bestemming bepaal 
je hoe je afbeeldingen worden geor-
dend bij het importeren. Als je het selec-
tievakje Naar submap niet markeert en 
in de vervolgkeuzelijst Organiseren de 
optie In één map kiest, zet Lightroom de 
afzonderlijke foto’s in je map Afbeeldin-
gen of Mijn Lightroom-foto’s (afhankelijk 
van de map die je rechtsboven in het 
dialoogvenster voor importeren aan-
wees). Ze worden verder niet geordend 
in een eigen map. Ik raad je aan om in elk 
geval dat selectievakje Naar submap te 
markeren en de map een naam te geven. 

Zo belanden de geïmporteerde bestan-
den in hun eigen map binnen de map 
Afbeeldingen of Mijn Lightroom-foto’s. 
Anders wordt het snel een rommeltje.

 ▼ Lightroom 5 weet beter raad 
met je back-up

In eerdere versies van Lightroom werd 
bij bestanden die je naar een back-up-
schijf kopieerde niet automatisch de 
aangepaste bestandsnaam, metagege-
vens of trefwoorden meegekopieerd. 
Lightroom maakte een exacte kopie 
van wat er op je geheugenkaart stond. 
Tegenwoordig hernoemt Lightroom 
deze tweede kopieën en neemt het 
ook de metagegevens mee, terwijl de 
bestandsstructuur behouden blijft.

 ▼ Met slimme voorvertoningen 
raak je het origineel niet kwijt

De kleinere slimme voorvertoning van 
je originele versie is eigenlijk vrij groot. 
(De lange zijde is 2.540 pixels.) Dus als 
je pech hebt en het origineel kwijtraakt 
(soms gebeurt het), dan kun je altijd 
nog de slimme voorvertoning als DNG-
bestand exporteren, zodat je een fysiek 
bestand hebt. Hij heeft wel een lagere 
resolutie dan het origineel.

 ▼ Je kunt nu ook PSD-bestanden 
importeren en bewerken

In eerdere Lightroom-versies kon je 
alleen Raw-, TIFF- en JPEG-bestanden 
importeren en bewerken. Sinds Light-
room 3 kun je ook PSD-bestanden 
importeren (het standaardbestandsfor-
maat van Photoshop) en dat geldt ook 
voor afbeeldingen in CMYK-modus en 
in Zwart-witmodus.

 ▼ De geheugenkaart uitwerpen
Besluit je dat je niets wilt importeren 
en heb je de geheugenkaart van je 
camera niet meer nodig, klik dan met 
de rechtermuisknop in het deelven-
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ster Bron van het dialoogvenster voor 
importeren op de naam van de kaart en 
kies de optie Uitwerpen. Plaats je een 
nieuwe kaart, klik dan linksboven in het 
dialoogvenster voor importeren op de 
optie Een bron selecteren en kies in het 
snelmenu de juiste kaart.

 ▼ Bekijk hoeveel afbeeldingen 
en hoeveel ruimte ze innemen

Linksonder in 
het dialoog-
venster voor 
importeren zie je hoeveel afbeeldingen 
je hebt gemarkeerd om te importeren. 
Ook zie je hoeveel ruimte ze op je harde 
schijf innemen.

 ▼ Kies een rendering voor de 
voorvertoning

Ik heb getest hoe lang Lightroom nodig 
heeft om 14 Raw-afbeeldingen van 
een geheugenkaart op een laptop te 
importeren. Hier zie je hoe lang het 
importeren en het genereren van de 
voorvertoning duurde:

• Ingesloten en secundair: 19 seconden
• Minimaal: 21 seconden
• Standaard: 1 minuut, 15 seconden
• 1:1: 2 minuten, 14 seconden

Je ziet dat de voorvertoning bij 1:1 7 keer 
zo lang duurde als bij Ingesloten en 
secundair. Met 14 foto’s is dat misschien 
niet zo erg, maar wat dacht je van 140 
of 340 foto’s? Ieks! Gewapend met deze 
informatie kun je nu een beslissing 
nemen die past bij je werkzaamheden. 
Ben je een fotograaf die graag flink 
inzoomt op elke afzonderlijke foto 

om scherpte en detail te controleren, 
dan is het waarschijnlijk zinvol eerst 
te wachten op de 1:1-voorvertoning 
voor je met de foto’s aan de slag gaat. 
Wil je net als ik snel de foto’s kunnen 
doorzoeken en zoom je alleen in op de 
meest waarschijnlijke blijvers (misschien 
15 of 20 stuks van alle geïmporteerde 
exemplaren), dan ligt de optie Ingeslo-
ten en secundair voor de hand. Bekijk je 
ze vooral in volledige schermweergave 
(maar zoom je eigenlijk niet zo vaak in), 
dan is Standaard de beste keuze. Wil je 
miniaturen die dicht in de buurt komen 
van hoe de foto’s eruitzien als ze wor-
den weergegeven in hoge kwaliteit, kies 
dan voor Minimaal.

 ▼ Verberg mappen die je niet 
nodig hebt

Als je foto’s importeert die al op je com-
puter staan, kan de lange lijst met map-
pen in het deelvenster Bron behoorlijk 
lang worden en flink afleiden. Verberg 
de mappen die je niet hoeft te zien. 
Zoek de map waaruit je importeert en 
dubbelklik dan op die map. Alle andere 
mappen klappen in en alleen de map 
die je nodig hebt blijft zichtbaar. Pro-
beer het maar eens uit.

 ▼ Als je Nikon niet tethered wil 
fotograferen

Als je Nikon-camera tethered fotografe-
ren in Lightroom ondersteunt (zoals de 
D90, D5200, D7000, D300, D300s, D600, 
D700, D3 en de D3x), maar het werkt 
niet, dan zijn de USB-instellingen van 
je camera waarschijnlijk niet ingesteld 

op tethered fotograferen. Ga naar het 
instelmenu van je camera en wijzig de 
USB-instelling in MTP/PTP. Bij nieuwere 
camera’s als de D4 en de D7100 is dit 
overigens standaard al geselecteerd.

 ▼ Alleen je videobestanden 
bekijken

Kies eerst linksboven in de filmstrip in 
de vervolgkeuzelijst voor het pad de 
optie Alle foto’s. Ga boven in de module 
Bibliotheek naar het bibliotheekfilter en 

klik op de optie Eigenschap. Klik rechts 
van de optie Type op de knop Video’s 
(een pictogram in de vorm van een 
stukje film). In het voorvertoningsge-
bied worden nu alleen de videobestan-
den die in Lightroom staan getoond. 
Best handig als je snel een verzameling 
wilt maken met alleen je videobestan-
den.

 ▼ Verdergaan of niet
Als ik tethered fotografeer, wil ik een 
nieuwe foto direct zo groot mogelijk in 
beeld zien. In het menu Bestand bepaal 

je welke afbeelding in beeld verschijnt 
en hoe lang (een ogenblik of tot je de 
volgende foto maakt). Schakel in het 
menu Bestand onder Vastleggen via 
tethering de optie Selectie automatisch 
vooruit uit. Met de pijltoetsen links en 
rechts kun je nu door de foto’s bladeren 
en zie je niet langer alleen de laatstge-
maakte foto.

 Je foto’s Lightroom binnenkrijgen / Hoofdstuk 1 53

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web



Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Fotograaf: Scott Kelby  Sluitertijd: 1/1600 s  Brandpuntsafstand: 400 mm  Diafragma: ƒ/2.8



55

HOOFDSTUK 2

Bibliotheek
Je foto’s beheren

Lange tijd was het in al mijn boeken tradi-
tie elk hoofdstuk de titel van een lied, de 
naam van een televisieshow of de titel van 
een film te geven. Zo gaf ik in een van mijn 
Photoshop-boeken een hoofdstuk over ver-
scherpen de titel ‘Sharp Dressed Man’, naar 
de gelijknamige hit uit 1983 van de rockband 
ZZ Top. Met een subtitel verduidelijkte ik dan 
waar het hoofdstuk werkelijk over ging. Want 
de titel maakte dat niet altijd duidelijk. In een 
ander boek gebruikte ik de filmtitel Super Size 
Me voor het hoofdstuk over het vergroten 
en verkleinen van afbeeldingen. In de vorige 
uitgave van dit boek stopte ik daarmee en 
gaf hoofdstukken een gewone, saaie naam. 
En nu ik deze Lightroom 5-versie schrijf, vind 
ik het jammer dat ik ermee gestopt ben. 
(Zelfs al is deze aanpak eenvoudiger.) Weet 

je, ik dacht dat vooral fotografen boeken 
over Lightroom kochten, en dat zijn creatieve 
mensen. En ik ging ervan uit dat ze het bril-
jant zouden vinden als ik de hoofdstukken 
naar creatieve dingen vernoem (zoals televi-
sieseries, films, muziek en, nou ja in elk geval 
films). Maar het geluk lacht me toe. Ik keek 
zojuist in de iTunes-winkel en daar zag ik dat 
er een nummer bestaat met de titel ‘Bibli-
otheek’. Het is van een band met de naam 
Final Fantasy, van hun album ‘Has a good 
home’. Ik heb even geluisterd en ik moet zeg-
gen dat het een onthutsend slecht nummer 
is. Zo slecht heb ik het in jaren niet gehoord. 
Toch is het album twaalf keer met vijf sterren 
gewaardeerd. Die luisteraars zijn er met hun 
gedachten niet bij of ze hadden een ander 
nummer van Final Fantasy in gedachten.
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Stap een:
Als je Lightroom sluit en op de harde 
schijf van je computer de map Afbeel-
dingen bekijkt, zie je daar alle submap-
pen met daarin de bestanden van je 
foto’s. Natuurlijk kun je foto’s van de ene 
naar de andere map verplaatsen, toe-
voegen en verwijderen. Maar daarvoor 
hoef je Lightroom helemaal niet te ver-
laten. Dat is allemaal ook mogelijk in het 
deelvenster Mappen. Daar zie je dezelfde 
mappen en die kun je net zo verplaatsen 
en verwijderen als op je computer.

Stap twee:
Het deelvenster Mappen (zie afbeelding) 
vind je tussen de deelvensters aan de 
linkerkant van de module Bibliotheek. In 
dit deelvenster zie je alle mappen van 
foto’s die je in Lightroom importeerde. 
Die mappen staan overigens niet in 
Lightroom zelf. Lightroom beheert de 
foto’s alleen. De bestanden zitten nog 
steeds in de mappen waarin je ze impor-
teerde vanaf je geheugenkaart.

Bij het importeren van bestanden, wijs je op de harde schijf een map aan waar-
in de bestanden worden opgeslagen. Dit is het enige moment dat ik iets met 
mappen doe. Ik beschouw ze als de bewaarplek voor mijn negatieven en net 
als bij traditionele negatieven bewaar ik ze op een veilige plek en raak ik ze bij 
voorkeur niet meer aan. In Lightroom hanteer ik dezelfde gedachtegang. Het 
deelvenster Mappen gebruik ik zelden. Ik gebruik iets veiligers: verzamelingen. 
Daar vertel ik dadelijk meer over. Nu leg ik even kort uit hoe mappen werken.

Mappen en  
waarom ik er netjes 

mee omga (dit is 
belangrijk!)
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Stap drie:
Links van elke mapnaam zie je een klein 
driehoekje. Is dit duidelijk zichtbaar en 
grijs, dan bevat die map submappen. Klik 
op het driehoekje om de submappen te 
bekijken. Is het driehoekje niet grijs, dan 
bevat de map geen submappen.

Opmerking: Officieel heet zo’n driehoekje 
‘driehoek openvouwen/samenvouwen’, 
maar degenen die die term gebruiken 
zijn… nou ja… laten we zeggen dat ze 
niet zo vaak een afspraakje hebben.

Stap vier:
Als je op een map klikt, zie je de foto’s 
die je naar Lightroom importeerde. Als 
je hier een miniatuur naar een andere 
map sleept, plaats je die foto letterlijk in 
een andere map (zie afbeelding). Omdat 
je hier het echte bestand verplaatst, 
geeft Lightroom een ‘hé, je staat op het 
punt het echte bestand te verplaatsen’-
waarschuwing (zie afbeelding). Die waar-
schuwing klinkt erger dan hij is, vooral 
het gedeelte over dat je de verplaatsing 
niet ongedaan kunt maken. Dit betekent 
gewoon dat je de verplaatsing niet meer 
ongedaan kunt maken met de toet-
sencombinatie Command-Z (pc: Ctrl-Z), 
mocht je je alsnog bedenken. Maar je 
kunt natuurlijk altijd nog gewoon op de 
map klikken waar je de foto in plaatste 
en de foto vanuit die map terug naar de 
oorspronkelijke map slepen. Het gevaar 
is dus niet zo groot als het klinkt.

Wordt vervolgd
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Stap vijf:
Misschien zie je een map met een vraag-
teken. Dat is Lightrooms manier om 
te zeggen dat het die map met foto’s 
niet vindt. Waarschijnlijk heb je de map 
op je computer verplaatst of hij staat 
op een externe harde schijf die nu niet 
op je computer is aangesloten. In het 
geval van de harde schijf herstel je de 
verbinding met je computer en vindt 
Lightroom de map alsnog. Is de map 
verplaatst, klik dan met de rechtermuis-
knop op de niet beschikbare map en kies 
in het snelmenu de optie Ontbrekende 
map zoeken. Via het standaard dialoog-
venster Openen dat verschijnt, laat je 
Lightroom zien waar het bestand nu 
staat. Zodra je op de verplaatste map 
klikt, herstelt Lightroom de koppelingen 
met de foto’s in die map.

TIP: Meerdere mappen verplaatsen
In eerdere Lightroom-versies kon je 
maar een map tegelijk verplaatsen. In 
Lightroom 5 kun je meerdere map-
pen in een keer verplaatsen. Houd de 
Command-toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt, 
selecteer de mappen en sleep ze alle-
maal tegelijk. Het scheelt weer wat tijd.

Stap zes:
De enige situatie waarin ik het deelven-
ster Mappen gebruik, is als ik na het 
importeren nog afbeeldingen toevoeg 
aan een map op mijn computer. Stel dat 
ik de foto’s van een paar dagen Parijs al 
heb geïmporteerd en mijn broer dan 
via e-mail alsnog wat andere foto’s van 
ons uitje stuurt. Als ik die foto’s simpel-
weg naar de map met de selectie van 
mijn foto’s op mijn computer sleep, ziet 
Lightroom ze niet. Lightroom herkent 
die foto’s alleen als ik in het deelvenster 
Mappen met de rechtermuisknop op de 
map Parijs klik en in het snelmenu de 
optie Map synchroniseren kies.
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Stap zeven:
Zodra je de optie Map synchroniseren 
kiest, verschijnt voor die map het dia-
loogvenster Map synchroniseren. Mijn 
broer had me zes foto’s opgestuurd en 
die heb ik allemaal in de map Parijs gezet. 
Je ziet dat het dialoogvenster klaar is om 
zes foto’s te importeren. Het dialoogven-
ster heeft een selectievakje waarmee je 
zorgt dat Lightroom het standaardven-
ster voor importeren opent voordat je 
de foto’s importeert. Dan kun je gelijk je 
copyrightgegevens en metagegevens 
en andere informatie toevoegen. Of klik 
simpelweg op de knop Synchroniseren 
en voeg die informatie dan later in 
Lightroom toe. Als je dat wilt. Ik plaats 
natuurlijk geen copyrightinformatie van 
mezelf op foto’s die mijn broer maakte. 
In elk geval niet als hij meekijkt. Dat is 
eigenlijk de belangrijkste reden waarom 
ik het deelvenster Mappen gebruik: 
om nieuwe foto’s naar een bestaande 
map te slepen. De rest van de tijd laat 
ik dat deelvenster eigenlijk altijd geslo-
ten en werk ik alleen in het deelvenster 
Verzamelingen. (Daar lees je in de vol-
gende paragraaf meer over).

TIP: Andere mapopties
Het snelmenu dat verschijnt als je met 
de rechtermuisknop op een map klikt, 
biedt meer mogelijkheden. Hernoem 
je map, maak een submap, noem maar 
op. Je krijgt ook de optie om de map te 
verwijderen, maar in Lightroom betekent 
Verwijderen niet meer dan ‘verwijder 
deze map met foto’s uit Lightroom’. Maar 
de map en alle foto’s in die map blijven 
gewoon in de map Afbeeldingen van je 
computer staan. Het is maar dat je het 
weet.
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Stap een:
Ons doel is het vinden van de beste foto’s 
van de fotoreeks. Maar we willen ook 
de slechtste foto’s vinden. (Zoals de on-
scherpe foto’s, de foto’s waar je per onge-
luk de ontspanknop indrukte of de foto’s 
waar de flitser het liet afweten.) Want 
het heeft geen enkele zin dat foto’s die 
je toch nooit gebruikt kostbare ruimte 
op de harde schijf innemen, nietwaar? 
Lightroom biedt drie manieren voor 
het waarderen (of scoren) van foto’s. De 
populairste methode is het 1-tot-5-ster-
rensysteem. Klik op de foto waar je een 
of meer sterren aan wilt toekennen en 
typ het aantal op het toetsenbord. Typ 
bijvoorbeeld voor een waardering met 3 
sterren een 3. Onder de foto verschijnen 
3 sterren (zie bovenste afbeelding). Typ 
een nieuw getal als je dat aantal sterren 
wilt aanpassen. Typ een 0 (nul) als je ze 
wilt verwijderen. Het idee hierachter is 
dat je na het waarderen van de foto’s met 
behulp van een filter bijvoorbeeld alleen 
de foto’s met 5 sterren kunt bekijken. Met 
hetzelfde filter bekijk je ook alleen de 
foto’s met 4, 3 of minder sterren. Naast 
sterren zijn er ook kleurlabels. Label de 
slechtste foto’s bijvoorbeeld rood, de iets 
betere geel enzovoort. Deze methode 
kun je ook combineren met de sterren, 
zodat de beste foto’s 5 sterren en een 
groen label krijgen (zie onderste afbeel-
ding).

Het sorteren van foto’s kan ontzettend leuk zijn, maar voor hetzelfde geld is het 
een van de meest frustrerende werkzaamheden. Het hangt er maar net vanaf hoe 
je het aanpakt. Zelf vind ik dit een van de leukste momenten. Maar eerlijk gezegd 
geniet ik er meer van sinds ik doorheb hoe het werkt en ook een snelle en effici-
ente werkwijze heb bedacht, waarmee ik het eigenlijke doel van sorteren bereik, 
namelijk het opsporen van de beste foto’s van de serie. De blijvers. De beelden die 
je aan de klant geeft, die je afdrukt of die een plekje krijgen in je portfolio.

Foto’s sorteren met 
verzamelingen
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Stap twee:
Nu je weet wat je met sterren en kleurla-
bels kunt doen, wil ik je overhalen ze niet 
te gebruiken. Waarom? Omdat het veel 
te langzaam is. De beste foto’s krijgen 
5 sterren, toch? Alleen die foto’s laat je 
aan anderen zien. De foto’s met 4 ster-
ren zijn goed, maar niet goed genoeg. 
De 3-sterrenfoto’s zijn matig (die krijgt 
niemand te zien). De 2-sterrenfoto’s zijn 
slechte opnamen, niet zo slecht dat je ze 
weggooit, maar wel slecht. En de foto’s 
met maar 1 ster zijn de onscherpe, on-
duidelijke en mislukte foto’s die je gaat 
wissen. Wat ga je doen met de foto’s die 
2 of 3 sterren kregen? Helemaal niets. En 
die met 4 sterren? Niets. Die met 5 ster-
ren bewaar je, die met 1 ster gooi je weg 
en met de rest doe je dus niets. Maar 
eigenlijk wilden we alleen weten wat de 
beste en de slechtste foto’s zijn. De rest is 
onbelangrijk.

Stap drie:
Daarom hoop ik dat je het met vlaggen 
probeert. De beste foto’s markeer je als 
Keuze en de echt slechte als Geweigerd 
(dat zijn de foto’s die weg kunnen). Als 
je klaar bent, wist Lightroom alle als 
Geweigerd gemarkeerde foto’s en houd 
je alleen de beste foto’s en de foto’s die 
niet ter zake doen over. Zo verspil je 
geen tijd met beslissen of een foto 2 of 3 
sterren waard is. Je hebt geen idee hoe 
vaak ik mensen hardop heb horen twij-
felen: ‘Geef ik deze 2 sterren of toch 3?’ 
Wat maakt het uit! Het zijn er niet 5. Laat 
zitten! Druk op de P-toets om een foto te 
markeren als Keuze. Druk op de X-toets 
om een foto te markeren als geweigerd. 
Op het beeldscherm zie je een melding 
met wat je koos en in de cel van de foto 
staat nu een klein vlaggetje. Een witte 
vlag betekent dat je koos voor Keuze en 
bij een zwarte koos je voor Geweigerd.
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Stap vier:
Dan gaan we nu aan de slag. Nadat de 
foto’s in Lightroom zijn geïmporteerd, 
staan ze in de module Bibliotheek in de 
weergavemodus Raster. Dubbelklik op 
de eerste foto voor de weergavemodus 
Loep, zodat je de foto’s wat nauwkeuri-
ger kunt bekijken. Besluit je dat dit een 
van de betere foto’s van deze fotoreeks is, 
druk dan op de P-toets om hem te mar-
keren als Keuze. Is de foto zo slecht dat je 
hem kwijt wilt, typ dan een X. Is hij wel 
oké, doe dan niets. Ga met de pijltoets 
rechts door naar de volgende foto. Geef 
je een foto per ongeluk de verkeerde 
vlag (en zeg je bijvoorbeeld dat een 
goede foto moet worden verwijderd), 
verwijder de vlag dan met de U-toets. 
Dat is alles. Dat is de hele procedure. Je 
zult merken dat je verbazingwekkend 
snel voor honderden foto’s beslist of ze 
blijven of verdwijnen. Maar na deze eer-
ste, essentiële fase, moet er nog wel het 
een en ander gebeuren.

Stap vijf:
Nadat je hebt bepaald welke foto’s de 
vlaggen Geweigerd en Keuze krijgen, 
verwijder je de afgewezen foto’s van de 
computer (of de externe harde schijf). 
Kies daarvoor in het menu Foto de optie 
Geweigerde foto’s verwijderen. Alle foto’s 
die je als Geweigerd aanwees, verschij-
nen in beeld, samen met een dialoogven-
ster dat vraagt of je ze van de computer 
(of externe harde schijf) wilt verwijderen 
of alleen uit Lightroom. Zijn dit echt stuk 
voor stuk slechte foto’s (dus geen enkele 
heeft een verkeerde vlag), kies dan de 
optie Verwijderen van schijf. Je keert 
daarna automatisch terug naar de weer-
gavemodus Raster met de andere foto’s. 
Opmerking: Omdat je de foto’s alleen 
importeerde en nog niet in een verzame-
ling plaatste, krijg je de optie ze van de 
harde schijf te wissen. Zodra je de beel-
den in een verzameling plaatst, kun je ze 
nog wel uit de verzameling verwijderen, 
maar niet meer van je harde schijf.
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Stap zes:
Wil je alleen de foto’s zien die je mar-
keerde als Keuze, klik dan midden boven 
het centrale voorvertoningsgebied op 
de Filterbalk in de module Bibliotheek 
op het woord Kenmerk. De opties voor 
Kenmerk worden getoond. Klik op de 
witte vlag zodat alleen de als keuze ge-
markeerde foto’s in het voorvertonings-
gebied blijven staan (zie afbeelding). 
Gebruik de \-toets (backslash) als de fil-
terbalk niet zichtbaar is.

TIP: Gebruik het andere 
bibliotheekfilter
Rechtsboven op de filmstrip kun je ook 
kiezen of je alleen de gekozen of alleen 
de afgewezen foto’s of alleen de foto’s 
zonder vlag ziet. Daar vind je ook een 
filterbalk, maar alleen voor het toewijzen 
van bijvoorbeeld vlaggen en sterren en 
wat meta gegevens.

Stap zeven:
Deze uitverkoren foto’s zetten we nu in 
een verzameling. Verzamelingen zijn het 
belangrijkste beheergereedschap waar 
we mee werken. Niet alleen in deze fase, 
maar in de hele Lightroom-workflow. 
Beschouw een verzameling als een 
album met je favoriete foto’s van een fo-
toreeks. Zodra de als Keuze gemarkeerde 
foto’s in hun eigen verzameling staan, 
ben je altijd maar een klik verwijderd van 
de blijvers van deze serie. Selecteer alle 
zichtbare foto’s (de beste) met de toet-
sencombinatie Command-A (pc: Ctrl-A), 
klik rechtsboven in het deelvenster 
Verzamelingen op het kleine plusteken 
(+) en kies de optie Verzameling maken 
(zie afbeelding).
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Stap acht:
Geef in het dialoogvenster Verzameling 
maken (zie afbeelding) de verzameling 
een naam. Onder de naam kun je de ver-
zameling toewijzen aan een set. (Omdat 
we het nog niet over sets hebben gehad, 
er nog geen hebben gemaakt of zelfs 
maar hebben toegegeven dat ze bestaan, 
laat je het selectievakje nu leeg. Maak 
je geen zorgen, ze komen snel genoeg 
aan de beurt.) In het onderdeel Opties 
wil je dat de verzameling de foto’s bevat 
die je in de vorige stap selecteerde (de 
beste). Omdat je eerst een selectie hebt 
gemaakt, is het selectievakje hiervoor al 
gemarkeerd. De selectievakjes Nieuwe 
virtuele kopieën maken en Instellen als 
doelverzameling laat je nu leeg. Klik op 
de knop Maken.

Stap negen:
Je hebt nu een verzameling met alleen 
de blijvers van die ene fotoreeks. Als je 
deze foto’s wilt zien, klik je eenvoudig in 
het deelvenster Verzamelingen op de 
verzameling die je ‘Andrea bruidsfoto’s’ 
noemde (zie afbeelding). Verzamelingen 
hebben overigens geen invloed op foto’s 
op de computer; het zijn gewoon com-
fortabele ‘werkverzamelingen’. Je mag 
dan ook gerust foto’s uit een verzame-
ling verwijderen, dat heeft geen effect 
op de echte foto’s. Die staan nog steeds 
gewoon in hun map op de computer, be-
halve de afgewezen foto’s die we eerder 
verwijderden voordat we deze verzame-
ling maakten.

Opmerking: Wie een iPod, iPad of iPhone 
heeft, weet hoe de iTunes-software van 
Apple afspeellijsten maakt van je favo-
riete muziek. Een nummer dat je uit de 
afspeellijst verwijdert, wordt alleen uit 
die afspeellijst gehaald, maar niet uit de 
muziekbibliotheek van iTunes gewist. 
Een verzameling in Lightroom is wat dat 
betreft niet veel anders, behalve dat het 
hier niet om muziek maar om foto’s gaat.
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Stap tien:
Vanaf hier werken we alleen nog met 
de foto’s in de verzameling. Van de 298 
bruidsfoto’s die we die dag maakten, 
waren er 26 goed genoeg om te blijven 
en dat aantal staat nu ook in de verzame-
ling. Maar er zijn nog wat vragen. Druk je 
al deze 26 blijvers af? Belanden alle 26 in 
je portfolio? Mail je alle 26 naar je klant? 
Waarschijnlijk niet. Gelukkig bevat elke 
verzameling met blijvers enkele opna-
men die er echt uitspringen. Het beste 
van het beste. Foto’s die je wel wilt af-
drukken, naar de klant wilt mailen of aan 
je portfolio wilt toevoegen. Daarom ver-
fijnen we ons proces om onder die beste 
foto’s de blijvers op te sporen.

Stap elf:
Op dit moment zijn er drie mogelijk-
heden voor het nauwkeuriger bekijken 
van de foto’s en het verfijnen van de 
selectie. De eerste ken je al. Dubbelklik 
op een foto voor de weergavemodus 
Loep, blader met de pijltoetsen door de 
foto’s tot je de foto tegenkomt waar-
van je weet dat het de beste van deze 
serie is en markeer hem als keuze door 
op de P-toets te drukken. In eerdere 
versies van Lightroom werden vlaggen 
verwijderd zodra je een verzameling 
maakte. Lightroom 5 doet dat niet. Wil 
je de vlaggen verwijderen, selecteer dan 
met Command-A (pc: Ctrl-A) alle foto’s 
in je selectie en druk op de U-toets om 
alle vlaggen te verwijderen. Nu kun je 
opnieuw vlaggen toewijzen. De tweede 
weergavemodus is ook best handig 
en heet Beoordeling. Deze gebruik ik 
bij foto’s die behoorlijk op elkaar lijken 
(bijvoorbeeld foto’s van dezelfde pose) 
en waarvan ik de beste zoek. Selecteer 
eerst alle foto’s die je wilt vergelijken. 
Klik op de eerste foto en klik terwijl je de 
Command-toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt 
houdt op alle andere foto’s.
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Stap twaalf:
Druk vervolgens op de N-toets voor de 
weergavemodus Beoordeling. (Ik vraag 
me steeds af wie ooit die onlogische 
sneltoets N heeft bedacht.) Alle geselec-
teerde foto’s verschijnen naast elkaar op 
het scherm, waardoor je ze makkelijk met 
elkaar kunt vergelijken (zie afbeelding). 
Verberg meteen na het openen van deze 
weergavemodus alle deelvensters met 
de toetsencombinatie Shift-Tab, zodat de 
foto’s lekker de ruimte krijgen.

TIP: Probeer Verlichting eens uit
De weergavemodus Beoordeling is de 
perfecte gelegenheid voor Verlichting 
uit, waarbij alles behalve je foto’s zwart 
wordt. Druk eenvoudig tweemaal op 
de L-toets en je ziet wat ik bedoel. Met 
dezelfde L-toets keer je na afloop weer 
terug naar de gebruikelijke weergave-
modus.

Stap dertien:
Nu begint het eliminatieproces. Zoek 
eerst de slechtste foto in deze groep en 
verwijder die. Zoek dan de volgende 
slechtste, dan de daarop volgende en ga 
zo door tot de beste twee of drie foto’s 
van de groep overblijven. Beweeg de 
muisaanwijzer over de foto die je wilt ver-
wijderen (de slechtste van de groep) en 
klik vervolgens op het kruisje, rechtson-
der in de voorvertoning (zie afbeelding). 
De foto wordt niet uit de verzameling ge-
wist, maar Lightroom verbergt hem om 
de selectieprocedure wat te vereenvoudi-
gen. In dit voorbeeld zie je dat de andere 
foto’s de ruimte van de verwijderde foto 
innemen. Naarmate je meer foto’s verwij-
dert, worden de overgebleven afbeeldin-
gen dan ook steeds groter.

TIP: De volgorde in de weergave modus 
Beoordeling aanpassen
In deze weergavemodus pas je de volg-
orde van de getoonde foto’s snel aan 
door op een foto te klikken en hem dan 
naar een andere plek te slepen.
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Stap veertien:
Als alleen de foto’s die mogen blijven 
over zijn, druk je op de G-toets om terug 
te keren naar de weergavemodus Raster. 
Alleen de foto’s die je niet wegstemde 
zijn nu geselecteerd. (Je ziet dat alleen de 
twee foto’s die ik overhield geselecteerd 
zijn.) Druk op de P-toets om die foto’s 
als Keuze te markeren. Hef de selectie 
daarna op met Command-D (pc: Ctrl-D). 
Kies vervolgens een andere groep verge-
lijkbare foto’s, druk op de N-toets voor de 
weergavemodus Beoordeling en begin 
het eliminatieproces opnieuw. Doe dit zo 
vaak als nodig is, tot in elke serie met ver-
gelijkbare foto’s de beste foto’s als Keuze 
zijn gemarkeerd.

Opmerking: Weet je nog dat je in stap elf 
met de U-toets de vlaggen verwijderde? 
Daarom kun je ze hier opnieuw gebrui-
ken.

Stap vijftien:
Nu je de beste foto’s van de verzameling 
blijvers hebt, voeg je deze beste van de 
beste samen in een eigen verzameling. 
(Dadelijk begrijp je waarom.) Ga naar 
de filterbalk boven het centrale voor-
vertoningsgebied en klik op het woord 
Kenmerk en vervolgens op de knop met 
de witte vlag. In het centrale voorverto-
ningsgebied zie je nu alleen de als Keuze 
gemarkeerde foto’s in de verzameling 
met blijvers (zie afbeelding).
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Stap zestien:
Selecteer alle als Keuze gemarkeerde 
foto’s met de toetsencombinatie 
Command-A (pc: Ctrl-A). Gebruik vervol-
gens de toetsencombinatie Command-N 
(pc: Ctrl-N), de sneltoets voor de op-
dracht Verzameling maken. Hier is een 
tip: geef deze verzameling in het dialoog-
venster Verzameling maken een naam 
die begint met de naam van de verzame-
ling met blijvers en voeg dan het woord 
‘selectie’ toe (in mijn voorbeeld wordt de 
naam van de nieuwe verzameling dan 
‘Andrea bruidsfoto’s selectie’). Omdat 
verzamelingen in alfabetische volgorde 
worden getoond, verschijnen de twee 
verzamelingen onder elkaar als je ze met 
dezelfde naam laat beginnen. Dat maakt 
de volgende stap een stuk eenvoudiger. 
(Je kunt de naam later altijd nog veran-
deren.)

Stap zeventien:
Op dit moment heb je dus twee verza-
melingen. Een met de blijvers van de 
hele fotoreeks en een verzameling ‘selec-
tie’ met alleen de beste foto’s van die blij-
vers. In het deelvenster Verzamelingen 
staan deze twee verzamelingen meteen 
onder elkaar (zie afbeelding).

Opmerking: We bespreken nu eerst nog 
een laatste selectiemethode en daarna 
vertel ik je hoe je verzamelingssets maakt. 
Die maken het een stuk eenvoudiger als 
je met meerdere verzamelingen uit de-
zelfde reeks werkt, zoals we nu doen met 
de verzameling met gekozen foto’s en de 
verzameling met de selectie daaruit.
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Stap achttien:
Er is nog een derde weergavemodus 
en die helpt je op het moment dat je 
de allerbeste foto uit de hele fotoreeks 
zoekt. (Bijvoorbeeld als je een bepaalde 
bruidsfoto zoekt voor bij een artikel op je 
studioblog.) Ik heb het hier over de weer-
gavemodus Vergelijken. Daarmee vind 
je die ene beste foto. Selecteer de eerste 
twee foto’s in de verzameling die je ‘selec-
tie’ noemde. Klik op de eerste van twee 
foto’s die je wilt vergelijken en klik terwijl 
je de Command-toets (pc: Ctrl-toets) in-
gedrukt houdt op de tweede foto. Druk 
vervolgens op de C-toets voor de weer-
gavemodus Vergelijken. De twee foto’s 
verschijnen naast elkaar in beeld (zie 
afbeelding). Verberg met de toetsencom-
binatie Shift-Tab alle deelvensters, zodat 
de foto’s zo veel mogelijk ruimte krijgen. 
Kies eventueel nu ook voor de weergave 
Verlichting uit (gebruik de L-toets).

Stap negentien:
Dit is een strijd waarin maar één foto kan 
winnen. Links zie je de huidige kampioen 
(‘Eerste keuze’ geheten) en rechts de te-
genpartij (met de naam Kandidaat). Het 
enige wat je moet doen, is de twee foto’s 
bekijken en beslissen of de rechterfoto 
beter is dan de linker. (Met andere woor-
den: verslaat de foto rechts de huidige 
kampioen?) Is dat niet zo, druk dan op 
de pijltoets rechts. De rechterfoto wordt 
vervangen door de volgende foto in de 
verzameling (de nieuwe uitdager) die de 
huidige kampioen aan de linkerzijde uit-
daagt (zie afbeelding).
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Stap twintig:
Vind je na het drukken op de pijltoets 
rechts de rechterfoto beter dan de lin-
ker, klik dan op de knop Tot eerste keuze 
maken (de knop X|Y met een pijl, mid-
den onder het centrale voorvertonings-
gebied en in de afbeelding omcirkeld). 
De foto Kandidaat wordt Eerste keuze (hij 
schuift naar links) en de strijd begint op-
nieuw. Dus samenvattend: selecteer twee 
foto’s en typ een C voor de weergavemo-
dus Vergelijken. Bedenk of de rechterfoto 
er beter uitziet dan de linker. Is hij niet 
beter, dan druk je op de pijltoets rechts. 
Is hij wel beter, dan klik je op de knop 
Tot eerste keuze maken en begint de 
procedure opnieuw. Zodra je alle foto’s in 
de verzameling met blijvers hebt door-
genomen, weet je dat de foto links (met 
het kopje Eerste keuze) de beste foto van 
de reeks is. Klik op de knop Gereed als je 
klaar bent.

Stap eenentwintig:
Hoewel ik bij deze competitie in de 
weergavemodus Vergelijken altijd de 
pijltoetsen gebruik, kun je ook op de 
knoppen Vorige en Volgende op de 
werkbalk onder het centrale voorver-
toningsgebied klikken. Met de knop 
Omwisselen, links van de knop Tot eerste 
keuze maken, wissel je de twee foto’s om 
(de foto Kandidaat wordt Eerste keuze en 
omgekeerd). Omdat ik nog geen goede 
reden heb gevonden waarom ik deze 
knop zou gebruiken, beperk ik me tot de 
knop Tot eerste keuze maken. Twijfel je 
welke van deze drie weergavemodussen 
je moet gebruiken? Hier is mijn tactiek. 
(1) Bij het als Keuze markeren van foto’s 
gebruik ik de weergavemodus Loep. (2) 
De weergavemodus Beoordeling gebruik 
ik alleen als ik vergelijkbare foto’s wil 
bekijken, dus met dezelfde pose of het-
zelfde landschap. (3) De weergavemodus 
Vergelijken gebruik ik als ik die ene aller-
beste foto zoek.

Breng de volgende of vorige kandidaat in beeld met de pijltoetsen op je toetsenbord of 
gebruik de knoppen Vorige en Volgende

Met de knop Omwisselen wisselen Kandidaat en Eerste keuze van positie; ik gebruik deze 
knop eigenlijk nooit

In plaats van op de C-toets te drukken, kun je ook op de knop Vergelijkingsweergave 
klikken; met de knop rechts daarvan betreed je de beoordelingsweergave

Ben je klaar in de weergave Vergelijking, klik dan op de knop Gereed voor de weergave 
Loep of klik op de knop Vergelijken voor de rasterweergave
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Stap tweeëntwintig:
Nog een laatste opmerking over de 
weergavemodus Vergelijken: als ik weet 
welke foto de beste van de reeks is (de 
foto links in beeld, die ik ‘de foto die het 
tot het einde volhield’ noem), maak ik 
voor deze ene foto niet een aparte ver-
zameling Selectie. Ik typ dan het getal 
6, zodat de foto een rood label krijgt en 
daarmee is hij dan gemarkeerd als win-
naar.

Stap drieëntwintig:
Als ik vanaf nu deze beste foto van die 
groep met blijvers zoek, hoef ik alleen 
maar in de module Bibliotheek in de 
weergavemodus Raster boven het cen-
trale voorvertoningsgebied op de knop 
Kenmerk te klikken en het label Rood te 
kiezen. En voilà, daar is mijn ‘beste van de 
show’. In deze paragraaf leerde je een be-
langrijk aspect van het ordeningsproces: 
verzamelingen maken. En dankzij ver-
zamelingen zijn je beste foto’s voortaan 
maar een klik verwijderd. Laten we nu 
eens kijken hoe je voor overzicht zorgt 
in onderling vergelijkbare opnamen met 
meerdere verzamelingen, zoals een va-
kantie of bruiloft.
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Stap een:
Klik voor een verzamelingsset (een soort 
map die verwante verzamelingen bij el-
kaar houdt) op het plusteken (+), rechts-
boven in het deelvenster Verzamelingen, 
en kies de optie Verzamelingsset maken 
(zie afbeelding). Geef in het dialoogven-
ster Verzamelingsset maken de set een 
naam. Omdat we in dit voorbeeld een set 
maken met foto’s van een bruiloft, vulde 
ik de naam ‘Vermeulen bruiloft’ in en klik 
op de knop Maken.

Stap twee:
In het deelvenster Verzamelingen zie je 
de lege verzamelingsset. Klik nu, voordat 
je een nieuwe verzameling met foto’s 
van deze bruiloft maakt, eerst met inge-
drukte Command-toets (pc: Ctrl-toets) 
op de afbeeldingen die je in de verzame-
ling wilt opnemen, klik vervolgens op 
de knop met het plusteken (+) en kies 
de optie Verzameling maken. Geef in 
het dialoogvenster Verzameling maken 
de verzameling een naam, markeer het 
selectievakje Binnen een set verzamelin-
gen, kies in de vervolgkeuzelijst de optie 
Vermeulen bruiloft en klik op Maken.

Een weekje fotograferen in New York levert na het importeren in Lightroom 
verzamelingen op met namen als Times Square, Central Park en 5th Avenue. 
Omdat Lightroom de verzamelingen automatisch in alfabetische volgorde zet, 
verschijnen deze met elkaar verwante opnamen (ze zijn allemaal in dezelfde 
week in New York gemaakt) door de hele lijst verspreid. Dit is het moment dat 
verzamelingssets goed van pas komen, want daarmee belanden al die opna-
men in één verzameling: New York.

Meerdere 
fotoreeksen 

beheren met 
verzamelingssets
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Stap drie:
In het deelvenster Verzamelingen zie 
je direct onder de verzamelingsset 
Vermeulen bruiloft de aan deze set 
toegevoegde verzamelingen. (Eigenlijk 
staan ze er niet onder maar erin.) Bij een 
bruiloft maak je waarschijnlijk veel ver-
schillende verzamelingen voor de ver-
schillende onderdelen van de dag. Dan 
merk je snel hoe logisch het eigenlijk is 
om alles onder één kopje te beheren. In 
dit voorbeeld maakten we eerst de ver-
zamelingsset, maar dat hoeft niet per se. 
Maak de set wanneer je wilt en sleep in 
het deelvenster Verzamelingen de be-
staande verzamelingen er dan gewoon 
naartoe.

Stap vier:
Wil je nog een stap verdergaan, dan 
kun je zelfs een verzamelingsset binnen 
een verzamelingsset maken. (Daarom 
zag je in de eerste stap bij het maken 
van de eerste verzamelingsset in het 
dialoogvenster het vakje Binnen een 
set verzamelingen; daarmee plaats je 
deze nieuwe verzamelingsset in een be-
staande.) Een reden hiervoor is dat je zo 
alle foto’s van bruiloften bij elkaar houdt. 
Dit levert een verzamelingsset op met 
de naam ‘Bruiloften’ (zie afbeelding) met 
daarin voor elke bruiloft een afzonder-
lijke verzamelingsset. En wil je dan alle 
huwelijksfoto’s die je ooit maakte bekij-
ken of doorzoeken, dan klik je simpelweg 
op die ene verzamelingsset Bruiloften.

De verzamelingsset met alle 
verzamelingen die je daarin opsloeg

De lijst in het deelvenster Verzame-
lingen wordt een stuk korter als dezelfde 

verzamelingsset is ingeklapt

Hier zijn alle bruiloften in een hoofdmap geplaatst; de inhoud van de 
afzonderlijke verzamelingen bekijk je door op het driehoekje voor de 

naam van een bruiloft te klikken
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Stap een:
We maken een slimme verzameling 
met je beste reisfoto’s. Klik rechts in het 
deelvenster Verzamelingen op de knop 
met het plusteken (+) en kies de optie 
Slimme verzameling maken. Voer boven 
in het dialoogvenster Slimme verzame-
ling maken een naam voor je verzame-
ling in en kies in de vervolgkeuzelijst 
Overeenkomst met de optie alles. Kies 
in de vervolgkeuzelijst daaronder de 
optie Trefwoorden, in de vervolgkeuze-
lijst daarnaast de optie bevat en vul in 
het invoervak rechts daarvan het woord 
‘reizen’ in. Misschien wil je alleen recent 
werk bekijken. Klik dan op de knop met 
het plusteken voor een nieuwe criterium-
regel. Kies in de eerste vervolgkeuzelijst 
de optie Vastlegdatum, in de tweede de 
optie bevindt zich in de laatste. Vul in het 
tekstvak het getal ‘12’ in en kies de optie 
maanden.

Stap twee:
Omdat we een slimme verzameling van 
onze beste foto’s willen, beperken we het 
resultaat. Houd de Option-toets (pc: Alt-
toets) ingedrukt. Alle knoppen met een 
plusteken veranderen in knoppen met 
een hekje (#). Klik op de knop rechts van 
de laatste regel die we invulden. Laat bij 
de extra mogelijkheden die verschijnen 
de eerste vervolgkeuzelijst op Minstens 
één van de volgende uitspraken is waar 
staan en kies uit de eerste vervolgkeu-
zelijst daaronder de optie Verzameling. 
Kies rechts daarvan bevat en voer in het 
tekstvak ‘selectie’ in. Nu komen alle foto’s 
in je verzamelingen Selectie in de slimme 
verzameling terecht.

Stel dat je een verzameling wilt maken met niets anders dan de 5-sterren-
bruids portretten van de afgelopen drie jaar. Je kunt al je verzamelingen door-
nemen of je laat Lightroom de foto’s zoeken met behulp van een slimme verza-
meling. Vertel aan welke criteria de foto’s moeten voldoen en Lightroom klaart 
de klus binnen seconden. En slimme verzamelingen worden live bijgewerkt. 
Dus als je er een maakt met alleen roodgelabelde foto’s, wordt elke foto die je 
vanaf dan een rood label geeft aan de verzameling toegevoegd.

Automatische 
ordening met slimme 

verzamelingen
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Stap drie:
We voegen nog een ander criterium toe 
voor het geval dat je een foto een rood 
label gaf en niet in een verzameling 
plaatste. Klik op het plusteken (+), rechts 
van het tekstvak voor een nieuwe regel. 
Kies in de eerste vervolgkeuzelijst de 
optie Labelkleur, in de tweede de optie 
is en kies in de derde vervolgkeuzelijst 
de optie rood. Zou je nu op de knop 
Maken klikken, dan wordt er een slimme 
verzameling gemaakt met alle foto’s in 
een map met Selectie, samen met alle 
rood gelabelde foto’s met het trefwoord 
reizen die je in de afgelopen 12 maanden 
maakte. Misschien gebruikte je keuze-
vlaggen of het 1-tot-5-sterrensysteem. 
Daarvoor kun je ook een regel toevoegen.

Opmerking: je kunt nu ook slimme verza-
meling maken op basis van bijvoorbeeld 
het afbeeldingsformaat, een kleurprofiel, 
de bitdiepte, het aantal kleurkanalen, of 
dat het bestandsformaat PNG is. 

Stap vier:
Klik op de knop Maken. Er wordt een 
nieuwe slimme verzameling samenge-
steld die constant wordt geactualiseerd. 
Nieuwe foto’s met het trefwoord reizen, 
met een rood label, met vijf sterren of 
met een keuzevlag worden automatisch 
aan deze collectie toegevoegd en alle 
foto’s, ouder dan twaalf maanden worden 
automatisch verwijderd. Als je een van 
de foto’s in de verzameling een andere 
waardering geeft (hier in de slimme ver-
zameling of elders in Lightroom) en de 
foto daardoor niet meer aan alle criteria 
voldoet, wordt hij automatisch uit de ver-
zameling gehaald. En daarnaast kun je de 
criteria voor elke bestaande slimme verza-
meling altijd aanpassen. Dubbelklik in het 
deelvenster Verzamelingen op Slimme 
verzameling. Voeg in het dialoogvenster 
Slimme verzameling bewerken criteria 
toe (klik op het plusteken), verwijder crite-
ria (klik op het minteken) of wijzig ze met 
behulp van de vervolgkeuzelijsten.
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Stap een:
Hier importeerde ik foto’s van een stu-
diosessie. Je ziet gelijk wat ik daarnet 
bedoelde toen ik het had over foto’s met 
dezelfde pose. Al deze foto’s bij elkaar 
werken alleen maar rommelig en maken 
het lastiger de ‘blijvers’ te vinden. Daarom 
groeperen we foto’s van dezelfde pose in 
een stapel, zodat er nog maar een minia-
tuur met deze pose zichtbaar is. De rest 
gaat daarachter schuil. Klik op de eerste 
foto van de pose (zie afbeelding), houd 
de Shift-toets ingedrukt en klik op de 
laatste foto met die pose om deze en de 
tussenliggende foto’s te selecteren. Je 
kunt dit overigens ook op de filmstrip 
doen.

Stap twee:
Groepeer de geselecteerde foto’s met 
Command-G (pc: Ctrl-G) in een stapel. 
Eindelijk hebben we een logische toet-
sencombinatie: onthoud gewoon G van 
Groeperen. In de rasterweergave zie je 
nu nog maar een miniatuur van die pose. 
De andere foto’s zijn niet verwijderd, ze 
bevinden zich in de stapel onder die ene 
zichtbare miniatuur. Zie je hoeveel over-
zichtelijker het is nu die vier foto’s onder 
die eerste zijn gestapeld?

Eindelijk zijn stapels (tot nu toe alleen een eigenschap van mappen) bij de verza-
melingen beland. Met stapels kun je op elkaar lijkende foto’s binnen een verzame-
ling groeperen. Zo hoef je na een omvangrijke sessie minder foto’s door te blade-
ren. Het werkt zo: stel dat je 22 foto’s van de bruid in vrijwel dezelfde pose hebt. 
Moet je echt al die 22 foto’s steeds zien? Waarschijnlijk niet. Met stapels verstop je 
die 22 miniaturen achter een enkele miniatuur die dan de rest vertegenwoordigt.

Houd overzicht met 
stapels
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Stap drie:
In de zoomweergave zie je linksboven 
in de miniatuur het getal 4. Dat vertelt 
je om te beginnen dat dit niet één foto, 
maar een stapel is. En je ziet gelijk hoe-
veel foto’s in die stapel zitten. Hier zie je 
de gestapelde weergave, met drie ver-
gelijkbare foto’s onder de zichtbare. Wil 
je alle foto’s in de stapel zien (zoals in de 
afbeelding bij stap vier), klik dan op dat 
kleine getal 4 en druk de S-toets in of 
klik op een van de smalle balkjes links en 
rechts van de miniatuur. Op dezelfde ma-
nier plaats je de foto’s weer in een stapel. 
Sleep een foto die je aan een bestaande 
stapel wilt toevoegen eenvoudig op de 
bestaande stapel.

Stap vier:
Hier zijn nog wat tips waarmee je de 
stapels in bedwang houdt. Onthoud dat 
de eerste foto die je selecteert bij het 
maken van een stapel bovenop belandt, 
dus zichtbaar is. Vind je die foto niet re-
presentatief voor de stapel, wijs dan een 
andere aan. Maak eerst alle foto’s in de 
stapel zichtbaar, ga naar de foto die je 
bovenop wilt zien, klik met de rechter-
muisknop op het kleine vierkantje met 
het fotogetal en kies de optie Boven op 
stapel plaatsen (zie afbeelding).
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Stap vijf:
Om een foto uit de stapel te verwijde-
ren, maak je eerst alle foto’s in de stapel 
zichtbaar. Klik vervolgens met de rech-
termuisknop op het getal van de foto 
die je wilt verwijderen en kies de optie 
Verwijderen uit stapel (zie afbeelding). 
Je verwijdert de foto niet en haalt hem 
ook niet uit een collectie. Je haalt hem 
slechts uit de stapel. Als ik in ons voor-
beeld een foto uit de stapel verwijder en 
de stapel daarna weer samenvouw, zie 
je drie miniaturen: een van de stapel met 
nu nog drie foto’s en een van de foto die 
we uit de stapel haalden. Opmerking: Wil 
je meer dan een foto uit de stapel verwij-
deren, houd dan de Command-toets (pc: 
Ctrl-toets) ingedrukt en klik op de foto’s 
die je wilt verwijderen. Klik met de rech-
termuisknop op het fotogetal van een 
van de geselecteerde foto’s en kies de 
optie Verwijderen uit stapel.

Stap zes:
Voor we verdergaan eerst nog iets over 
het verwijderen van foto’s uit je stapel. 
Wil je een foto in je stapel daadwerkelijk 
wissen (dus niet alleen uit de stapel ver-
wijderen), vouw de stapel dan uit, klik op 
de foto en druk op Delete (pc: Backspace) 
om hem te wissen. Ik heb nog een tip: 
wil je alle stapels tegelijkertijd uitvouwen 
(zodat elke miniatuur zichtbaar wordt), 
klik dan met de rechtermuisknop op een 
van de foto’s en kies de optie Stapelen en 
vervolgens Alle stapels uitvouwen. Doe 
nog een keer hetzelfde, maar kies Alle 
stapels samenvouwen als je alles weer 
wilt stapelen.
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Stap zeven:
Lightroom kan foto’s ook automatisch 
stapelen. Daarbij wordt gekeken naar 
de tijd tussen twee opnamen. Stel dat 
je in de studio vlot door fotografeert, 
totdat je model van kleding moet wis-
selen of je de belichting wilt veranderen. 
Dat duurt zeker vijf minuten. Dan stel je 
Automatisch stapelen op opnametijdstip 
in op vijf minuten. Zo plaatst Lightroom 
foto’s die na een pauze van vijf minuten 
worden gemaakt automatisch in een 
volgende stapel. Het werkt beter dan je 
denkt. Klik met de rechtermuisknop op 
een willekeurige miniatuur en kies onder 
Stapelen de optie Automatisch stapelen 
op opnametijdstip. Sleep in het dialoog-
venster de schuifregelaar naar links of 
rechts. Je ziet de foto’s direct in stapels 
springen. Dit is een van die dingen die 
je gewoon moet uitproberen om te ont-
dekken hoe goed het meestal werkt.

Stap acht:
Als je voor automatisch stapelen kiest, zal 
Lightroom soms foto’s groeperen die je 
niet bij elkaar wilt hebben. Gelukkig kun 
je die stapel eenvoudig splitsen en de an-
dere foto’s in hun eigen stapel groeperen. 
Vouw eerst de stapel met te veel foto’s uit 
en selecteer de foto’s die je naar een af-
zonderlijke stapel wilt brengen. Klik met 
de rechtermuisknop op het fotogetal van 
een van die foto’s en kies de optie Stapel 
splitsen (zie afbeelding). Je hebt nu twee 
stapels. In ons voorbeeld een met acht 
foto’s en een met vier foto’s. Nog een 
laatste opmerking: als je bewerkingen 
uitvoert op een stapel, worden die alleen 
toegepast op de bovenste foto en niet 
op de andere foto’s in de stapel. Wil je 
instellingen, trefwoorden en andere be-
werkingen op de hele stapel toepassen, 
vouw dan de stapel uit en selecteer alle 
foto’s voor je de bewerking uitvoert.
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Stap een:
Er zijn veel redenen voor het maken van 
een tijdelijke verzameling. Ik gebruik 
snelle verzamelingen voornamelijk als 
ik snel een diapresentatie in elkaar wil 
zetten met foto’s uit verschillende verza-
melingen. Stel dat een potentiële klant 
me opbelt en om voorbeelden van foto’s 
van American-footballwedstrijden vraagt. 
Ik ga dan naar een recente fotoreeks, klik 
op de verzameling Selectie en dubbelklik 
op de foto’s die ik in de weergavemodus 
Loep wil bekijken. Zie ik een foto die ik 
in de diavoorstelling wil opnemen, dan 
druk ik op de B-toets. (Er verschijnt een 
melding dat ik de foto heb toegevoegd 
aan de snelle verzameling.)

Stap twee:
Vervolgens ga ik naar een andere verza-
meling met foto’s van een andere wed-
strijd en doe daar hetzelfde. Steeds als 
ik een foto zie die in de diavoorstelling 
thuishoort, druk ik de B-toets in. In een 
mum van tijd blader ik zo door de beste 
opnamen van tien of vijftien fotoreeksen 
en markeer ik de foto’s die in de presen-
tatie komen. Je kunt een foto overigens 
ook toevoegen door te klikken op de 
kleine grijze stip, rechtsboven in de mi-
niatuur. Staan die grijze stippen in de 
weg, gebruik dan de toetsencombinatie 
Command-J (pc: Ctrl-J). Klik in het dia-
loogvenster op de tab Rasterweergave 
en maak het selectievakje Markeringen 
snelle weergave leeg.

Het samenstellen van verzamelingen is een enigszins permanente manier om 
foto’s in verschillende mappen te beheren. Met permanent bedoel ik dat als 
je maanden later Lightroom weer start, de verzamelingen nog steeds bestaan. 
Natuurlijk kun je verzamelingen altijd verwijderen, dus zo permanent zijn ze 
ook weer niet. Soms wil je echter foto’s tijdelijk groeperen en niet voor de lange 
termijn; dan komen snelle verzamelingen goed van pas.

Snelle verzamelingen 
gebruiken
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Stap drie:
Klik in het deelvenster Catalogus op de 
optie Snelle verzameling (zie afbeelding) 
zodat je alleen de geselecteerde foto’s 
ziet. Wil je een foto uit de presentatie 
verwijderen, klik er dan op en druk op 
Delete (pc: Backspace). Je verwijdert de 
foto dan alleen uit deze tijdelijke verza-
meling, zonder dat er iets met het origi-
neel gebeurt.

Stap vier:
Als alle foto’s uit al die verschillende 
verzamelingen in de snelle verzameling 
staan, start je met de toetsencombi-
natie Command-Return (pc: Ctrl-Enter) 
Lightrooms diavoorstelling. Dit is een 
schermvullende diavoorstelling (zie af-
beelding) van de foto’s in de snelle ver-
zameling. Bij deze voorstelling worden 
de standaardinstellingen van de module 
Presentatie gebruikt. Met de Escape-
toets stop je de diavoorstelling.

TIP: De snelle verzameling opslaan
Misschien wil je de snelle verzameling 
opslaan als een gewone verzameling. Klik 
dan in het deelvenster Catalogus met de 
rechtermuisknop op de optie Snelle ver-
zameling en kies de optie Snelle verza-
meling opslaan. Geef in het dialoogven-
ster de nieuwe verzameling een naam.
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Stap een:
Stel dat je in de loop van het jaar veel foto’s 
hebt gemaakt van motoren. Zou het niet 
handig zijn als je favorieten dan in een ver-
zameling stonden zodat je ze altijd bij de 
hand hebt? Klinkt dat als muziek in je oren, 
maak dan een nieuwe verzameling met de 
naam Motoren. Klik vervolgens met de 
rechtermuisknop op de verzameling en 
kies in het snelmenu de optie Instellen als 
doelverzameling (zie afbeelding). Aan het 
plusteken dat achter de naam van de ver-
zameling verschijnt, zie je direct dat dit je 
doelverzameling is.

Stap twee:
Nu de doelverzameling er is, voeg je er 
vrij simpel afbeeldingen aan toe. Klik 
op een afbeelding, druk op de B-toets 
(dezelfde sneltoets als voor slimme ver-
zamelingen) en de afbeelding is al toege-
voegd aan de doelverzameling Motoren. 
Hier zie je de resultaten van de studioses-
sie waarin ik een Big Dogchopper foto-
grafeerde. De foto’s staan in een gewone 
verzameling met de naam Rode chopper. 
Maar ik wilde deze foto’s ook toevoegen 
aan mijn doelverzameling Motoren. Dat 
is een kwestie van selecteren en op de 
B-toets drukken. Op het beeldscherm 
verschijnt dan de bevestiging Toevoegen 
aan doelverzameling Motoren. De foto’s 
worden toegevoegd aan de doelverza-
meling, maar niet verwijderd uit de ver-
zameling Rode chopper.

We hadden het net over snelle verzamelingen en hoe je daarin tijdelijk foto’s 
verzamelt voor een presentatie of tot je weet of je er echt een verzameling mee 
wilt maken. Maar misschien vind je het handiger om de snelle verzameling te 
vervangen door een doelverzameling. Je gebruikt dezelfde toetsencombinatie, 
maar stuurt de foto’s dan naar een bestaande verzameling in plaats van naar 
een snelle. Waarom je dat zou doen? Na het lezen van deze twee bladzijden 
snap je waarom ze zo handig zijn. (Je gaat dit fantastisch vinden!)

Doelverzamelingen 
(en waarom ze zo 

handig zijn)
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Stap drie:
Als ik nu op die doelverzameling 
Motoren klik, zie ik de afbeeldingen van 
de rode chopper en ook andere foto’s die 
ik van motoren maakte. Zo staan al mijn 
foto’s van motoren bij elkaar. (lk zei toch 
dat dit handig was!)

Stap vier:
In Lightroom 5 heeft Adobe het toevoe-
gen aan doelverzamelingen iets eenvou-
diger gemaakt. Als je nu een verzame-
ling maakt, kun je in het dialoogvenster 
Verzameling maken een selectievakje 
aanvinken waarmee deze nieuwe verza-
meling een doelverzameling wordt. Je 
kunt overigens maar een doelverzame-
ling tegelijkertijd hebben. Zodra je een 
andere verzameling aanwijst als doelver-
zameling, is de eerste verzameling dat 
niet langer. De verzameling blijft natuur-
lijk gewoon bestaan, maar als je op de 
B-toets drukt worden afbeeldingen niet 
meer naar die ene verzameling gestuurd. 
Vergeet niet dat als je weer met een 
snelle verzameling wilt werken en daar-
voor ook de B-toets wilt gebruiken, je 
eerst de doelverzameling moet uitscha-
kelen. Klik met de rechtermuisknop op 
de doelverzameling en kies Instellen als 
doelverzameling om de doelverzameling 
uit te schakelen.
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Stap een:
Voor we beginnen, wil ik eerst zeggen 
dat de meeste mensen niet zo ver hoe-
ven te gaan met trefwoorden. Ben je 
echter een beroepsfotograaf of werk je 
samen met stockfoto-agentschappen, 
dan draait een groot deel van je werk 
juist om trefwoorden. Gelukkig maakt 
Lightroom het je makkelijk. Er zijn meer-
dere manieren waarop je trefwoorden 
kunt toewijzen en er zijn verschillende 
redenen om voor de ene of de andere 
methode te kiezen. We beginnen met 
het deelvenster Trefwoorden vastleggen, 
rechts in het Lightroom-venster. Als je 
op een foto klikt, zie je daar de trefwoor-
den die al aan die foto zijn toegewezen. 
(Eigenlijk noem je het niet ‘toewijzen’ 
of ‘vastleggen’, maar zeg je dat ze zijn 
‘gelabeld’ met een trefwoord, dus bij de 
afbeelding hiernaast zeg je dan: ‘Ze zijn 
gelabeld met het trefwoord Football.’)

Stap twee:
Bij het importeren wees ik aan elk van 
deze foto’s twaalf trefwoorden toe, zoals 
‘Bucs’, ‘Football’, ‘NFL’ en ‘Patriots’. Onder 
deze opsomming zie je een veld met 
de tekst Klik hier om trefwoorden toe 
te voegen. Klik in dat veld en voer het 
trefwoord in dat je wilt toevoegen. Wil je 
meer termen toevoegen, plaats dan een 
komma tussen de afzonderlijke woorden. 
Druk op Return (pc: Enter) als je klaar 
bent. Ik voegde hier voor de in stap een 
geselecteerde foto als trefwoord de spe-
lersnaam Tom Brady toe. Makkelijker kan 
haast niet.

De meeste foto’s vind je vrij eenvoudig terug in Lightroom. Wil je foto’s van 
je vakantie in Frankrijk bekijken? Klik op de verzameling Frankrijk. Wil je alle 
foto’s van al je vakanties in Frankrijk zien, dan zoek je op het trefwoord Frankrijk. 
(Hierom voegde je bij het importeren van de foto’s die algemene trefwoorden 
toe.) Maar wat doe je als je alleen foto’s van de Pyreneeën wilt hebben? En dan 
alleen de foto’s met besneeuwde bergtoppen? Klinkt dat als iets wat je vaker 
gaat doen, sla deze paragraaf dan zeker niet over.

Foto’s sneller 
terugvinden 

met specifieke 
trefwoorden
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Stap drie:
Het deelvenster Trefwoorden vastleggen 
is ook ideaal als je hetzelfde trefwoord 
aan een groep foto’s wilt toewijzen. Stel 
dat je tijdens het eerste quarter van de 
wedstrijd 71 foto’s maakte. Selecteer 
eerst die 71 foto’s. (Klik op de eerste, 
houd de Shift-toets ingedrukt, blader 
naar de laatste foto in de reeks en klik 
daarop om die twee foto’s en alle daar-
tussen te selecteren.) Voeg vervolgens in 
het tekstveld Trefwoord je trefwoorden 
toe. Ik voerde hier de tekst ‘Eerste quarter’ 
in en Lightroom voegde dat automa-
tisch aan alle geselecteerde 71 foto’s toe. 
Daarom ga ik als ik veel foto’s hetzelfde 
trefwoord wil geven eerst naar het deel-
venster Trefwoorden vastleggen.

Tip: Trefwoorden kiezen
Bij het kiezen van trefwoorden stel ik 
mezelf altijd de vraag: ‘Als ik over een half 
jaar deze foto zoek, welke woorden zou 
ik dan invullen?’ En die woorden gebruik 
ik dan. Het werkt beter dan je denkt.

Stap vier:
Stel dat je aan enkele foto’s bepaalde 
trefwoorden wilt toewijzen, bijvoorbeeld 
alleen aan de foto’s met een bepaalde 
speler. Bij drie of vier foto’s die bij elkaar 
in de buurt staan, pas je de zojuist be-
schreven techniek toe. Maar gaat het om 
twintig of dertig foto’s die verspreid door 
de verzameling staan, dan is er niets 
beter dan het gereedschap Spuitbus 
waarmee je de trefwoorden op de foto’s 
spuit. Je vindt dit gereedschap, dat eruit-
ziet als een spuitbus verf, op de werkbalk 
onder de centrale voorvertoning in de 
weergavemodus Raster. Klik op het ge-
reedschap Spuitbus, controleer of in de 
vervolgkeuzelijst rechts daarvan de optie 
Trefwoorden is geselecteerd en voer in 
het tekstveld daarnaast ‘Ronde Barber’ 
of een ander voor die foto specifiek tref-
woord in.
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Stap vijf:
Blader door de foto’s en klik op elke foto  
van Ronde Barber die je tegenkomt. Het 
gereedschap Spuitbus ‘schildert’ dan de 
trefwoorden op je foto. Voeg zo veel tref-
woorden toe als je wilt, maar vergeet de 
komma niet. Om elke foto waar je met het 
gereedschap Spuitbus op klikt, verschijnt 
een witte rand en over de foto’s verschijnt 
een melding met de zojuist toegewezen 
trefwoorden (zie afbeelding). Wil je op 
meerdere foto’s naast elkaar hetzelfde 
trefwoord spuiten, houd de muisknop 
dan ingedrukt en sleep over die foto’s. 
Klik als je klaar bent met het gereedschap 
Spuitbus eenvoudig op de plek waar je 
hem vandaan haalde.

TIP: Trefwoordensets maken
Plaats trefwoorden die je vaker gebruikt in 
een trefwoordenset, dan zijn ze altijd maar 
één klik verwijderd. Voer in het tekstveld 
Trefwoordtags de trefwoorden in en klik 
vervolgens onder in het deelvenster op 
de vervolgkeuzelijst Trefwoordenset. Kies 
de optie Huidige instellingen opslaan als 
nieuwe voorinstelling. De trefwoorden 
worden toegevoegd aan de lijst met in-
gebouwde trefwoordensets als Huwelijks-
fotografie, Portretfotografie enzovoort.

Stap zes:
In het volgende deelvenster, Trefwoorden-
lijst, vind je een lijst met alle trefwoorden 
die je hebt gemaakt of die al in foto’s 
waren ingesloten toen je ze in Lightroom 
importeerde. Het cijfer rechts van elk 
trefwoord geeft aan hoeveel foto’s dat 
trefwoord hebben. Als je met de muisaan-
wijzer over het trefwoord beweegt, wordt 
er rechts van het trefwoord (en rechts 
van het cijfer) een pijl zichtbaar. Zodra je 
op die pijl klikt, worden alleen de foto’s 
met dat ene trefwoord getoond. (In het 
voorbeeld klikte ik op de pijl voor Ronde 
Barber en zijn alleen de twee foto’s met 
het trefwoord zichtbaar.) Je krijgt nu wel 
door waarom trefwoorden zo belangrijk 
zijn.
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Stap zeven:
Om orde te houden, kun je gebruikmaken 
van een hoofdtrefwoord met daaronder 
subtrefwoorden. In het voorbeeld hier-
naast is ‘Football’ het hoofdtrefwoord en 
zijn ‘NFL’, ‘Patriots’ en ‘Bucs’ de subtref-
woorden. Als je op het woord Football klikt 
(het overkoepelende trefwoord) zie je een 
lijst met alle bestanden in de bibliotheek 
die met een of meer van deze subtref-
woorden zijn gelabeld. Maar klik je op een 
van de subtrefwoorden, dan zie je alleen 
foto’s met dat trefwoord. Dit scheelt flink 
wat tijd.

TIP: Trefwoorden slepen en verwijderen
Trefwoorden kun je ook vanuit het deel-
venster Trefwoorden vastleggen recht-
streeks op een geselecteerde foto slepen. 
Of doe het omgekeerd en sleep de foto 
op de betreffende trefwoorden. Wil je niet 
alle, maar slechts één trefwoord van een 
foto verwijderen, verwijder dat trefwoord 
dan in het deelvenster Trefwoorden vast-
leggen eenvoudigweg uit het tekstveld 
Trefwoordtags. Wil je een trefwoord vol-
ledig verwijderen (van alle foto’s en uit 
het deelvenster Trefwoordenlijst), klik dan 
eerst in het deelvenster Trefwoordenlijst 
op het trefwoord en klik vervolgens op het 
minteken (-) linksboven in het deelvenster.

Stap acht:
Wil je van een gewoon trefwoord een 
overkoepelend trefwoord maken, sleep 
dan eenvoudigweg andere trefwoorden 
op dat ene trefwoord. Dat is alles. Heb je 
de trefwoorden die subtrefwoord worden 
nog toegevoegd, doe dan dit: klik met 
de rechtermuisknop op het trefwoord 
dat je als hoofdtrefwoord wilt gebruiken, 
kies in het snelmenu de optie Trefwoord 
maken in (zie afbeelding) en voer in het 
dialoogvenster het nieuwe subtrefwoord 
in. Klik op de knop Maken en dit nieuwe 
trefwoord belandt een trede lager dan 
het hoofdtrefwoord in de hiërarchie. Klik 
op de grijze driehoek, links van de hoofd-
term, als je toegevoegde subtrefwoorden 
wilt verbergen.
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Stap een:
Klik op de verzameling foto’s die je wilt 
hernoemen en selecteer met de toetsen-
combinatie Command-A (pc: Ctrl-A) alle 
foto’s in de verzameling. Kies in het menu 
Bibliotheek de optie Naam van foto’s wij-
zigen of gebruik de functietoets F2. Kies 
in het dialoogvenster Naam van foto’s 
wijzigen (zie afbeelding) in de vervolg-
keuzelijst Bestandsnaamgeving een van 
de voorinstellingen voor het samenstel-
len van een naam. Bijvoorbeeld de optie 
Aangepaste naam – reeks, waarbij er 
achter de naam die je invult automatisch 
een volgnummer wordt gezet, waarbij 
met 1 wordt begonnen.

Stap twee:
Klik op OK en vrijwel direct krijgen alle 
foto’s hun nieuwe naam. Dit hele proces 
duurt maar enkele seconden, maar het 
maakt een wereld van verschil als je foto’s 
zoekt. Niet alleen hier in Lightroom, maar 
vooral ook buiten Lightroom in mappen 
en in e-mails en dergelijke. Bovendien 
vinden klanten je ter goedkeurig ge-
stuurde foto’s zo ook eenvoudiger terug.

In hoofdstuk 1 bespraken we hoe je foto’s hernoemt bij het importeren in 
Lightroom vanaf de geheugenkaart van de camera. Foto’s die je vanaf de com-
puter importeert, houden dezelfde naam (omdat je ze alleen maar toevoegt 
aan Lightroom). Hebben ze nog steeds cryptische namen als ‘_DSC0035.jpg’, 
dan lees je hier hoe je de bestanden een begrijpelijkere naam geeft.

Foto’s hernoemen in 
Lightroom
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Stap een:
In het deelvenster Metagegevens, in 
de module Bibliotheek, vind je de in de 
foto opgeslagen informatie (de metage-
gevens) van een foto. Standaard toont 
Lightroom enkele basismetagegevens 
van de foto, zoals het merk en model 
van de camera, welke lens je gebruikte 
en dergelijke (de EXIF-gegevens) en je 
ziet de afmetingen van de foto, even-
tuele waarderingen of labels die je in 
Lightroom toevoegde en dergelijke. 
Nogmaals, dit is maar een klein deel van 
wat er is. Wil je alle informatie zien die de 
camera aan je foto toevoegde, kies dan 
in de vervolgkeuzelijst linksboven in het 
deelvenster de optie EXIF. Kies de optie 
EXIF en IPTC voor alle metagegevens, in-
clusief een veld voor het toevoegen van 
een bijschrift en je copyrightgegevens.

TIP: Meer informatie of snelzoeken
Een pijl rechts van een veld met meta-
gegevens is een directe koppeling naar 
meer informatie of naar een zoekmo-
gelijkheid. Blader bijvoorbeeld naar de 
EXIF-metagegevens (de informatie die 
je camera toevoegde). Beweeg nu de 
muisaanwijzer over de pijl rechts van ISO-
waarde lichtgevoeligheid. Enkele secon-
den is er een klein bericht zichtbaar dat 
vertelt wat de pijl doet. (In dit geval scha-
kel je met de pijl een filter in dat alleen 
alle met ISO 200 gemaakte foto’s toont.)

Bij het maken van een digitale foto slaat de camera automatisch een flinke 
hoeveelheid informatie in de foto op, zoals het model en merk van de came-

ra, het type lens waarmee je de foto maakte, het tijdstip en de datum en zelfs 
of je een flitser gebruikte of niet. Lightroom kan op basis van deze ingesloten 

EXIF-gegevens foto’s zoeken. Daarnaast kun je ook je eigen gegevens in het 
bestand opnemen, zoals copyrightgegevens of fotobijschriften voor het 

uploaden naar nieuws diensten.

De metagegevens 
van de foto 
bewerken en 
aanvullen

S
C

O
T

T
 K

E
LB

Y



Hoofdstuk 2 / Je foto’s beheren 90

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap twee:
De EXIF-gegevens die je camera toe-
voegde, kun je niet aanpassen. Er zijn 
wel andere velden waar je zelf informatie 
kunt toevoegen. Misschien wil je bij-
schriften toevoegen (bijvoorbeeld als je 
je foto’s op een nieuwssite plaatst). Klik 
dan bij de IPTC-metagegevens in het 
tekstveld Bijschrift en voer tekst in (zie 
afbeelding). Druk op Return (pc: Enter) 
als je klaar bent. In het deelvenster 
Metagegevens kun je ook sterren toewij-
zen of een label toevoegen. (Hoewel ik 
dat meestal niet daar doe.)

Stap drie:
Voor foto’s die je bij het importeren niet 
van copyrightgegevens voorzag, is het 
nog niet te laat. Je kunt het nu nog doen 
in de vervolgkeuzelijst Voorinstelling, 
boven in het deelvenster Metagegevens. 
Maakte je geen voorinstelling, voer de 
gegevens dan handmatig in. Blader om-
laag naar het onderdeel met copyright-
informatie (controleer of in de vervolg-
keuzelijst Copyrightstatus de optie Met 
copyright is geselecteerd) en voer daar 
je copyrightgegevens in. Dit kun je ook 
voor meerdere foto’s tegelijkertijd doen. 
Houd de Command-toets (pc: Ctrl-toets) 
ingedrukt en klik op alle foto’s waar je 
de copyrightgegevens aan wilt toevoe-
gen. Voer vervolgens in het tekstvak 
Copyright de informatie in. De informatie 
wordt direct aan alle geselecteerde foto’s 
toegewezen.

Opmerking: Deze metagegevens worden 
in de database van Lightroom opgesla-
gen. Zodra je foto’s vanuit Lightroom ex-
porteert als JPEG-, PSD- of TIFF-bestand, 
worden de gegevens (en ook alle 
kleurcorrecties en bewerkingen) in het 
bestand zelf opgeslagen. Bij Raw-foto’s 
werkt het anders. (En dat ontdek je in de 
volgende stap.)
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Stap vier:
Soms wil je een Raw-bestand aan een 
klant of collega geven of in een andere 
toepassing verder bewerken. Doordat 
het niet mogelijk is informatie direct 
in een Raw-bestand op te slaan, zijn 
metagegevens die je in Lightroom toe-
voegde (inclusief de copyrightgegevens, 
trefwoorden en zelfs uitgevoerde kleur-
correcties) dan niet zichtbaar. Om dit 
probleem te voorkomen, worden alle 
aan Raw-bestanden toegevoegde meta-
gegevens opgeslagen in een afzonderlijk 
bestand dat bij het Raw-bestand hoort: 
een XMP-bestand. Deze XMP-bestanden 
ontstaan niet vanzelf. Je maakt ze door 
voordat je iemand het Raw-bestand geeft 
eerst de toetsencombinatie Command-S 
(pc: Ctrl-S) te gebruiken. Op je computer 
zie je de originele Raw-foto en een XMP-
bestand met dezelfde naam, maar met 
de bestandsextensie .XMP (beide om-
cirkeld in de afbeelding). Deze twee be-
standen moeten bij elkaar blijven, want 
het ene bestand is de foto en het andere 
bevat de metagegevens van die foto.

Stap vijf:
Als je het Raw-bestand bij het importe-
ren converteerde naar een DNG-bestand, 
dan wordt zodra je de toetsencombina-
tie Command-S gebruikt de informatie 
in hetzelfde DNG-bestand opgeslagen. 
Dat is het grote voordeel van DNG-
bestanden: ze hebben geen apart XMP-
bestand nodig (zie ook hoofdstuk 1). Er 
is zelfs een Lightroom-voorinstelling 
(kies in het menu Lightroom de optie 
Catalogusinstellingen en klik op de tab 
Metagegevens) die automatisch elke 
aanpassing in het Raw-bestand naar het 
XMP-bestand schrijft. Het nadeel van 
het opslaan van metagegevens in XMP-
bestanden zit hem in de snelheid. Elke 
aanpassing die je maakt, moet Lightroom 
omzetten naar XMP. Omdat dat toch wat 
vertraging oplevert, laat ik het selectie-
vakje Wijzigingen automatisch naar XMP 
opslaan leeg. 
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Stap een:
Importeer een foto in Lightroom die 
gemaakt is met een digitale camera met 
ingebouwde (of extra) registratiemoge-
lijkheid van gps-gegevens. (Ricoh, Canon 
en Nikon produceren digitale camera’s 
met ingebouwde gps. Veel digitale spie-
gelreflexcamera’s van Nikon (maar ook 
Canon) hebben een gps-compatibele 
poort waar je bijvoorbeeld Nikons GP1-
eenheid op aansluit, die op dit moment 
zo’n 200 euro kost. Of gebruik Canons 
GP-EP2-eenheid die momenteel rond de 
300 euro kost.)

Stap twee:
Ga in de module Bibliotheek naar het 
deelvenster Metagegevens. Als de foto 
gps-informatie bevat, zie je onder in het 
deelvenster een veld met de naam ‘GPS’. 
Hier vind je de exacte coördinaten van 
de plek waar de opname is gemaakt (zie 
afbeelding).

Eerlijk is eerlijk, hier komt iets wat meer een ‘wauw, dat is cool’-effect oplevert dan 
dat het erg nuttig is, maar… wauw, het is cool! Als je camera ingebouwde gps 
heeft (en automatisch de exacte lengte- en breedtegraden noteert van de plek 
waar je de foto neemt) of als je een externe gps-eenheid hebt, verzamel dan je 
vrienden rond Lightroom en laat ze versteld staan. Met een enkele klik verschijnt 
er een kaart die exact aanwijst waar je stond toen je de foto nam. Indrukwekkend! 
Voor je het weet zetten ze straks ook nog een mens op Mars.

Laat je vrienden 
verbaasd staan met 

je camera met gps
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Stap drie:
Deze gps-informatie is al behoorlijk in-
drukwekkend, maar met wat nu komt, 
valt altijd weer bij iedere cursist de mond 
open van verbazing als ik het tijdens een 
workshop laat zien. Klik op de kleine pijl 
rechts van de gps-coördinaten (zie af-
beelding).

Stap vier:
Als je op die pijl klikt, start Lightroom de 
standaardwebbrowser, die automatisch 
contact maakt met Google Maps. Een 
kleurensatellietopname laat de exacte 
opnamelocatie zien (zie afbeelding). Geef 
toe, dat is toch cool! Goed, eerlijk ge-
zegd heb ik voor deze mogelijkheid nog 
steeds geen enkele meerwaarde kunnen 
bedenken, maar dat neemt niet weg 
dat ik het gewoon ongelofelijk cool vind. 
Iedereen vindt dat. We kunnen alleen 
niet uitleggen waarom. Lees verder als je 
nog iets meer wilt weten.
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Stap een:
In de module Kaart kun je je foto’s op 
twee manieren ordenen. (1) Als je foto’s 
hebt met ingebedde gps-coördinaten, 
plaatst Lightroom ze automatisch voor je 
op de wereldkaart. Misschien denk je dat 
je dit soort foto’s niet hebt. Kijk dan eens 
in je mobiele telefoon. De meeste mo-
derne mobiele telefoons (zoals de iPhone 
en de meeste op Android gebaseerde 
smartphones) voegen automatisch gps-
coördinaten aan foto’s toe. En zodra je 
die naar Lightroom brengt, belanden 
ze ‘op de kaart’. Maar ook zonder gps-
informatie heb je nog een kans. (2) Je 
kunt foto’s handmatig op de kaart zetten. 
Opmerking: Voor de module Kaart heb 
je een internetverbinding nodig, want 
er wordt een versie van Google Maps 
gebruikt.

Stap twee:
We kijken eerst naar de automatische 
methode. Daarvoor heb je foto’s met 
gps-informatie nodig. Heb je die niet, 
importeer dan een paar foto’s van je mo-
biele telefoon, dan kun je het nu even 
uitproberen. Klik op de module Kaart en 
klik op de fotoverzameling die je op de 
kaart wilt zetten. (Wil je alle foto’s met 
gps-informatie op de kaart zetten, klik 
dan in het deelvenster Catalogus op Alle 
foto’s.) Een oranje pin op de kaart geeft 
aan waar de foto werd gemaakt. Als je 
inzoomt, zie je dat de pin een markering 
is die aangeeft hoeveel foto’s op die plek 
werden gemaakt.

Lightroom 5 heeft nog een nieuwe manier om je foto’s te ordenen. Een behoor-
lijk visuele manier dit keer. Ook als je denkt dat je het nooit zult gebruiken, 
moet je het toch eens uitproberen. Gewoon omdat het zo goed in elkaar zit. Je 
zult verbaasd staan. Hoewel je dit in de nieuwe module Kaart uitvoert, vond 
ik het beter passen in dit Bibliotheek-hoofdstuk, want het heeft alles te maken 
met het ordenen van je afbeeldingen en dat is waar Bibliotheek over gaat.

Je foto’s op de 
wereldkaart zetten
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Stap drie:
Beweeg je muisaanwijzer over de oranje 
pin als je wilt weten welke foto’s zich 
achter die oranje markering verbergen. 
Lightroom opent een klein venster met 
een miniatuur van de eerste foto. Als je 
overigens dubbelklikt op de oranje pin, 
blijft de voorvertoning in beeld. Klik op 
de pijlen naar links en rechts aan de zij-
kant van het venster om andere foto’s 
te zien. (Of gebruik de pijltoetsen links 
en rechts op je toetsenbord.) Dubbelklik 
op een van de voorvertoningen om 
deze in de weergave Loep in de module 
Bibliotheek te openen. Zodra je op de 
oranje pin klikt, wordt hij goud en wor-
den alle foto’s geselecteerd. En dat maakt 
dit zo’n coole, visuele manier om je foto’s 
te ordenen.

Stap vier:
Maar wat als je foto’s geen gps-gegevens 
bevatten? Dan kun je nog steeds foto’s 
op de kaart zetten. Je zoekt dan zelf de 
locatie op (dat is eenvoudiger dan het 
klinkt) en sleept de afbeeldingen die je 
aan die locatie wilt koppelen naar die 
plek op de kaart. Zo heb ik hier een serie 
foto’s die ik in Parijs maakte, maar zon-
der gps-gegevens. Ga naar het zoekveld 
rechts boven de kaart. Zie je het zoek-
veld niet, breng het dan tevoorschijn 
met Command-F (pc: Ctrl-F). Typ ‘Parijs, 
Frankrijk’ in en Lightroom zoekt Parijs 
voor je op. Selecteer nu in de filmstrip 
alle foto’s van Parijs en sleep ze op de 
pin die Parijs representeert. En als je 
foto’s van een bekend monument hebt, 
zoals de Eiffeltoren of de Taj Mahal, dan 
zoek je eenvoudig op die woorden en 
Lightroom wijst je de weg.

S
C

O
T

T
 K

E
LB

Y



Hoofdstuk 2 / Je foto’s beheren 96

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap vijf:
Dit is best cool. Maar misschien vraag je 
je af wat dit te maken heeft met ordenen 
van je foto’s. Dat gebeurt zodra je een 
pin op de kaart hebt gevonden waar 
je naar terug wilt keren. Stel dat je die 
foto’s van Parijs plaatste en je ze altijd wilt 
kunnen zien, zonder dat je daarvoor de 
hele wereld moet afzoeken. Dan sla je 
de Parijsfoto’s op als locatie (zoiets als je 
‘favoriete foto op de kaart’). Klik daarvoor 
eerst op de oranje pin van Parijs en ver-
volgens op het plusteken (+) rechtsbo-
ven in het deelvenster Opgeslagen loca-
ties (bij de deelvensters links). Lightroom 
opent het dialoogvenster dat je hier ziet.

Stap zes:
Geef de locatie eerst een naam en bepaal 
vervolgens met de schuifregelaar Straal 
hoeveel kilometer (of meter) rond je lo-
catie meetelt voor de locatie. Stel dat je 
tijdens je vakantie in Parijs dagtochten in 
de omgeving maakte, waar je natuurlijk 
ook fotografeerde. Dan kun je die ge-
bieden ook opnemen in je locatie. Stel 
de straal dan bijvoorbeeld in op 50 kilo-
meter als je ongeveer die afstand reisde. 
De foto’s van je dagtochten verschijnen 
dan onder dezelfde pin als die van Parijs. 
Terwijl je de schuifregelaar sleept, zie je 
de straal als een witte cirkel op de kaart. 
Zo zie je duidelijk welk gebied erbinnen 
valt. Met de schuifregelaar direct onder 
de kaart kun je in- of uitzoomen. Tot slot 
is er het selectievakje Privé. Als je dit mar-
keert, verwijdert Lightroom automatisch 
alle gps-gegevens zodra je de bestanden 
buiten Lightroom opslaat. Zo weet nie-
mand dat je in Parijs was, behalve natuur-
lijk degenen die je foto’s zien en vragen: 
‘Hé, is dat niet Parijs?’ Klik op Maken om 
de locatie toe te voegen aan het deelven-
ster Opgeslagen locaties.
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Stap zeven:
Er zijn nog wat dingen die je over de 
module Kaart moet weten. Gebruik je 
een gps-eenheid voor je camera, dan 
worden de gps-gegevens niet recht-
streeks in de foto’s opgeslagen, maar in 
een tracklog. Dat is in feite een tekstbe-
stand met alle plekken waar je was toen 
je gps aanstond. Die gegevens worden 
achteraf aan de afbeeldingen gekop-
peld. In Lightroom kun je dat tracklog 
rechtstreeks importeren. Klik rechts van 
het slotje onder de kaart op het sym-
bool voor gps-tracklog en kies de optie 
Tracklog laden (zie afbeelding).

Stap acht:
Vergeet niet de tijdzone aan te passen 
als je met een gps-eenheid met tracklog 
reist. Dan komen de tijden die aan de 
foto’s hangen ook overeen met de tij-
den waarop je de foto werkelijk maakte. 
Vergeet je de tijd aan te passen dan zul je 
bij het importeren van de foto’s merken 
dat je een uur voor of achter loopt en 
misschien zelfs meer als je verder reisde. 
Gelukkig gaat Lightroom ervan uit dat 
je op mij lijkt en dat je vergat de tijd van 
je camera aan te passen. Selecteer in 
Lightroom alle foto’s van de reis en kies 
in het gps-tracklogmenu op de gereed-
schapsbalk de optie Tijdzoneverschil 
instellen voor het dialoogvenster dat je 
hier ziet. Daarin kun je uren bijtellen of 
aftrekken zodat de tijd in je foto’s en in je 
tracklog overeenkomen. Maar we zijn er 
nog niet.
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Stap negen:
Tot nu toe heb je alleen de tijd van de 
foto’s aangepast. Nu moet je ze nog op 
de kaart zetten. Selecteer de foto’s, open 
opnieuw het gps-tracklogmenu en kies 
de optie Foto’s automatisch taggen (zie 
afbeelding). Nu worden de foto’s toege-
voegd aan de kaart.

TIP: Inzoomen
Wil je snel inzoomen op een locatie, dub-
belklik dan op het gebied en je zoomt 
vanzelf een niveau in. Je kunt ook de 
schuifregelaar op de gereedschapsbalk 
gebruiken of de plus- en mintoets van 
je toetsenbord. Of houd de Option-toets 
(pc: Alt-toets) ingedrukt en sleep een se-
lectie rond het gebied waarop je flink wilt 
inzoomen. Tot slot kun je ook in- en uit-
zoomen met het scrollwieltje van je muis.

Stap tien:
Boven de kaart vind je een locatiefilter. 
Die komt goed van pas als je wilt weten 
welke foto’s in je bibliotheek op de kaart 
staan. Wil je alle foto’s met gps-infor-
matie zien, markeer dan in de module 
Bibliotheek in het deelvenster Catalogus 
de optie Alle foto’s. Keer terug naar de 
module Kaart en klik op de knop Getagd. 
Op de filmstrip worden alle getagde 
foto’s gemarkeerd. Wil je de foto’s zien 
waar de gps-informatie ontbreekt (bij-
voorbeeld om ze zelf op de kaart te zet-
ten), klik dan op de knop Niet getagd. Nu 
zijn al die foto’s gemarkeerd. Klik op de 
knop Zichtbaar op kaart als je wilt weten 
welke foto’s op de kaart zichtbaar zijn. Ik 
hoef denk ik niet uit te leggen wat Geen 
doet ;-)
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Stap elf:
We hebben het nog niet over de kaart 
zelf gehad. Daar kun je een aantal keu-
zen maken. Om te beginnen heet de 
standaardkaart ‘Hybride’. Dat betekent 
dat straatnamen en andere kaartinfor-
matie over de satellietweergave liggen. 
Maar er zijn ook andere weergaven, zoals 
Wegenkaart, Satelliet of Terrein. In de 
keuzelijst Type kaart kies je een andere 
stijl, bijvoorbeeld de wegenkaart die je 
hier ziet.

TIP: Je kunt de pin verplaatsen
Een eenmaal geplaatste pin kun je overal 
naartoe verschuiven. Wil je voorkomen 
dat je deze per ongeluk verplaatst, klik 
dan op het slotje onder de kaart.

Stap twaalf:
Dit heb ik tot het laatst bewaard. Er is 
eigenlijk nog een andere snelle manier 
om je foto’s op de kaart te zetten. Je 
herinnert je vast wel die kleine labels 
die in de rasterweergave van de module 
Bibliotheek onder de miniaturen verschij-
nen en vertellen of een foto bijvoorbeeld 
is bijgesneden of bewerkt? Daartussen 
staat ook een gps-label. (Het lijkt wat op 
een speld.) Als je daarop klikt, brengt 
Lightroom je naar de locatie van die foto 
op de kaart.

TIP: Je gps-locatie achterhalen
Misschien wil je de gps-gegevens voor je 
locatie weten (de lengte- en breedtegra-
den). Die vind je onderin het deelvenster 
Metagegevens.
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Stap een:
Vertel Lightroom eerst waar je wilt zoe-
ken. Wil je binnen een bepaalde verza-
meling zoeken? Klik dan in het deelven-
ster Verzamelingen op die verzameling. 
Boven de filmstrip, onder in het venster, 
zie je het pad naar de huidige locatie van 
de foto’s die je bekijkt. Druk de muisknop 
in op dat pad en kies in het snelmenu 
de optie Alle foto’s (of kies voor je snelle 
verzameling, de laatst geïmporteerde 
foto’s of een van de recente mappen of 
verzamelingen).

Stap twee:
Nu Lightroom weet waar je wilt zoeken, 
gebruik je een eenvoudige toetsen-
combinatie om het zoeken te starten: 
Command-F (pc: Ctrl-F). Boven het 
centrale voorvertoningsgebied in de 
module Bibliotheek komt de filterbalk 
tevoorschijn. De kans is groot dat je op 
tekst wilt zoeken. Voer in het tekstveld 
het woord in waarop je wilt zoeken. 
Lightroom doorzoekt standaard alles: 
de bestandsnaam, trefwoorden, titels, 
ingesloten EXIF-gegevens, noem maar 
op. Elke foto die aan de eisen voldoet, 
verschijnt als voorvertoning. (Hier zocht 
ik op het trefwoord luchtvaart.) Met de 
twee vervolgkeuzelijsten links van het 
zoekveld beperk je de zoekactie, zodat 
Lightroom alleen nog zoekt op bijvoor-
beeld bestandsnamen of trefwoorden.

Goed, nadat we de moeite hebben genomen alle foto’s bij het importeren alge-
mene trefwoorden te geven en later nog wat aanvullende trefwoorden, gaan 
we nu de vruchten ervan plukken. Alle foto’s staan in een database waarin we 
binnen een paar seconden exact die foto (of foto’s) vinden die we nodig heb-
ben. Dit is vanaf het begin ons doel geweest: alles goed inrichten en opstarten 
zodat we een snelle, overzichtelijke en gestroomlijnde database met de hele 
fotoverzameling krijgen. En het wordt tijd dat we het resultaat eens bekijken.

Snel foto’s vinden!
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Stap drie:
Je kunt ook zoeken op een kenmerk. Klik 
op de filterbalk op het woord ‘Kenmerk’ 
voor de opties daarvan. Eerder in dit 
hoofdstuk gebruikten we het filter 
Kenmerk als we alleen de als Keuze ge-
markeerde foto’s willen zien (door op de 
witte vlag te klikken). Hoewel deze optie 
dus geen onbekende is, wil ik er nog 
een paar dingen over kwijt. Als eerste de 
waardering met sterren. Wanneer je op 
de vierde ster klikt, wordt er zo gefilterd 
dat je alleen de foto’s ziet met ten minste 
vier sterren (dus de foto’s met vier en die 
met vijf sterren). Wil je alleen de vierster-
renfoto’s zien, houd de muisknop dan 
ingedrukt op het groterdan- of isgelijkte-
ken (≥), rechts van het woord Classificatie 
en kies de optie Classificatie is gelijk aan 
(zie afbeelding).

Stap vier:
Naast het zoeken op tekst en kenmer-
ken, kun je foto’s ook vinden op basis 
van hun ingebedde metagegevens. Als 
je wilt, kun je foto’s zoeken op basis 
van de lens waarmee ze zijn gemaakt, 
de ISO-instelling, de diafragmawaarde 
of een van de vele andere instellin-
gen. Klik op de filterbalk op het woord 
‘Metagegevens’. Als je daarop klikt, ver-
schijnen er flink wat kolommen in beeld 
waarmee je zoekt op basis van datum, 
cameramerk en -model, lenzen of labels 
(zie afbeelding). Maar als je voor het vin-
den van bestanden moet onthouden 
welke lens je voor die foto’s gebruikte, 
heb je niet bepaald goed werk geleverd 
bij het hernoemen van de bestanden en 
het toewijzen van trefwoorden. (Ik zeg 
verder niets.) Dit moet echt je laatste red-
middel zijn.
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Stap vijf:
Ook hier heb je vier methoden om te 
zoeken.

Op datum:
Misschien weet je nog in welk jaar de 
foto die je zoekt werd genomen. Klik dan 
in de kolom Datum op dat jaar. Alleen de 
foto’s die je in dat jaar maakte, verschij-
nen in beeld. Wil je het zoekresultaat ver-
der inperken, klik dan op het naar rechts 
wijzende pijltje links van het jaar. Je ziet 
nu ook alle maanden, met daaronder de 
dagen (zie afbeelding).

Op camera:
Als je niet meer weet in welk jaar je de 
foto maakte, maar wel weet welke ca-
mera je gebruikte, klik dan in de kolom 
Camera op de camera waarmee je foto-
grafeerde. Rechts van de cameranaam 
zie je hoeveel foto’s je met die camera 
maakte. Zodra je op de camera klikt, ver-
schijnen alle foto’s die je met die camera 
maakte.

Op lens:
Gebruikte je een groothoeklens, klik dan 
in de kolom Lens op de lens waarmee 
je de foto maakte. Alle met die lens ge-
maakte foto’s verschijnen in beeld. Dit is 
handig als je weet dat je de foto maakte 
met een bijzondere lens, zoals een vis-
ooglens (zie afbeelding). Waarschijnlijk 
vind je de foto vrij snel terug. Je bent 
overigens niet verplicht de volgorde 
Datum, dan Camera en daarna Lens te 
handhaven. Klik in willekeurige volgorde. 
Deze kolommen worden steeds als je 
klikt aangepast.

Op label:
De laatste kolom doet denken aan de 
zoekmogelijkheden van Kenmerk. Deze 
kolom is vooral nuttig als je 47 met een 
visooglens gemaakte foto’s vond en weet 
dat je een label gaf aan de beste daarvan. 
Zo zoek je nog een stapje nauwkeuriger. S
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Stap zes:
Stel dat je niet altijd de datum weet en 
dat je veel fotografeert bij schemering. In 
dat geval is zoeken op ISO-waarde een 
beter idee. Gelukkig kun je elke kolom 
zo aanpassen dat hij naar relevante me-
tagegevens zoekt. Klik op de kop van 
de betreffende kolom en kies in de ver-
volgkeuzelijst een nieuwe optie. Ik koos 
hier voor de eerste kolom de optie ISO-
snelheid. In de eerste kolom worden nu 
al mijn ISO-waarden opgesomd. Om mijn 
schemerfoto’s te vinden hoef ik alleen 
maar op 800, 1600 of hoger te klikken. 
Een andere nuttige keuze is een kolom 
instellen op Fotograaf (de copyrightinfor-
matie). Daarmee vind ik snel alle foto’s in 
mijn catalogus die door andere mensen 
werden gemaakt.

Stap zeven:
Wil je nog een stapje verdergaan? 
(Natuurlijk wil je dat!) Met ingedrukte 
Command-toets (pc: Ctrl-toets) kun je 
zelfs meerdere zoekopties selecteren. 
Probeer maar uit: houd de Command-
toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt en klik 
op de knop Tekst, vervolgens op de 
knop Kenmerk en dan op de knop 
Metagegevens en ze komen om de beurt 
tevoorschijn. Zo kun je zoeken naar een 
foto met een bepaald trefwoord (Londen 
in dit geval), gemarkeerd als Keuze, met 
een rood label, gemaakt met ISO 200, 
een 28-30mm-lens, in liggende positie 
gemaakt met een Nikon D3S. En weet je 
wat echt gaaf is? Deze criteria kun je ook 
nog eens opslaan als zelfgedefinieerde 
voorinstelling. Dit is echt briljant!
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Meerdere catalogi 
maken en gebruiken

Stap een:
Tot nu toe hebben we met de catalo-
gus gewerkt die werd gemaakt toen je 
Lightroom de eerste keer startte. Wil je 
nu bijvoorbeeld een aparte catalogus 
maken waarin je alle familiefoto’s, reis-
foto’s of sportfoto’s beheert, kies dan in 
het menu Bestand de optie Nieuwe cata-
logus (zie afbeelding). Geef de catalogus 
in het dialoogvenster Map met nieuwe 
catalogus maken een eenvoudige naam 
(bijvoorbeeld Bruiloftscatalogus). Kies 
ook een locatie waar de catalogus wordt 
bewaard. Om de zaken zuiver te houden, 
bewaar ik zelf alle catalogi in de map 
Lightroom. Dan weet ik altijd waar ze zijn.

Stap twee:
Klik vervolgens op de knop Maken. 
Lightroom sluit de database en zichzelf 
en herstart vervolgens met de gloed-
nieuwe catalogus zonder foto’s of andere 
zaken (zie afbeelding). Klik op de knop 
Importeren (linksonder in Lightroom), 
dan brengen we met wat bruiloftsfoto’s 
de bal aan het rollen.

Lightroom is ontworpen voor het beheren van letterlijk tienduizenden afbeel-
dingen. Ik ken fotografen met meer dan honderdduizend foto’s in hun cata-
logus en Lightroom weet er raad mee. Op het moment dat je catalogus zo 
omvangrijk wordt, wordt Lightroom wat trager. Gelukkig ben je niet beperkt tot 
die ene catalogus. Je mag er zo veel maken als je wilt die je dan laadt als je ze 
nodig hebt. Het voordeel is dat de catalogi hanteerbaar blijven en Lightroom 
snel blijft reageren.
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Stap drie:
Vanaf hier weet je hoe je een catalogus 
met beelden vult (importeer meer foto’s, 
wijs trefwoorden toe, maak verzame-
lingen, gewoon het gebruikelijke). Is de 
nieuwe catalogus met bruidsfoto’s klaar 
en wil je terug naar de oorspronkelijke 
hoofdcatalogus, kies dan in het menu 
Bestand onder Recente bestanden ope-
nen de optie Lightroom 5 Catalogus (de 
hoofdcatalogus, zie afbeelding). Klik in 
het dialoogvenster Catalogus openen op 
de knop Opnieuw starten en Lightroom 
slaat de catalogus met bruiloftsfoto’s op, 
sluit af en start opnieuw met de hoofd-
catalogus. Dat klinkt omslachtig, maar 
gelukkig gaat het lekker vlot.

Stap vier:
Je kunt ook al voor het starten van 
Lightroom kiezen met welke catalogus 
je wilt werken. Houd dan eenvoudig de 
Option-toets (pc: Alt-toets) ingedrukt 
terwijl je Lightroom start. In het dia-
loogvenster Catalogus selecteren kies je 
vervolgens welke catalogus je wilt ope-
nen. Opmerking: Wil je een zelfgemaakte 
Lightroom-catalogus openen die niet in 
deze vervolgkeuzelijst staat (omdat je 
hem bij het maken niet opsloeg in de 
map Lightroom of omdat je hem recent 
niet gebruikte), klik dan op de knop Een 
andere catalogus kiezen, linksonder in 
het dialoogvenster. Zoek de catalogus 
met het gebruikelijke dialoogvenster 
Openen. Waarschijnlijk had je het al 
door: met de knop Een nieuwe catalogus 
maken kun je hier alsnog een nieuwe ca-
talogus beginnen.

TIP: Altijd dezelfde catalogus
Wil je dat Lightroom altijd start met een 
bepaalde catalogus, dan regel je dat ook 
in dit dialoogvenster. Klik eerst op de 
catalogus die de standaardcatalogus bij 
opstarten wordt en markeer vervolgens 
onder de opsomming met catalogi het 
selectievakje Deze catalogus altijd laden 
bij het opstarten.
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Stap een:
We beginnen het beschreven scenario 
op de laptop. De eerste stap is beslis-
sen of we een map exporteren (met alle 
geïmporteerde foto’s van de opname) 
of een verzameling (alleen de beste, als 
Keuze gemarkeerde opnamen). In dit 
geval kiezen we voor een map. Klik in 
het deelvenster Mappen op de map die 
je wilt samenvoegen met de hoofdca-
talogus in de studio. (Had je hier een 
verzameling gekozen, dan is het enige 
verschil dat je dan naar het deelvenster 
Verzamelingen moet gaan en de ver-
zameling van die sessie kiest. In beide 
gevallen komen alle toegevoegde meta-
gegevens en in Lightroom uitgevoerde 
bewerkingen op de andere machine 
terecht.)

Stap twee:
Kies in het menu Bestand de optie 
Exporteren als catalogus (zie afbeelding).

Als je bij het fotograferen op locatie met een laptop werkt, wil je na afloop alle 
bewerkingen, trefwoorden, metagegevens en natuurlijk ook de foto’s zelf in de 
Lightroom-catalogus op de studiocomputer krijgen. Dit is eenvoudiger dan je 
denkt. Eerst vertel je welke catalogus vanaf de laptop moet worden geëxpor-
teerd en vervolgens breng je de door Lightroom gemaakte map naar de studio-
computer waar je hem importeert. Je neemt alleen een paar beslissingen over 
hoe Lightroom het proces uitvoert en dan doet Lightroom het lastige werk.

Van laptop naar 
desktop: catalogi 

op twee computers 
synchroniseren
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Stap drie:
Geef boven in het dialoogvenster 
Exporteren als catalogus (zie afbeel-
ding) de catalogus een naam en kijk 
dan onder in het dialoogvenster waar 
je enkele belangrijke beslissingen moet 
nemen. Standaard gaat het dialoogven-
ster ervan uit dat je de bij het importeren 
in Lightroom gemaakte voorvertoningen 
wilt meenemen en ik laat dit selectie-
vakje altijd gemarkeerd. (Als ze op de 
studiocomputer zijn geïmporteerd, wil 
ik namelijk niet nog eens wachten tot 
ze opnieuw zijn opgebouwd.) Je kunt 
er ook voor kiezen slimme voorverto-
ningen op te nemen. Markeer je het 
selectievakje Alleen geselecteerde foto’s 
exporteren, dan worden alleen de foto’s 
geëxporteerd die in de map staan die je 
selecteerde voor je het dialoogvenster 
opende. De belangrijkste keuze hier is 
waarschijnlijk het tweede selectievakje: 
Negatiefbestanden exporteren. Als deze 
optie is uitgeschakeld, worden alleen 
voorvertoningen en metagegevens ge-
exporteerd, en niet de eigenlijke foto’s. 
Markeer dit tweede selectievakje als je 
de foto’s liever zelf importeert. (Ik wil dat 
altijd.)

Stap vier:
Zodra je op de knop Catalogus exporte-
ren klikt, wordt de verzameling geëxpor-
teerd. Meestal duurt dat niet lang, maar 
naarmate er meer foto’s in de verzame-
ling of map staan, duurt het natuurlijk 
wat langer. Nadat het exporteren is vol-
tooid, zie je op de computer de geëxpor-
teerde map (zie afbeelding). Dit bestand 
bewaar ik meestal op het bureaublad, 
want hierna kopieer ik hem eerst naar 
een externe harde schijf en pas daarna 
stuur ik de map met foto’s naar de stu-
diocomputer. Dus ga je gang en kopieer 
deze map nu naar een externe harde 
schijf.
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Stap vijf:
Sluit, zodra je weer in de studio bent, de 
harde schijf aan op de studiocomputer 
en kopieer de map naar je fotobewaar-
plek. (En dat is de in hoofdstuk 1 ge-
maakte map Mijn Lightroom-foto’s.) Kies 
nu op de studiocomputer in het menu 
Bestand de optie Importeren vanuit 
catalogus. Blader in het dialoogvenster 
naar de map die je naar de studiocom-
puter kopieerde en klik in die map op 
het bestand met de bestandsextensie 
.LRCAT (zie afbeelding). Klik op de knop 
Kiezen. In de afbeelding zie je overigens 
dat Lightroom vier items in deze map 
maakte: (1) een bestand met de voorver-
toning, (2) een bestand met de slimme 
voorvertoningen, (3) het bestand van de 
catalogus en (4) een map met de foto’s.

Stap zes:
Als je op de knop Kiezen klikt, verschijnt 
het dialoogvenster Importeren uit cata-
logus (zie afbeelding). Foto’s waar het se-
lectievakje naast de voorvertoning is ge-
markeerd, worden geïmporteerd (ik laat 
ze altijd allemaal gemarkeerd). In het on-
derdeel Nieuwe foto’s zie je de vervolg-
keuzelijst Bestandsafhandeling. Omdat 
de foto’s al naar de goede map op de 
studiocomputer zijn gekopieerd, kies ik 
hier de standaardinstelling Nieuwe foto’s 
aan catalogus toevoegen zonder ze te 
verplaatsen (zie afbeelding). Wil je ze di-
rect vanaf de harde schijf naar een map 
op de computer kopiëren, kies dan de 
kopieeroptie. Er is nog een derde optie, 
maar ik zou niet weten waarom je de 
foto’s nu niet wilt importeren. Klik op de 
knop Importeren en deze foto’s verschij-
nen in een map met alle op de laptop 
uitgevoerde bewerkingen, toegevoegde 
trefwoorden en dergelijke.
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Stap een:
Kies in het menu Lightroom (pc: 
Bewerken) de optie Catalogus instel-
lingen. Klik boven in het dialoogven-
ster Catalogusinstellingen op de tab 
Algemeen (zie afbeelding). Onder in het 
dialoogvenster zie je de vervolgkeuzelijst 
Back-up van catalogus maken met au-
tomatische back-upmogelijkheden voor 
de huidige catalogus. Kies hoe vaak je 
een back-up wilt maken. Ik adviseer je de 
optie Eenmaal per dag bij het afsluiten 
van Lightroom. Zo wordt steeds als je 
klaar bent met Lightroom een back-up 
gemaakt. Zou er iets mis gaan met de 
database van de catalogus, dan raak je 
hooguit een dag werk kwijt.

Stap twee:
De volgende keer dat je Lightroom ver-
laat, herinnert een dialoogvenster je 
eraan dat je een back-up moet maken. 
Klik op de knop Back-up maken (zie af-
beelding) en het gebeurt vanzelf. (Het 
duurt niet lang, dus laat je niet verleiden 
door de knoppen waarmee je de back-
up overslaat of naar morgen verschuift. 
Dat zijn instinkers.) Standaard worden 
de back-ups van de catalogus bewaard 
in submappen in de map Lightroom die 
op zijn beurt in de map Afbeeldingen 
staat. Het is veel te riskant als je de cata-
logus waarmee je werkt en de back-up-
kopieën op dezelfde harde schijf bewaart. 
Daarom raad ik je aan dat je op de knop 
Kiezen klikt, naar een externe harde schijf 
navigeert en dan op Kiezen (pc: OK) klikt.

In het catalogusbestand van Lightroom wordt allerlei informatie over de foto 
opgeslagen. Het is een onmisbaar bestand en je moet de catalogus dan ook 
per se regelmatig opslaan. Want als er om een of andere reden iets misgaat 

met de database van de catalogus, kun je het wel vergeten. (Tenzij je natuurlijk 
een back-up van de catalogus hebt, dan hoef je niets te vergeten.) Het goede 

nieuws is dat Lightroom een back-up maakt van deze database, maar alleen als 
je eerst vertelt dat dit moet.

Een back-up van je 
verzameling maken 
(ENORM belangrijk!)
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Stap drie:
Goed, je hebt nu een back-up. Maar wat 
doe je eigenlijk als de catalogus niet kan 
worden gelezen of als de harde schijf 
crasht? Hoe herstel je de catalogus? 
Start Lightroom en kies dan in het menu 
Bestand de optie Catalogus openen. 
Blader in het dialoogvenster naar de 
map met back-ups (daar waar je ze in 
stap twee hebt opgeslagen). Daar staan 
alle back-ups in mappen gesorteerd 
op datum en tijd. Open de map van de 
datum die je zoekt en klik in die map op 
het LRCAT-bestand (dat is de back-up). 
Klik op de knop Open en je kunt weer 
aan de slag.

TIP: Optimaliseer de catalogus als alles 
wat trager wordt
Tegen de tijd dat je echt veel foto’s in 
Lightroom hebt staan (ik heb het over 
tienduizenden), wordt Lightroom gelei-
delijk wat trager. Merk je dat dit gebeurt, 
kies dan in het menu Bestand de optie 
Catalogus optimaliseren. Zo optimaliseer 
je de werking van de huidige, geopende 
catalogus. Het duurt een paar minuut-
jes, maar die tijd verdien je ruimschoots 
terug door de snellere werking. Ook als 
er niet tienduizenden foto’s in je cata-
logus staan, is het een goed idee eens 
in de zoveel maanden de catalogus te 
optimaliseren. Zo werkt het programma 
steeds met maximale snelheid. Je kunt 
dit overigens ook doen als je een back-
up van de catalogus maakt. Markeer dan 
het selectievakje Catalogus optimaliseren 
na het maken van een back-up.
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Stap een:
Een klein uitroepteken naast de minia-
tuur van een foto (zie afbeelding) bete-
kent dat Lightroom de originele foto van 
die voorvertoning niet vindt. Er zijn twee 
hoofdredenen waarom foto’s ontbreken. 
De eerste mogelijke reden is dat de foto’s 
eenvoudig offline zijn. Dit betekent dat 
Lightroom ze niet vindt omdat de origi-
nele foto’s op een externe harde schijf 
staan die momenteel niet is aangesloten. 
Zodra Lightroom merkt dat je de harde 
schijf weer aansluit, herstelt het de kop-
pelingen en is alles weer in orde. Maar 
als je de foto’s niet op een externe harde 
schijf hebt gezet, is er een ander pro-
bleem: ze zijn verplaatst of gewist. Je zult 
op zoek moeten gaan.

Stap twee:
Klik op dat kleine uitroepteken om te 
ontdekken waar je foto het laatst is 
gezien. In een dialoogvenster vertelt 
Lightroom je dat het originele bestand 
niet gevonden is. Dat wist je natuurlijk al, 
maar belangrijker is dat onder die grieze-
lige waarschuwing de vorige locatie staat. 
(Je ziet dus meteen of het inderdaad een 
verwijderbare harde schijf of ander ex-
tern apparaat was.) Als je de bestanden 
(of de map) alleen maar hebt verplaatst, 
vertel je Lightroom gewoon waar je ze 
hebt gelaten. (En dat doe je in de vol-
gende stap.)

Als je een tijdje met Lightroom werkt, duikt er vroeg of laat rechts van 
een miniatuur een klein uitroepteken op. Dat betekent dat Lightroom de 

originele foto niet vindt. Je ziet de miniatuur van de foto en daarop kun 
je ook flink inzoomen in de weergavemodus Loep, maar bewerkingen als 
een kleurcorrectie, het aanpassen van de witbalans en dergelijke zijn niet 

mogelijk. Daarvoor heeft Lightroom het originele fotobestand nodig. Hier 
lees je hoe je de koppeling naar de originele foto herstelt.

Ontbrekende foto’s 
opnieuw koppelen
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Stap drie:
Klik op de knop Zoeken. Blader in het 
dialoogvenster Zoeken (zie afbeelding) 
naar de in de waarschuwing genoemde 
foto. (Ik weet dat je nu denkt: hé, ik heb 
dat bestand helemaal niet verplaatst! 
Maar wees eerlijk: bestanden verplaat-
sen zich niet vanzelf op je harde schijf. 
Je bent gewoon vergeten dat je het be-
stand verplaatste.) Heb je hem gevonden, 
klik er dan op en klik vervolgens op de 
knop Eerste keuze. De foto wordt op-
nieuw gekoppeld. Heb je een hele map 
verplaatst, markeer dan het selectievakje 
Zoeken naar foto’s binnen bereik. Als je 
dan een van de ontbrekende foto’s vindt, 
worden automatisch alle ontbrekende 
foto’s in die map opnieuw gekoppeld.

TIP: Alle koppelingen behouden
Wil je dat al je foto’s aan hun bestanden 
zijn gekoppeld (en je dat griezelige uit-
roepteken nooit ziet), kies dan in de mo-
dule Bibliotheek in het menu Bibliotheek 
de optie Ontbrekende foto’s zoeken. Alle 
foto’s waarvan de koppeling is verbroken, 
verschijnen nu in de rasterweergavemo-
dus, waar je de koppelingen snel herstelt 
met de zojuist beschreven methode.
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Stap een:
Krijg je bij het starten van Lightroom 
een waarschuwing zoals hiernaast (bo-
venste afbeelding), geef Lightroom dan 
de kans het probleem zelf op te lossen 
en klik op de knop OK. De kans is vrij 
groot dat Lightroom de fout kan oplos-
sen en dan is het probleem verholpen. 
Kan Lightroom het probleem niet oplos-
sen, dan verschijnt er een waarschuwing 
zoals in de tweede afbeelding. In dat 
geval is het tijd om de reservekopie van 
de catalogus (je weet wel, die back-up 
waar we een paar bladzijden geleden 
over spraken) tevoorschijn te halen.

Stap twee:
Als je een back-up hebt van de catalogus, 
gebruik je die en kun je weer aan de slag. 
Bedenk wel dat als je drie weken gele-
den voor het laatst een back-up maakte, 
alles wat je na die tijd in Lightroom deed 
nu verdwenen is. Daarom is het zo be-
langrijk dat je regelmatig een back-up 
maakt van je catalogus. Werk je voor 
klanten, maak dan dagelijks een back-up. 
Gelukkig is het herstellen vanaf een back-
up vrij eenvoudig. Ga eerst naar de harde 
schijf met je back-up. (Denk eraan dat 
je de back-upcatalogus op een aparte 
harde schijf opslaat. Doe je dat niet, dan 
zou je de back-up meteen kwijt zijn als 
de computer kapot zou gaan.) Ga naar 
de map waarin je de back-ups van de 
catalogus opslaat en dubbelklik op de 
laatste back-up (de recentste datum). In 
die map staat de back-upcatalogus (zie 
afbeelding).

Het is vrij onwaarschijnlijk dat de catalogus van Lightroom een groot probleem 
oplevert. In alle jaren dat ik het programma gebruik, is me dat pas een keer 
overkomen. En als het gebeurt, is de kans groot dat Lightroom het zelf kan 

oplossen. Dat is wel zo prettig. Je loopt een veel groter risico dat je harde schijf 
kapotgaat of dat je computer (met de enige kopie van je catalogus) overlijdt of 
gestolen wordt. Hier lees je hoe je deze potentiële rampen voorkomt en wat je 

doet als het toch helemaal misgaat.

Rampenbestrijding
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Stap drie:
Zoek nu de kapotte Lightroom 5-catalo-
gus (op mijn computer stat hij in de map 
Lightroom in de map Afbeeldingen) en 
verwijder dat bestand. Sleep vervolgens 
het back-upbestand in de map op je 
computer waaruit je zojuist het kapotte 
bestand verwijderde.

TIP: De catalogus terugvinden
Misschien weet je niet meer waar je de 
Lightroom-catalogi opslaat. Geen pro-
bleem, Lightroom vertelt het je zo. Kies in 
het menu Lightroom (pc: Bewerken) de 
optie Catalogusinstellingen. Klik op de 
tab Algemeen en onder Locatie zie je het 
pad naar je catalogus.

Stap vier:
Tot slot open je eenvoudig deze nieuwe 
catalogus in Lightroom 5. Kies in het 
menu Bestand de optie Catalogus ope-
nen. Ga naar de locatie waar je de back-
upkopie van de catalogus op je computer 
opsloeg, zoek het back-upbestand, klik 
erop en klik op OK. Alles is weer zoals het 
was. (Nogmaals, alleen als je regelmatig 
een back-up maakt. Anders ziet alles er 
weer uit als toen je een tijdje geleden 
de laatste back-up maakte.) De back-up 
onthoudt overigens ook waar je foto’s 
zijn opgeslagen. En mocht het op een of 
andere manier niet werken, ga dan terug 
naar de laatste projecten en herstel de 
koppelingen.

TIP: Als je computer kapot ging…
Soms is de catalogus niet het probleem, 
maar de computer. Bijvoorbeeld als je 
harde schijf het begeeft, als je laptop 
wordt gestolen enzovoort. Dan werkt het 
eigenlijk niet veel anders. Je hoeft alleen 
niet eerst het corrupte bestand te zoe-
ken en te verwijderen, want dat is al ver-
dwenen. Sleep de back-upkopie van de 
catalogus in de nieuwe, lege Lightroom-
map. (Die map wordt gemaakt zodra 
je Lightroom de eerste keer start op je 
nieuwe computer of nieuwe harde schijf.)
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Een verzameling verwijderen
Klik in het deelvenster Verzamelingen 
op de verzameling die je wilt verwijde-
ren en klik vervolgens op de knop met 
het minteken (-), rechtsboven in het 

deelvenster. Zo verwijder je de verza-
meling, maar niet de foto’s zelf.

 ▼ Foto’s toevoegen aan een 
bestaande verzameling

Sleep foto’s die je aan een bestaande 
verzameling wilt toevoegen eenvoudig 
vanuit het centrale voorvertoningsge-
bied (of de filmstrip) naar de verzame-
ling.

 ▼ Een verzameling hernoemen
Klik met de rechtermuisknop op de 
verzameling die je wilt hernoemen en 
kies in het snelmenu de optie Naam 
wijzigen.

 ▼ Het delen van instellingen voor 
slimme verzamelingen

Klik met de rechtermuisknop op een 
slimme verzameling en kies de optie 
Instellingen slimme verzameling expor-
teren als je de eigenschappen van de 
slimme verzameling wilt opslaan zodat 
je ze kunt delen met vrienden. Nadat 
je ze hebt verzonden, importeren zij ze 
dan met de optie Instellingen slimme 
verzameling importeren van hetzelfde 
snelmenu.

 ▼ Trefwoorden delen
Als je trefwoorden wilt gebruiken in een 
kopie van Lightroom op een andere 
computer of ze met vrienden en collega’s 
wilt delen, kies dan in het menu Metage-
gevens de optie Trefwoorden exporteren 
om een tekstbestand met alle tref-
woorden te maken. Ga naar de andere 
gebruiker, kies in het menu Metagege-
vens de optie Trefwoorden importeren 
en zoek het bestand met trefwoorden 
dat je eerder exporteerde. Je kunt ook 
trefwoorden rechtstreeks vanuit tekstbe-
standen kopiëren en in het deelvenster 
Trefwoorden vastleggen plakken.

 ▼ Snel trefwoorden toewijzen 
aan geselecteerde foto’s

Als je in het deelvenster Trefwoor-
denlijst de muisaanwijzer over een 
trefwoord beweegt, verschijnt er een 
selectievakje waarmee je dat woord aan 
de geselecteerde foto toewijst.

 ▼ Snel subtrefwoorden maken
Als je met de rechtermuisknop op een 
trefwoord in het deelvenster Trefwoor-
denlijst klikt, vind je in het snelmenu de 
optie Nieuwe trefwoorden in dit tref-
woord plaatsen. Alle trefwoorden die je 
vanaf nu maakt, zijn een subtrefwoord 
van dit trefwoord. Totdat je de optie 
uitschakelt. (Kies nogmaals de optie in 
het snelmenu.)

 ▼ Automatisch de bovenste 
navigatiebalk verbergen

Zoals gezegd, schakel ik altijd eerst de 
optie Automatisch verbergen uit (zodat 
de deelvensters niet de hele tijd tevoor-

schijn komen en weer verdwijnen) en 
haal ik ze handmatig tevoorschijn als 
ik ze nodig heb. Voor de bovenste balk 
kun je de functie Automatisch ver-
bergen net zo goed wel ingeschakeld 
houden. Je komt er nauwelijks, hoewel 
er mensen zijn die liever met de muis 
dan met de sneltoetsen van de ene naar 
de andere module gaan. Als Automa-
tisch verbergen is ingeschakeld, blijft 
de balk verborgen tot je op de grijze 
driehoek in het midden klikt. Klik op de 
module die je nodig hebt en zodra je de 
muisaanwijzer weghaalt, verdwijnt de 
bovenkant weer uit beeld. Probeer het 
maar eens uit. Wedden dat je het voort-
aan zo doet?

 ▼ Ongebruikte trefwoorden 
verwijderen

Grijze trefwoorden in het deelvenster 
Trefwoordenlijst zijn aan geen enkele 
foto in Lightroom toegewezen. Met de 
optie Niet-gebruikte trefwoorden wis-
sen in het menu Metagegevens wis je 
deze eenzame trefwoorden (en maak je 
de trefwoordenlijst zuiverder en korter).

 ▼ De deelvensters vergroten
Wil je de deelvensters breder (of mis-
schien juist smaller) maken, beweeg de 
muisaanwijzer dan over de rand tegen 
het centrale voorvertoningsgebied. De 
muisaanwijzer krijgt de vorm van een 
dubbele pijl waarmee je de grootte 
aanpast. Dit werkt ook in de filmstrip.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Meer opties voor de werkbalk
Op de werkbalk onder het centrale 
voorvertoningsgebied toont Lightroom 
standaard flink wat gereedschappen en 
mogelijkheden. Klik op de kleine drie-
hoek helemaal rechts op de werkbalk 
als je wilt kiezen welke je wilt zien. (Er 
zijn er zelfs een paar waarvan je mis-
schien niet wist dat ze bestonden.) De 
opties met een vinkje worden getoond. 
Klik op de opties die je wilt toevoegen.

 ▼ In- en uitzoomen
Voor in- en uitzoomen in de weergave-
modus Loep gebruik je dezelfde toet-
sencombinatie als in Photoshop. Zoom 
in met Command-+ (pc: Ctrl-+) en zoom 
uit met Command-- (pc: Ctrl--).

 ▼ Uitvinden in welke 
verzameling een foto staat

Als je bij het doorbladeren van de hele 
Lightroom-catalogus (nadat je in het 
dialoogvenster Catalogus op de optie 
Alle foto’s klikte) een foto ziet waarvan 
je wilt weten in welke verzameling hij 
staat, klik dan met de rechtermuisknop 
op die foto en kies de optie Naar ver-
zameling gaan. En staat hij niet in een 
verzameling, dan hoor je dat ook.

 ▼ De ‘markeren en verplaatsen’-
truc

Probeer dit eens als je het proces van 
markeren als keuze wilt versnellen: 
gebruik de toetsencombinatie Shift-P 
in plaats van de foto eerst als keuze te 
markeren en dan met de pijltoets naar 
de volgende te gaan. Deze toetsencom-
binatie markeert de foto als keuze en 
gaat daarna automatisch door naar de 
volgende foto.

 ▼ Filters in- en uitschakelen
Met de toetsencombinatie Command-L 
(pc: Ctrl-L) schakel je filters (vlaggen, 
scores, metagegevens en dergelijke op 
de filterbalk in de module Bibliotheek) 
in en uit.

 ▼ Foto’s filteren vanaf de 
filmstrip

De eerste versie van Lightroom had 
bovenin geen filterbalk. Als je de als 
Keuze en Geweigerd gemarkeerde 
foto’s wilde zien, klikte je op kleine 
vlagsymbolen, rechts in de filmstrip. 
Voor iedereen die dat mist, heeft Adobe 

die filters laten staan. Dus je kunt kiezen: 
doe het bovenin (waar je meer moge-
lijkheden hebt dan alleen filteren op 
vlaggen, sterren of kleuren) of gebruik 
de filmstripversie. Hier is een tip in een 
tip: klik met de rechtermuisknop op de 
vlaggen in de filmstrip en maak dan 
in het snelmenu een keuze. Dit werkt 
beter dan wanneer je probeert op ze te 
klikken, want dan schakelen ze steeds 
heen en weer en wordt het snel ondui-
delijk wat je nou eigenlijk ziet.

 ▼ Hoeveel foto’s passen er nog 
op de harde schijf?

Wanneer je de Lightroom-foto’s op een 
of meer externe harde schijven bewaart, 
achterhaal je snel en zonder Lightroom 
te verlaten hoeveel opslagruimte er 

nog beschikbaar is op die schijven. Het 
mappenoverzicht in het dialoogvenster 
Mappen vermeldt voor elk aangesloten 
apparaat hoeveel vrije ruimte er nog 
is en wat de totale capaciteit is. Als je 
de muisaanwijzer over een volume 
beweegt, vertelt Lightroom je precies 
hoeveel foto’s op die schijf door Light-
room worden beheerd.

 ▼ Aan meerdere foto’s tegelijk 
metagegevens toewijzen

Als je handmatig ingevulde IPTC-meta-
gegevens ook op een andere foto wilt 

toepassen, hoef je niet alles opnieuw in 
te typen. Kopieer de metagegevens en 
plak ze op andere foto’s. Klik eerst op 
de foto met de metagegevens waar het 
je om gaat. Klik vervolgens met inge-
drukte Command-toets (pc: Ctrl-toets) 
op de foto’s waar je de metagegevens 
op wilt toepassen om ze te selecteren. 
Klik rechtsonder in het venster op de 
knop Metagegevens synchroniseren 
voor het gelijknamige dialoogvenster. 
Klik in het dialoogvenster op de knop 
Synchroniseren om de metagegevens 
aan die andere foto’s toe te wijzen.

 ▼ Overschakelen naar het 
gereedschap Spuitbus

Met de toetsencombinatie Com-
mand-Option-K (pc: Ctrl-Alt-K) schakel 
je over op het gereedschap Spuitbus. 
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Lightroom-tips  >  >

Klik als je klaar bent op de grijze thuis-
cirkel van het gereedschap op de 
werkbalk of gebruik nogmaals de toet-
sencombinatie.

 ▼ Een verzameling opslaan als 
favoriet

Sla een verzameling die je regelmatig 
gebruikt (bijvoorbeeld je portfoliover-
zameling of de verzameling met proe-
ven voor je klanten) op als favoriet. Dan 
is de verzameling altijd maar een klik 
verwijderd. Klik eerst in het deelvenster 
Verzamelingen op de verzameling en 
kies in de vervolgkeuzelijst linksboven 
in de filmstrip de optie Toevoegen aan 

favorieten. Vanaf nu staat de verzame-
ling in deze vervolgkeuzelijst. Wil je de 
verzameling uit de lijst verwijderen, kies 
dan in dezelfde vervolgkeuzelijst de 
optie Verwijderen uit favorieten.

 ▼ Foto’s verwijderen uit de 
weergavemodus Beoordeling

Met een vrij onbekende sneltoets ver-
wijder je in de weergavemodus Beoor-
deling een geselecteerde foto: druk 
eenvoudig op de schuine streep (/) op 
het toetsenbord.

 ▼ Een filter vergrendelen
Als je in eerdere Lightroom-versies op 
de filterbalk een filter inschakelde, bij-
voorbeeld om alleen vijfsterrenfoto’s 
te zien, dan verviel dat filter weer zodra 
je op een andere verzameling of map 
overstapte. Wil je nu van verzameling 

naar verzameling kunnen overstappen 
en steeds alleen de foto’s met vijf ster-
ren zien, klik dan op het slotje rechts op 
de filterbalk om het filter te vergrende-
len. Zie je de filterbalk niet (boven de 
rasterweergave in de module Biblio-
theek), gebruik dan de backslashtoets 
(\).

 ▼ Een back-up maken van de 
voorinstellingen

Van voorinstellingen die je zelf maakte 
(alles van voorinstellingen voor importe-
ren tot voorinstellingen voor de module 
Afdrukken), zul je ook een back-up 
moeten maken. Anders moet je ze 
helemaal opnieuw maken als je harde 
schijf kapot gaat of je computer gestolen 
wordt. Als je dan nog weet welke instel-
lingen je gebruikte. Ga voor de map met 
alle voorinstellingen op je computer 
eerst naar de voorkeuren van Lightroom 
(op een Mac in het menu Lightroom 
en op een pc in het menu Bewerken). 
Klik op de tab Voorinstellingen en klik 
vervolgens op de knop Lightroom-voor-
instellingenmap tonen. Sleep die hele 
map nu naar een externe harde schijf 
(of een dvd) om een back-up te maken. 
Mochten er nu grote rampen plaatsvin-
den, dan hoef je alleen maar de inhoud 
van deze back-upmap naar je nieuwe 
voorinstellingenmap te slepen.

 ▼ Automatisch verdergaan
Kies in het menu Foto de optie Auto-
matisch vooruit en Lightroom laat auto-
matisch de volgende foto zien, steeds 
nadat je een keuzevlag of sterren hebt 
toegewezen.

 ▼ Verzamelingen in een set maken
Wil je in een bestaande set zo snel 
mogelijk een verzameling maken, klik 
dan in het deelvenster Verzamelingen 
met de rechtermuisknop op de set en 
kies in het snelmenu de optie Verza-
meling maken. De verzameling is dan 

al geselecteerd in de vervolgkeuzelijst 
van het dialoogvenster dat nu wordt 
geopend. Geef de nieuwe verzameling 
alleen nog een naam en klik op Maken.

 ▼ Trefwoordsuggesties
Als je op een foto klikt waar je een 
trefwoord aan hebt toegewezen, kijkt 
Lightroom direct of er meer foto’s zijn 
met dit trefwoord. Als dat zo is, verschij-
nen de andere trefwoorden die je aan 
die andere foto’s toewees in het onder-
deel Suggesties voor trefwoorden. Klik 
eenvoudigweg op de suggesties die je 
aan je huidige foto wilt toewijzen.

 ▼ Maak voorinstellingen voor 
zoeken

Rechts op de filterbalk in de module 
Bibliotheek vind je een vervolgkeuze-
lijst met handige filtervoorinstellingen. 
Gebruik je regelmatig dezelfde zoekop-
dracht, sla die dan ook op als voorinstel-
ling. Kies in dezelfde vervolgkeuzelijst 
de optie Huidige instellingen opslaan 
als nieuwe voorinstelling.
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Fotograaf: Scott Kelby  Sluitertijd: 1/15 s  Brandpuntsafstand: 28 mm  Diafragma: ƒ/5
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Op maat
Lightroom op jouw manier laten werken

HOOFDSTUK 3

Een titel als Pimp mijn Lightroom zou perfect 
zijn voor dit hoofdstuk over het aanpassen 
van het uiterlijk en de werking van Light-
room 5. Ik verwijs natuurlijk naar de MTV-se-
rie Pimp My Ride, dat ervoor zorgde dat het 
werkwoord ‘pimpen’ inmiddels vast onder-
deel is van de puberwoordenschat. Ik vroeg 
laatst nog aan de buurjongen of dit juist is en 
hij gaf me gelijk. Ik zei: ‘Zeg, wat betekent het 
als iets gepimpt is?’ en hij zei: ‘Het betekent 
dat het is aangepast.’ Maar toen belde ik mijn 
oudere broer Jeff, die lange tijd bij de marine 
zat en vroeg hem wat ‘gepimpt’ betekent. 
Vreemd genoeg gaf hij een heel ander ant-
woord. Ik weet niet of onze moeder blij wordt 
als ze weet dat hij dit aan zijn jongere broer-
tje vertelt. Nu wist ik nog niet zeker of het 
woord ‘gepimpt’ geschikt was. Dus ik zocht in 

Google op ‘gepimpt’. Het leverde meer dan 
2.500.000 resultaten op. Ik overdrijf niet! Ik 
besloot verder te kijken en klikte een van de 
treffers aan. Tot mijn verrassing belandde ik 
op een website over aangepaste auto’s. Op 
dat moment voelde het goed. Maar ineens 
bedacht ik dat ‘gepimpt’ verleden tijd is. Dus 
ik haalde de ‘ge’ weg en kreeg een heel ander 
resultaat. Ik kwam op een website terecht 
met een ‘Pimp-je-naamgenerator’. Ik kon het 
venster natuurlijk niet sluiten zonder even 
te kijken wat mijn gepimpte naam zou zijn. 
(Misschien schrijf ik nog eens een boek over 
het pimpen van auto’s of van mijn broers 
sociale leven.) Volgens de pimpgenerator 
zou ik ‘Vingervlugge Scotty’ heten. Stiekem 
had ik natuurlijk gehoopt op iets als ‘Slimme 
Speurder Scott’. 
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Stap een:
Klik in de module Bibliotheek in de weer-
gavemodus Raster op een miniatuur en 
schakel vervolgens met de E-toets over 
naar de weergavemodus Loep. (In dit 
voorbeeld verborg ik de filmstrip en de 
deelvensters aan de linkerzijde, zodat de 
foto zo veel mogelijk ruimte krijgt.)

Stap twee:
Open met de toetsencombinatie 
Command-J (pc: Ctrl-J) het dialoogven-
ster Weergaveopties Bibliotheek en klik 
op de tab Loepweergave. Markeer boven 
in het dialoogvenster het selectievakje 
Info-overlay tonen en kies vervolgens 
met de vervolgkeuzelijst rechts daarvan 
een van de twee soorten informatie. 
Met de optie Informatie 1 verschijnt de 
bestandsnaam van de foto (in grote let-
ters) linksboven over de voorvertoning 
(zie afbeelding). In een kleiner lettertype 
staan onder de bestandsnaam de datum 
en tijd waarop de foto is gemaakt en de 
afmetingen na bijsnijden. Bij de optie 
Informatie 2 zie je de bestandsnaam en 
daaronder de gebruikte instellingen voor 
de belichting, ISO en lens.

In de weergavemodus Loep (de ingezoomde weergave van de foto) verschijnt 
de foto niet alleen lekker groot in beeld, maar kun je ook kiezen hoe weinig (of 
hoeveel) informatie er over de foto wordt getoond. Deze informatie verschijnt 
als tekst linksboven in het centrale voorvertoningsgebied. Omdat je veel tijd 
zult doorbrengen in deze weergavemodus, stel je in deze paragraaf deze weer-
gave naar je eigen smaak in.

Kies wat je ziet in 
de weergavemodus 

Loep

S
C

O
T

T
 K

E
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Y
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Stap drie:
Gelukkig kun je met de vervolgkeuze-
lijsten in dit dialoogvenster voor beide 
opties kiezen welke informatie wordt 
getoond. Kies bijvoorbeeld in plaats van 
de bestandsnaam de optie Algemene 
foto-instellingen in de vervolgkeuzelijst 
Loepinformatie 2 (zie afbeelding). Nu 
staat niet langer de bestandsnaam in die 
enorme letters, maar dezelfde gegevens 
als in het deelvenster Histogram staan 
(zoals sluitertijd, diafragma, ISO en lensin-
stellingen). Met deze vervolgkeuzelijsten 
kun je beide informatieblokjes afzonder-
lijk aanpassen. (Opmerking: Vergeet niet 
dat wat je bij elk onderdeel in de boven-
ste vervolgkeuzelijst kiest in enorme let-
ters wordt getoond.)

Stap vier:
Wil je opnieuw beginnen, klik dan 
rechts in het dialoogvenster op de knop 
Standaardinstellingen gebruiken voor de 
standaardinstellingen van Loepinformatie. 
Persoonlijk vind ik dat deze tekst over de 
foto’s meestal behoorlijk afleidt. Ik zeg 
‘meestal’, want soms is het handig. Denk je 
ook dat dit best handig kan zijn, dan raad 
ik je het volgende aan. Haal het vinkje uit 
(a) het selectievakje Info-overlay tonen 
en markeer onder de vervolgkeuzelijst 
Loepinformatie het selectievakje Kort 
tonen bij wijzigingen aan foto. Zo maak 
je de informatie tijdelijk: als je een foto 
opent, verschijnt de informatie zo’n vier 
seconden in beeld en verdwijnt dan weer. 
Of doe wat ik doe en (b) laat ze leeg en 
druk op de I-toets om achtereenvolgens 
de gegevens van Informatie 1, Informatie 
2 en geen informatie te zien. Met het se-
lectievakje onder in het dialoogvenster 
schakel je de kleine berichtjes als ‘Laden’ 
of ‘Trefwoord toegewezen’ en wat video-
mogelijkheden uit.
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De cellen rond elke miniatuur in de weergavemodus Raster vormen een 
belangrijke informatiebron of ze leiden juist ontzettend af. (Het ligt er maar net 
aan hoe je denkt over tekst en getallen rond foto’s.) Gelukkig kun je niet alleen 
aanpassen hoeveel informatie zichtbaar is, maar kun je soms ook precies bepa-
len welke informatie wordt getoond. (Sinds hoofdstuk 1 weet je natuurlijk dat 
je celinformatie in- en uitschakelt met de J-toets.) Dan weet je in elk geval dat 
als er wat wordt getoond, het alleen de informatie is die je belangrijk vindt.

Stap een:
Schakel met de G-toets over naar de 
weergavemodus Raster van de mo-
dule Bibliotheek en gebruik vervolgens 
de toetsencombinatie Command-J 
(pc: Ctrl-J). Klik in het dialoogvenster 
Weergaveopties Bibliotheek op de tab 
Rasterweergave (zie afbeelding). Met de 
vervolgkeuzelijst boven in het dialoog-
venster kies je eerst of het hier gaat om 
de opties bij de weergave Uitgebreide 
cellen of de opties bij de weergave 
Compacte cellen. Het verschil tussen 
deze twee zit hem erin dat de weergave 
Uitgebreide cellen meer informatie geeft.

Stap twee:
We beginnen bovenaan, bij het on-
derdeel Opties. Als je de optie Klikbare 
onderdelen alleen tonen bij mouseover 
inschakelt, worden aan de cel toege-
wezen markeringen en rotatiepijlen 
verborgen. Pas als je de muisaanwijzer 
over een cel beweegt, worden ze zicht-
baar en kun je erop klikken. Laat je dit 
selectievakje leeg, dan zie je ze altijd. Het 
selectievakje Rastercellen kleuren met 
labelkleuren heeft alleen nut bij foto’s 
met een kleurlabel. Heb je die, en mar-
keer je dit selectievakje, dan krijgt het 
grijze gebied rond de miniatuur van de 
foto dezelfde kleur als het label. Als je het 
selectievakje Knopinfo met afbeeldings-
informatie tonen markeert, verschijnt er 
zodra je met de muisaanwijzer over een 
onderdeel in een cel beweegt aanvul-
lende informatie daarover. Wanneer je 
de muis over een miniatuurafbeelding 
beweegt, toont deze optie de EXIF-data 
van de foto.

Kies wat je ziet in 
de weergavemodus 

Raster
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Stap drie:
Het volgende onderdeel, Celpicto gram-
men, heeft twee opties die in de miniatuur 
van de foto verschijnen en twee die in de 
cel verschijnen. Rechtsonder in de minia-
tuur komen miniatuurbadges te staan die 
aangeven of: (a) de foto gps-informatie 
bevat, (b) er trefwoorden aan de foto zijn 
toegewezen, (c) de foto is bijgesneden, (d) 
de foto aan een verzameling is toegevoegd 
en (e) of de foto is bewerkt in Photoshop 
Lightroom (kleurcorrectie, verscherping 
en dergelijke). Deze minuscule pictogram-
men zijn snelkoppelingen waarop je kunt 
klikken. Klik bijvoorbeeld eens op het 
pictogram voor trefwoorden (dat lijkt op 
een label). Lightroom opent het deelven-
ster Trefwoorden vastleggen waarin je het 
nieuwe trefwoord meteen kunt invullen. 
Rechtsboven in de miniatuur verschijnt 
de markering voor snelle verzameling. De 
ronde, grijze knop wordt zichtbaar als je 
de muisaanwijzer over de cel beweegt. Klik 
erop om de foto aan de snelle verzameling 
toe te voegen of eruit te verwijderen.

Stap vier:
De andere twee opties zetten niets in de 
miniatuur, maar plaatsen symbolen in 
de cel zelf. Met het selectievakje Vlaggen 
wordt linksboven in de cel een vlag ge-
plaatst. Klik op deze vlag als je een foto 
als Keuze wilt markeren (zie afbeelding 
links). Met het laatste selectievakje, Niet-
opgeslagen metagegevens, verschijnt er 
rechtsboven in de cel een kleine knop 
(zie afbeelding rechts). Die knop zie je al-
leen als de metagegevens van de foto in 
Lightroom zijn aangepast (sinds de laatste 
keer dat de foto is opgeslagen) en de ver-
anderingen nog niet in het bestand zelf 
zijn opgeslagen. (Dit gebeurt soms als je 
na het importeren van een foto met tref-
woorden en waarderingen nog trefwoor-
den toevoegt of de waardering aanpast.) 
Als je op de zichtbare knop klikt, verschijnt 
er een dialoogvenster dat vraagt of je de 
veranderingen wilt opslaan (zie afbeel-
ding).
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De pictogrammen geven (van links naar 
rechts) aan dat de foto een trefwoord heeft 
en gps-informatie, aan een verzameling is 
toegevoegd en bijgesneden en bewerkt is

De donkergrijze cirkel rechtsboven is 
eigenlijk een knop waarmee je de foto 
toevoegt aan een snelle verzameling

Klik op het vlaggetje om de foto als Keuze 
te markeren

Klik op de knop Niet-opgeslagen 
metagegevens om de wijzigingen op te 

slaan
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Stap vijf:
We springen nu naar de onderkant van 
het dialoogvenster, naar het onderdeel 
Opties uitgebreide cellen. Hier kies je 
welke informatie boven in elke cel zicht-
baar wordt in de weergave Uitgebreide 
cel. Standaard worden hier vier stukjes 
informatie getoond (zie afbeelding). 
Linksboven komt het indexnummer van 
de foto. (Dat is het nummer van de cel, 
dus als je 63 foto’s importeerde, krijgt de 
eerste foto het indexnummer 1 en de 
volgende 2, 3, 4 enzovoort, tot je bij 63 
bent aanbeland.) Daaronder komen de 
pixelafmetingen van de foto. (Als de foto 
is bijgesneden, wordt het bijgesneden 
formaat gegeven.) Rechtsboven staat 
de bestandsnaam en daaronder het 
bestandstype (JPEG, Raw, TIFF en derge-
lijke). Wil je een van deze informatielabels 
wijzigen, klik dan op de vervolgkeuzelijst 
van de betreffende informatie en kies 
een andere optie in de lange lijst met 
mogelijkheden (zie volgende stap). Wil 
je niet alle vier de stukjes informatie zien, 
kies dan in de vervolgkeuzelijst van de 
informatie die je niet wilt zien de optie 
Geen.

Stap zes:
Met de vervolgkeuzelijsten in het dia-
loogvenster Weergaveopties Bibliotheek 
kies je welke informatie wordt getoond. 
Maar dat kun je ook direct in de cel doen. 
Klik eenvoudig op een van de bestaande 
informatielabels in de cel voor precies 
dezelfde mogelijkheden als in het dia-
loogvenster. Kies het label dat je wilt (ik 
koos ISO-waarde lichtgevoeligheid) en 
vanaf dat moment is dat de informatie 
die je daar ziet. (In de afbeelding rechts 
zie je dat de opname is gemaakt met een 
ISO-waarde van 1600.)
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Stap zeven:
Het selectievakje Classificatievoettekst 
tonen, onder in het onderdeel Opties uit-
gebreide cellen, is standaard gemarkeerd. 
Deze optie voegt een gebied onder de 
cel toe waarin de aan de foto gegeven 
sterren komen. Als je beide selectievak-
jes onder de optie Classificatievoettekst 
tonen gemarkeerd houdt, worden ook 
het kleurlabel en de rotatieknoppen 
(waarop je kunt klikken) getoond.

Stap acht:
Het onderdeel Opties compacte cellen 
hebben we overgeslagen. Deze opties 
werken namelijk vrijwel hetzelfde als die 
in het onderdeel Opties uitgebreide cel-
len. Het enige verschil is dat je hier maar 
twee velden kunt aanpassen (en niet vier, 
zoals bij de opties voor de uitgebreide 
cellen): de bestandsnaam (die linksboven 
in de miniatuur verschijnt) en de waar-
dering (linksonder de miniatuur). Wil je 
de hier getoonde informatie veranderen, 
klik dan op de vervolgkeuzelijst van de 
betreffende label en kies een optie. Met 
de andere twee selectievakjes toon of 
verberg je de indexnummers (in dit geval 
dat enorme grijze nummer linksboven in 
de cel) en de rotatiepijlen onder in de cel. 
(Die zie je als je de muisaanwijzer over 
de cel beweegt.) Nog een laatste opmer-
king: als je het selectievakje Rasteropties 
tonen boven in het dialoogvenster leeg 
laat, schakel je al deze extra’s permanent 
uit.
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Stap een:
Klik met de rechtermuisknop op een 
van de deelvensters. Lightroom opent 
een snelmenu met de deelvensters 
aan die kant van het venster. Elk deel-
venster waar een vinkje voor staat, is 
zichtbaar. Wil je een deelvenster slui-
ten, kies dat deelvenster dan in het 
snelmenu zodat Lightroom het vinkje 
verwijdert. In het voorbeeld zie je dat 
ik in de module Ontwikkelen het deel-
venster Camerakalibratie heb gesloten. 
Bovendien raad ik je sterk aan altijd 
Solomodus in te schakelen. (Dat doe je in 
hetzelfde menu.)

Stap twee:
Hier zie je twee sets met deelvensters. 
Links zie je hoe de deelvensters in de mo-
dule Ontwikkelen er normaal gesproken 
uitzien. Ik ben daar in het dialoogvenster 
Gesplitste tinten bezig met een aanpas-
sing. De andere deelvensters leiden me 
behoorlijk af en voor ik bij het deelven-
ster ben dat ik nodig heb, moet ik steeds 
omlaag scrollen. Kijk je nu in de afbeel-
ding rechts, dan zie je daar dezelfde deel-
vensters. Maar omdat hier Solomodus is 
ingeschakeld, zijn deelvensters die ik niet 
gebruik, ingeklapt. Ze staan niet meer in 
de weg en ik kan me concentreren op 
het deelvenster Gesplitste tonen. Zodra 
ik op een ander deelvenster klik, klapt 
het deelvenster Gesplitste tonen vanzelf 
in.

Lightroom biedt een ongelofelijke verzameling deelvensters waarin je uren 
en uren kunt zoeken naar een bepaalde functie. (Zeker als je ook door deel-
vensters komt die je nooit gebruikt.) Daarom adviseer ik in mijn workshops 
altijd twee dingen: verberg de deelvensters die je niet gebruikt en schakel de 
solomodus in, zodat je alleen het dialoogvenster waar je op klikte ziet en de 
rest wordt weggestopt. Hier lees je hoe je deze wat verborgen mogelijkheden 
gebruikt.

Sneller en 
gemakkelijker 

werken met 
deelvensters
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De deelvensters rechts in 
de module Ontwikkelen 

met Solomodus 
uitgeschakeld

De deelvensters rechts in 
de module Ontwikkelen 

met Solomodus 
ingeschakeld
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Stap een:
Linksboven in de filmstrip vind je de 
knoppen voor het werken met twee 
beeldschermen (omcirkeld in de af-
beelding). De knop met de 1 is voor het 
hoofdscherm en de knop met de 2 voor 
het tweede beeldscherm. Als je op de 
knop voor het tweede beeldscherm klikt, 
maar geen tweede scherm hebt, ver-
schijnt er een zwevend venster met dat 
wat je in het tweede scherm zou zien (zie 
afbeelding).

Stap twee:
Is er wel een tweede beeldscherm aan-
gesloten, dan open je met de knop voor 
dat tweede scherm het zwevende ven-
ster schermvullend in de weergavemo-
dus Loep op het tweede beeldscherm 
(zie afbeelding). In de standaardinstallatie 
vind je Lightrooms gebruikersinterface 
en knoppen op het ene beeldscherm en 
de grotere, ingezoomde weergave op 
het tweede.

Lightroom ondersteunt het gebruik van twee beeldschermen. Daarbij bewerk 
je de foto op het ene scherm en zie je op het andere een gigantische, scherm-

vullende versie van dezelfde foto. Maar Adobe ging verder en zorgde ervoor 
dat je een aantal coole dingen kunt doen met twee beeldschermen. (En hoe je 

die mogelijkheid inschakelt, ontdek je nu.)

Twee beeldschermen 
gebruiken

S
C

O
T

T
 K

E
LB

Y

S
C

O
T

T
 K

E
LB

Y



Hoofdstuk 3 / Lightroom op jouw manier laten werken 128

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap drie:
Met het snelmenu Secundair venster 
dat je hier ziet, heb je volledige zeggen-
schap over wat er in het tweede scherm 
gebeurt. (Klik en houd de muisknop 
ingedrukt op de knop voor het tweede 
scherm.) Kies bijvoorbeeld voor het 
tweede venster de weergavemodus 
Vergelijken en zoom dan op het eerste 
scherm in de weergavemodus Loep flink 
in op een van de foto’s op het tweede 
scherm (zie de onderste afbeelding). Als 
je overigens de Shift-toets indrukt, wor-
den de sneltoetsen voor de weergave-
modussen Vergelijken, Raster en Loep 
allemaal hetzelfde. (Dus met Shift-N 
schakel je in het tweede scherm dan over 
naar de weergavemodus Vergelijken.)

TIP: Van scherm verwisselen
Wil je de schermen omwisselen, dan kan 
dat. (Alle deelvensters en het hoofdven-
ster komen dan op het tweede beeld-
scherm en de weergavemodus Loep 
verhuist naar het hoofdscherm.) Heb je 
in het hoofdscherm voor de volledige 
schermweergave gekozen, verlaat deze 
dan met de F-toets, zodat boven in het 
scherm de titelbalk van het hoofdscherm 
weer zichtbaar is. Sleep die titelbalk naar 
rechts, van het hoofdscherm richting het 
tweede scherm en de twee wisselen au-
tomatisch van positie.
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Stap vier:
Naast dingen groter bekijken in de weer-
gavemodus Loep, zijn er nog wat andere 
behoorlijk coole opties voor het tweede 
beeldscherm. Houd de muisknop weer 
ingedrukt op de knop voor het tweede 
beeldscherm en kies de optie Loep – ac-
tief. Beweeg nu op het hoofdscherm 
de muisaanwijzer eenvoudig over de 
miniaturen in het centrale voorverto-
ningsgebied (of de filmstrip). In het 
tweede beeldscherm verschijnt direct 
een Loepweergave van de foto’s waar je 
de muisaanwijzer over beweegt. (Je ziet 
dat ik in het hoofdscherm de derde foto 
selecteerde. De muisaanwijzer beweeg 
ik echter over de vierde foto en die zie je 
dan ook op het tweede beeldscherm.)

Stap vijf:
Een andere optie voor het tweede beeld-
scherm is Loep – vergrendeld. Als je deze 
optie kiest (in het snelmenu van het 
tweede scherm), wordt de op dat mo-
ment zichtbare foto in het tweede beeld-
scherm vastgezet. Je kunt dan onge-
stoord andere foto’s op het hoofdscherm 
bekijken en bewerken. Schakel de optie 
Loep – vergrendeld weer uit als je wilt te-
rugkeren naar waar je was gebleven.
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Stap zes:
Standaard zijn op het tweede beeld-
scherm de navigatiebalken boven en 
onder het afbeeldingsgebied zichtbaar. 
Klik op de grijze driehoekjes boven en 
onder in het scherm als je navigatiebal-
ken wilt verbergen zodat alleen de foto 
nog op het scherm staat.

TIP: Tweede monitorvoorvertoning 
tonen
Een andere interessante mogelijkheid is 
de optie Tweede monitorvoorvertoning 
tonen. (Deze optie vind je ook in het 
snelmenu Secundair venster.) Als je deze 
optie kiest, verschijnt er in het hoofdven-
ster een klein, zwevend monitorvenster 
met het tweede beeldscherm. Dit is erg 
handig voor presentaties, bijvoorbeeld 
als het tweede scherm de projector is 
die de presentatie op een scherm ach-
ter je projecteert (zodat je het publiek 
kunt aankijken). Of als je op het tweede 
scherm werk presenteert aan een klant. 
(Zelf kijk je naar het hoofdscherm met 
alle deelvensters, balken en andere ele-
menten die de klant zouden afleiden).

Verberg de navigatiebalken zodat de 
foto op het tweede beeldscherm meer 

ruimte krijgt

De standaardweergave van het 
tweede beeldscherm met zichtbare 

navigatiebalken
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Stap een:
Klik met de rechtermuisknop op een mi-
niatuur in de filmstrip. Onder in het snel-
menu vind je de weergaveopties voor 
de filmstrip (zie afbeelding). Er zijn vier 
opties. De eerste optie, Classificaties en 
keuzen tonen, voegt kleine vlaggen en 
sterren toe aan de cellen op de filmstrip. 
Daaraan kun je aflezen hoe de foto’s zijn 
gewaardeerd en of ze als Keuze zijn ge-
markeerd. Kies je de optie Badges tonen, 
dan verschijnen er miniversies van de 
miniatuurpictogrammen in de weergave-
modus Raster. (Die geven aan of de foto 
in een verzameling staat, of er trefwoor-
den zijn toegevoegd, of de foto is bijge-
sneden en of hij is bewerkt in Lightroom). 
De optie Aantal in stapel tonen voegt 
een stapelpictogram toe met het aantal 
afbeeldingen in de stapel. De laatste 
optie, Knop info met afbeeldingsinfor-
matie tonen, komt tevoorschijn als je de 
muisaanwijzer over een foto in de film-
strip beweegt: een klein venster toont de 
informatie die je in het dialoogvenster 
Weergaveopties koos.

Stap twee:
Zo ziet de filmstrip eruit als deze opties 
zijn uitgeschakeld (boven) en als ze al-
lemaal zijn ingeschakeld (onder). Je ziet 
keuzevlaggen, sterren en miniatuurbad-
ges (met waarschuwingen over niet op-
geslagen metagegevens) en bij de foto 
waar je de muisaanwijzer over beweegt, 
verschijnt informatie over de foto. Kies 
maar: leeg of vol.

Net zoals bij de weergavemodi Loep en Raster, kun je ook voor de filmstrip kie-
zen welke informatie getoond wordt. Omdat de filmstrip het niet bepaald van 

de hoogte moet hebben, is het hier nog belangrijker dat je goed in de gaten 
houdt wat er gebeurt. Anders is het voor je het weet een rommeltje. Hoewel ik 
je dadelijk vertel hoe je de informatie in- of uitschakelt, adviseer ik je toch voor 
de overzichtelijkheid alle informatie op de filmstrip uit te schakelen. Maar voor 

het geval dat, lees je hier hoe je instelt wat daar beneden wordt getoond.

Kiezen wat de 
filmstrip toont
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Stap een:
Als soort van referentiekader zie je hier 
een ingezoomde afbeelding van de lin-
kerkant van de Lightroom-interface. Het 
logo dat we in de volgende stap gaan 
vervangen, is duidelijk zichtbaar. Je kunt 
het Lightroom-logo vervangen door 
tekst (daar kun je dan zelfs de namen 
van de modules, rechts in het venster, op 
afstemmen), maar ook door een logo. We 
bekijken beide mogelijkheden.

Stap twee:
Kies in het menu Lightroom (pc: 
Bewerken) de optie Naamplaatje 
instellen. In het dialoogvenster 
Naamplaatjeseditor (zie afbeelding) ver-
schijnt standaard in het grote zwarte 
veld midden in het dialoogvenster de 
naam waarmee je de software regis-
treerde, in een lettertype dat je nooit 
gebruikt. Markeer boven in het dialoog-
venster het selectievakje Naamplaatje 
inschakelen als je het Adobe Photoshop 
Lightroom 5-logo wilt vervangen door 
je eigen naam. Wil je iets anders, typ dat 
dan in (de bedrijfsnaam, naam van de 
studio enzovoort). Kies terwijl de tekst 
nog geselecteerd is een lettertype, letter-
stijl (vet, cursief en dergelijke) en letter-
grootte. Gebruik hiervoor de vervolgkeu-
zelijsten direct onder het tekstveld.

Wat ik echt bijzonder vond toen ik kennismaakte met Lightroom, is dat je het 
logo van Adobe Photoshop Lightroom (linksboven) kunt vervangen door de 
naam of het logo van je studio. En ik moet zeggen, dat doet het erg goed als je 
werk aan klanten presenteert. (Net alsof Adobe deze Lightroom-versie speciaal 
voor jou ontwikkelde.) Deze functie biedt overigens meer mogelijkheden dan 
alleen je eigen stijl aan Lightroom geven (maar daar beginnen we mee).

Je naam of logo 
toevoegen voor je 

eigen stijl
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Stap drie:
Wil je maar een deel van de tekst ver-
vangen (bijvoorbeeld het lettertype, de 
lettergrootte of de kleur van een van de 
woorden), selecteer dat woord dan voor-
dat je de verandering uitvoert. Wil je de 
kleur van een woord veranderen, klik dan 
op het kleine, vierkante kleurvak, rechts 
van de vervolgkeuzelijst voor de letter-
grootte (zie afbeelding). Kies vervolgens 
in het dialoogvenster Kleuren een kleur 
voor de geselecteerde tekst en sluit het 
venster. (Hier zie je het dialoogvenster 
Kleuren voor Macintosh. In Windows 
ziet het er iets anders uit, maar dat is 
geen enkele reden voor paniek. Ach, wat 
maakt het ook uit, ga je gang en raak in 
paniek!)

Stap vier:
Ben je tevreden met hoe het eruitziet, sla 
het dan vooral op. Maar er is meer mo-
gelijk dan alleen het Adobe Photoshop 
Lightroom 5-logo vervangen. Met de ver-
volgkeuzelijst Naamplaatje inschakelen 
kun je deze nieuwe tekst (of het nieuwe 
logo) aan elke diavoorstelling, webga-
lerie of afdruk toevoegen. (Zie je dat je 
het flink onderschatte toen je dacht dat 
het alleen maar een trucje was waarmee 
de werkbalk wat leuker werd?) Houd de 
muisknop ingedrukt op de vervolgkeuze-
lijst Naamplaatje inschakelen en kies de 
optie Opslaan als (zie afbeelding). Geef 
een beschrijvende naam en klik op OK. 
Nu is hij opgeslagen. Vanaf dit moment 
staat hij in die handige vervolgkeuzelijst 
Naamplaatje inschakelen en is deze tekst 
met dat lettertype en in die kleur nog 
maar een klik verwijderd.
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Stap vijf:
Zodra je op OK klikt, vervangt je nieuwe 
naamplaatje het Adobe Photoshop 
Lightroom 5-logo dat linksboven in het 
programmavenster stond (zie afbeel-
ding).

Stap zes:
Wil je een afbeelding gebruiken (bij-
voorbeeld je bedrijfslogo), ga dan naar 
weer naar de Naamplaatjeseditor. Klik in 
het dialoogvenster op het keuzerondje 
Grafisch naamplaatje gebruiken (zie af-
beelding) in plaats van Naamplaatje in 
de vorm van opgemaakte tekst gebrui-
ken. Klik vervolgens op de knop Bestand 
zoeken (boven de knop Details tonen/
verbergen, linksonder in het dialoogven-
ster) en zoek het bestand met je logo. Je 
kunt je logo op een zwarte achtergrond 
plaatsen, zodat het overgaat in de ach-
tergrond van Lightroom, maar je mag 
ook in Photoshop een transparante ach-
tergrond maken en het bestand opslaan 
als PNG-bestand (zodat de transparantie 
behouden blijft). Klik op Kiezen om de af-
beelding als naamplaatje te kiezen.

Opmerking: Houd in de gaten dat de 
afbeelding niet groter mag zijn dan 57 
pixels, anders loop je het risico dat de 
boven- en onderkant worden bijgesne-
den.
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Stap zeven:
Zodra je op OK klikt, wordt het Adobe 
Photoshop Lightroom 5-logo (of je 
eigen tekst, net wat er staat) vervan-
gen door het nieuwe grafische bestand 
met je logo (zie afbeelding). Bevalt het 
nieuwe logo in Lightroom, vergeet het 
dan niet op te slaan. Kies boven in het 
dialoogvenster in de vervolgkeuze-
lijst Naamplaatje inschakelen de optie 
Opslaan als.

Stap acht:
Besluit je op een gegeven moment 
dat je het originele Adobe Photoshop 
Lightroom-logo weer wilt hebben, keer 
dan terug naar het dialoogvenster 
Naamplaatjeseditor en maak het selectie-
vakje Naamplaatje inschakelen leeg (zie 
afbeelding). Later in dit boek, als de drie 
andere modules aan bod komen, doen 
we nog meer met deze functie.
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 ▼ Vergroottrucjes voor de 
spatiebalk

Druk op de spatiebalk als je de geselec-
teerde foto in de weergave Loep wilt 
bekijken. Druk de spatiebalk nogmaals 
in bij de ingezoomde versie en er wordt 
ingezoomd tot de vergrotingsfactor die 
je de vorige keer koos in het dialoog-
venster Navigator. (Standaard wordt 
ingezoomd tot 1:1, maar als je op een 
andere zoomfactor klikt, worden afwis-
selend de oorspronkelijke weergave 
en de zoomfactor waar je op klikte 
getoond.) In de ingezoomde weergave 
verplaats je de foto eenvoudig door te 
slepen.

 ▼ Berichtvensters voor laden en 
weergeven verbergen

Als je in het dialoogvenster voor impor-
teren in de vervolgkeuzelijst Voorver-
toning renderen de optie Minimaal of 
Ingesloten en secundair kiest, genereert 
Lightroom alleen hogeresolutievoor-
vertoningen op het moment dat je een 
vergrote weergave bekijkt. Tijdens het 
voorbereiden van die voorvertoningen, 
vertelt Lightroom je met een klein 
bericht waar het mee bezig is. Deze 
berichtjes kom je vaak tegen. Schakel 
ze uit als ze je zenuwachtig maken. 
Gebruik de toetsencombinatie Com-
mand-J (pc: Ctrl-J) en klik boven in het 
dialoogvenster Weergaveopties op de 
tab Loepweergave. Maak vervolgens 
het selectievakje Bericht bij laden of 
renderen van foto’s tonen leeg.

 ▼ Alle deelvensters tegelijkertijd 
openen

Wil je aan een van de zijden van het 
scherm alle deelvensters uitgeklapt zien, 
klik dan met de rechtermuisknop op de 
naam van een van de deelvensters en 
kies de optie Alles uitvouwen.

 ▼ Snel naar een 100%-weergave
Druk op de Z-toets van het toetsenbord 
als je een foto snel in een weergave van 
100% wilt zien.

 ▼ Lightroom ergens anders laten 
zoomen

Als je op een foto klikt om in te zoomen, 
vergroot Lightroom de foto. Wil je dat 
het gebied waar je klikte midden in 
het venster verschijnt, gebruik dan de 
toetsencombinatie Command-, (pc: 
Ctrl-,) voor het dialoogvenster Voorkeu-
ren. Klik op de tab Interface en markeer 
onder in het dialoogvenster het selec-
tievakje Gecentreerd inzoomen op punt 
waarop wordt geklikt.

 ▼ Geef je labels een naam
Misschien wil je de kleurlabels een 
andere naam geven dan de standaard-
naam die ze in Lightroom hebben, 
bijvoorbeeld ‘Goedgekeurd’ voor het 

groene label, ‘Wacht op antwoord klant’ 
voor het gele label enzovoort. Kies in 
het menu Metagegevens onder Kleur-
labelset de optie Bewerken voor het 
dialoogvenster Kleurlabelset bewerken. 
Vul op de plek van de huidige namen 
de nieuwe namen in. De getallen rechts 
van de eerste vier kleurlabels zijn de 
sneltoetsen waarmee je deze labels toe-
wijst. (Paars heeft geen sneltoets.) Klik 
na het wijzigen van de namen op de 
vervolgkeuzelijst Voorinstelling en kies 
de optie Huidige instellingen opslaan 
als nieuwe voorinstelling en geef je 
voorinstelling een naam. Als je nu een 
label toewijst, zie je op je scherm ‘Goed-
gekeurd’, ‘Wachten’ of wat je ook koos. 
Bovendien staan de nieuwe namen ook 
in het submenu Kleurlabel instellen (in 
het menu Foto).

 ▼ Deelvensters zo koppelen dat 
ze gelijktijdig sluiten

Als je de deelvensters instelt op hand-
matig (verberg ze en haal ze weer 
tevoorschijn door op de kleine driehoe-
ken te klikken), kun je ervoor zorgen 
dat als je ze aan de linkerzijde verbergt 
ze rechts ook verdwijnen (of als je ze 
boven verbergt, dat ze dan beneden 
ook verdwijnen). Klik met de rechter-
muisknop op een van de kleine grijze 



 Lightroom op jouw manier laten werken / Hoofdstuk 3 137

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Lightroom-tips  >  >

driehoeken en kies in het snelmenu de 
optie Synchroniseren met tegenoverlig-
gend deelvenster.

 ▼ Pas het kleine ornament onder 
het laatste deelvenster aan

Lightroom had in eerdere versies onder 
de onderste deelvensters een klein 
grafisch ornament, een zogeheten eind-
markering. Wil je deze eindmarkering 
weer zien, of misschien je eigen variant 
plaatsen, klik dan met de rechtermuis-
knop onder het laatste deelvenster en 
kies de optie Eindmarkering deelvenster 
Je kunt ook zelf een eindmarkering 
maken. Zorg dat de markering een 
transparante achtergrond heeft en sla 
hem op in het bestandsformaat DNG. 
Kies in het submenu van de menuoptie 
Eindmarkering deelvenster de optie 
Naar map Eindmarkeringen deelvenster. 
Hier sla je je eigen markering op en daar 
selecteer je die ook.

 ▼ Ongebruikte modules 
verbergen

Modules  die je nooit gebruikt (bijvoor-
beeld Web of Presentatie), kun je verber-
gen. (Als je ze toch niet gebruikt, hoef je 
ze eigenlijk ook niet te zien.) Klik met de 
rechtermuisknop op een van de modu-
les, bijvoorbeeld Ontwikkelen. Je ziet 
nu een snelmenu met de namen van 
de modules. Standaard staat voor elke 
module een vinkje, zodat ze allemaal 
zichtbaar zijn. Kies de module die je niet 
meer wilt zien en hij verdwijnt uit het 

zicht. Doe nog een keer hetzelfde als je 
een tweede module wilt verbergen.

 ▼ Eigenschappen bekijken
Ook als ze niet zichtbaar zijn, kun je 
zien of er een vlag aan je afbeelding is 
toegewezen. Druk de rechtermuisknop 
in boven in een miniatuurcel en ga in 
het snelmenu naar de optie Vlag instel-
len. Je ziet nu de huidige status en kunt 
die wijzigen door op een van de andere 
opties te klikken.

 ▼ Lightrooms achtergrondkleur 
wijzigen

Klik met de rechtermuisknop ergens in 
het grijze gebied achter de foto als je de 
achtergrondkleur wilt wijzigen. Kies in 
het snelmenu een andere achtergrond-
kleur en eventueel een gestreepte 
achtergrond.

 ▼ Oude back-ups verwijderen 
schept ruimte

Ik maak dagelijks een back-up van 
mijn Lightroom-catalogus. (Meestal 
als ik Lightroom afsluit. In hoofdstuk 2 
lees je hier meer over.) Het probleem 
is alleen dat je na een tijdje nogal veel 
back-upkopieën hebt. En voor je het 
weet heb je maanden aan verouderde 

bestanden die alleen maar heel veel 
ruimte op je harde schijf innemen. 
(Ik heb eigenlijk maar twee back-
upkopieën nodig. Een back-up van 
drie maanden geleden ga ik toch nooit 
gebruiken.) Kijk daarom regelmatig in 
de Lightroom-map en verwijder die 
verouderde back-ups.

 ▼ De geheime opmaaktruc voor 
tekstlogo’s

In het dialoogvenster Naamplaatjes-
editor is het verbazingwekkend inge-
wikkeld om tekst op te maken. Vooral 
als je meerdere tekstregels wilt. (Het feit 
dat meerdere tekstregels mogelijk zijn, 
is natuurlijk al een tip op zich.) Er is een 
betere oplossing. Maak je tekst ergens 
waar mooie typografische regelaars zijn 
(bijvoorbeeld Photoshop) en selecteer 
en kopieer de tekst dan in het geheu-
gen. Plak die volledig opgemaakte 
tekst vervolgens in het dialoogvenster 
Naamplaatjeseditor en alle letter- en 
opmaakeigenschappen blijven behou-
den.

 ▼ Nieuwe miniatuurbadge
Adobe heeft een miniatuurbadge, die 
lijkt op twee elkaar overlappende 
rechthoeken. Deze bevindt zich rechts-
onder een miniatuur en vertelt je dat 
de afbeelding in een verzameling staat. 
Klik erop voor een lijst met verzamelin-
gen waar die foto in staat. Klik op een 
verzameling in die lijst om direct naar 
de verzameling te gaan.



Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Fotograaf: Scott Kelby  Sluitertijd: 1/80 s  Brandpuntsafstand: 24 mm  Diafragma: ƒ/3.5
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Basisbewerkingen
Je foto’s ontwikkelen

HOOFDSTUK 4

Die ondertitel hierboven bevalt me wel: Je 
foto’s ontwikkelen. Het klinkt als een recht-
streekse verwijzing naar de module Ontwik-
kelen, de module waarvan de naam verwijst 
naar wat we vroeger in de donkere kamer 
deden: onze afdrukken ontwikkelen. Alleen 
gaat dit hoofdstuk niet over afdrukken, dus 
kunnen we die gedachtegang overboord 
gooien. Maar neem het niet te letterlijk (net 
zoals de grammaticaregels), want het feit dat 
we onze foto’s kunnen ontwikkelen zonder 
daarvoor chemicaliën te mengen, is een 
feestje waard. Vroeger (misschien net tien 
jaar geleden), wisten we nog niet dat deze 
chemicaliën giftig waren. Dus als je tijdens 
het ontwikkelen van wat T-MAX P3200 dorst 
kreeg, nam je gewoon een flinke slok van 

de zuuroplossing in het stopbad. Natuurlijk 
smaakte dat lang niet zo lekker als Appel-
sientje en meestal verlieten we na een fles of 
twee alsnog de donkere kamer om een pak 
sap en een zak chips te halen. Toch leek het 
een goed idee in die tijd. Totdat Frank, mijn 
kameraad in de donkere kamer, een enorme 
cyste in de vorm van een wolkenkrabber ont-
wikkelde. We minderden het stopbadgebruik 
en beperkten ons tot fixeer. (We waren ook 
dol op die kleine roze flesjes. We bewaarden 
ze in de koelkast en namen ze zelfs mee 
naar picknicks.) Maar goed, dat was vroeger. 
Nu weten we beter. Tegenwoordig houden 
we het op kettingroken en het dragen van 
asbesthoudende fotovesten.
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Stap een:
Als je nieuwe afbeeldingen importeert 
die je niet in een eerdere Lightroom-
versie bewerkte (ze komen bijvoorbeeld 
rechtstreeks van je camera), gebruik je 
automatisch de nieuwe verwerkings-
technologie. Werk je met afbeeldingen 
die je in Lightroom 2 of 3 bewerkte, dan 
mag je kiezen of je bij de oude techniek 
blijft of dat je overstapt op de nieuwe (en 
verbeterde) verwerkingstechnologie van 
2012 (doen!). Maar je wilt natuurlijk eerst 
weten of je foto de oude of de nieuwe 
versie gebruikt. Dat ontdek je in de mo-
dule Ontwikkelen. Als je daar rechtsonder 
in het histogram een bliksemschicht ziet 
(zie afbeelding), dan weet je dat je de 
oude versie gebruikt.

Stap twee:
Je kunt ook naar het deelvenster 
Standaard kijken. Als je daar schuifre-
gelaars van oudere Lightroom-versies 
ziet, zoals Herstel en Invullicht, dan weet 
je dat de foto met een oudere versie is 
bewerkt. Klik je op het bliksemschichtje 
onder in het deelvenster Histogram, dan 
verschijnt het dialoogvenster dat je hier 
ziet. Het legt uit wat de nieuwe technolo-
gie zal doen en geeft je de mogelijkheid 
de foto bij te werken met de nieuwste 
technieken. Je mag ook kiezen of je al-
leen deze ene foto bijwerkt of alle gese-
lecteerde foto’s in de filmstrip. Markeer 
het selectievakje Wijzigingen via Voor/Na 
bekijken als je het verschil wilt zien.

Als je hebt geüpgraded vanuit Lightroom 4, mag je deze paragraaf overslaan. 
In Lightroom 3 kwam Adobe met een flinke verbetering in het ontwikkelen 
van afbeeldingen, vooral op het gebied van ruis en verscherping. Maar de 
mensen bij Adobe zaten niet stil. Het ontwikkelen van afbeeldingen werd 
in Lightroom 4 verder verbeterd en helemaal aangepast aan het technische 
niveau van dat moment. Als je foto’s wilt importeren die je in Lightroom 2 of 3 
bewerkte, zijn er enkele belangrijke dingen die je moet weten.

Zie je andere 
schuifregelaars? Lees 

dan eerst dit!
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Stap drie:
Je mag overigens gerust voor Annuleren 
kiezen. Dan blijft de foto gewoon zoals 
hij is en wordt de oude verwerkings-
technologie gebruikt. In dit geval kiezen 
we wel voor de nieuwe versie. Klik op 
Bijwerken. Kijk nu eens naar het deelven-
ster Standaard. De schuifregelaars Herstel 
en Invullicht hebben plaatsgemaakt voor 
nieuwe schuifregelaars als Hooglichten, 
Schaduwen en Witte tinten. (We komen 
hier later in dit hoofdstuk nog op terug.) 
Als het resultaat van de update je om 
een of andere reden niet bevalt, maak 
je de bewerking snel ongedaan met 
Command-Z (pc: Ctrl-Z).

Stap vier:
Hier zie je de voor/na-vergelijking van de 
foto. Ik vind vooral de helderheid en het 
contrast een stuk verbeterd. En de ver-
minderde hooglichten bevallen me ook. 
(Maar ik vraag me af wat daar van over 
is als de afbeelding afgedrukt is in het 
boek dat je nu in handen hebt.) Ik heb 
het nog niet meegemaakt dat ik na een 
update de oude foto beter vond. Je kunt 
de foto nu ook laten zoals hij is en hem 
later bijwerken. Kies dan in het menu 
Instellingen de optie Verwerking en kies 
2012 (huidig). Kies dan ook eens 2003 of 
2010, dan zie je hoe ver we ondertussen 
zijn gekomen.

TIP: Schakel Procesversie in als je 
instellingen synchroniseert of kopieert
Schakel bij het synchroniseren of ko-
piëren van je instellingen altijd in het 
dialoogvenster Instellingen kopiëren 
of Instellingen synchroniseren de optie 
Procesversie in. Doe je dit niet, dan le-
vert het synchroniseren of kopiëren van 
instellingen naar afbeeldingen met een 
andere verwerkingsversie verschillende 
resultaten op.
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Stap een:
Klik in de module Bibliotheek op de 
foto die je wilt bewerken en schakel dan 
met de D-toets over naar de module 
Ontwikkelen. Als je bedenkt dat ‘ont-
wikkelen’ in het Engels ‘develop’ is, is de 
D-toets logisch. Dan vraag je je nu mis-
schien af wat het Engelse woord voor 
‘afdrukken’ is. Bespaar je de moeite. Dan 
zou alles veel te logisch worden. Nee 
hoor. Alleen de module Ontwikkelen ge-
bruikt de eerste letter van de Engelstalige 
naam. (Waaah!) Hoe dan ook, als je in de 
module Ontwikkelen bent, vind je in de 
rechter deelvensters alle bewerkingsele-
menten. De foto wordt getoond met de 
witbalansinstelling van de digitale ca-
mera (en heet Als opname).

Stap twee:
Boven in het deelvenster Standaard vind 
je de instellingen voor de witbalans. In 
de vervolgkeuzelijst Witbalans (WB) vind 
je dezelfde witbalansinstellingen als op 
de camera (zie afbeelding). Opmerking: 
Het grote verschil tussen het verwer-
ken van JPEG- en TIFF-foto’s en in Raw 
gemaakte foto’s, is dat je alleen bij Raw-
afbeeldingen een volledige lijst met 
voorinstellingen ziet. Maakte je opnamen 
in JPEG, dan krijg je maar één keuze: 
Automatisch en dat is het.

Ik begin mijn bewerkingen altijd eerst met de witbalans. Want als de witbalans 
goed is, is de kleur goed en verdwijnen kleurcorrectieproblemen haast vanzelf. 
De witbalans pas je aan in het deelvenster Standaard, het deelvenster met de 
minst passende naam van alle deelvensters in Lightroom. Het had ‘Onmisbaar’ 
moeten heten, want je vindt er de belangrijkste instellingen van de hele modu-
le Ontwikkelen.

De witbalans 
bijstellen
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Stap drie:
In de foto bij stap een is de huid wat te 
rood (technisch gezien eigenlijk te ma-
genta) en daarbij ziet de foto er in zijn 
geheel wat te koel uit. Hier moet abso-
luut de witbalans worden aangepast. 
(Opmerking: Wil je de stappen volgen, 
download deze foto dan van de vol-
gende website: www.kelbytraining.com/
books/LR5.) Kies in de vervolgkeuzelijst 
Witbalans de optie Daglicht en bekijk 
het resultaat. De huid ziet er al beter uit, 
maar is nu nog wat te gelig. De volgende 
twee witbalansvoorinstellingen zijn 
zelfs nog warmer (geler). Bewolkt is een 
beetje warmer en Schaduw veel warmer. 
Kies maar eens de optie Bewolkt en je 
ziet meteen dat de foto te warm is.

Stap vier:
Kies je een van de volgende twee voorin-
stellingen, Kunstlicht of Fluorescerend, dan 
wordt alles absurd blauw. Dus die neem je 
niet. Flits komt verdraaid dicht in de buurt 
van Daglicht, dus die is het ook niet. Laten 
we eens kijken wat Automatisch doet (zie 
afbeelding). Hoewel niet perfect, ziet het er 
in elk geval netjes uit. (Probeer ze om de 
beurt uit, dan zie je hun effect op de foto.) 
De laatste voorinstelling is eigenlijk geen 
voorinstelling. Aangepast betekent dat je 
de witbalans handmatig aanpast met de 
twee schuifregelaars onder de vervolgkeu-
zelijst. Nu je weet wat de opties doen, raad 
ik je het volgende aan: neem eerst deze 
voorinstellingen even snel door en kijk of 
een ervan toevallig een schot in de roos is. 
(Dat gebeurt vaker dan je denkt.) Vind je 
geen voltreffer, kies dan de voorinstelling 
die het meest in de richting komt. (In dit 
voorbeeld was dat de optie Automatisch, 
hoewel het zeker niet dat schot in de roos 
was, want hij is nu echt wat te blauwig.)
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Stap vijf:
Nu je een voorinstelling hebt die al een 
beetje in de juiste richting zit, verbeter 
je de witbalans met de schuifregelaars 
Temperatuur en Kleurtint. In de afbeel-
ding zie je van beide schuifregelaars in 
het deelvenster Standaard een close-up. 
Ik wil namelijk laten zien hoe Adobe je 
hier op een geweldige manier helpt: de 
kleur in de schuifregelaars geeft aan wat 
er gebeurt als je in een bepaalde richting 
sleept. Zie je dat de linkerkant van de 
schuifregelaar Temperatuur blauw is en 
naar rechts toe langzaam geel wordt? 
Zo weet je precies wat de schuifregelaar 
doet. Goed, zonder verdere uitleg nu, in 
welke richting zou je de schuifregelaar 
Temperatuur slepen om de foto blauwer 
te maken? Naar links natuurlijk. En in 
welke richting sleep je de schuifregelaar 
Kleurtint om de foto meer magenta te 
maken? Zie je, het lijkt niks, maar het is 
een grote hulp.

Stap zes:
Misschien vind je na het kiezen van de 
voorinstelling Automatisch de huid te 
blauwig (te koel). Sleep de schuifregelaar 
Temperatuur dan langzaam naar rechts, 
richting geel, tot het blauw is verdwenen. 
(Sleep natuurlijk niet te ver naar rechts, 
want dan wordt hij weer geel.) In het 
voorbeeld begon ik met de kleurtempe-
ratuur op 4550. Toen ik klaar was, stond 
de kleurtemperatuur op 5000 (zie stap 
vijf). Dat is alles. Neem een witbalans-
voorinstelling als uitgangspunt en pas 
die net zo lang aan met de schuifregelaar 
Temperatuur tot het er goed uitziet. Vind 
je de foto nu te magenta, sleep de schuif-
regelaar Kleurtint dan weg van magenta 
en richting groen. (Sleep weer langzaam 
en niet te ver. Ik begon bij 0 en sleepte 
naar 16.)

De temperatuurinstellingen van de witbalans bij de 
voorinstelling Automatisch

In stap zes sleep ik de schuifregelaar Temperatuur van blauw 
naar geel en de schuifregelaar Kleurtint van groen naar 

magenta voor een minder blauwe (koele) huid (zie stap zes)

De temperatuurwaarde 4550 van de 
voorinstelling Automatisch maakt zijn 

huid wat te blauw

Door iets richting geel te slepen, naar de 
kleurtemperatuur 5000 en iets richting 

magenta, naar de kleurtint 16, wordt de 
blauwige huid wat warmer
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Stap zeven:
Nu je deze twee manieren kent (de 
voorinstelling zelf en de voorinstel-
ling, aangepast met de schuifregelaars 
Temperatuur en Kleurtint), wil ik je mijn 
favoriete manier voorstellen. Het beste 
resultaat levert meestal het gereedschap 
Witbalansselector. (Dat is die enorme 
pipet, links in het deelvenster.) Kies eerst 
in de vervolgkeuzelijst Witbalans de 
optie Als opname, zodat we met een 
schone lei beginnen. Selecteer het ge-
reedschap door erop te klikken en klik 
vervolgens in de foto op iets dat lichtgrijs 
is. (Inderdaad: zoek iets lichtgrijs en klik 
niet op iets wits. In tegenstelling tot vi-
deocamera’s baseren digitale fotocame-
ra’s de witbalans niet op zuiver wit, maar 
op lichtgrijs.) Ik klikte rechts van de kraag 
van zijn jasje. Klik nu eenvoudigweg een 
keer met het gereedschap op de achter-
grond. De witbalans is nu gecorrigeerd.

Stap acht:
Voor we verdergaan eerst iets over dat 
grote raster met pixels dat verschijnt als 
je het gereedschap Witbalansselector ge-
bruikt. Het idee is dat je met deze vergro-
ting van het gebied waar de muisaanwij-
zer is, makkelijker een grijs gebied vindt. 
Ik vind dat het raster alleen maar in de 
weg staat. Word je er langzaam gek van 
(net als ik), maak dan op de werkbalk het 
selectievakje Loep tonen leeg. (Ik denk 
dat je dit selectievakje vrij snel nodig 
hebt, daarom heb ik het in de afbeelding 
omcirkeld.) Je hebt dan alleen nog de 
pipet (zie stap negen) zonder die irritante 
pixelvergroting. (Ben je toevallig een van 
de weinigen die dit raster wel handig 
vindt, vervang het woord ‘irritante’ dan 
door ‘handige’.)
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Stap negen:
Ik ben geen fan van die ‘handige’ pixel-
loep, maar iets anders is in combinatie 
met het gereedschap Witbalansselector 
wel heel handig: het deelvenster 
Navigator, bij de deelvensters links. Het 
is briljant hoe je daar een livevoorverto-
ning krijgt als je met het gereedschap 
Witbalansselector over de verschillende 
delen van een foto beweegt. Dit is ge-
weldig en bespaart je veel klikwerk 
en tijd bij het zoeken naar een goede 
witbalans. Stel de witbalans eens in op 
Automatisch en beweeg het gereed-
schap Witbalansselector over zijn haren 
(zie afbeelding). In het deelvenster 
Navigator zie je hoe de witbalans is als 
je daar zou klikken. Zo wordt het vinden 
van de juiste witbalans een makkie. En 
zie je het ook direct als je ernaast zit.

Stap tien:
Er zijn nog een paar dingen die je moet 
weten over de witbalans. (1) Als je het 
selectievakje Automatisch sluiten op de 
werkbalk markeert, keert het gereed-
schap na een keer klikken terug naar de 
thuisbasis op het deelvenster Standaard. 
Ik heb dit altijd ingeschakeld, dan hoef ik 
het gereedschap niet eerst terug te zet-
ten als ik in een ander gebied wil klikken. 
(2) Schakel je die vorige optie niet in, klik 
dan als je klaar bent met het gereed-
schap op de plek waar je het vandaan 
haalde (die ronde, donkergrijze cirkel in 
het deelvenster Standaard) of klik op de 
knop Gereed op de werkbalk. (3) Als je 
in de module Bibliotheek bent en het 
gereedschap Witbalans nodig hebt, druk 
dan op de W-toets. Zo schakel je over 
naar de module Ontwikkelen en krijg je 
gelijk het gereedschap in handen. (4) Met 
de optie Als opname in de vervolgkeu-
zelijst Witbalans (WB) krijg je de originele 
Als opname-witbalans.

De oorspronkelijke witbalansinstellingen 
zijn wat te rood en te blauwig

Dezelfde afbeelding na een klik met 
het gereedschap Witbalansselector; de 

huidtint ziet er goed uit
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Stap een:
Verbind om te beginnen je camera aan 
je computer (of laptop). Gebruik daar-
voor een USB-kabel en kies in het menu 
Bestand onder Vastleggen via tethering 
de optie Vastleggen via tethering starten 
(zie afbeelding). Kies in het dialoogven-
ster Instellingen voor vastleggen met 
tethering welke behandeling de afbeel-
dingen ondergaan zodra ze in Lightroom 
worden geïmporteerd. (In hoofdstuk 1 
vind je meer informatie over dit dialoog-
venster en wat je waar instelt.)

Stap twee:
Zet na het instellen van de belichting 
(tenzij je bij daglicht fotografeert) je 
model in de juiste positie en geef 
hem of haar een grijskaart in handen. 
Fotografeer je een product, zet de grijs-
kaart dan tegen het product of ergens in 
de buurt in hetzelfde licht. Maak een test-
opname waarbij de grijskaart duidelijk in 
beeld is (zie afbeelding).

Een van mijn favoriete mogelijkheden van Lightroom is het feit dat je nu 
rechtstreeks vanaf je camera tethered kunt fotograferen. En sinds ik weet hoe 

je automatisch de juiste witbalans toepast op het moment dat de foto voor 
het eerst in Lightroom komt, vind ik het helemaal geweldig. Je hebt alleen een 

grijskaart nodig, en die haal je bij de fotovakhandel.

De witbalans 
live instellen 
tijdens tethered 
fotograferen
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Stap drie:
Wacht tot de foto met de grijskaart in 
Lightroom verschijnt. Selecteer boven 
in het deelvenster Standaard van de 
module Ontwikkelen het gereedschap 
Witbalansselector (W) en klik een keer 
op de gefotografeerde grijskaart (zie af-
beelding). Dat was het. De witbalans voor 
deze foto is nu goed ingesteld en hier-
mee verbeter je automatisch alle andere 
foto’s die worden geïmporteerd.

Stap vier:
Ga met Command-T (pc: Ctrl-T) terug 
naar het venster Vastleggen via te-
thering en kies in de vervolgkeuzelijst 
Ontwikkelinstellingen de optie Dezelfde 
als vorige. Dat was het. Haal de grijs-
kaart uit beeld (of vraag hem terug van 
je model, die er onderhand wel genoeg 
van zal hebben) en begin met fotografe-
ren. Alle foto’s die je maakt, krijgen zodra 
ze Lightroom binnenkomen vanzelf de 
witbalans die je instelde. Zo hebben uit-
eindelijk alle foto’s uit de serie de juiste 
witbalansinstelling en hoef je ze niet na 
te bewerken.
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Automatische verbetering
HIermee probeert Lightroom de afbeel-
ding zelf in balans te krijgen. Soms werkt 
het fantastisch en op andere momenten…  
wat minder. Klik op deze knop als je niet 
weet waar je moet beginnen en bekijk het 
resultaat. Misschien heb je zomaar een 
goed uitgangspunt. En anders klik je op de 
knop Herstel (rechtsonder in het venster).

Algemene belichting
De schuifregelaars Belichting en Contrast 
doen het zware werk. Omdat Belichting 
de helderheid van je foto bepaalt, gebruik 
je deze schuifregelaar bijna altijd, al is het 
maar een beetje. Stel eerst de belichting 
in en voeg daarna contrast toe. (Ik verlaag 
het contrast zelden tot nooit.)

Problemen
Als ik een probleem heb, gebruik ik deze 
vier schuifregelaars. Hooglichten gebruik 
ik als de helderste gebieden in de foto te 
licht zijn (of als de lucht veel te licht is). De 
schuifregelaar Schaduwen opent de don-
kerste gebieden van mijn afbeelding en 
toont dingen die in de schaduwen verbor-
gen waren. Gebruik deze schuifregelaars 
voor onderwerpen die met tegenlicht 
gefotografeerd zijn. Witte tinten en Zwarte 
tinten zijn typisch bedoeld voor degenen 
die gewend zijn met zwart- en witpunten 
te werken in Photoshops Niveaus. En als je 
niet weet waar ik het over heb, kun je deze 
schuifregelaars waarschijnlijk overslaan.

Afrondende effecten
Met deze schuifregelaars breng je contrast 
in de kleurtoon en maak je kleuren leven-
diger (of haal je juist kleur weg).

Hier zie je de schuifregelaars van het deelvenster Standaard (dit is niet ‘officieel’, 
het is mijn mening). Adobe noemde dit deelvenster trouwens Standaard, maar 

volgens mij is dat een van de minst passende namen in Lightroom. Het deelven-
ster zou Onmisbaar moeten heten, want hier breng je de meeste tijd door als je 

afbeeldingen bewerkt. En wat ook handig is om te weten: als je een van de schuif-
regelaars naar rechts sleept, versterk je het effect of wordt de afbeelding lichter, en 

sleep je naar links, dan verminder je het effect of wordt de afbeelding donkerder.

Spiekbrief voor 
het bewerken van 
afbeeldingen
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Stap een:
Hier is onze afbeelding geopend in 
Lightrooms module Ontwikkelen. Omdat 
het belangrijk is dat je de foto goed in 
beeld hebt, raad ik je aan de deelvensters 
aan de linkerkant te verbergen, want die 
heb je voorlopig niet nodig. Gebruik de 
F7-toets van je toetsenbord of klik op het 
kleine grijze driehoekje links (zie afbeel-
ding) om het deelvenster te verbergen.

Stap twee:
Zie je hoeveel meer ruimte je afbeelding 
heeft nu dat deelvenster is verborgen? 
Het scheelt echt. Wil je de afbeeldingen 
nog meer ruimte geven, dan kun je ook 
nog de bovenste taakbalk verbergen. 
Gebruik dan de toets F5. Omdat we net 
beginnen in de module Ontwikkelen, 
verberg ik hem nu niet.

Nu de witbalans in orde is, is als volgende de algemene belichting aan de beurt. 
De basisbelichting stel je in met twee schuifregelaars (Belichting en Contrast) 

en ik zou willen dat ik al mijn foto’s met deze twee kon oplappen. Meestal heb 
ik echter ook nog wat andere schuifregelaars nodig. Maar laten we hier begin-

nen, zodat we ze echt goed leren kennen.

De belichting van de 
foto instellen
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Stap drie:
De belichting stel je in bij het onderdeel 
Tint van het deelvenster Standaard. (In 
de afbeelding staat er een rode lijn om-
heen.) De foto die je hier ziet, is overbe-
licht en heeft ook weinig contrast. Sleep 
de schuifregelaar Belichting naar links 
(zie afbeelding) zodat de foto in zijn ge-
heel donkerder wordt. (Ik sleepte naar 

-0.80.) Je ziet dat er wat detail in de lucht 
terugkeert. (In de originele foto, zoals in 
stap twee, waren de wolken amper her-
kenbaar.) Onthoud deze kleine tip: wil je 
meer wolken zien, verlaag dan Belichting. 
De foto wordt wel te donker, maar dat los 
je dan op met andere technieken die je 
in dit boek leert.

Stap vier:
Hoewel deze foto al vanaf het begin 
te licht was, wilde ik je toch laten zien 
wat er gebeurt als ik de schuifregelaar 
Belichting naar rechts sleep. De complete 
afbeelding wordt lichter. In het voor-
beeld zie je dat hij nu veel te licht is. Maar 
nu heb je wel een duidelijk beeld van de 
kracht van deze ene schuifregelaar. (Hij 
beïnvloedt de middentonen in je afbeel-
ding en een deel van de donkerste hoog-
lichten en is alles bij elkaar dus behoorlijk 
belangrijk.) Onthoud overigens dat als 
je een van deze schuifregelaars naar 
rechts sleept de afbeelding lichter (of het 
effect intensiever) wordt. Sleep je naar 
links, dan wordt de afbeelding donkerder 
(of neemt het effect af). Goed, dat was 
de schuifregelaar Belichting. Met deze 
schuifregelaar begin ik altijd.
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Stap vijf:
Zet de belichting nu weer op -0.80. De 
afbeelding ziet er nu wel beter uit (vind 
ik in elk geval), maar ik vind hem nog 
steeds wat vlak. Als je de afbeelding bij 
stap drie bekijkt, zie je wat ik bedoel. 
Laten we wat contrast toevoegen. Zoals 
ik eerder in de spiekbrief voor het bewer-
ken al zei, verlaag ik Contrast eigenlijk 
zelden tot nooit. Bijna altijd verhoog ik 
de waarde wel een beetje, waarbij ik na-
tuurlijk goed naar de afbeelding kijk. In 
dit geval sleepte ik Contrast naar rechts 
tot +62. (Tijdens het slepen kijk ik overi-
gens nooit naar de getallen. Ik sleep tot 
de afbeelding er goed uitziet. In dit geval 
zag ik dat ik gestopt was bij +62). 

Stap zes:
De schuifregelaar Contrast maakt de 
lichtste delen van de afbeelding lichter 
en de donkerste gebieden donkerder. 
Zo krijgt de afbeelding in zijn geheel 
meer contrast. Na het verhogen van het 
contrast, vond ik de afbeelding iets te 
donker. Ga daarom na het aanpassen van 
Contrast gerust terug naar de schuifre-
gelaar Belichting om die nog wat bij te 
stellen zodat het geheel meer in balans 
is. Omdat de donkere tinten hier donker-
der werden, bracht ik de schuifregelaar 
Belichting van -0.80 terug naar –0.65, 
zodat de afbeelding iets lichter werd.

Opmerking: Als je vanaf versie 3 of 2 bent 
overgestapt op Lightroom 5, ben je mis-
schien aangenaam verrast dat de schuif-
regelaar Contrast nu daadwerkelijk werkt. 
(We maakten altijd grapjes dat ze bij 
Adobe vergeten waren die schuifregelaar 
ergens op aan te sluiten.)
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Belichting: Middentonen
Zodra je de muisaanwijzer op de schuif-
regelaar Belichting plaatst, wordt in het 
histogram het gebied dat je met deze 
schuifregelaar beïnvloedt grijs. Vooral de 
middentonen (in het midden van het his-
togram) worden beïnvloed, samen met 
de donkerste hooglichten.

Hooglichten
De schuifregelaar Hooglichten beïnvloedt 
de helderste gebieden in de afbeel-
ding. Het histogram hiernaast is rechts 
leeg, wat betekent dat deze afbeelding 
geen volledig bereik heeft. De helderste 
gebieden ontbreken. De schuifregelaar 
Hooglichten naar rechts slepen kan dit 
iets verhelpen, maar er bestaat een an-
dere schuifregelaar voor dat gebied.

Schaduwen
Deze schuifregelaar regelt de schaduw-
gebieden. Je ziet dat het maar om een 
klein gebied gaat. Maar omdat de scha-
duwen voor veel van de details zorgen, 
is het wel een belangrijk gebied. Links in 
het histogram zie je wederom een leeg 
gebied. Er ontbreken dus ook zeer don-
kere tinten in de afbeelding.

Zwarte tinten en Witte tinten
Deze twee schuifregelaars regelen de 
helderste (Witte tinten) en de donkerste 
(Zwarte tinten) delen van de afbeelding. 
Lijkt de afbeelding wat verwassen, sleep 
de schuifregelaar Zwarte tinten dan naar 
links voor meer zwart.  Meer echt lichte 
gebieden nodig? Sleep Witte tinten naar 
rechts. Je ziet dat de lege ruimte in het 
histogram gevuld wordt.

Rechtsboven bij de deelvensters zie je een histogram dat feitelijk een grafi-
sche weergave is van de belichting van een afbeelding. Een histogram lezen 

is eenvoudiger dan je misschien denkt. Links in de grafiek staan de donkerste 
gebieden (schaduwen), in het midden de middentonen en rechts de lichtste 

gebieden (hooglichten) van de afbeelding weerspiegeld. Een vlak gebied in de 
grafiek geeft aan dat er in dat gebied niets te zien is op de foto. Dus is het histo-

gram rechts vlak, dan heeft de foto (nog) geen hooglichten.

Een minuutje voor 
het histogram (en de 
schuifregelaars)
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Stap een:
Deze foto heeft veel problemen, vooral 
in de lucht die veel te licht is. (Hoewel de 
grond ook niet bepaald goed belicht is, die 
is veel te donker.) Kortom, als je bij een 
foto als deze niet weet waar je moet be-
ginnen, klik je op de knop Automatisch 
(naast het woord Tint in het deelvenster 
Standaard).

Stap twee:
Klik op de knop en bekijk het resultaat. 
Het ziet er al veel beter uit, nietwaar? De 
lucht is duidelijk verbeterd: hij is donker-
der met meer details. Maar ons probleem 
met de grond is nu nog groter. Dat is het 
nadeel van automatische verbeteringen. 
Soms werkt het goed en op andere mo-
menten lossen ze het probleem gedeel-
telijk op (in dit geval de lucht), maar ver-
groten ze een ander probleem (de grond 
is nu donkerder dan in het begin toen hij 
al te donker was). Maar Lightroom heeft 
nog andere gereedschappen waarmee 
we de grond kunnen opknappen, dus in 
dit geval is deze automatische kleur tint-
versie een goed beginpunt. Het is altijd 
de moeite waard om te kijken of de knop 
Automatisch je een goede uitgangsposi-
tie biedt of niet.

Zoals ik al in de spiekbrief, eerder in dit hoofdstuk zei, kan Automatische 
kleurtint je op weg helpen bij het bewerken van je foto. (In feite evalueert het 
de afbeelding op basis van het histogram.) Soms is het resultaat indrukwek-
kend en zo niet, kun je het weer ongedaan maken met Command-Z (pc: Ctrl-Z).

Automatische 
kleurtint (laat 

Lightroom het  
werk doen)
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Stap een:
In deze oefening gebruiken we dezelfde 
foto als we bij de vorige techniek ge-
bruikten, want deze foto heeft flink wat 
belichtingsproblemen. Ik heb hier de ori-
ginele versie hersteld. In de lucht zijn ge-
deeltelijk geen details meer herkenbaar. 
Er zijn geen pixels, er is gewoon niets. 
Meestal wordt dan gezegd dat dit gebied 
overbelicht is of dat de hooglichten zijn 
afgekapt. Hoe weten we dat dit gebied 
is afgekapt? Omdat Lightroom ons dat 
vertelt. Met een witte waarschuwings-
driehoek, rechtsboven in het histogram 
(zie afbeelding).

Stap twee:
Zolang die waarschuwingsdriehoek 
zwart is, zit je goed en worden hoog-
lichten niet afgekapt. Wordt de driehoek 
wit, dan heb je een probleem. Er worden 
dan serieus hooglichten afgekapt. Is hij 
rood, geel of een andere kleur, dan is het 
minder erg en worden alleen in een van 
die kleurkanalen hooglichten afgekapt. 
Maar ideaal is het ook niet. Eigenlijk wil 
je gewoon een zwarte driehoek zien. Je 
kunt de schuifregelaar Belichting na-
tuurlijk een stuk naar links slepen tot de 
waarschuwingsdriehoek op een gegeven 
moment zwart wordt, maar meestal is de 
foto dan te donker (zie afbeelding).

De volgende twee schuifregelaars noem ik altijd de ‘probleemoplossers’. Soms 
veroorzaak ik de problemen al tijdens het fotograferen (bijvoorbeeld als de foto 

veel afgekapte hooglichten heeft of als mijn onderwerp in tegenlicht stond en 
niet veel meer is dan een silhouet) en soms gebeurt het als ik in Lightroom met 

andere schuifregelaars andere aanpassingen uitvoer.

Belichtingsproblemen 
oplossen met Hoog-
lichten en Schaduwen
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Stap drie:
Het is erg handig als je ziet welke gebie-
den nou eigenlijk last hebben van afge-
kapte hooglichten. Als je dat weet, kun je 
ook beslissen of je er wel iets aan moet 
doen. Want eigenlijk vragen alleen gebie-
den met belangrijke details aandacht en 
moet je actie ondernemen als daar hoog-
lichten worden afgekapt. Maar staat bij-
voorbeeld de zon op de foto, dan weet je 
dat die afgekapt wordt. En omdat er voor 
zover we weten geen details op het op-
pervlak van de zon zichtbaar zijn, kunnen 
we het probleem in dit geval negeren. 
Wil je weten welke gebieden afgekapt 
worden, klik dan op de witte waarschu-
wingsdriehoek of gebruik de J-toets. Alle 
gebieden waarin de hooglichten worden 
afgekapt worden nu rood weergegeven 
(zie afbeelding).

Stap vier:
Los van de afgekapte gebieden, is ook de 
lucht te licht. Zoals ik al zei, ziet de lucht 
er al beter uit als we de Belichting iets 
donkerder maken. In dit geval worden 
dan gelijk ook enkele afgekapte hoog-
lichten hersteld. Ik sleepte de schuifrege-
laar Belichting hier naar -1.05. De lucht is 
wat donkerder en er zijn al wat minder 
gebieden met afgekapte hooglichten. 
Maar het is nog niet genoeg.
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Stap vijf:
Afgekapte hooglichten verminder ik 
met de schuifregelaar Hooglichten. Die 
schuifregelaar neemt alleen de echt 
lichte gebieden onder handen en doet 
dat verbazingwekkend goed. Als je de 
schuifregelaar iets naar links sleept (ik 
sleepte hier naar -28), zie je al hoe de 
rode gebieden van de afgekapte hoog-
lichten volledig verdwijnen. De drie-
hoek in het histogram is nu ook zwart. 
Dus, niet vergeten: de schuifregelaar 
Hooglichten is je geheime wapen tegen 
afgekapte hooglichten.

Stap zes:
We hebben nog steeds hetzelfde pro-
bleem als in de vorige techniek. De 
bomen op de voorgrond zijn namelijk 
zo donker, dat er nauwelijks details 
zichtbaar zijn. De beurt is aan de schuif-
regelaar Schaduwen. Sleep je deze naar 
rechts, dan keren details in de schadu-
wen terug. (Ik sleepte hier naar +69.) 
Vergelijk de bomen en het gras in deze 
afbeelding maar eens met die van de 
laatste stap. Zelfs nu de algemene be-
lichting donkerder is, zie je het verschil. 
(Ik verlaagde Belichting hier uiteindelijk 
tot -1.35.) Deze schuifregelaar gebruik ik 
ook bij tegenlicht, waarbij ik dan met een 
extra stap alles weer in balans breng (zie 
de paragraaf ‘Upright voor het perspec-
tief en andere lensproblemen’ in hoofd-
stuk 7) Goed, dat was het. Dat waren de 
twee belangrijkste probleemoplossende 
schuifregelaars.
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Stap een:
De schuifregelaars Witte tinten en Zwarte 
tinten beïnvloeden de helderste en 
donkerste gebieden van je afbeelding 
(de twee uiteinden van het histogram). 
Sommige mensen beginnen graag met 
deze twee schuifregelaars, waarmee ze 
dan het bereik van hun afbeelding zo ver 
mogelijk uitbreiden, zonder dat hoog-
lichten afgekapt worden of schaduwen 
zwarte vlakken zonder detail worden. Pas 
daarna raken ze dan de schuifregelaar 
Belichting aan. (Ik ben niet zo.) Houd in 
dat geval de Option-toets (pc: Alt-toets) 
ingedrukt en sleep de schuifregelaar 
Witte tinten naar rechts om het gebied 
met helderste wittinten verder uit te brei-
den. Terwijl je sleept, wordt het scherm 
zwart. Sleep totdat je witte gebieden 
ziet verschijnen. Dat zijn gebieden waar 
hooglichten worden afgekapt. Sleep dan 
een klein beetje terug totdat die gebie-
den weer verdwenen zijn.

Stap twee:
Houd nu de Option-toets (pc: Alt-toets) 
opnieuw ingedrukt en sleep de schuifre-
gelaar Zwarte tinten naar links totdat er 
zwarte gebieden verschijnen. Dat zijn de 
afgekapte schaduwen. Sleep weer iets 
terug, totdat die gebieden verdwijnen. Je 
hebt je wit- en zwartpunt nu ingesteld.

Opmerking: Normaal gesproken doe ik 
dit nooit, maar ik wilde je in elk geval 
laten weten dat het mogelijk is. Voor het 
geval dat je na jarenlang Photoshop-
gebruik nu in Lightroom bent beland, en 
de instelmogelijkheid voor wit- en zwart-
punten miste.

De schuifregelaars Witte tinten en Zwarte tinten worden vooral gebruikt door 
fotografen met een workflow waarin ze met Niveaus van Photoshop het wit-
punt en het zwartpunt voor hun afbeeldingen instellen. (Photoshop is de juiste 
plek daarvoor.) Persoonlijk gebruik ik deze twee schuifregelaars het minst. Witte 
tinten gebruik ik zelden en Zwarte tinten sleep ik naar links als ik snel een ver-
wassen foto wil oppeppen.

Je wit- en zwartpunt 
instellen
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Stap een:
Hier zie je de originele foto, zonder aan-
gepaste helderheid. De schuifregelaar 
Helderheid werkt vooral goed bij dingen 
met veel structuur en detail, dus wat dat 
betreft is deze foto met de vele details 
in het gebouw een goede kandidaat. Hij 
smeekt gewoon om een bewerking met 
Helderheid. Voor vrijwel elke foto kies ik 
bij Helderheid een waarde tussen +25 en 
+50. Stadsgezichten of landschappen krij-
gen vaak nog meer. De enige uitzonde-
ringen zijn foto’s die ik met opzet zachter 
wil hebben en waar ik minder contrast in 
wil. (Zo houd ik voor een portret van een 
moeder met baby of een close-up van 
een vrouw de schuifregelaar Helderheid 
op 0 of gebruik ik een negatieve waarde.)

Stap twee:
Sleep nu de schuifregelaar Helderheid 
flink naar rechts voor meer pit en con-
trast in de middentonen. Ik sleepte hier 
tot 80. Dat is hoger dan ik in eerdere ver-
sies van Lightroom meestal voor elkaar 
kreeg. Zoals gezegd krijg je nu meer voor 
elkaar. In het voorbeeld hiernaast zie je 
goed dat de wolken meer detail hebben 
gekregen. En kijk ook eens naar het ge-
bouw: veel meer detail.

Opmerking: De verbeterde schuifregelaar 
Helderheid heeft een bijwerking (die mij 
bevalt). Bij het verbeteren van de details 
worden de gebieden in hun geheel ook 
wat lichter.

Toen de mensen bij Adobe de schuifregelaar Helderheid ontwikkelden, overwo-
gen ze een tijdje de schuifregelaar ‘Pit’ te noemen, want met het contrast dat hij 
toevoegt in de middentonen, laat hij de foto er, ehm… pittiger uitzien. En sinds 

Lightroom 4 kun je foto’s veel meer helderheid geven dan eerder. Uit eerdere 
versies ken je misschien de donkere randen die de kop opstaken. Die tijden zijn 

voorbij. Je kunt nu zoveel detail terughalen als je wilt, zonder dat die vervelende 
donkere randjes ontstaan. En daarbij is het effect nu ook nog eens duidelijk beter.

Helderheid voor 
meer pit in je foto’s
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Stap een:
In het onderdeel Presentie (onder in 
het deelvenster Standaard) vind je twee 
besturingselementen die de kleurverza-
diging beïnvloeden. De schuifregelaar 
Verzadiging negeer ik omdat dan alles 
even intens verzadigd wordt (een nogal 
ruwe aanpassing). Deze schuifregelaar 
gebruik ik alleen om kleur weg te halen, 
niet om kleur toe te voegen. Als je hem 
naar rechts sleept, wordt de foto kleur-
rijker, maar op een clowneske, onrealisti-
sche manier. (Zoals hier in het voorbeeld, 
hoewel een deel van de oververzadiging 
waarschijnlijk verloren ging toen voor 
het drukken van het boek de bestanden 
werden omgezet naar CMYK.) Zet na het 
uitproberen van Verzadiging de waarde 
weer op nul.

Stap twee:
Probeer nu eens de schuifregelaar 
Levendigheid. Deze heeft vaak een posi-
tief effect op saaie kleuren, maar tegelij-
kertijd juist weinig effect op verzadigde 
kleuren. Bovendien laat het huidtinten zo 
veel mogelijk met rust (hoewel hier na-
tuurlijk geen mensen te zien zijn). Omdat 
dit over het algemeen een veel realis-
tischere verzadiging oplevert, is deze 
instelling veel handiger. Hier zie je het 
verschil voor en na de bewerking. De on-
derkant van de steunpalen, de lucht en 
de besneeuwde bergen zijn veel levendi-
ger, zonder dat de kleuren clownesk zijn. 
(Tot de vorige alinea wist ik niet eens hoe 
je dat woord schreef.)

Foto’s met volle, sprankelende kleuren hebben iets aantrekkelijks. (Daarom waren 
zo veel landschapsfotografen verslaafd aan de beroemde verzadigde kleuren van 
Velvia-film.) Met de schuifregelaar Verzadiging verhoog je weliswaar de kleurver-
zadiging van de foto, maar het probleem is dat alle kleuren in de foto intenser 
worden. Terwijl de saaie kleuren meer kleur krijgen, krijgen de kleuren die al 
zijn verzadigd dat ook en tja… voor je het weet knallen de kleuren je tegemoet. 
Gebruik daarom de schuifregelaar Levendigheid voor je persoonlijke Velvia.

Levendigere kleuren
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Stap een:
Blader voorbij het deelvenster Standaard 
tot je het deelvenster Kleurtintcurve te-
genkomt (zie afbeelding). Hier brengen 
we contrast aan in de foto. (De schuif-
regelaar Contrast in het deelvenster 
Standaard heeft meestal een te groot ef-
fect, daarom slaan we die over.) Zoals je 
ziet, is er geen kleurtintcurve toegepast. 
(Onder in het deelvenster Kleurtintcurve 
zie je het woord Lineair, wat betekent 
dat de curve recht is, zonder toegepast 
contrast.)

Stap twee:
De snelste en eenvoudigste manier voor 
het aanpassen van het contrast, is een 
van de voorinstellingen kiezen in de 
vervolgkeuzelijst Puntcurve. Kies bijvoor-
beeld Hoog contrast en bekijk het ver-
schil. De foto heeft nu veel meer contrast: 
de schaduwen zijn steviger en de hoog-
lichten zijn lichter. En daarvoor hoefde je 
alleen maar die voorinstelling te kiezen. 
Boven in het deelvenster zie je de toon-
aanpassingscurve.

We stappen over naar het deelvenster Kleurtintcurve. Daar passen we het contrast 
van de foto’s aan. (Ik raad je aan eerst in het deelvenster Standaard de basisaanpas-

singen uit te voeren en het geheel daarna hier af te ronden.) Voor meer controle 
gebruiken we de kleurtintcurve en niet de schuifregelaar Contrast (in het deelven-

ster Standaard en eerder met opzet overgeslagen). Bovendien (1) helpt de curve 
voorkomen dat de hooglichten worden afgekapt, (2) helpt het bij het vinden van 
gebieden waar aanpassingen nodig zijn en (3) pas je het contrast interactief aan.

Contrast toevoegen 
met Kleurtintcurve
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Stap drie:
Vind je de voorinstelling Hoog contrast 
niet sterk genoeg, pas de curve dan nog 
wat aan. In dit voorbeeld vind ik dat er 
nog flink wat contrast bij kan. Je kunt de 
curve zelf aanpassen, maar houd dan 
wel de volgende regel in gedachten: hoe 
steiler de curve, hoe sterker het contrast. 
Voor een steilere curve breng je de top 
van de curve (de hooglichten) omhoog 
en de onderkant (de donkere gebieden 
en schaduwen) omlaag. (Opmerking: zie 
je onder de curve schuifregelaars staan, 
dan zijn er geen punten in de curve 
zichtbaar. Klik op de knop rechts van de 
vervolgkeuzelijst Puntcurve. De schuifre-
gelaars verdwijnen en je ziet punten in 
de curve.) Plaats de muisaanwijzer op het 
bovenste punt. De muisaanwijzer veran-
dert in een dubbele pijl. Sleep omhoog 
(zie afbeelding) voor meer contrast in de 
hooglichten. Als je trouwens uitgaat van 
de puntcurve Lineair, moet je zelf punten 
toevoegen. Klik op ongeveer driekwart 
van de curve om een hooglichtenpunt 
toe te voegen en sleep de lijn omhoog. 
Klik daarna op een kwart voor een punt 
waarmee je schaduwen aanpast. Sleep 
de lijn vervolgens omlaag totdat je een 
S-vormige curve hebt.

Stap vier:
Hier bracht ik het schaduwpunt een 
flink stuk omlaag. (Eigenlijk zijn het twee 
punten en die bracht ik beide omlaag.) 
De curve is steiler en de hooglichten en 
schaduwen hebben meer contrast. (Je 
weet het: hoe steiler de curve, hoe meer 
contrast.) Je kunt nu ook de afzonderlijke 
RGB-kanalen (rood, groen, blauw) aanpas-
sen. Kies daarvoor in de vervolgkeuzelijst 
Kanaal het kanaal dat je wilt bewerken en 
pas de curve voor dat ene kanaal aan.

TIP: Megacontrast toevoegen
Als je in het deelvenster Standaard al con-
trast had toegevoegd, breng je met de 
kleurtintcurve extra contrast bovenop dat 
vorige contrast aan, met megacontrast 
als resultaat.
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Stap vijf:
Er is nog een andere manier waarop je 
de kleurtintcurve kunt aanpassen. Klik 
daarvoor eerst op de knop om het bij-
werken van de puntcurve te stoppen (zie 
afbeelding). Je ziet nu weer de schuifre-
gelaars voor de verschillende onderdelen 
van de curve. Heb je geen zin om in de 
curve zelf te slepen, dan gebruik je ge-
woon deze regelaars. Naast de schuifre-
gelaars kun je ook het Rechtstreekse aan-
passingsgereedschap gebruiken (ik kort 
het vaak af tot RAG). Het RAG is die kleine, 
schietschijfvormige knop, linksboven in 
het deelvenster Kleurtintcurve. Met dit 
gereedschap pas je interactief de curve 
aan door in de foto te slepen. Het ge-
reedschap zit precies op de plek van het 
dradenkruis en de schietschijfvormige 
knop geeft alleen aan in welke richting 
je moet slepen: omhoog of omlaag (de 
richting die de driehoekjes aangeven).

Stap zes:
Goed, laten we er eens mee aan de slag 
gaan. Kies eerst in de vervolgkeuze-
lijst Puntcurve de optie Hoog contrast. 
Neem het RAG en beweeg het over de 
foto (ik bewerkte het gebouw links; dat 
wilde ik donkerder maken). In de grafiek 
Kleurtintcurve zie je twee dingen: (1) het 
actieve punt op de curve geeft de locatie 
aan van de tonen waar je over beweegt 
en (2) onder in de grafiek staat de naam 
van het gebied waar je je bevindt. (In het 
voorbeeld is dat Donkere tinten.) Klik en 
sleep (zie afbeelding) recht omlaag zodat 
het gebouw donkerder wordt. (Had je 
recht omhoog gesleept, dan werd het 
gebouw lichter.) Bekijk de foto en klik en 
sleep omhoog op de gebieden die je wat 
lichter wilt hebben, sleep omlaag waar 
je het wat donkerder wilt hebben. Als je 
klaar bent, klik je het RAG terug op z’n 
plek. De sneltoets voor het RAG is overi-
gens Command-Option-Shift-T (pc: Ctrl-
Alt-Shift-T).
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Stap zeven:
Bij de laatste methode voor het aanpas-
sen van de curve gebruik je de vier schuif-
regelaars bij Regio (Hooglichten, Lichten, 
Donkere tinten en Schaduwen). Deze 
staan bijna onder in het deelvenster en als 
je ze sleept, wordt de vorm van de curve 
aangepast. Ik sleepte de schuifregelaar 
Hooglichten helemaal naar rechts, voor 
lichtere hooglichten. De schuifregelaar 
Donkere tinten sleepte ik naar links om 
de lage middentonen wat minder naar 
voren te halen en met de schuifregelaar 
Schaduwen voorkwam ik dat de foto 
te flets werd. De schuifregelaar Lichten 
sleepte ik behoorlijk naar rechts om de 
lichte middentonen en de donkere hoog-
lichten wat naar voren te halen. Deze 
schuifregelaars hebben hetzelfde verloop 
als je kent uit het deelvenster Standaard, 
dus je weet in welke richting je moet sle-
pen. (Richting wit maakt de aanpassing 
lichter en richting zwart donkerder.) Als 
je het actieve punt verplaatst, verschijnt 
er overigens (bij elke methode) een grijs 
schaduwgebied in de grafiek. Dat gebied 
geeft de grenzen van de curve aan. (Dus 
hoe ver je de curve in beide richtingen kunt 
slepen.)

Stap acht:
Zo, dat is de primeur. Er zijn verschillende 
methoden voor het aanpassen van het 
contrast in foto’s. Gebruik (a) een van de 
voorinstellingen in de vervolgkeuzelijst 
Puntcurve. Gebruik (b) het RAG en pas 
de curve aan door in de foto omhoog en 
omlaag te slepen. Gebruik (c) een van die 
twee en breng het actieve punt omhoog 
of omlaag. Of (d) pas de curve handma-
tig aan met de schuifregelaars bij Regio. 
Opmerking: Als je de schuifregelaars niet 
gebruikt, kun je ze verbergen en zo wat 
ruimte besparen. Klik op het pictogram 
met de curve, rechts onder de grafiek in het 
deelvenster Kleurtintcurve (in de afbeel-
ding rood omcirkeld). Klik op hetzelfde pic-
togram als je ze op een gegeven moment 
toch nodig hebt.
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Stap negen:
Er zijn nog drie laatste dingen die 
je moet weten over het deelvenster 
Kleurtintcurve en dan zijn we klaar. Het 
eerste is het gebruik van de drie schuif-
knoppen direct onder de grafiek. Met 
deze knoppen stel je de bereiken in die 
door de curve worden aangepast, dus 
het zwarte bereik, het witte bereik en het 
bereik daartussen. (Met waar je ze plaatst, 
bepaal je dus wat een schaduw, wat een 
middentoon en wat een hooglicht is.) De 
schuifknop links (in de afbeelding rood 
omcirkeld) staat voor de schaduwgebie-
den en het gebied links van die knop 
wordt beïnvloed door de schuifregelaar 
Schaduwen. Wil je dat deze schuifrege-
laar invloed heeft op een groter gebied, 
sleep de schuifknop dan naar rechts (zie 
afbeelding). Aanpassingen met de schuif-
regelaar Schaduwen hebben nu een 
groter effect op de foto. De middelste 
schuifknop bepaalt de middentonen. Als 
je die knop naar rechts sleept, wordt de 
ruimte tussen de gebieden met de mid-
dentonen en hooglichten kleiner. Het ef-
fect van de schuifregelaar Lichten omvat 
nu een kleiner bereik en de schuifrege-
laar Donkere tinten heeft juist een groter 
bereik. Dubbelklik op de schuifknoppen 
om ze weer in hun standaardpositie te 
brengen.

Stap tien:
Het tweede wat je moet weten, is hoe 
je de curve herstelt en opnieuw begint. 
Dubbelklik op het woord Regio en alle 
vier de schuifregelaars worden op 0 
gezet. Het derde, tot slot, is hoe je een 
voor/na-vergelijking krijgt met het in het 
deelvenster Kleurtintcurve toegepaste 
contrast. Met de kleine knop (een soort 
lichtschakelaar) links in de kop van het 
deelvenster schakel je de aanpassingen 
in en uit. Klik het eenvoudig aan of uit. In 
de afbeelding hiernaast zie je een voor/
na-vergelijking waar we alleen de toon-
tintcurve aanpasten. Het is krachtiger 
dan je denkt.
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Stap een:
In het deelvenster Kleurtintcurve bepaal 
je welk RGB-kleurkanaal je aanpast. Kies 
in de vervolgkeuzelijst Kanaal het kleur-
kanaal waar het je om gaat. Ik koos hier 
het blauwe kanaal om een kleurzweem 
uit haar huid en haren te halen. Nu alleen 
het blauwe kanaal geselecteerd is, is ook 
het raster van de curve blauw. Zo zie je 
gelijk welk kanaal je bewerkt.

Stap twee:
Maar hoe weet je dan welk deel van de 
curve je moet aanpassen om dat blauw-
probleem op te lossen? Lightroom kan 
je dat precies vertellen. Pak linksboven in 
het deelvenster het RAG (Rechtstreekse 
aanpassingsgereedschap) en breng het 
naar het gebied dat je wilt bewerken 
(in dit geval de haren). Op de curve ver-
schijnt een punt dat met het gereed-
schap meebeweegt. Druk de muisknop 
in op de achtergrond. Op de curve ver-
schijnt een punt dat overeenkomt met 
het gebied dat je wilt bewerken. Sleep 
dat nieuwe curvepunt nu in een hoek 
van 45 graden naar rechts en omlaag. 
Het blauw verdwijnt uit haar huid en 
haar (zie afbeelding). Maar je kunt na-
tuurlijk ook het RAG gebruiken. Druk de 
muisknop in op de haren en sleep om-
laag. Dat gedeelte van de curve wordt 
automatisch bijgewerkt.

Hoewel curven geen onbekenden zijn in Lightroom, was Lightroom 4 de eerste 
versie waarin je de kanalen rood, groen en blauw afzonderlijk kon aanpas-
sen; net zoals in Photoshop. En dat komt soms goed van pas als je vervelende 
witbalansproblemen wilt oplossen of als je bewerkingsprocessen voor het ene 
type foto wilt toepassen op een ander type, zoals dat vaak in mode- en kunstfo-
tografie gebeurt. Hier zie je van beide een voorbeeld.

Twee handige 
toepassingen van de 
nieuwe RGB-curven
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Stap drie:
Met deze RGB-curven kun je ook vrij een-
voudig cross-processing toepassen (een 
klassieke techniek uit de donkere kamer 
van voor het digitale tijdperk). Er zijn tien-
tallen mogelijkheden en deze gebruik ik 
zelf wel eens. Kies in de vervolgkeuzelijst 
Kanaal de optie Rood. Klik driemaal langs 
de curve: een keer in het midden, een 
keer op de rasterlijn daarboven en een 
keer op de rasterlijn eronder, zodat ze 
op gelijke afstand van elkaar staan. Laat 
het middelste punt met rust, sleep het 
bovenste punt omhoog en het onderste 
omlaag. Maak zo de steile S-curve die je 
hiernaast ziet. Ik heb trouwens de origi-
nele foto ook toegevoegd, dan zie je het 
verschil.

Stap vier:
Stap nu over op het groene kanaal en 
maak opnieuw een S-curve met drie 
punten, maar minder steil dan de vo-
rige. Ga tot slot naar het blauwe kanaal. 
Voeg daar geen punten toe, maar sleep 
het punt linksonder recht omhoog (zie 
afbeelding). Sleep het punt rechtsbo-
ven omlaag. Bij een andere foto moet je 
deze instelling misschien wat aanpassen.  
Meestal pas je dan het blauwe kanaal 
aan. Vergeet niet instellingen waar je 
tevreden over bent op te slaan als een 
voorinstelling in de module Ontwikkelen. 
(Klik rechtsboven in het deelvenster 
Voorinstellingen op de knop met het 
plusteken. Klik vervolgens in het dialoog-
venster Nieuwe ontwikkelvoorinstelling 
op de knop Geen inschakelen en mar-
keer het selectievakje Kleurtintcurve.)
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Stap een:
Wil je alleen een kleurgebied aanpassen, 
blader dan naar het deelvenster HSL, dat 
tussen de deelvensters rechts staat. (Die 
woorden HSL, Kleur en Zwart-wit in de 
kop van het deelvenster zijn niet zomaar 
namen. Het zijn knoppen waarachter 
de besturingselementen voor het be-
treffende deelvenster zitten.) Klik voor 
dit voorbeeld op HSL. Er verschijnen 
vier knoppen: Kleurtoon, Verzadiging, 
Luminantie en Alles. In het deelvenster 
Kleurtoon wijzig je een bestaande kleur 
in een andere door de schuifregelaars 
te verslepen. Sleep nu, om een idee te 
krijgen van wat het doet, de schuifrege-
laar Rood helemaal naar links en Oranje 
naar -71. Zoals je ziet worden de scooters 
magenta.

Stap twee:
Had je de schuifregelaars de andere kant 
op gesleept, dan waren de scooters meer 
oranje geworden. Een perfecte taak voor 
het deelvenster HSL. Wat nu als je het 
oranje meer oranje wilt maken, maar de 
schuifregelaars niet verder opzij kunnen? 
Dan klik je boven in het deelvenster HSL 
op de knop Verzadiging.

Als je een bepaalde kleur in de foto globaal wilt aanpassen (bijvoorbeeld al 
het rood roder of het blauw in de lucht blauwer), dan doe je dat in het deel-
venster HSL (dat staat voor Hue, Saturation en Luminance, oftewel Kleurtoon, 
Verzadiging, Luminantie). Een handig deelvenster dat ik vaak gebruik. En 
omdat het ook nog eens een RAG (Rechtstreekse aanpassingsgereedschap) 
heeft, is het eenvoudig in het gebruik.

Met HSL 
afzonderlijke kleuren 

aanpassen
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Stap drie:
Dezelfde acht schuifregelaars blijven in 
beeld, maar nu bepalen ze de verzadi-
ging van de kleuren in de foto. Sleep de 
schuifregelaar Oranje helemaal naar rechts 
en Rood iets minder ver naar rechts. Het 
oranje in de scooters wordt levendiger. Als 
je precies weet welke kleur je wilt aanpas-
sen, kun je meteen de juiste schuifrege-
laar verslepen. Weet je niet precies welke 
kleuren er zitten in het gebied dat je wilt 
aanpassen, gebruik dan het RAG (het ge-
reedschap Rechtstreekse aanpassing). Wil 
je de achtergrond links groener, selecteer 
dan het RAG (in de afbeelding rood omcir-
keld) en beweeg de muisaanwijzer over de 
achtergrond. Klik en sleep omhoog voor 
meer groen (en omlaag voor minder). Je 
ziet dat niet alleen de schuifregelaar voor 
groen, maar ook die voor aqua verschuift. 
Waarschijnlijk had je niet bedacht dat er 
aqua in de achtergrond zat en dat is pre-
cies waarom dit gereedschap hier zo han-
dig is. Ik gebruik het deelvenster HSL zelfs 
zelden zonder het RAG!

Stap vier:
Klik boven in het deelvenster op 
Luminantie. Deze schuifregelaar regelt 
de lichtheid of donkerheid van de kleu-
ren. Neem het RAG en sleep voor een 
wat donkerder groen in de achtergrond 
recht omlaag over de achtergrond. De 
kleur wordt donkerder en intenser. (Bij 
Luminantie nemen de waarden bij Groen 
en Aqua af.) Sleep het RAG recht omhoog 
over de oranje scooter om deze lichter te 
maken. De schuifregelaar Rood verschuift, 
samen met Oranje. Twee laatste opmer-
kingen: met de knop Alles (boven in 
het deelvenster) verschijnen alle drie de 
onderdelen onder elkaar en in het deel-
venster Kleur staan ze elk in sets van drie 
kleuren (een beetje zoals Photoshops 
Kleurtoon/Verzadiging). Maar ze werken 
allemaal hetzelfde, hoe ze er ook uitzien. 
Hier zie je het resultaat met lichter ge-
kleurde scooters en donkerdere en groe-
nere achtergrond.
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Stap een:
Ga voor het toevoegen van vignette-
ring naar het deelvenster Lenscorrecties. 
Waarom hier? Omdat sommige lenzen 
de hoeken van je foto donkerder maken, 
ook als je dat niet wilt. Dan is het een 
probleem en dan zou je de oplossing 
zoeken in het deelvenster Lenscorrecties, 
nietwaar? Met de schuifregelaars in dat 
deelvenster zou je de hoeken lichter 
maken. Het komt erop neer dat een 
beetje vignettering slecht is, maar als je 
het bewust en overdreven aanbrengt is 
het juist tof. Hé, ik bedenk de regels niet, 
ik pas ze alleen maar toe. Hier zie je de 
oorspronkelijke foto zonder vignettering. 
(In hoofdstuk 7 bespreken we overigens 
hoe je ‘slechte vignettering’ oplost.)

Stap twee:
Om te beginnen brengen we een vig-
nettering aan op de originele foto. Klik 
boven in het deelvenster op de knop 
Handmatig en sleep de schuifregelaar 
Hoeveelheid bij Vignetten lens helemaal 
naar links. Deze schuifregelaar bepaalt 
hoe donker de randen van de foto wor-
den. (Hoe verder je naar links sleept, hoe 
donkerder ze worden.) De schuifregelaar 
Middelpunt bepaalt hoe ver de donkere 
randen naar het midden van de foto 
komen. Sleep deze ook een flink stuk 
naar links (zie afbeelding) voor een mooi, 
zacht spotlichteffect. Door de donkere 
randen ziet het onderwerp er mooi ver-
licht uit en wordt het vanzelf het eerste 
waar je naar kijkt.

Vignettering (waarbij je met donkerdere randen rond de afbeelding de aan-
dacht op het midden richt) is een van die effecten waar je mee wegloopt of 
waar je juist niets mee te maken wilt hebben. Zelf ben ik er dol op. Hier lees je 
hoe je een vignetteringseffect krijgt dat na bijsnijden van de foto zichtbaar blijft 
en je ontdekt hoe de andere vignetteringsopties werken.

Vignetterings-
effecten
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Stap drie:
Goed, dit werkt prima, tot je de foto wilt 
bijsnijden. Als je de foto bijsnijdt, ver-
dwijnt de toegevoegde vignettering. Als 
oplossing voor dat probleem voegde 
Adobe de optie Vignetten na uitsnijden 
toe, waarmee je na het bijsnijden van de 
foto een vignetteringseffect toevoegt. 
Ik snijd dezelfde foto nu flink bij zodat 
de vignettering die ik eerder aanbracht 
vrijwel helemaal wegvalt. Blader nu 
naar het deelvenster Effecten. Zet nu 
eerst de waarde van de schuifregelaar 
Hoeveelheid bij Vignetten lens op nul, 
want anders komt de nieuwe vignette-
ring boven op de enkele stukjes vignette-
ring die niet zijn weggesneden te liggen.

Stap vier:
Boven in het deelvenster Vignetten na 
uitsnijden zie je de vervolgkeuzelijst Stijl. 
Hier heb je drie opties: Prioriteit hoog-
lichten, Kleurprioriteit en Verfbedekking. 
We beginnen met Prioriteit hooglichten, 
mijn persoonlijke favoriet van deze drie. 
Ik gebruik deze graag omdat het resul-
taat dicht in de buurt komt van wat je 
met een gewone vignettering krijgt. De 
randen worden donkerder, maar de kleur 
wijzigt iets en ik vind het geen probleem 
als de randen er meer verzadigd uitzien. 
Bij deze optie worden de hooglichten zo-
veel mogelijk intact gehouden. Als je wat 
lichte gebieden langs de randen hebt, 
blijven die licht. Ik maakte de randen hier 
behoorlijk donker, veel donkerder dan 
ik normaal gesproken zou doen. Maar ik 
wilde dat het effect duidelijk herkenbaar 
was. De stijl Kleurprioriteit zorgt er vooral 
voor dat de kleuren langs de randen 
correct blijven. Het zorgt ervoor dat de 
kleuren niet automatisch meer verzadigd 
worden als de randen donkerder wor-
den. De stijl Verfbedekking doet denken 
aan de vignettering na bijsnijden van 
Lightroom 2, waarbij de hoeken gewoon 
donker werden gemaakt (bah!).
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Stap vijf:
Met de volgende twee schuifregelaars 
laat je de vignettering er realistischer 
uitzien. Met Ronding regel je hoe rond 
de rand is. Laat hem op 0 staan en sleep 
de schuifregelaar Doezelaar, die dadelijk 
aan bod komt, helemaal naar links. Zie 
je de duidelijk ovale vorm? Natuurlijk zul 
je het zo nooit toepassen, maar nu heb 
je wel een idee van wat deze schuifre-
gelaar doet. De schuifregelaar Ronding 
bepaalt hoe rond die vorm wordt. Sleep 
de schuifregelaar maar heen en weer, 
dan zie je wat ik bedoel. Goed, dat is vol-
doende. Zet hem maar weer op nul. Nu 
heb je genoeg gespeeld ;-)

Stap zes:
Met Doezelaar bepaal je de mate van 
zachtheid van de rand. Sleep deze schuif-
regelaar naar rechts voor een zachtere en 
natuurlijkere rand. Ik sleepte de schuif-
regelaar hier naar 57 en je ziet hoeveel 
vloeiender de nadrukkelijke randen van 
de vorige stap nu zijn. Hoe verder je 
sleept, hoe zachter de randen van de 
ovale vorm worden. Met de onderste 
schuifregelaar, Hooglichten, bescherm 
je de hooglichten in het gebied dat don-
kerder wordt bij het toevoegen van de 
vignettering. Hoe verder je naar rechts 
sleept, hoe meer hooglichten worden 
beschermd. Deze schuifregelaar is ove-
rigens alleen beschikbaar in de stijlen 
Prioriteit hooglichten en Kleurprioriteit. 
(Maar Kleurprioriteit gebruik je hopelijk 
niet, want dat ziet er belabberd uit.) En 
dat was het. Zo voeg je een donker rand-
vignet toe waarmee je de aandacht van 
de kijker naar het centrum van je foto 
stuurt.
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Stap een:
Voor we dit effect toepassen, eerst een 
waarschuwing: dit effect ziet er niet bij 
elke foto goed uit. Het werkt het beste 
bij contrastrijke foto’s en foto’s met veel 
detail en structuur, zoals stadsgezichten, 
industrielandschappen, landschapsfoto’s 
en zelfs foto’s van mensen (vooral man-
nen). Alles wat dat korrelige, enigszins 
ruwe effect kan hebben. Pas het niet toe 
op dingen die je zacht of glamoureus 
wilt laten overkomen. Hier zie je een foto 
met veel detail, gemaakt in de Opera van 
Parijs. De foto schreeuwt gewoon om het 
effect.

Stap twee:
We pompen alles eerst eens flink op. Ga 
in de module Ontwikkelen naar het deel-
venster Standaard en (1) sleep de schuif-
regelaar Contrast naar +100, (2) sleep de 
schuifregelaar Hooglichten naar -100, (3) 
sleep de schuifregelaar Schaduwen naar 
+100 om de schaduwen te openen en (4) 
sleep de schuifregelaar Helderheid hele-
maal naar rechts, tot de waarde +100. Er 
is al flink wat contrast te zien, maar we 
zijn er nog niet.

Enkele jaren geleden begon de opmars van een Photoshop-effect voor portret-
ten dat nu een van de populairste en meest gebruikte effecten is. Je komt het 

overal tegen, van covers van grote tijdschriften, websites en portretten van 
beroemdheden tot cd-hoesjes. Met Lightroom kun je een behoorlijk eind rich-

ting dit effect komen. Voor ik je het effect laat zien, moet ik je wel vertellen dat 
dit zo’n effect is dat je helemaal geweldig vindt (en gewoon té vaak gebruikt) of 

uit het diepst van je hart haat. Er is geen tussenweg.

Dat trendy, korrelige 
effect
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Stap drie:
Misschien is de foto die je bewerkt nu 
iets te donker (dat is goed mogelijk als je 
Contrast op +100 instelt). Sleep de schuif-
regelaar Belichting dan iets naar rechts. Is 
de foto iets te flets (omdat Schaduwen 
op +100 staat), sleep dan de schuifre-
gelaar Zwarte tinten naar links om de 
kleurverzadiging en kleurbalans terug te 
halen. Naast deze twee mogelijke aan-
passingen moet je de foto in elk geval 
wat minder verzadigd maken. Sleep hier-
voor de schuifregelaar Levendigheid naar 
links (ik sleepte tot -45). Deze vermin-
derde verzadiging is het handelsmerk 
van deze stijl. Het geeft het effect van 
een HDR-foto, zonder dat er meerdere 
belichtingen zijn gebruikt.

Stap vier:
Als laatste maak je met een vignettering 
de randen van de foto wat donkerder 
zodat het onderwerp de aandacht trekt. 
Sleep in het deelvenster Lenscorrecties 
(bij de deelvensters rechts) de schuifrege-
laar Hoeveelheid bij Vignetten lens bijna 
helemaal naar links (zodat de randen 
echt donker worden). Sleep vervolgens 
de schuifregelaar Middelpunt ook een 
flink eind naar links, maar niet zo ver 
als de schuifregelaar Hoeveelheid. (De 
schuifregelaar Middelpunt bepaalt hoe 
ver de donkere randen naar het mid-
den van de foto komen. Hoe verder je 
naar links sleept, hoe verder de randen 
naar binnen komen.) Omdat de foto 
iets te donker werd, verhoogde ik in het 
deelvenster Standaard de waarde bij 
Belichting een beetje (tot +0,25). zodat 
er wat van de originele helderheid van 
voor de vignettering terugkwam. Op 
de volgende bladzijde zie je een paar 
voorbeelden van dit effect (maar zonder 
vignettering). Vergeet niet om dit als een 
zelfgedefinieerde voorinstelling op te 
slaan, dan hoef je niet steeds opnieuw 
dezelfde stappen uit te voeren.
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Stap een:
Ga in de module Bibliotheek naar de foto 
die je naar zwart-wit wilt converteren en 
maak er een virtuele kopie van. Kies daar-
voor in het menu Foto de optie Virtuele 
kopie maken, zoals je hier ziet. (De enige 
reden hiervoor is dat als je klaar bent je 
de doe-het-zelfmethode kunt vergelijken 
met Lightrooms automatische conver-
siemethode. Ik betwijfel overigens of je 
die automatische methode ooit nog ge-
bruikt als je eenmaal weet hoe je zelf de 
conversie uitvoert.) Hef de selectie van 
de virtuele kopie op met de toetsencom-
binatie Command-D (pc: Ctrl-D) en klik in 
de filmstrip op de originele foto.

Stap twee:
Druk op de D-toets voor de module 
Ontwikkelen en blader in de deelven-
sters rechts naar het deelvenster HSL/
Kleur/ Zwart-wit. Klik in de kop van het 
deelvenster op de knop Zwart-wit (zie 
afbeelding). Deze manier van automa-
tische conversie toepassen levert de 
vlakke zwart-witconversie die je hier ziet. 
(Beschouw dit als je ‘voor’-foto.) Het idee 
is hier dat je met de kleurregelaars de 
zwart-witconversie aanpast. Het lastige 
is alleen dat de foto niet meer in kleur is. 
Probeer maar uit en verplaats de schuif-
regelaars. Je zult zien dat het weinig 
oplevert. Met de aan/uit-schakelaar van 
het deelvenster (in de afbeelding rood 
omcirkeld) kun je overigens bekijken hoe 
slecht deze zwart-witfoto is zonder de 
automatische conversie van Lightroom.

Er zijn twee automatische conversiemethoden waarmee je kleurenfoto’s omzet 
in zwart-wit. (De ene staat in het deelvenster Standaard en de andere in het 
deelvenster HSL/Kleur/Zwart-wit.) Het resultaat is in beide gevallen hetzelfde. Ik 
vind het resultaat te vlak en denk eerlijk gezegd dat je het beter zelf kunt doen. 
We beginnen met mijn favoriete methode, waarmee ik de meeste kleur-naar-
zwart-witconversies uitvoer, waarbij je voortbouwt op wat je al in dit hoofdstuk 
leerde.

Zwart-witfoto’s 
maken
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Stap drie:
Druk nu op je toetsenbord op de pijltoets 
rechts om naar de virtuele kopie te gaan. 
Dan laat ik je nu mijn favoriete doe-het-
zelfmethode zien. Klik boven in het deel-
venster Standaard op de knop Zwart-wit 
(de andere automatische conversieme-
thode). Opnieuw krijg je een vrij vlakke 
foto te zien, maar daar gaan we wat aan 
doen. Omdat de meeste fotografen volle, 
contrastrijke zwart-witfoto’s willen, zor-
gen we eerst dat we de hooglichten op-
timaal benutten. Sleep de schuifregelaar 
Belichting naar rechts tot rechtsboven in 
het histogram de witte driehoek tevoor-
schijn komt en stop dan. Sleep de schuif-
regelaar Hooglichten iets naar links tot 
die witte driehoek weer grijs wordt. Nu 
weet je dat je de maximale hoeveelheid 
hooglichten hebt, zonder dat ze afgekapt 
worden.

Stap vier:
Sleep de schuifregelaar Zwarte tinten 
iets naar links tot de foto minder vlak en 
verwassen is (zie afbeelding) en verhoog 
het contrast iets. Sommige mensen vin-
den dat geen enkel gebied in de foto 
egaal zwart mag zijn, zelfs niet als het 
een onbelangrijk, detailloos gebied is 
als de schaduwen onder een rots. Ik ben 
niet een van hen. Ik wil dat de hele foto 
eruit springt en na al die jaren zwart-
witafdrukken maken, weet ik dat de 
meeste mensen veel positiever reageren 
op contrast rijke conversies dan op vlakke 
conversies met 100% details in de scha-
duwen. Maak beide versies eens, laat 
ze aan je vrienden zien en kijk welke zij 
kiezen. Zodra je het contrast verhoogt, 
worden donkere gebieden iets te donker. 
Sleep Schaduwen naar rechts tot detail 
terugkeert. Omdat de foto in zijn geheel 
wat te licht was, verlaagde ik Belichting 
een beetje.



Hoofdstuk 4 / Je foto’s ontwikkelen 178

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap vijf:
Omdat we een contrastrijke zwart-
witfoto willen, sleep je de schuifregelaar 
Helderheid een flink stuk naar rechts (ik 
sleepte tot +49). De middentonen krij-
gen meer contrast en de hele foto krijgt 
duidelijk meer pit.

TIP: Ontdek welke foto’s het goed doen 
in zwart-wit
Selecteer met Command-A (pc: Ctrl-A) 
alle foto’s in een verzameling. Druk op 
de V-toets om ze tijdelijk om te zetten in 
zwart-wit. Nu kun je op je gemak bekij-
ken welke foto’s geschikt zijn voor zwart-
wit. Hef de selectie op met Command-D 
(pc: Ctrl-D). Zie je een geschikte kandi-
daat, klik dan op die foto en druk ver-
volgens op de P-toets om er een vlag 
aan toe te voegen. Selecteer na afloop 
opnieuw alle foto’s en druk op de V-toets 
om ze weer kleur te geven. Alle foto’s die 
mogelijk geschikt zijn, zijn nu herkenbaar 
aan een vlaggetje. Best handig.

Stap zes:
Tot slot verscherp je de foto nog wat. 
Omdat dit een portret is, doe je dat 
het snelst door in het deelvenster 
Voorinstellingen de ingebouwde voor-
instelling Verscherpen - gezichten te 
kiezen (zie afbeelding). Was dat nog 
niet genoeg? Probeer dan eens de vol-
gende voorinstelling. Die is eigenlijk 
voor landschappen bedoeld, maar wie 
weet levert het wat op. Dit is niet zo 
heel anders dan het bijwerken van een 
kleurenfoto, toch? Ik wilde dat je deze 
techniek leerde en daarom zei ik niets. 
Maar er is zelfs een voorinstelling die 
bijna alles voor je doet. Klik rechtsonder 
op de knop Opnieuw instellen voor de 
originele kleurenfoto. Kies vervolgens in 
het deelvenster Voorinstellingen onder 
Lightroom-voorinstellingen zwart-wit de 
optie Zwart-witweergave 5.
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Stap zeven:
Goed, dat was het. Maar er is nog een 
ding dat je moet weten. Dat is hoe je een 
afzonderlijk gebied in je zwart-witfoto 
bewerkt. Stel dat je de huid wat lich-
ter wilt hebben. Ga opnieuw naar het 
deelvenster Zwart-wit, kies het RAG (het 
gereedschap Rechtstreekse aanpassing). 
Druk de muisknop in op het gebied dat 
je lichter wilt hebben en sleep omhoog. 
Zelfs nu de foto zwart-wit is, weet het 
gereedschap wat de onderliggende kleu-
ren zijn en worden de schuifregelaars zo 
bijgesteld dat het gebied lichter wordt. 
Mocht je een keer iets donkerder of lich-
ter willen maken, aarzel dan niet en zet 
het RAG aan het werk.

Automatisch omgezet in zwart-wit Handmatig omgezet in zwart-wit
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Stap een:
Hoewel je de duotoon of gesplitste tinten 
in het deelvenster Gesplitste tinten toe-
past (deelvensters rechts), moet je de foto 
eigenlijk eerst converteren naar zwart-wit. 
(Ik zeg ‘eigenlijk’, omdat je een splittoonef-
fect ook op kleurenfoto’s kunt toepassen, 
maar… uhm… bah!) Ga in het deelven-
ster Voorinstellingen naar het onderdeel 
Lighroom-voorinstellingen zwart-wit en 
klik op Zwart-witweergave 5 om de foto 
te converteren naar zwart-wit. Verhoog in 
het deelvenster Standaard Helderheid een 
beetje en verlaag Belichting iets.

Stap twee:
De truc voor het maken van een duotoon 
is eenvoudig: voeg gewoon kleur toe aan 
de schaduwen en laat de hooglichten met 
rust. Ga naar het deelvenster Gesplitste 
tinten en sleep om te beginnen de schuif-
regelaar Verzadiging bij Schaduwen naar 
rond 25, zodat je een beetje kleur ziet. (In 
het voorbeeld verscheen de kleur zodra ik 
de schuifregelaar Verzadiging verschoof. 
De kleurtoon is standaard rood.) Sleep de 
schuifregelaar Kleurtoon bij Schaduwen 
naar 41 voor een wat traditionelere duo-
toon. (En sleep Verzadiging dan eens naar 
35, als je er toch bent.) Dat is het. Je mag 
natuurlijk elke kleurtoon kiezen die je wilt, 
ik koos hier mijn favoriet.

TIP: Herstel de instellingen
Ben je niet tevreden met het resultaat, 
begin dan opnieuw. Als je de Option-toets 
(pc: Alt-toets) ingedrukt houdt, verandert 
‘Schaduwen’ in het deelvenster Gesplitste 
tinten in ‘Schaduwen herstellen’. Klik erop 
om de standaardwaarden te herstellen.

Ik zal het even uitleggen. In deze paragraaf leg ik de truc voor het maken van 
geweldig uitziende duotoonfoto’s uit, maar ik vertel ook hoe je met dezelfde 
regelaars een zogenaamd splittooneffect maakt. Een duotoonfoto begint 
meestal met een zwart-witfoto, waarna je de visuele diepte van de foto ver-
groot met een diepe kleurtint. Bij gesplitste tinten (ook wel splittoon genoemd) 
geef je hooglichten de ene kleur en schaduwgebieden een andere kleur. We 
kijken eerst naar duotoon. Die zul je eerder maken en ze zien er ook beter uit.

Geweldige 
duotoonfoto’s (en 
gesplitste tinten)
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Stap drie:
De splittonen zijn aan de beurt. Zoek om 
te beginnen een goede zwart-witfoto. (Je 
weet nu hoe je een kleurenfoto omzet 
in zwart-wit.) Blader vervolgens omlaag 
naar het deelvenster Gesplitste tonen. 
Je doet nu hetzelfde als je voor de duo-
toonfoto deed, maar dit keer breng je 
een tint in de hooglichtgebieden en een 
andere in de schaduwen aan. Meer is het 
niet. (Ik zei toch dat het simpel was.) Hier 
sleepte ik de schuifregelaar Kleurtoon bij 
Hooglichten naar 45 en de schuifregelaar 
Kleurtoon bij Schaduwen naar 214. De 
schuifregelaar Verzadiging bij Schaduwen 
sleepte ik naar 27. En de schuifregelaar 
Verzadiging bij Hooglichten naar 50. (Dat 
is iets meer dan gebruikelijk.)

TIP: Bekijk de verzadiging
Als je tijdens het slepen van de schuif-
regelaar Kleurtoon de Option-toets (pc: 
Alt-toets) ingedrukt houdt, reageert 
Lightroom alsof je zojuist de waarde bij 
Verzadiging op 100% instelde. Zo zie je 
snel welke kleur je kiest.

Stap vier:
Je kunt de kleuren ook in een kleurkie-
zer kiezen. Klik op het kleurvakje naast 
Hooglichten voor de kleurkiezer voor 
de hooglichten. Bovenaan zie je een 
paar veelgebruikte splittoonkleuren 
voor hooglichten. Klik bijvoorbeeld eens 
op het beige kleurvak (derde van links) 
voor een beige tint in de hooglichten. 
Klik op het kruisje om de kleurkiezer te 
sluiten. De schuifregelaar Balans (in het 
deelvenster Gesplitste tinten tussen de 
onderdelen Hooglichten en Schaduwen) 
doet precies wat je verwacht: je mixt er 
de hooglichten en schaduwen mee. Als 
je de beige hooglichten belangrijker wilt 
maken, dan sleep je de schuifregelaar 
Balans naar rechts. Ben je tevreden met 
een bepaalde combinatie, sla die dan op 
als voorinstelling. Klik daarvoor op het 
plusteken rechtsboven in het deelvenster 
Voorinstellingen.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ De witbalans herstellen
Dubbelklik in het deelvenster Standaard 
op de letters WB om de schuifregelaars 
Temperatuur en Kleurtint bij Witbalans 

terug te zetten naar hun oorspronkelijke 
Als opname-instellingen.

 ▼ Zoomfactoren kiezen in het 
deelvenster Details

Klik in het deelvenster Details met de 
rechtermuisknop in het kleine venster 
met de voorvertoning. Je krijgt dan 
in een minisnelmenu de keuze tussen 

twee zoomfactoren voor de voorverto-
ning (1:1 en 2:1) die gelden zodra je met 
de muisaanwijzer in het gebied met de 
grote voorvertoning klikt.

 ▼ De waarschuwingen voor 
afgekapte hooglichten 
verbergen

Als je de twee kleine waarschuwings-
driehoekjes in het histogram niet 
gebruikt (of als je ze wilt uitschakelen 
als je ze niet gebruikt), klik dan met 
de rechtermuisknop ergens in het 
histogram en kies de optie Uitknipin-

dicatoren tonen om ze uit te schakelen. 
Ze blijven voortaan uit beeld. Wil je 
ze terug, kies dan opnieuw de optie 
Uitknipindicatoren tonen in hetzelfde 
snelmenu.

 ▼ Virtuele zwart-witfoto’s 
scheiden van de echte

Wil je alleen je virtuele zwart-witfoto’s 
zien, klik dan op de werkbalk Filter 
(is die niet zichtbaar, gebruik dan de 
backslash-toets [\]) en dan op de knop 
Kenmerk. Klik bij de opties van Kenmerk 
op de knop met de omgekrulde blad-
zijde, helemaal rechts op de werkbalk, 

om alleen de virtuele kopieën te zien. 
Klik op de knop met het negatief, links 
ervan, om de zwart-witte ‘bronfoto’ te 
zien. Klik op de knop Geen om weer 
alles (zowel de originele bronfoto als de 
virtuele kopieën) te zien.

 ▼ Een voor/na-vergelijking van 
de zwart-witbewerkingen

Na het bewerken van je zwart-witaf-
beelding kun je niet eenvoudig op de 
backslash-toets (\) drukken voor de 
onbewerkte zwart-witfoto. Omdat je 
met een kleurenfoto begon, krijg je met 
de backslash-toets weer de kleurenfoto 
te zien. Er zijn twee oplossingen. (1) 
Maak met Command-N (pc: Ctrl-N) met-
een na de grijswaardenconversie een 

opname van de foto. Via het deelven-
ster Momentopnamen kun je nu altijd 
terugkeren naar de originele zwart-wit-
foto. Of (2) Maak met Command-’ (pc: 
Ctrl-’) een virtuele kopie en voer daar de 
bewerkingen op uit. Dan kun je wel met 
de backslash-toets (\) de originele con-
versie vergelijken met de aangepaste.

 ▼ Tip voor het gereedschap 
Rechtstreekse aanpassing

Als je met het gereedschap Recht-
streekse aanpassing van het deelvenster 
HSL/Kleur/Zwart-wit de zwart-witaf-
beelding wat bijwerkt, weet je dat als 
je met het gereedschap klikt en sleept 
in de afbeelding, de kleurenregelaars 
automatisch worden aangepast. Mis-
schien vind je het gemakkelijker het 
gereedschap in het aan te passen 
gebied te brengen en dan met de pijl-
toetsen omhoog/omlaag de schuifre-
gelaars in te stellen. Houd de Shift-toets 
ingedrukt voor grotere sprongen met 
de pijltoetsen.

 ▼ Duotonen schilderen
Er is nog een andere manier om een 
duotooneffect in een zwart-witfoto aan 
te brengen. Klik op het gereedschap 
Aanpassingspenseel en kies in de 
vervolgkeuzelijst Effect de optie Kleur. 
Klik vervolgens op het kleurvakje voor 
de kleurkiezer, kies de kleur die je als 
duotoon wilt en sluit de kiezer. Maak het 
selectievakje Automatisch maskeren 
leeg en schilder over de foto. Tijdens het 
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Lightroom-tips  >  >

schilderen blijven details behouden en 
pas je alleen de duotoonkleur toe.

 ▼ Grijswaardenconversietip
Zodra je in het deelvenster HSL/Kleur/
Zwart-wit op het woord Zwart-wit klikt, 

zet Lightroom je foto om in grijswaar-
den. Het resultaat ziet er enigszins vlak 
uit, maar het is de bedoeling dat je dit 
met de kleurregelaars zelf aanpast. Maar 
hoe weet je bij een zwart-witfoto welke 
kleuren je moet aanpassen? Probeer dit 
eens: gebruik na het omzetten van de 
foto de toetsencombinatie Shift-Y voor 
een voor/na-vergelijking met gesplitste 
foto’s. (Staan ze naast elkaar, druk dan 
nogmaals op Shift-Y.) Links in beeld zie 
je de kleurenafbeelding en rechts zie je 
de zwart-witversie. Zo zie je veel beter 
wat elke kleur doet.

 ▼ Pas kleurcorrectie toe voor je 
naar HSL/Kleur/Zwart-wit gaat

Wil je de zwart-witconversie met het 
deelvenster Zwart-wit uitvoeren, zorg 
dan eerst dat de kleurenafbeelding 

er goed uitziet. Het resultaat van het 
dialoogvenster Zwart-wit wordt beter 
als je eerst de belichting, het zwart, het 
contrast en dergelijke aanpast.

 ▼ De subtiele aanpassing in 
de standaardcurve voor 
Raw-afbeeldingen

Als je in eerdere Lightroom-versies 
een Raw-afbeelding opende, kreeg 
de bijbehorende curve standaard een 
lichte S-vorm. (In de vervolgkeuzelijst 
Puntcurve van het deelvenster Kleur-
tintcurve was de optie Normaal contrast 
geselecteerd.) Bij JPEG-bestanden (waar 
al in de camera contrast is toegevoegd), 
was de curve een rechte lijn. Als je een 
voorinstelling met een curve toepaste, 
kon het resultaat nogal tegenvallen. 

Hoewel je dezelfde voorinstelling op 
een JPEG- als op een Raw-foto toe-

paste, verschilde de mate van contrast. 
Daarom is de kleurtintcurve sinds Light-
room 4 voor Raw- en ook voor JPEG-fo-
to’s recht (Lineair). Achter de schermen 
past Lightroom nog steeds die gemid-
delde S-curve op je Raw-afbeeldingen 
toe. Maar je voorinstellingen hebben 
nu in elk geval een kleurtintcurve die bij 
Raw- en JPEG-afbeeldingen hetzelfde 
doet.

 ▼ De curve snel afvlakken
Misschien wil je na een aanpassing van 
de kleurtintcurve (in de module Ont-

wikkelen) de curve snel in een rechte 
lijn terugzetten. Klik dan met de rech-
termuisknop ergens in het raster van de 
curve en kies Curve verminderen.
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HOOFDSTUK 5

DJ Ontwikkelen (part deux)
Meer bewerkingsmogelijkheden

Oorspronkelijk was dit een gigantisch hoofd-
stuk, dat met elke nieuwe Lightroom-versie 
dikker werd omdat Adobe de module Ont-
wikkelen steeds verder aanvult. Toen ik op 
een gegeven moment besefte dat niemand 
op zo’n enorm hoofdstuk zit te wachten, 
splitste ik het in tweeën. De belangrijkste 
dingen staan in het eerste en al het andere 
vind je in dit hoofdstuk. Maar dat betekent 
niet dat de technieken in dit hoofdstuk 
onbelangrijk zijn. Er zijn momenten in het 
leven dat een man toe is aan een nieuwe 
uitdaging. Wij (mannen) doen dit met een 
eenvoudig bijvoeglijk naamwoord en de 
letters ‘dj’. Want om een of andere, nog niet 
wetenschappelijk ontkrachte reden, trekt 
dit meer vrouwen aan dan wanneer je een 
ketting met briefjes van honderd rond je nek 
hangt. Probeer het maar eens. Kies een wille-
keurig bijvoeglijk naamwoord (bijvoorbeeld 

‘verlegen‘) en word ‘dj Verlegen’. De vrouwen 
zullen letterlijk in zwijm vallen als je de kamer 
betreedt. En vergeet stoere termen als ‘heet’, 
‘koel’, ‘gevaarlijk’ en ‘lekker’ en dergelijke niet. 
Zet er gewoon dj voor en je bent nooit meer 
alleen. Je kunt je wel voorstellen dat de gozer 
die dj Ontwikkelen koos een Lightroom-ge-
bruiker was die de aandacht van vrouwelijke 
fotografen probeerde te trekken met zijn lied 
‘Banoodles’ (verkrijgbaar via iTunes; ik kreeg 
zelfmoordneigingen toen ik het 90 seconden 
durende voorbeeldfragment beluisterde). Ik 
heb wat gezocht en ontdekt dat er een vrou-
welijke variant op dj is. En daarmee volgt elke 
man je waar je maar wilt, tot en met de brui-
loft. Die vorm is ‘hdtv’. Verzin geen bijvoeglijk 
naamwoord, maar neem een van de voorna-
men van de Spice Girls (Hdtv Sporty of Hdtv 
Baby bijvoorbeeld) en je bent nog voor zons-
ondergang getrouwd. Een bewezen feit. 



Hoofdstuk 5 / Meer bewerkingsmogelijkheden 186

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap een:
Ga in de module Ontwikkelen naar het 
deelvenster Camerakalibratie. Boven in 
dit deelvenster vind je de vervolgkeu-
zelijst Profiel met daarin een aantal pro-
fielen, gebaseerd op het merk en model 
van je camera. (Lightroom haalt deze 
gegevens uit de in het bestand opge-
slagen EXIF-gegevens.) Niet alle merken 
en modellen worden herkend, maar de 
nieuwste digitale spiegelreflexcamera’s 
van Nikon en Canon worden in elk geval 
ondersteund, evenals enkele model-
len van Pentax, Sony, Olympus, Leica en 
Kodak. De profielen bootsen camera-in-
stellingen na die je kunt toepassen op je 
JPEG-bestanden, maar die bij fotografe-
ren in Raw worden genegeerd. Het stan-
daardprofiel is Adobe Standard. Ik vind 
het nogal gewoontjes.

Stap twee:
Probeer gewoon elk profiel uit en kijk 
welke het beste resultaat oplevert. In 
mijn ogen geeft een contrastrijk profiel 
met rijkere kleuren eerder het effect 
van een JPEG. Meestal begin ik met het 
profiel Camera Standard (in plaats van 
het standaardprofiel Adobe Standard). 
Ik kom zelden een foto tegen die er in 
Adobe Standard beter uitziet dan in 
Camera Standard, dus meestal kies ik 
voor die laatste optie.

Opmerking: Fotografeer je met een 
Canon of Pentax of een ander merk, dan 
zie je andere profielen. De profielen zijn 
gebaseerd op de namen die de camera-
fabrikanten aan de fotostijlen in de ca-
mera geven.

Keer op keer hoor ik in mijn Lightroom-seminars de klacht: ‘Open ik mijn foto’s 
in Lightroom, dan zien ze er prachtig uit, maar dan veranderen ze en zien ze er 
afschuwelijk uit.’ Als je in JPEG fotografeert, voegt je camera al contrast, verscher-
ping en dergelijke toe. Fotografeer je in Raw, dan vertel je de camera dat hij alles 
aan contrast, verscherping en dergelijke moet uitschakelen. De eerste keer dat 
je een Raw-foto in Lightroom opent, zie je een scherpe, contrastrijke voorverto-
ning, maar al snel verdwijnt die voorvertoning en zie je de ware Raw-afbeelding.

Laat je Raw-foto’s 
meer op JPEG’s lijken
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Stap drie:
Fotografeer je landschappen (en wil je dat 
Fuji Velvia-effect), of wil je gewoon leven-
dige kleuren, kies dan het profiel Camera 
Vivid. Dit profiel bootst de kleurinstelling 
Vivid na die je in je camera had kunnen 
kiezen. Deze vind ik goed voor landschap-
pen, maar meestal vergelijk ik het ook 
nog met het profiel Camera Landscape. 
Ik heb ontdekt dat het nogal van de foto 
afhangt welk profiel het beste werkt. 
Daarom raad ik je aan meerdere profielen 
uit te testen zodat je ontdekt welke het 
beste werkt voor de foto die je op dat mo-
ment bewerkt. Opmerking: Je krijgt deze 
cameraprofielen alleen als je in Raw foto-
grafeert. Fotografeerde je in JPEG-modus, 
dan krijg je slechts één profiel: Ingebed.

TIP: Maak je eigen profielen
Met het gratis programma DNG Profile 
Editor van Adobe, maak je je eigen pro-
fielen. Je vindt het programma op www.
adobe.com/products/photoshop/ex-
tend.displayTab2.html en kijk dan onder 
Resources.

Stap vier:
Hier zie je een voor/na-vergelijking waar 
ik alleen maar het cameraprofiel Camera 
Vivid koos. Adobe zegt overigens niet dat 
deze profielen je het effect van een JPEG-
afbeelding geven, maar volgens mij kom 
je aardig in de richting. Ik gebruik deze 
profielen als ik mijn uitgangspunt meer 
richting de JPEG-afbeelding wil hebben 
die ik op de achterkant van mijn camera 
zag.

TIP: Pas profielen automatisch toe
Pas je op veel foto’s je favoriete profiel 
toe, ga dan naar de module Ontwikkelen, 
kies het profiel (en doe niets anders in 
deze module) en maak een voorinstelling 
met deze naam. Vanaf nu kun je de stijl 
automatisch toepassen op elke foto die je 
importeert. Kies dan eenvoudigweg deze 
voorinstelling in de vervolgkeuzelijst in 
het dialoogvenster Importeren.
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Stap een:
Als je in de module Ontwikkelen werkt 
en wilt weten hoe je foto eruitzag voor-
dat je hem bewerkte (de ‘voor’-afbeel-
ding), druk dan op de \-toets (backslash). 
Rechtsboven in de afbeelding verschijnt 
het woord Voor (zie afbeelding). Zelf ge-
bruik ik deze voorvertoning veruit het 
meest. Met dezelfde \-toets (backslash) 
keer je terug naar de bewerkte afbeel-
ding. (Er staat nergens ‘Na’, maar ‘Voor’ 
verdwijnt eenvoudigweg.)

Stap twee:
Gebruik de Y-toets voor een vergelijking 
waarbij de afbeeldingen naast elkaar in 
beeld verschijnen. Zie je liever een ge-
deeld beeld, klik dan op de kleine knop 
Doorloopt de weergaven Voor en Na, op 
de werkbalk onder de voorvertoning 
(zie de onderste afbeelding). Gebruik de 
T-toets om de werkbalk in beeld te bren-
gen als je die om een of andere reden 
niet ziet. Klik je nu opnieuw op de kleine 
knop met de Y, dan staan de beelden 
niet naast elkaar maar onder elkaar. Klik 
opnieuw op de kleine knop voor een 
over de breedte gesplitst beeld. Met de 
D-toets keer je terug naar de weergave 
Loep.

Het eerste witbalansproject in hoofdstuk 4 eindigde ik met een voor/na-verge-
lijking. Ik heb je alleen nog niet laten zien hoe je dat doet. Ik ben overigens erg 
tevreden met de voor/na-vergelijkingen in Lightroom. Het programma biedt 
veel flexibiliteit om ze te zien zoals je ze wilt zien.

Voor en na 
vergelijken
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Stap een:
Om te beginnen brengen we de belich-
ting en witbalans van deze foto in orde. 
Klik in de module Bibliotheek op een 
van de foto’s en schakel met de D-toets 
over naar de module Ontwikkelen. 
Sleep de schuifregelaar Belichting en 
Schaduwen naar rechts tot de foto er 
goed uitziet. Klik nu met het gereed-
schap Witbalansselector (W-toets) op een 
lichtgrijs gebied in de foto. (Met de toet-
sencombinatie Shift-Y krijg je de voor/
na-vergelijking zoals je in de afbeelding 
ziet.) Dus dat zijn de eerste stappen: de 
belichting en witbalans goed krijgen. 
Keer daarna met de D-toets terug naar 
de gewone weergave. (Zoals gezegd kun 
je deze en de volgende foto’s downloa-
den op de website http://kelbytraining.
com/books/LR5.)

Stap twee:
Klik  nu onder de linker deelvensters 
op de knop Kopiëren. Kies in het dia-
loogvenster Instellingen kopiëren (zie 
afbeelding) welke instellingen je van 
de zojuist bewerkte foto wilt kopiëren. 
Standaard kopieert het dialoogvenster 
vrij veel (meerdere selectievakjes zijn 
gemarkeerd), maar we willen nu maar 
een paar aanpassingen kopiëren. Klik 
daarom onder in het dialoogvenster op 
de knop Geen inschakelen, markeer de 
selectievakjes Witbalans, Belichting en 
Schaduwen en klik op de knop Kopiëren.

Opmerking: Markeer het selectievakje 
Procesversie als je instellingen kopieert 
naar afbeeldingen die een oudere pro-
cesversie gebruiken.

Hier begint de workflow vruchten af te werpen. Zodra je een foto hebt bewerkt, 
kun je precies dezelfde bewerkingen ook op andere foto’s toepassen. in hoofd-
stuk 4 hebben we de witbalans voor die ene foto bijgesteld. Maar stel dat je in 

dezelfde sessie 260 foto’s maakte, wat dan? Als je nu een van die foto’s bewerkt, 
kun je dezelfde aanpassingen daarna toepassen op zo veel andere foto’s als je 

maar wilt. Zodra je de foto’s hebt geselecteerd die de aanpassingen nodig heb-
ben, gaat de rest bijna automatisch.

Toegepaste 
bewerkingen ook 
gebruiken voor 
andere foto’s
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Stap drie:
Keer met de G-toets terug naar de weer-
gavemodus Raster en selecteer alle foto’s 
waar je deze correcties op wilt toepassen 
(zie afbeelding). Wil je de aanpassing op 
alle foto’s in de reeks toepassen, gebruik 
dan Command-A (pc: Ctrl-A). Het is niet 
erg als je origineel opnieuw wordt gese-
lecteerd. Het doet geen pijn. In het voor-
beeld hiernaast staat de foto die ik aan-
paste als laatste in de onderste rij.

TIP: Andere aanpassingen kiezen
Je kunt zoveel eigenschappen kopiëren 
en plakken als je maar wilt. Maak je aan-
passingen in een bepaald gebied, schakel 
dan in het dialoogvenster Instellingen 
kopiëren het selectievakje voor dat hele 
gebied in. (Met andere woorden: markeer 
voor alle in het deelvenster Standaard uit-
gevoerde aanpassingen het selectievakje 
Standaardtint, zodat automatisch in alle 
selectievakjes voor toonaanpassingen 
een vinkje staat. Zo bespaar je wat tijd.)

Stap vier:
Pas de eerder gekopieerde correc-
ties nu toe op alle geselecteerde 
foto’s. Kies daarvoor in het menu Foto 
onder Ontwikkelinstellingen de optie 
Instellingen plakken (zie afbeelding) of 
gebruik de toetsencombinatie Command-
Shift-V (pc: Ctrl-Shift-V). De eerder geko-
pieerde instellingen voor de witbalans, 
belichting en schaduwen worden nu toe-
gepast op alle geselecteerde foto’s.

TIP: Een of twee foto’s bijwerken
Als ik maar een of twee foto’s moet op-
knappen, werk ik de eerste foto bij en 
ga dan in de filmstrip naar de andere 
foto die dezelfde bewerking nodig heeft. 
Vervolgens klik ik onder de deelvensters 
rechts op de knop Vorige. Alle verande-
ringen die ik bij de vorige geselecteerde 
foto aanbracht, worden nu op die foto 
toegepast.
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Stap een:
Klik met de rechtermuisknop op de ori-
ginele foto en kies in het snelmenu de 
optie Virtuele kopie maken (zie afbeel-
ding). Of gebruik de toetsencombinatie 
Command-’ (apostrof; pc: Ctrl-’). Een 
virtuele kopie ziet er precies zo uit als 
het origineel en gedraagt zich ook het-
zelfde. Het enige verschil is dat het geen 
echt bestand is maar een set instructies 
waardoor niet de omvang van een echt 
bestand wordt toegevoegd. Dit bete-
kent dat je zo veel virtuele kopieën mag 
maken als je wilt en naar hartenlust kunt 
experimenteren, zonder dat de harde 
schijf voller wordt.

Stap twee:
Een virtuele kopie herken je zowel in 
de filmstrip als in het centrale voorver-
toningsgebied aan de gekrulde hoek 
linksonder in de miniatuur (in de afbeel-
ding rood omcirkeld). Bewerk de virtuele 
kopie nu eerst in de module Ontwikkelen. 
(Ik verhoogde hier de Helderheid en 
Levendigheid, en voegde in het deelven-
ster Effecten langs de rand een vignet 
toe. In hoofdstuk 4 lees je hoe je een 
vignet maakt) Als je na het bewerken te-
rugkeert naar de weergavemodus Raster, 
staan daar zowel de originele foto als de 
bewerkte virtuele kopie (zie afbeelding).

Herinner je het portret dat we in hoofdstuk 4 bewerkten? Goed, wat als je een 
zwart-witversie en bijvoorbeeld een versie in een bepaalde kleurtint en dan 
nog een versie met flink contrast en ook een anders bijgesneden versie wilt 

bekijken? Misschien laat je dit achterwege omdat je anders voor elke variant 
een hogeresolutiefoto moet kopiëren, wat hardeschijfruimte en geheugen 

vreet. Maar gelukkig kun je virtuele kopieën maken die nauwelijks ruimte inne-
men, zodat je verder probleemloos de verschillende stijlen kunt testen.

Risicoloos 
experimenteren met 
virtuele kopieën
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Stap drie:
Als je meerdere virtuele kopieën hebt, 
kun je eindeloos experimenteren zonder 
dat de originele foto op de harde schijf 
gevaar loopt. Klik op de eerste virtuele 
kopie en maak daarvan met Command-’ 
(pc: Ctrl-’) een volgende virtuele kopie. 
(Inderdaad: je kunt virtuele kopieën 
maken van een virtuele kopie.) Ga naar 
de module Ontwikkelen en voer wat aan-
passingen uit. Hier paste ik de witbalans 
aan door flink wat geel toe te voegen 
(ik sleepte Temperatuur naar 50000 en 
stelde Kleurtinten in op +33). Ook paste 
ik Levendigheid aan (ik koos +77) en 
verlaagde Belichting iets. Maak nog wat 
kopieën om mee te experimenteren. (Ik 
maakte er nog een paar en paste de in-
stellingen weer aan.) Opmerking: Als je 
na het maken van een kopie onder de 
rechter deelvensters op de knop Opnieuw 
instellen klikt, verandert de virtuele kopie 
in de onbewerkte weergave van de foto. 
Je hoeft na het maken van een virtuele 
kopie overigens niet steeds terug te keren 
naar de weergavemodus Raster, want de 
toetsencombinatie voor het maken van 
een virtuele kopie doet het ook in de 
weergavemodus Ontwikkelen.

Stap vier:
Ga nu voor het naast elkaar vergelijken 
van alle experimentele versies terug naar 
de weergavemodus Raster, selecteer de 
originele foto en alle virtuele kopieën 
en schakel met de N-toets over naar de 
weergavemodus Beoordeling (zie afbeel-
ding). De versies die je echt goed beval-
len, laat je natuurlijk met rust en alle virtu-
ele kopieën waar je niet zo tevreden over 
bent, verwijder je. (Opmerking: Klik op 
de virtuele kopie die je wilt verwijderen, 
druk op de Delete-toets [pc: Backspace] 
en klik in het dialoogvenster dat ver-
schijnt op de knop Verwijderen.) Zodra 
je een virtuele kopie naar Photoshop 
brengt of exporteert als JPEG- of TIFF-
bestand, zet Lightroom hem om in een 
echte kopie, inclusief de op de virtuele 
kopie uitgevoerde bewerkingen.
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Stap een:
Klik  in de module Bibliotheek op de foto 
die je wilt bewerken. Klik dan terwijl je de 
Command-toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt 
houdt in de filmstrip op alle foto’s die de-
zelfde aanpassingen moeten krijgen als 
de eerste foto. (Ik selecteerde 12 foto’s.) In 
het voorvertoningsgebied staat de eer-
ste foto waar je op klikte. (Adobe noemt 
deze foto de ‘meest geselecteerde’ foto.) 
Ga naar de module Ontwikkelen. Onder 
de deelvensters rechts zie je een knop die 
eerst Vorige heette, maar toen je meer-
dere foto’s selecteerde in Synchroniseren 
veranderde (zie afbeelding).

Stap twee:
Schakel met de kleine schakelaar links 
van de knop Synchroniseren Automatisch 
synchroniseren in. Ik verhoogde Contrast 
tot +27 (de schaduwgebieden worden 
donkerder en hooglichten wat lich-
ter.) Ik verhoog de Schaduwen tot 44. 
Helderheid sleepte ik naar +49. Houd bij 
het maken van deze aanpassingen de 
geselecteerde foto’s op de filmstrip in het 
oog. Ze krijgen allemaal dezelfde aanpas-
singen, maar zonder kopiëren, dialoog-
vensters of wat dan ook. Automatisch 
Synchroniseren blijft ingeschakeld tot je 
weer op die kleine schakelaar klikt. Wil 
je deze functie tijdelijk gebruiken, houd 
dan de Command-toets (pc: Ctrl-toets) 
ingedrukt. Synchroniseren verandert in 
Automatisch Synchroniseren. 

Opmerking: De knoppen Synchroniseren 
en Automatisch synchroniseren verschij-
nen pas als je meerdere foto’s selecteert. 
Tot die tijd heet de knop Vorige.

Je leerde al hoe je een foto bewerkt, de bewerkingen kopieert en ze dan in 
andere foto’s plakt. Maar misschien bevalt de ‘livegroepsbewerkingenfunctie’ 
met de naam Automatisch synchroniseren je beter (mij wel in elk geval). Het 

werkt zo: je selecteert een groep vergelijkbare foto’s en terwijl je een daarvan 
bewerkt, worden de andere geselecteerde foto’s automatisch en live bijgewerkt 
(dus zonder kopiëren en plakken). Steeds als je voor die ene foto een instelling 

wijzigt, worden alle andere geselecteerde foto’s meteen bijgewerkt.

Een stapel foto’s live 
aanpassen terwijl je 
er maar een bewerkt
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Stap een:
We kijken eerst hoe je de ingebouwde 
voorinstellingen gebruikt en maken er 
daarna zelf een die we op twee verschil-
lende plekken toepassen. We gaan eerst 
naar het deelvenster Voorinstellingen 
(bij de deelvensters links). Je ziet 
zeven verzamelingen met Lightroom-
voorinstellingen (en een verzameling 
met gebruikersvoorinstellingen waar je 
je eigen voorinstellingen opslaat). Als 
je in de verzamelingen kijkt, zie je dat 
Adobe namen koos die aangeven om 
wat voor type het gaat. Zo vind je in de 
Lightroom-voorinstellingen effecten de 
voorinstelling Korrel, die weer is onder-
verdeeld in licht, medium en zwaar.

Stap twee:
Al voordat je de voorinstellingen toepast, 
kun je het effect ervan bekijken. Beweeg 
daarvoor de muisaanwijzer eenvoudig 
over een voorinstelling in het deelven-
ster Voorinstellingen. In het deelvenster 
Navigator, direct boven het deelvenster 
Voorinstellingen, zie je een voorverto-
ning. (In de afbeelding plaatste ik de 
muisaanwijzer op Xpro3. In het deelven-
ster Navigator zie je de voorvertoning 
van dat kleureffect.)

Lightroom heeft flink wat ingebouwde voorinstellingen voor toonaanpassin-
gen die je met slechts één klik op elke willekeurige foto toepast. Deze voorin-
stellingen staan in het deelvenster Voorinstellingen in acht verschillende verza-
melingen: zeven met door Adobe ingebouwde Lightroom-voorinstellingen en 
een met Gebruikersvoorinstellingen. (Die is nu nog leeg, want daarin sla je de 
voorinstellingen op die je zelf maakt.) Ze besparen je flink wat tijd, dus neem 
nu even een paar minuten de tijd om te lezen hoe je ze gebruikt en maakt.

Sla je favoriete 
instellingen op 

als éénkliks-
voorinstelling

S
C

O
T

T
 K

E
LB

Y



 Meer bewerkingsmogelijkheden / Hoofdstuk 5 195

Wordt vervolgd

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Stap drie:
Klik eenvoudig op de voorinstelling die je 
wilt toepassen. Voor het koele effect dat 
je hier ziet, klikte ik op de kleurvoorinstel-
ling Gebleekt. En het mooie is dat je na 
het toepassen van de voorinstelling naar 
het deelvenster Standaard kunt gaan en 
daar de bewerking nog kunt bijstellen.

TIP: Voorinstellingen hernoemen
Wil je een een voorinstelling hernoemen, 
klik dan met de rechtermuisknop op de 
betreffende voorinstelling en kies in het 
snelmenu de optie Hernoemen.

Stap vier:
In mijn voorbeeld verhoogde ik 
Helderheid tot +27 en Contrast tot +31. 
Omdat de kleuren iets te weinig verza-
digd leken voor dit effect, verhoogde 
ik Levendigheid tot -5. Na de eerste 
voorinstelling kun je er nog meer toe-
passen. Zolang de nieuwe voorinstelling 
niet dezelfde instellingen gebruikt als 
de voorinstelling die je al toepaste, wor-
den alle volgende instellingen aan de 
huidige instellingen toegevoegd. Dus 
als je een voorinstelling toepast die de 
belichting, witbalans en hooglichten 
aanpast, maar geen vignet toevoegt, en 
vervolgens een voorinstelling kiest die 
alleen een vignet toevoegt, dan wordt 
dit aan de huidige voorinstelling toege-
voegd. Zou de nieuwe voorinstelling wel 
de belichting, witbalans en hooglichten 
veranderen, dan worden de waarden bij 
elkaar opgeteld en schuiven die schuifre-
gelaars naar nieuwe instellingen. Het ef-
fect van de oorspronkelijke voorinstelling 
zou verloren gaan. Na het toepassen en 
bijstellen van de voorinstelling Gebleekt, 
koos ik in de verzameling met effecten de 
voorinstelling Vignet 1 voor een donkere 
rand en een iets donkerder shirt (zie af-
beelding). De voorinstelling Gebleekt had 
geen vignet, dus voegde ik die extra toe.
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Stap vijf:
Natuurlijk kun je een willekeurige voorin-
stelling gebruiken als basis voor je eigen 
voorinstelling. Maar laten we met een 
schone lei beginnen. Klik eerst onder 
de rechter deelvensters op de knop 
Opnieuw instellen, zodat de foto weer 
is zoals hij was. We maken onze eigen 
voorinstelling voor een verzadigd, con-
trastrijk effect helemaal vanuit het niets. 
Verhoog de waarde bij Contrast tot +31, 
stel Schaduwen in op +100 en sleep 
Helderheid naar +100. Het effect is nog 
wat saai, maar we zijn er nog niet.

Stap zes:
Kies in het deelvenster Kleurtintcurve 
(bij de deelvensters rechts) in de vervolg-
keuzelijst Puntcurve de optie Hoog con-
trast. Ga naar het deelvenster Effecten 
en sleep bij het onderdeel Vignetten na 
uitsnijden de schuifregelaar Hoeveel naar 

-16 voor donkere randen die het effect 
voltooien. Dit ziet er al beter uit. Een lek-
ker contrastrijk en pittig kleureffect. Dit 
effect slaan we op als voorinstelling. Klik 
in het deelvenster Voorinstellingen op de 
knop met het plusteken (+), rechts van 
de naam van het deelvenster. Geef in het 
dialoogvenster Nieuwe ontwikkelvoorin-
stelling (zie afbeelding) de nieuwe voor-
instelling een naam. (Ik noemde deze 
‘Verzadigd contrastrijk effect’.) Klik op de 
knop Geen inschakelen (om alle vinkjes 
te verwijderen) en markeer vervolgens 
alle instellingen die je voor deze voorin-
stelling aanpaste. Klik op de knop Maken 
om alle bewerkingen op te slaan als je 
nieuwe voorinstelling in de verzameling 
Gebruikersvoorinstellingen.

Opmerking: Wil je een van de voorinstel-
lingen verwijderen, klik dan op de voor-
instelling en vervolgens op de knop met 
het minteken, boven in het deelvenster 
Voorinstellingen, links van de knop met 
het plusteken.
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Stap zeven:
Klik nu op een andere foto in de film-
strip en beweeg de muisaanwijzer over 
de nieuwe voorinstelling. (Ik bewoog 
hem over mijn voorinstelling Verzadigd 
contrastrijk effect.) In het deelvenster 
Navigator zie je een voorvertoning van 
de voorinstelling. (In de afbeelding zie je 
het effect.) Deze snelle voorvertoningen 
besparen enorm veel tijd. Je ziet direct of 
het ergens op lijkt of niet.

Stap acht:
Deze voorinstellingen (de door Adobe 
ingebouwde en die van jezelf) kun je 
zelfs al in het dialoogvenster Importeren 
toepassen. Weet je bijvoorbeeld nu al 
dat je ze wilt toepassen op een groep 
foto’s die je gaat importeren, kies dan in 
het deelvenster Toepassen tijdens im-
porteren de voorinstelling in de vervolg-
keuzelijst Ontwikkelinstellingen (zie af-
beelding). Op elke foto die je importeert, 
wordt de voorinstelling dan automatisch 
toegepast. En er is nog een andere 
plek waar je deze ontwikkelinstellingen 
kunt toepassen, namelijk in de module 
Bibliotheek, boven in het deelvenster 
Snel ontwikkelen in de vervolgkeuzelijst 
Voorinstellingen. (Op de volgende blad-
zijde lees je meer over het deelvenster 
Snel ontwikkelen.)

TIP: Voorinstellingen importeren
Er zijn veel plekken op internet waar je 
gratis voorinstellingen voor Ontwikkelen 
vindt  (bijvoorbeeld op de website 
www.lightroomkillertips.com van mijn 
vriend Matt Kloskowski). Om een ge-
downloade voorinstelling in Lightroom 
te krijgen, blader je in het deelvenster 
Voorinstellingen naar het onderdeel 
Gebruikersvoorinstellingen en klik je 
met de rechtermuisknop op de kop 
Gebruikersinstellingen. Kies in het snel-
menu de optie Importeren, zoek de 
geïmporteerde voorinstelling en klik op 
Importeren. De voorinstelling staat vanaf 
nu in je lijst Gebruikersinstellingen.
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Stap een:
Het deelvenster Snel ontwikkelen (zie af-
beelding) staat in de module Bibliotheek, 
onder het deelvenster Histogram. Hoewel 
het niet het gereedschap Witbalansselector 
heeft, heeft het verder vrijwel dezelfde 
be stu ringselementen als het deelven-
ster Standaard in de module Ontwikkelen, 
zoals Hoog lichten, Schaduwen en Helder-
heid. (Klik op het driehoekje rechts van 
de knop Automatische tinten als je niet 
alle knoppen ziet.) Bovendien veranderen 
de besturingselementen Helderheid en 
Levendigheid in Verscherpen en Ver za di-
ging als je de Option-toets (pc: Alt-toets) 
ingedrukt houdt. Het deelvenster Snel ont-
wikkelen heeft geen schuifregelaars (voor 
nauwkeurige aanpassingen) maar knop-
pen. Als je op een knop met een enkele 
pijl klikt, wordt de regelaar een klein stukje 
verplaatst. Klik je op een knop met een 
dubbele pijl, dan wordt hij een flink stuk 
verplaatst.

Stap twee:
Er zijn maar twee situaties waarin ik het 
deelvenster Snel ontwikkelen gebruik. 
De eerste is als ik een miniatuur zie die 
opgelapt moet worden en ik wil weten 
of dat snel kan, zonder dat ik naar de 
module Ont wikkelen moet. Klik eerst op 
de voorvertoning van een onderbelichte 
foto en vervolgens in het deelvenster Snel 
ontwikkelen twee keer bij Belichting op 
de toets met de dubbele pijl naar rechts, 
zodat de belichting wat meer in de goede 
richting komt. Je kunt nu over zijn lot 
beslissen zonder dat je het sorteerproces 
moet onderbreken voor een uitstapje 
naar de module Ontwikkelen.

In de module Bibliotheek vind je een variant van het deelvenster Standaard 
van de module Ontwikkelen. Dit is het deelvenster Snel ontwikkelen waarmee 
je snel eenvoudige bewerkingen kunt uitvoeren, zonder dat je daarvoor naar 
de module Ontwikkelen moet. Het probleem is dat het deelvenster Snel ont-
wikkelen slecht is. Goed, het is niet per se slecht, maar die knoppen maken het 
nogal ingewikkeld om precies de juiste hoeveelheid te kiezen. Maar voor een 
snelle aanpassing is het best in orde. (Merk je dat ik probeer mild te zijn?)

Het deelvenster Snel 
ontwikkelen in de 

module Bibliotheek
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Stap drie:
De andere situatie waarin ik het deel-
venster Snel ontwikkelen gebruik, is als 
ik in de weergavemodus Vergelijken of 
Beoordeling werk (zie afbeelding). Ook in 
de weergaven Vergelijken of Beoordeling 
kun je bewerkingen van het deelvenster 
Snel ontwikkelen toepassen. (Vergeet 
niet eerst op de foto te klikken die je wilt 
bewerken en controleer onder in het deel-
venster Snel ontwikkelen of Automatisch 
synchroniseren is uitgeschakeld.) De foto’s 
in dit voorbeeld hebben een blauwe 
kleurzweem. Ik klikte hier in de weerga-
vemodus Beoordeling op de foto rechts-
boven. Om hem warmer te krijgen, klikte 
ik tweemaal op de dubbele pijl naar rechts 
bij Temperatuur. Nu ik weet welke aanpas-
singen ik nodig heb, kan ik terug naar de 
weergavemodus Raster, alle vergelijkbare 
foto’s selecteren en ze allemaal tegelijker-
tijd met die twee klikken bijwerken. Ook 
als ik ‘massabewerkingen’ uitvoer met Snel 
ontwikkelen krijgt elke foto precies de-
zelfde correctie. Maar als je hetzelfde met 
Automatisch synchroniseren in de module 
Ontwikkelen doet, werkt het anders. Als je 
daar de belichting van een foto op +0,50 
zet, wordt voor elke geselecteerde foto de 
belichting ingesteld op +0,50.

Stap vier:
Klik onder de rechter deelvensters op de 
knop Instellingen synchroniseren als je 
op een groep geselecteerde foto’s maar 
een deel van de uitgevoerde bewerkin-
gen wilt toepassen (dus niet alle in Snel 
ontwikkelen uitgevoerde bewerkingen). 
Kies in het dialoogvenster dat verschijnt 
(zie afbeelding) welke instellingen je op 
de overige geselecteerde foto’s wilt toe-
passen en klik vervolgens op de knop 
Synchroniseren.

TIP: Snel ontwikkelen ongedaan maken
Wil je een afzonderlijke aanpassing in het 
deelvenster Snel ontwikkelen ongedaan 
maken, dubbelklik dan op de naam van 
het desbetreffende element.
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Stap een:
Waarschijnlijk heb je geen zin om elke 
foto te testen voor je hem afdrukt. Ik in 
elk geval niet. Maar als een foto zulke 
intense kleuren heeft als in dit voorbeeld, 
zou je toch eens moeten kijken wat er 
gebeurt als je hem zou afdrukken op pa-
pier of op internet zou plaatsen. Ik denk 
dat het veel mensen in eerste instantie 
zal verbazen als ik zeg dat Elektronische 
proef in de module Ontwikkelen en niet 
in de module Afdrukken (of Web) staat. 
Maar eigenlijk is het logisch. Zou je een 
probleem tegenkomen, dan kun je dat 
niet in de module Afdrukken verhelpen; 
je zou naar Ontwikkelen moeten, dus is 
het handiger als je daar al bent. Markeer 
het selectievakje Elektronische proef, 
onder het gebied met de voorvertoning, 
of druk op de S-toets om de controle te 
starten.

Stap twee:
Je ziet vrij snel dat je de elektronische 
proef bekijkt. De achtergrond rond je 
foto is namelijk niet meer grijs, maar wit 
om papier (of een internetpagina) te si-
muleren. Klik met de rechtermuisknop 
ergens op die achtergrond als dat wit je 
op de zenuwen werkt, en kies een an-
dere kleur (zie afbeelding). En wil je de 
standaardachtergrondkleur weer zien: 
dat is 50% grijs. Een andere hint dat je de 
elektronische proef bekijkt, is dat boven 
het deelvenster Histogram ‘Elektronische 
proef’ staat, met daaronder wat opties 
voor het proefexemplaar. En tot slot 
staat rechtsboven in de voorvertoning 
‘Voorvertoning van proefexemplaar’.

Met de komst van Elektronische proef ging voor veel gebruikers een langge-
koesterde wens in vervulling. Het laat zien hoe je werk er buiten Lightroom uit 
zal zien. Hoewel Elektronische proef eigenlijk is ontwikkeld voor voorvertonin-
gen van een afdruk, kun je ook voor een voorvertoning voor het web kiezen. 
Dingen die enorm (of een beetje) afwijken kun je dan direct in Lightroom aan-
passen, zodat je ze zo goed mogelijk op papier of op internet krijgt. En hier lees 
je hoe het werkt.

Elektronische 
proef voor goede 

resultaten op papier 
en internet
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Stap drie:
Maar hoe weet je nu welke kleuren in 
de foto je kunt afdrukken? (Technisch 
gezien vallen kleuren die je printer niet 
kan afdrukken buiten het kleurbereik van 
de printer.) Kijk eens in het histogram. 
Rechtsboven zie je een icoontje dat op 
een vel papier met een omgevouwen 
hoek lijkt. Dat is de waarschuwing dat 
kleuren buiten het kleurbereik van de 
printer vallen. Als je op het icoontje klikt, 
worden de gebieden die te fel zijn voor 
je printer rood gemarkeerd. Die kleuren 
vallen buiten het kleurbereik. Hier zie je 
dat een groot deel van de deur te intens 
blauw is voor mijn printer. Je printerpro-
fiel kies je overigens in de vervolgkeuze-
lijst Profiel, onder het histogram. Of kies 
Adobe RGB. Dat is de door Adobe ge-
adviseerde kleurruimte voor afdrukken, 
die je gebruikt als je geen printer hebt 
geïnstalleerd. In hoofdstuk 13 lees je 
meer over printerprofielen. Dat icoontje 
linksboven in het histogram waarschuwt 
je overigens als kleuren buiten het kleur-
bereik van internet vallen. Hier kom ik zo 
op terug.

Stap vier:
Goed, we hebben dus een probleem. 
We kunnen drie dingen doen. (1) We 
verlagen Levendigheid in het deelven-
ster Standaard en maken zo de hele 
afbeelding minder verzadigd. Geen 
goede keuze. Ik verminder liever (2) al-
leen de verzadiging van de kleuren die 
een probleem opleveren. Klik op het ge-
reedschap Aanpassingspenseel (onder 
het deelvenster Elektronische proef) en 
dubbelklik op het woord Effect om alle 
schuifregelaars op 0 te zetten. Sleep ver-
volgens de schuifregelaar Verzadiging 
naar links. (Ik sleepte tot -25.) Zodra je dit 
doet, vraagt een dialoogvenster je of je 
een virtuele kopie wilt maken. (Doe dat, 
dan blijft het origineel intact.) Schilder nu 
over de deur. Daar waar de rode waar-
schuwing verdwijnt, is de kleur in orde.
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Stap vijf: 
Breng alle resterende gebieden weer bin-
nen het kleurbereik van je printer en sleep 
vervolgens de schuifregelaar Verzadiging 
zo ver mogelijk naar rechts. Op die manier 
houd je de vermindering van de verza-
diging zo beperkt mogelijk. Hier kon ik 
tot -9 slepen (vanaf -25). Sleep ik nog iets 
verder, dan begint de deur weer rood te 
kleuren. Hier laten een paar kleine rode 
plekjes zien dat ik op de grens zit. Ze zijn 
niet groot genoeg om me zorgen over te 
maken. Pas bij -7 of -8 worden het er te 
veel, dus -9 was mijn maximum. Maar dat 
is altijd nog een stuk beter dan -25!

TIP: Ook hier heb je voorvertoningen!
Je kunt ook een voorvertoning krijgen 
van verschillende renderversies van je 
foto (zie hoofdstuk 13 voor meer hier-
over). Klik op Perceptueel of Relatief voor 
een voorvertoning van elk. Als je daarbij 
de kleurwaarschuwing ingeschakeld 
houdt, zie je welke het kleurtechnisch ge-
zien beter doet.

Stap zes:
Er is nog een derde manier om kleuren 
weer binnen het kleurbereik van de 
printer te krijgen. Daarvoor gebruik je 
de schuifregelaars in het deelvenster 
HSL. Maar sleep eerst de schuifregelaar 
Verzadiging terug naar 0 (het kleurpro-
bleem keert terug) en berg het aanpas-
singspenseel weer op (klik op het picto-
gram). Ga nu naar het deelvenster HSL 
en klik op Verzadiging. Zorg dat de waar-
schuwing voor het kleurbereik is inge-
schakeld en kies het RAG (Rechtstreekse 
aanpassingsgereedschap). Klik met 
het gereedschap op een roodgekleurd 
waarschuwingsgebied en sleep omlaag. 
Lightroom sleept de schuifregelaar van 
de kleurtonen die op dat gebied betrek-
king hebben naar links voor minder verza-
digde kleuren. (Hier werd Blauw verscho-
ven.) Nogmaals, je wilt de verzadiging zo 
min mogelijk verminderen, dus sleep tot 
het rood opduikt en sleep dan iets terug.
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Stap zeven:
Misschien herinnert deze HSL-versie van 
het verminderen van de kleurverzadiging 
je aan het aanpassingspenseel. Dat klopt. 
Het is een andere manier om de verzadi-
ging van kleuren zodanig te verminderen 
dat ze weer binnen het bereik van de prin-
ter vallen. Wil je de verzadiging niet kwijt, 
dan kun je de kleurtonen omzetten in 
kleuren die wel in het bereik van de printer 
vallen. Klik boven in het deelvenster HSL 
op de optie Kleurtoon en sleep met het 
RAG over het rode gebied (zoals we eerder 
al deden). Sleep omhoog tot de kleurtoon 
voldoende is aangepast en de rode kleur-
waarschuwing verdwijnt. Bedenk wel dat 
je de kleuren zo echt verandert. (We raak-
ten de schuifregelaar Paars niet aan, maar 
de deur is nu toch wat paarser.) Als je een 
beetje flexibel bent wat betreft de kleur, 
kun je op deze manier de verzadiging van 
de afbeelding behouden.

Stap acht:
Als de afbeelding niet voor drukwerk 
maar voor internet is bedoeld, pas je 
eerst het kleurprofiel aan. Kies in de ver-
volgkeuzelijst Profiel de optie sRGB (de 
standaardkleurruimte voor de meeste 
webbrowsers) en klik op de kleurwaar-
schuwing linksboven in het histogram 
(zie afbeelding). Alle gebieden die op een 
beeldscherm waarschijnlijk niet zo le-
vendig of verzadigd overkomen, worden 
blauw. (Schakel de printerwaarschuwing 
uit.) Toen we in dit voorbeeld overstap-
ten op sRGB, waren de kleuren in orde. 
Ze vielen binnen het kleurbereik van de 
meeste webbrowsers en e-mailprogram-
ma’s. Er was dan ook geen waarschuwing. 
Was een gebied toch blauw geworden, 
dan had je hetzelfde gedaan als bij de 
kleurwaarschuwingen voor het afdruk-
ken. Met het aanpassingspenseel (of het 
RAG in het deelvenster HSL) maakten 
we de kleuren iets minder verzadigd, tot 
ze binnen het bereik vielen. Druk op de 
Y-toets om het origineel en de proef naast 
elkaar te bekijken.
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Stap een:
Hier zie je een foto die ik maakte van 
mijn redacteur Ted Waitt. (Als je een foto 
van je redacteur in een van je boeken 
zet, krijg je extra betaald. Een waar, maar 
onbekend feit uit de boekenwereld.) 
Verbeter je de witbalans dan krijg je nog 
een extra bonus. Ted is wat blauwig (hij 
heeft het waarschijnlijk benauwd omdat 
ik het boek wat laat inleverde) en de af-
beelding moet wat bijgesneden worden. 
Ook mogen de hooglichten wel wat min-
der zodat de lucht wat donkerder wordt. 
Alles bij elkaar heeft Ted hulp nodig. (Dat 
kostte me punten, maar het was het 
waard.)

Stap twee:
Selecteer in de module Ontwikkelen 
het gereedschap Uitsnijdbedekking (of 
gebruik de R-toets) en snijd de afbeel-
ding zodanig bij dat Ted goed in beeld 
is. (Ik wil niet nog meer punten verliezen, 
dus ik maak nu even geen opmerking.) 
Sleep de schuifregelaar Temperatuur 
naar rechts voor een warmer beeld. (Ik 
sleepte naar 7937.) Breng ook wat de-
tail terug in de schaduwen. (Ik sleepte 
Schaduwen naar +40). Verminder dan 
meteen ook de hooglichten in de wolken. 
(Ik sleepte de schuifregelaar Hooglichten 
naar -94.) Verhoog tot slot de waarde bij 
Helderheid net voldoende om de afbeel-
ding in zijn geheel wat meer pit te geven. 
(Ik sleepte naar +33.)

Je grijpt naar de knop Vorige als je een serie vergelijkbare afbeeldingen hebt, die 
je niet allemaal dezelfde instellingen wilt geven. Je wilt een van de afbeeldingen 
bewerken en die aanpassingen dan toepassen op een aantal in de gekozen 
groep. (Anders zou je toch Automatisch Synchroniseren nemen, nietwaar?) Die 
knop Vorige is ongelofelijk handig. Matt Kloskowski (de man achter onze website 
Lightroom Killer Tips) noemt deze knop in de module Ontwikkelen ‘… de belang-
rijkste knop in Lightroom’. Hij zou wel eens helemaal gelijk kunnen hebben! 

De knop Vorige en 
waarom hij briljant is!
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Stap drie:
Klik als je klaar bent met het gereed-
schap Uitsnijdbedekking op de knop 
Gereed, uiterst rechts op de werkbalk, 
direct onder de foto (zie afbeelding bij 
stap 2). De foto wordt bijgesneden en 
de bewerkingen worden toegepast (zie 
afbeelding). Vraag je je ook af waarom 
Ted zo stil in de Nevadawoestijn staat 
met een statief over zijn schouder, maar 
zonder camera om zijn nek of cameratas 
aan zijn schouder? Hmmmmm. Goed, we 
dwalen af. Terug naar ons project.

Stap vier:
Kijk in de filmstrip of je nog een andere 
foto ziet waar je precies dezelfde be-
werkingen op wilt uitvoeren (dus alles 
vanaf het bijsnijden). Klik op die foto en 
klik vervolgens op de knop Vorige. En 
met die ene klik wordt de foto hetzelfde 
uitgesneden en aangepast. Blader naar 
een andere foto in de filmstrip die ook 
dezelfde bewerkingen nodig heeft en 
doe hetzelfde nadat je die foto geselec-
teerd hebt. Opmerking: Soms klik je op 
een foto, maar zie je zodra je hem groter 
in de voorvertoning bekijkt, dat hij de 
aanpassingen niet nodig heeft of niet 
kan gebruiken. Klik dan op een van de 
foto’s waar je de bewerkingen al op hebt 
uitgevoerd.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Zonder virtuele kopieën 
meerdere versies van de foto 
krijgen

Beschouw  Momentopnamen als een 
andere mogelijkheid waarmee je met 
één klik toegang hebt tot meerdere 
versies van een foto. Als je in de module 

Ontwikkelen werkt en een versie van 
je foto ziet die je bevalt, gebruik dan 
de toetsencombinatie Command-N 
(pc: Ctrl-N) om de foto waar je op dat 
moment naar kijkt op te slaan in het 
deelvenster Momentopnamen. (Geef 
hem nog wel een naam.) Zo kun je een 
zwart-witversie als opname hebben, 
een duotoonversie, een kleurenversie 
en een effectversie. En met één enkele 
klik kun je elk van deze versies bekijken, 
zonder dat je eerst in het deelvenster 
Historie moet bedenken waar elk van 
de varianten zich bevindt.

 ▼ Witbalansinstellingen voor 
JPEG- en TIFF-afbeeldingen 
maken

In hoofdstuk 4 zei ik al dat bij JPEG- en 
TIFF-foto’s de optie Automatisch de 
enige beschikbare witbalansinstelling is. 
Maar er is een slimme manier die je meer 
keuze biedt. Open een Raw-afbeelding 
en kies de witbalansvoorinstelling 
Daglicht. Pas niets anders aan. Sla alleen 
die ene wijziging op als voorinstelling 
en noem hem Witbalans daglicht. Doe 
hetzelfde bij de andere witbalansvoor-
instellingen en sla ze ook allemaal op 
als voorinstelling. Als je nu een JPG- of 

TIFF-afbeelding opent, staan deze wit-
balansinstellingen tot je beschikking om 
een vergelijkbaar effect te bereiken.

 ▼ De voorinstellingen bijwerken
Als je voor het uitvoeren van bewer-
kingen in de module Ontwikkelen een 
van de zelfgedefinieerde voorinstel-
lingen bij Gebruikersvoorinstellingen 
gebruikte en tevreden bent met het 
resultaat, kun je de huidige voorinstel-
ling bijwerken met de nieuwe aanpas-
singen. Klik met de rechtermuisknop op 

de oude voorinstelling en kies de optie 
Bijwerken met huidige instellingen.

 ▼ Een filmkorreleffect toepassen
In het deelvenster Effecten bieden de 
schuifregelaars bij Korrel je de mogelijk-
heid dat grofkorrelige effect van film na 
te bootsen. Het wordt goed zichtbaar 
in een weergave van 100% (1:1). Hoe 
hoger de waarde bij Hoeveelheid, hoe 
meer korrel in je foto. Ik ga nooit hoger 
dan 40 en blijf meestal tussen 15 en 30 
zitten. Met de schuifregelaar Grootte 
bepaal je hoe groot of klein de korrel 
wordt. (Houd het klein voor een realis-
tisch resultaat.) En met de schuifregelaar 
Ruwheid varieer je de consistentie van 
de korrel (verder naar rechts levert meer 
variatie op). Zodra je de foto afdrukt, 
neemt de hoeveelheid korrel soms 
wat af. Verbaas je dan ook niet als je 
op papier de korrel nauwelijks terug-
ziet. Wil je uiteindelijk afdrukken, kies 
dan voor iets meer korrel dan eigenlijk 
nodig is.

 ▼ Onderbelichte foto’s snel 
bijwerken met Belichtingen 
afstemmen

Als je een serie foto’s met hetzelfde 
onderwerp tegenkomt die allemaal 

onderbelicht zijn, dan is hier een snelle 
truc waarmee je ze vlug bijwerkt. Klik 
eerst op een goedbelichte foto in de 
serie. Selecteer dan, terwijl de eerste 
foto nog is geselecteerd, ook de onder-
belichte foto’s. Kies vervolgens in het 
menu Instellingen de optie Belichtingen 
afstemmen. Deze berekent de belichting 
van de ‘meest geselecteerde’ foto (de 
foto waar de belichting goed is) en werkt 
daarmee de onderbelichte foto’s bij.

 ▼ Kopieer het laatstgekopieerde
Als je in de module Ontwikkelen op de 
knop Kopiëren klikt (onder de deelven-
sters aan de linkerkant), verschijnt het 
dialoogvenster Instellingen kopiëren 
dat vraagt welke bewerkingen je wilt 
kopiëren. Als je weet dat je dezelfde 
bewerkingen wilt kopiëren als je eerder 

al kopieerde (misschien omdat je altijd 
alles kopieert), dan kun je dat dialoog-
venster Instellingen kopiëren helemaal 
overslaan door de Option-toets (pc: 
Alt-toets) ingedrukt te houden terwijl 
je op de knop Kopiëren klikt. De knop 
verandert van Kopiëren in… Kopiëren.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Vereenvoudig het kiezen van 
een cameraprofiel

Probeer  het volgende eens als je een 
cameraprofiel kiest in het deelvenster 
Camerakalibratie. Stel je digitale camera 
in op het fotograferen in Raw+JPEG Fine. 
Zodra je de ontspanknop indrukt, maakt 
de camera twee foto’s. Een in Raw en 
een in JPEG. Als je de foto’s dan impor-
teert in Lightroom, heb je beide varian-
ten naast elkaar en kun je eenvoudiger 
het profiel kiezen waarbij je Raw-foto’s 
overeenkomen met de JPEG-foto’s die 
je camera produceert.

 ▼ Kies wat de ‘voor’ en de ‘na’ 
wordt

Standaard schakel je met de backslash-
toets (\) heen en weer tussen de origi-

nele, onveranderde foto en de bewerkte 
foto. Maar misschien wil je niet dat 
de originele foto als origineel wordt 
getoond. Bijvoorbeeld als je een portret 
aanpaste in het deelvenster Standaard 
en daarna met het gereedschap Aan-
passingspenseel wat retoucheerwerk 
uitvoerde. Misschien wil je dan als 
origineel de foto zien die je in het deel-
venster Standaard aanpaste maar waar 
je nog niet retoucheerde. Blader dan 
in het deelvenster Historie (bij de linker 
deelvensters) omlaag tot je de laatste 
stap voor het gereedschap Aanpas-
singspenseel vindt. Klik met de rechter-
muisknop op die stap en kies de optie 
Historiestapinstellingen kopiëren naar 
Voor. Als je nu op de backslash-toets 
drukt, is dat de nieuwe ‘originele’ foto. Ik 
weet het: honderd procent cool.

 ▼ Maak van je huidige 
instellingen de nieuwe 
standaardinstellingen

Zodra je een foto opent, past Light-
room een standaardset correcties toe, 
gebaseerd op het bestandsformaat van 
de foto en het merk en model van de 
camera waarmee de opname is gemaakt. 
(Lightroom leest die informatie in de 
ingebouwde EXIF-gegevens.) Wil je je 
eigen instellingen gebruiken (bijvoor-
beeld omdat je vindt dat de schaduwen 
altijd te zwart zijn of de hooglichten te 
helder), kies die dan in Lightroom. Houd 
vervolgens de Option-toets (pc: Alt-
toets) ingedrukt zodat de knop Opnieuw 
instellen, onder de rechter deelvensters, 
verandert in Standaard instellen en klik 
op die knop. Er verschijnt een dialoog-
venster met het bestandsformaat en het 
cameramerk en -model van de huidige 
afbeelding. Klik op de knop Bijwerken tot 
huidige instellingen en maak de huidige 
instellingen het nieuwe uitgangspunt 
voor alle met die camera gemaakte 
foto’s. Wil je de standaardinstellingen 
van Adobe weer terug, ga dan weer naar 
hetzelfde dialoogvenster, maar klik deze 
keer op de knop Adobe-standaardinstel-
lingen herstellen.

 ▼ De RGB-waarden veranderen 
als je Elektronische proef 
inschakelt

Als  je in de module Ontwikkelen de 
muisaanwijzer over de foto beweegt, 
zie je direct onder het histogram de 
RGB-waarden (rood, groen, blauw) van 
de kleuren waar je over beweegt weer-
gegeven. Deze waarden variëren van 0% 
(zwart) tot 100% (wit). Maar als je Elek-
tronische proef inschakelt, veranderen 

deze waarden in meer traditionele druk-
kerswaarden met 256 tinten, variërend 
van 0 (zwart) tot 255 (wit), afhankelijk 
van het kleurprofiel dat je koos. Een 
subtiele, maar belangrijke verandering, 
waar vooral de vele fotografen die ook 
verstand hebben van drukwerk en juist 
hierom van Lightroom naar Photoshop 
(dat deze 0-255-schaal altijd al gebruikte) 
overstapten, blij mee zullen zijn.

 ▼ Het histogram van de 
elektronische proef is steeds 
actueel

Het histogram laat je de waarden zien 
van Lightrooms standaardkleurruimte 
ProPhoto RGB. Maar misschien wil je 
zien hoe het kleurprofiel dat je koos het 
histogram beïnvloedt. Dan heb ik goed 
nieuws. Zodra je Elektronische proef 
inschakelt, laat het histogram niet alleen 
de momenteel geselecteerde printer zien, 
maar werkt die ook nog eens live bij als je 
een ander kleur- of printerprofiel kiest.

 ▼ Sla de vraag over de kopie over
Als je na het inschakelen van de optie 
Elektronische proef iets aan je foto 
verandert, verschijnt er direct een 
dialoogvenster dat wil weten of je een 
virtuele kopie wilt maken. Wil je dat niet, 
dan kun je niets aanpassen. Dus je bent 
gedwongen met ‘ja’ te antwoorden. Wil 
je dit vervelende dialoogvenster niet 
meer zien (omdat je die kopie toch wel 
maakt), klik dan op de knop Proefexem-
plaar maken, direct onder het histogram.
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Fotograaf: Scott Kelby  Sluitertijd: 0,5 s  Brandpuntsafstand: 14 mm  Diafragma: ƒ/22
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HOOFDSTUK 6

Lokale aanpassingen
Je foto’s maar gedeeltelijk bewerken

Ik ben de eerste die toegeeft dat ‘Lokale 
aanpassingen’ niet bepaald een geweldige 
titel is voor een hoofdstuk over het aanpas-
singspenseel en andere gereedschappen 
voor lokale aanpassingen. Maar het is Ado-
biaans voor het bewerken van een gebied 
in je afbeelding. Ze beschrijven het zo: alles 
wat je in Lightroom doet is een globale 
aanpassing. Het heeft invloed op de hele 
afbeelding. Dus als je maar een deel van de 
afbeelding bewerkt, is dat niet globaal, maar 
lokaal. Dit zou volledig logisch zijn als er 
ergens op de wereld iemand rondloopt die 
zo denkt. Maar natuurlijk denkt niemand zo, 
zelfs de technicus niet die de term bedacht. 
Gewone niet-software-ontwerpende mensen 
noemen aanpassingen die de hele foto beïn-
vloeden ‘aanpassingen die de hele foto beïn-
vloeden’. En aanpassingen die maar een deel 
beïnvloeden, noemen we ‘aanpassingen die 

maar een deel beïnvloeden’. Maar je begrijpt 
dat Adobe die namen niet kan gebruiken. 
Dan zou iedereen meteen snappen om wat 
voor aanpassingen het gaat. Nee, dit soort 
zaken lopen via de officiële Adobe-commis-
sie van Obscure Naamgeving (intern ACON 
genoemd). De leden van deze invloedrijke 
commissie zijn gehuld in wapperende gewa-
den, dragen toortsen en prevelen met gebo-
gen hoofd gezangen. De ACON typt een 
eenvoudige, begrijpelijke zin in de pimpge-
nerator (zie hoofdstuk 3) die vervolgens een 
overdreven technische term uitspuugt. De 
heilige apostel broeder Jeff Schewe brengt 
deze term vervolgens de wereld in. (Na een 
uitgebreid ritueel waarbij ze een stagiaire van 
de marketingafdeling en een invalkracht van 
de boekhoudafdeling offeren). En zo heb ik 
je moeder ontmoet.
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Stap een:
In de module Ontwikkelen staat boven 
het deelvenster Standaard een werk-
balk. Klik op het pictogram van het 
Aanpassingspenseel of gebruik de 
K-toets. Onder de werkbalk verschijnt 
een deelvenster met alle regelaars van 
het aanpassingspenseel (zie afbeelding). 
Zoals je ziet, heeft het deelvenster bijna 
dezelfde schuifregelaars als het deelven-
ster Standaard, met als grote uitzon-
dering Levendigheid (sjips!). Gelukkig 
zijn er wel andere stoere dingen, zoals 
ruisreductie. Dat maakt het gemis van 
Levendigheid een beetje goed. Een 
beetje.

Stap twee:
Met het aanpassingspenseel kies je het 
effect dat je wilt schilderen door een 
schuifregelaar te verplaatsen en dan te 
schilderen. Of kies een van de effecten 
in de vervolgkeuzelijst Effect. Het voor-
deel van deze vervolgkeuzelijst is dat de 
waarde voor het gekozen effect wordt 
aangepast, en alle andere schuifregelaars 
op nul worden gezet. Zo weet je dat je 
niet per ongeluk met een eerder gebruikt 
effect schildert. Onder in de vervolgkeu-
zelijst vind je ook nog wat voorinstellin-
gen voor het bleken van tanden, verzach-
ten van huid enzovoort.

TIP: Snel de schuifregelaar herstellen
Wil je de schuifregelaars snel op nul zet-
ten? Dubbelklik dan linksboven in het 
deelvenster op het woord Effect.

Alles wat we tot nu toe in de module Ontwikkelen deden, had invloed op de 
hele afbeelding. Verplaats je bijvoorbeeld de schuifregelaar Temperatuur, dan 
verandert de witbalans in de hele afbeelding. Adobe noemt dit een globale 
aanpassing. Maar wat doe je als je alleen maar een bepaald gebied wilt aanpas-
sen? Dan breng je met het gereedschap Aanpassingspenseel veranderingen aan, 
daar waar je ze wilt hebben. Zo kun je doordrukken en tegenhouden (afzonder-
lijke gebieden donkerder en lichter maken), maar Adobe biedt meer dan dat.

Lokaal tegenhouden, 
doordrukken en 

aanpassen
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Stap drie:
Het volgende klinkt misschien wat 
vreemd, maar zo werkt het aanpassings-
penseel. (1) Kies een willekeurige start-
hoeveelheid. (Inderdaad, je moet gokken 
in welke mate je een bepaald effect wilt.) 
(2) Schilder over het gebied dat je wilt 
aanpassen. En (3) pas met de schuifre-
gelaar de hoeveelheid effect aan tot het 
er goed uitziet. Het goede nieuws is dus 
dat je de belangrijkste beslissing pas na 
het schilderen neemt. In dit voorbeeld 
wilde ik de lucht wat donkerder maken. 
Daarvoor (1) sleepte ik de schuifregelaar 
Belichting iets naar links. Het kleurver-
loop in de schuifregelaars geeft aan in 
welke richting je sleept: naar links voor 
een donkerdere lucht. Daarna (2) schil-
derde ik over de lucht. Terwijl ik dat deed, 
werd de lucht donkerder. Het is niet erg 
als het nu te donker of te licht is. Dat (3) 
stellen we na afloop bij met de schuifre-
gelaar Belichting.

Stap vier:
Zie je die kleine zwarte stip op de foto? 
Dat is een bewerkingspunt en dat mar-
keert het gebied dat je net bewerkte. 
Zodra je begint met schilderen, plaatst 
het aanpassingspenseel een bewerkings-
punt op de plek waar je begint. Stel dat 
je met Verzadiging over het water zou 
schilderen voor meer kleur, dan zou 
een tweede punt de bewerking van het 
water markeren. En wil je na afloop de 
lucht toch nog wat bijwerken, dan klik je 
gewoon op dat bewerkingspunt en stel 
je de gemaakte bewerking bij. Wil je het 
water wat bijwerken? Klik op het bewer-
kingspunt en ga je gang.

Wordt vervolgd
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Stap vijf:
Laten we het water op de voorgrond met 
Helderheid wat meer diepte geven. Je 
kunt nu niet eenvoudig de waarde bij 
Helderheid verhogen en dan schilderen. 
Dan zou je namelijk de lucht bewerken, 
want dat bewerkingspunt is nog gese-
lecteerd. Klik voor je een ander gebied 
gaat bewerken eerst rechtsboven in het 
deelvenster op de knop Nieuw. (Ik ver-
hoogde eerst nog even het contrast voor 
de lucht.) Kies nu in de vervolgkeuzelijst 
Effect de optie Helderheid. (Alle andere 
schuifregelaars worden op nul gezet.) 
Verhoog om te beginnen de waarde tot 
50. Schilder over het water om het iets 
meer diepte te geven. Het mag wel wat 
intenser, dus sleep de schuifregelaar naar 
rond 65.

TIP: Bewerkingspunten verwijderen
Klik op het bewerkingspunt dat je wilt 
verwijderen en druk op Delete (pc: 
Backspace).

Stap zes:
Het is natuurlijk mooi dat we het water 
zo kunnen aanpassen, maar nu wordt 
het echt interessant. Een van de krach-
tigste eigenschappen van het aanpas-
singspenseel is dat je na het schilderen 
ook andere effecten op hetzelfde gebied 
kunt toepassen. Versleep eenvoudigweg 
de schuifregelaar van het effect dat je 
wilt toepassen. Sleep de schuifregelaar 
Belichting naar rechts om wat licht terug 
te halen. Sleep Schaduwen naar rechts 
tot de zanderige bodem er goed uitziet. 
Zo krijg je meerdere effecten in hetzelfde 
gebied. En je mag er natuurlijk meer toe-
voegen, welke je maar wilt. Maar laten 
we de foto niet gelijk om zeep helpen en 
verdergaan in een ander gebied.

TIP: Werken met bewerkingspunten
Als een van de bewerkingspunten zwart 
is, dan is dat het actieve punt dat je be-
werkt (grijze punten zijn niet actief). Alle 
bewerkingen die je nu uitvoert beperken 
zich tot dit gebied.
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Stap zeven:
Klik op de knop Nieuw. Nu kunnen we 
een ander gebied bewerken terwijl we 
de bewerkte gebieden met rust laten. 
We brengen wat meer detail in de scha-
duwen en halen de stenen wat meer 
naar voren. Kies in de vervolgkeuzelijst 
Effect de optie Schaduwen en schilder 
over de stenen. Verhoog de waarde bij 
Schaduwen tot 45 en sleep Helderheid 
iets naar rechts (ik sleepte naar 19).

TIP: Het formaat van het penseel 
aanpassen
Met de blokhaken openen en sluiten 
(links van de letter P op het toetsenbord) 
pas je het formaat van het penseel aan. 
Met de blokhaak openen ([) maak je het 
penseel kleiner en met de blokhaak slui-
ten (]) maak je het groter.

Stap acht:
Je hoeft niet bang te zijn dat je de 
schaduwen in het water per onge-
luk ook opent. Daarvoor hebben we 
Automatisch maskeren (onder in het 
deelvenster). Als je dat inschakelt, houdt 
Lightroom rekening met de randen van 
zaken en zorgt het dat je niet per onge-
luk over iets schildert waar je niet wilt 
schilderen. De optie is standaard niet in-
geschakeld, maar ik schakel hem vrijwel 
altijd in. Het geheim is dat je zorgt dat 
het kleine plusteken (+) in het midden 
van het penseel niet over de rand komt. 
Dat plusje bepaalt namelijk over welke 
kleuren wordt geschilderd. Zelfs al ligt de 
cirkel over het water, pas als het plusje 
het water raakt, wordt het water bewerkt. 
Dus houd dat plusje goed in de gaten.
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Stap negen:
Maar hoe weet je nu dat je echt over 
het hele gebied hebt geschilderd? Hoe 
weet je dat je niets hebt overgeslagen? 
Op de werkbalk onder het voorverto-
ningsgebied vind je het selectievakje 
Geselecteerde maskeroverlay tonen. 
(Druk op de T-toets als je de werkbalk niet 
ziet.) Schakel die optie in en alles waar je 
hebt geschilderd, wordt rood gemarkeerd 
(zie afbeelding). Met de O-toets schakel je 
dit in en uit. Dit is ontzettend handig om 
te controleren of je niets oversloeg. Ben 
je ergens buiten het gebied beland, houd 
dan de Option-toets (pc: Alt-toets) inge-
drukt terwijl je over het gebied schildert 
dat je wilt verwijderen. Daar waar je schil-
dert, verdwijnt het rode masker. Wil je 
alleen even snel het masker bekijken, be-
weeg de muisaanwijzer dan over een be-
werkingspunt. Het rode masker verschijnt 
dan precies daar waar je schilderde.

TIP: Zet Automatisch maskeren soms uit
Schakel tijdens het schilderen van een 
groot achtergrondgebied (zoals de lucht) 
de optie Automatisch maskeren tijdelijk 
uit (met de A-toets). Het penseel hoeft dan 
geen randen te zoeken en beweegt sneller.

Stap tien:
Onder in het deelvenster vind je een pen-
seelopties. Met de schuifregelaar Grootte 
pas je het formaat van het penseel aan. 
(De eerder genoemde blokhaken wer-
ken sneller.) Met Doezelaar bepaal je hoe 
zacht de randen worden. Hoe hoger de 
waarde, hoe zachter het penseel. (Ik ge-
bruik 90% van de tijd een zacht penseel.) 
Zet Doezelaar op 0 voor een hard penseel. 
Met Stroom regel je de verfstroom. (Ik laat 
hem meestal op 100 staan.) In het onder-
deel Penseel kun je zelf twee penselen 
instellen: penseel A en penseel B. Stel A 
bijvoorbeeld in als groot, zacht penseel 
(bovenste afbeelding) en B als klein, hard 
penseel (onderste afbeelding). Klik op de 
letter, kies de instellingen. Lightroom ont-
houdt de instellingen. 



 Je foto’s maar gedeeltelijk bewerken / Hoofdstuk 6 215

Wordt vervolgd

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Stap elf:
Aan de hand van een andere foto bekij-
ken we nu hoe je het aanpassingspen-
seel voor traditioneel doordrukken en 
tegenhouden gebruikt. In deze foto valt 
er wat flitslicht over de banken en de 
muur aan de linkerkant. En dat had niet 
mogen gebeuren (mijn fout). Gelukkig 
kunnen we met het aanpassingspen-
seel die gebieden donkerder maken, 
zodat je het niet meer ziet. Dubbelklik 
eerst op linksboven in het deelvenster 
Aanpassingspenseel op het woord Effect 
om alle schuifregelaars op nul te zetten.

TIP: Interactief aanpassen
Met het gereedschap Aanpassings-
penseel pas je interactief aan. Dit is ver-
gelijkbaar met wat je deed met het ge-
reedschap Rechtstreekse aanpassing (zie 
hoofdstuk 4). Plaats de muisaanwijzer op 
het bewerkingspunt. De muisaanwijzer 
krijgt de vorm van een dubbele pijl. Klik 
en sleep naar rechts of naar links om aan-
passingen te maken en de bijbehorende 
schuifregelaars worden allemaal tegelij-
kertijd verplaatst. Dat is het voordeel.

Stap twaalf
Verlaag nu de waarden bij Belichting en 
Hooglichten. (Ik wil dus vooral de hoog-
lichten verminderen.) Schilder over de 
banken en de muur links van de bruid. 
Helaas lijkt het nu wat grijs. Sleep de 
schuifregelaar Temperatuur daarom 
richting geel en sleep Kleurtint richting 
magenta. Het licht valt nu op de bruid. 
Om een idee te geven van waar ze is, liet 
ik wel wat licht op de eerste bank val-
len. Klik op de knop Nieuw, maak het 
penseel kleiner en schilder onder haar 
armen zodat het houtwerk waar ze voor 
staat ook donkerder wordt. Klik nog-
maals op Nieuw, zet alle schuifregelaars 
weer op nul. Verhoog nu de waarde van 
Belichting een beetje en schilder over de 
glas-in-loodramen op de achtergrond 
om die wat lichter te maken. Op de vol-
gende bladzijde zie je het resultaat.
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Hier zie je een voor/na-vergelijking van de landschapsfoto; de lucht is donkerder en je ziet meer details 
in het water en de stenen

Hier zie je een voor/na-vergelijking van onze bruid; rechts zie je dat het flitslicht gedeeltelijk is afgezwakt 
en de gebrandschilderde ramen lichter zijn
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Een:
Je kunt in de vervolgkeuzelijst Bewerkings-
punten tonen (onder het centrale voor-
vertoningsgebied) kiezen hoe Lightroom 
de bewerkingspunten weergeeft. Auto-
matisch betekent dat de punten verdwij-
nen zodra je de muisaanwijzer buiten het 
af beel dings gebied brengt. Altijd betekent 
dat ze altijd, en Nooit dat ze nooit zicht-
baar zijn. Kies je Geselecteerd, dan zie je 
alleen het actieve bewerkingspunt.

Twee:
Klik op de kleine schakelaar linksonder in 
het deelvenster (zie afbeelding) als je de 
afbeelding wilt zien zonder de wijzigingen 
van het aanpassingspenseel.

Drie:
Druk je op de O-toets, dan blijft het rode 
masker zichtbaar en kun je gebieden die 
je oversloeg makkelijk zien en bijwerken.

Vier:
Als je op het kleine omlaagwijzende drie-
hoekje rechts van de vervolgkeuzelijst 
Effect klikt, worden de schuifregelaars 
van Effect vervangen door de schuifrege-
laar Hoeveel. Daarmee bepaal je de mate 
van de wijzigingen die je bij het actieve 
bewerkingspunt hebt aangebracht (zie 
afbeelding).

Vijf:
Onder het selectievakje Automatisch mas-
keren vind je de schuifregelaar Dichtheid. 
Deze simuleert in zeker mate de werking 
van Photoshops Airbrush. Het effect is op 
een masker eerlijk gezegd zo subtiel, dat ik 
nooit de standaardwaarde van 100 aanpas.

Er zijn nog wat andere dingen die je moet weten om prettig met het aanpas-
singspenseel te kunnen werken. En als je dit weet (samen met al het andere in 

dit boek), hoef je minder uitstapjes naar Photoshop te maken, omdat je dan 
veel al direct hier in Lightroom kunt doen.

Nog vijf dingen die je 
moet weten over het 
aanpassingspenseel
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Stap een:
We beginnen met de witbalans. In deze 
foto viel er natuurlijk licht op het gezicht 
van de bruid. Maar door de schaduw die 
op haar sluier valt, lijkt deze wat blauw. 
Ik sleepte de schuifregelaar Temperatuur 
wat naar rechts. De foto ging er op voor-
uit, maar de sluier bleef blauw. En daar 
zijn bruiden meestal niet blij mee. In dit 
soort situaties is het verdraaid handig dat 
je de witbalans in bepaalde gebieden 
kunt aanpassen.

Stap twee:
Klik in de module Ontwikkelen op het 
gereedschap Aanpassingspenseel. Je 
vindt dit op de werkbalk boven bij de 
deelvensters rechts. (Of druk op de 
K-toets.) Kies vervolgens in de vervolg-
keuzelijst Effect de optie Temperatuur. 
Sleep de schuifregelaar Temperatuur een 
flink stuk naar rechts en schilder over de 
sluier. Terwijl je dit doet neutraliseert de 
gele witbalans het blauw in de sluier en 
krijg je een witte sluier (zie afbeelding). 
Stel zodra je klaar bent met schilderen 
de Temperatuur bij tot de sluier mooi wit 
is (ik kwam uit op +37). Voor een witter, 
lichter effect verhoogde ik Belichting ook 
nog een beetje.

Wanneer je in bepaalde gebieden van je foto problemen wilt oplossen, dan 
komt het gereedschap Aanpassingspenseel goed van pas. Zo kun je alleen de 
gebieden met ruis bewerken en de rest van de foto met rust laten en scherp 
houden. En je kunt ook de witbalans in orde schilderen. Dus als je onderwerp 
gedeeltelijk in de schaduw stond, kun je dat nu eenvoudig oplossen.

Selectief problemen 
met de wit balans, 

scha du wen en ruis 
oplossen
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Stap drie:
Je kunt ook eerst schilderen en de 
schaduwgebieden dan openen met de 
schuifregelaar Schaduwen. Hier zie je het 
bruidspaar in de auto, maar de bruide-
gom verdwijnt enigszins in de schaduw. 
Door dat gebied te openen, halen we 
hem naar voren. Maar eerst doen we iets 
aan die blauwe kleurzweem. Daarvoor 
gebruiken we de zojuist geleerde tech-
niek. Ik ben hier net begonnen de wit-
balans over de rechterkant van de sluier 
te schilderen. (Zorg dat je over de hele 
sluier schildert. In de volgende stap zie je 
de sluier beter.) Goed, nu naar de bruide-
gom. Klik boven in het deelvenster op de 
knop Nieuw en dubbelklik op het woord 
Effect om alle schuifregelaars weer op 
nul te zetten. 

Stap vier:
Sleep de schuifregelaar Schaduwen iets 
naar rechts en schilder over de bruide-
gom die daarmee direct uit de schadu-
wen tevoorschijn komt. Vergeet zijn hand 
niet. Je moet hem natuurlijk niet zo licht 
als de bruid maken. Eigenlijk is er maar 
een probleem bij het openen van de 
schaduwen: ruis. Als de foto ruis bevat, 
dan bevindt die zich in de schaduw. En 
meestal zie je het niet eens goed omdat 
het zo donker is. Maar zodra je die don-
kere schaduwen lichter maakt, zoals we 
hier deden, dan komt daarmee ook de 
ruis naar voren. Sleep in dat geval de 
schuifregelaar Ruis naar rechts om de 
ruis in de gebieden waar je schilderde te 
onderdrukken. Natuurlijk hoef je hier de 
schaduwen niet lichter te maken om de 
schuifregelaar Ruis te gebruiken, maar nu 
weet je in elk geval dat je ruis kunt ver-
minderen. En omdat de schaduwgebie-
den al voor ons ingeschilderd zijn, heeft 
de ruisreductie alleen in die gebieden 
effect.
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Stap een:
Klik om te beginnen in de module 
Ontwikkelen op de werkbalk onder 
het deelvenster Histogram op het ge-
reedschap Aanpassingspenseel. Kies 
in de vervolgkeuzelijst Effect de optie 
Verzadiging, zet de schuifregelaar op 

-100 (zie afbeelding) en schilder over de 
gebieden die zwart-wit moeten worden. 
(Hier is dat alles, behalve het boeket.) 
In deze situatie (een grote achtergrond 
met verschillende kleuren) raad ik je 
overigens aan de optie Automatisch 
maskeren uit te schakelen (onder in het 
onderdeel Penseel), want anders pro-
beert Lightroom constant te verhinderen 
dat je buiten de randen van het gekozen 
gebied schildert. Bovendien neemt de 
snelheid van het penseel behoorlijk af en 
soms ontstaan er kleine openingen.

Stap twee:
Er zijn twee dingen die je moet doen als 
je in de buurt van het boeket komt: (1) 
maak het penseel kleiner (met de schuif-
regelaar Grootte of de blokhaken) en (2) 
markeer het selectievakje Automatisch 
maskeren weer. Omdat de kleuren van 
het boeket heel anders zijn dan die van 
de jurk en de huid waar je over schildert, 
probeert Lightroom te voorkomen dat 
het penseel over de bloemen schildert. 
Hiernaast zie je het eindeffect, maar op 
de volgende pagina proberen we een 
ander effect uit.

Nu we weten hoe het gereedschap Aanpassingspenseel werkt, gaan we het 
voor meer dan alleen het doordrukken en tegenhouden gebruiken en passen 
we er creatieve effecten mee toe. We beginnen met een techniek die je veel 
tegenkomt in bruidsalbums. Het is het klassieke ‘bruid in zwart-wit, maar het 
boeket blijft in kleur’-effect. (En, hoe cliché het ook is, klanten zijn er dol op.)

Creatief aan de 
slag met het 

aanpassingspenseel
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Stap drie:
Klik rechts onder de deelvensters op de 
knop Opnieuw instellen zodat je de oor-
spronkelijke foto weer terugkrijgt. Met 
het gereedschap Aanpassingspenseel 
schilderen we nu een zacht spotlichtef-
fect. Kies in de vervolgkeuzelijst Effect de 
optie Belichting en sleep de schuifrege-
laar Belichting naar links tot de waarde 

-2,08. Schakel de optie Automatisch mas-
keren uit en schilder over de hele afbeel-
ding zodat alles donkerder wordt (zie 
afbeelding).

Stap vier:
Houd de Option-toets (pc: Alt-toets) in-
gedrukt voor het gereedschap Wissen. 
Vergroot het penseelformaat flink (maak 
het penseel echt enorm groot) en 
zorg dat de waarden bij Doezelaar en 
Stroom beide op 100 staan (zie afbeel-
ding). Schilder over het gebied waar je 
het spotlichteffect wilt hebben. In dit 
voorbeeld schilderen we alleen over het 
gezicht van de bruid, de bovenkant van 
haar schouders en het grootste gedeelte 
van het boeket om daar het spotlichtef-
fect op te richten. 
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Portretten 
retoucheren

Stap een:
Deze foto gaan we als volgt bewerken: 
we (1) verwijderen vlekjes en rimpeltjes 
(2) verzachten de huid, (3) maken het wit 
in de ogen helderder, (4) brengen con-
trast aan in de ogen en (5) vormen het 
gezicht met wat doordrukken en tegen-
houden. Hier zie je het hele gezicht voor-
dat we zijn begonnen. Voor het retouche-
ren kun je het beste flink inzoomen. In de 
volgende stap gaan we van start.

Opmerking: omdat dit model vrij licht is, 
verlaag ik Zwarte tinten, zodat we  beter 
zien wat we doen.

Stap twee:
Hier zoomde ik in tot een 1:1-weergave, 
zodat we goed zien wat er gebeurt. (Klik 
boven in het deelvenster Navigator op 
de optie 1:1.) Klik op het gereedschap 
Vlekken verwijderen (op de werkbalk 
bij de deelvensters rechts, of druk op de 
Q-toets). Dit gereedschap werkt met een 
enkele klik, maar je wilt niet te veel re-
toucheren. Maak het penseel van dit ge-
reedschap iets groter dan het vlekje dat 
je gaat verwijderen. Breng de muisaan-
wijzer op het plekje en klik. Er verschijnt 
een tweede cirkel. Dat is het monster dat 
je nam van omliggende huid. Natuurlijk 
is dit niet altijd honderd procent perfect. 
Sleep die tweede cirkel eventueel naar 
een plek die beter geschikt is als monster. 
De plek die je retoucheerde wordt direct 
aangepast. Verwijder op deze manier ook 
andere vlekjes en oneffenheden.

Voor gedetailleerd retoucheerwerk ga ik meestal even naar Photoshop. Maar 
het zal je verbazen hoeveel veelvoorkomende retoucheerklusjes je rechtstreeks 
in Lightroom kunt doen. Dat doe je met het Aanpassingspenseel en met het 
verbeterde gereedschap Vlekken verwijderen. En hier lees je hoe je ze gebruikt.
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Stap drie:
We gaan nu iets doen wat nog niet eer-
der kon in Lightroom: rimpels verwijde-
ren. Zoom flink in (dit is een 2:1-weer-
gave), selecteer weer het gereedschap 
Vlekken verwijderen (zorg dat het is inge-
steld op Retoucheren) en schilder een lijn 
over de rimpeltjes onder haar rechteroog. 
Het gebied waar je over schildert wordt 
wit en zo zie je waar je bewerking zijn 
werk doet.

Stap vier:
Lightroom analyseert het gebied en kiest 
een plek waarmee de rimpeltjes hersteld 
worden. Meestal is het een plek in de 
buurt, maar in dit geval koos het een 
gebied onder de neus. (Ik moest zelfs 
omlaag bladeren om te zien waar het 
monster werd genomen.) Eigenlijk was 
het resultaat vrij netjes, maar de richting 
en textuur van de huid van een gezicht 
verschilt nogal op de afzonderlijke gebie-
den in het gezicht. Ik neem liever dichter 
bij het oog een monster. Gelukkig wijs je 
in Lightroom eenvoudig een andere plek 
aan om een monster te nemen. Klik op 
die tweede omtrek (die met een dunner 
randje) en sleep het naar een plek in het 
gezicht waarvan je denkt dat de textuur 
en de tint beter aansluiten. (Ik koos het 
gebied direct onder de rimpeltjes.) En 
vergeet de rimpeltjes onder het andere 
oog niet. Dat vergeet je sneller dan je 
denkt. Haal nu je hier toch bent met het-
zelfde gereedschap gelijk een paar op-
standige wenkbrauwhaartjes weg, zoom 
dan flink in (3:1) en maak de penseelpunt 
echt klein om die rode adertjes in de 
ogen te verwijderen.

Opmerking: Vanaf een bepaalde leeftijd 
is het onrealistisch als je model geen rim-
peltjes zou hebben. Haal ze dan niet weg, 
maar verminder ze door na het retouche-
ren de schuifregelaar Dekking wat naar 
links te slepen en de dekking te verlagen. 
Zo haal je weer wat van de originele rim-
peltjes terug.
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Stap vijf:
Nu de oneffenheden en rimpeltjes zijn 
verwijderd, is de huid aan de beurt. 
Die maken we wat zachter. Klik op het 
Aanpassingspenseel (op de werkbalk 
boven de deelvensters rechts of druk op 
de K-toets) en kies in de vervolgkeuzelijst 
Effect de optie Huid verzachten. Schilder 
nu over de huid waarbij je detailgebie-
den als wenkbrauwen, oogleden, lippen, 
neusgaten en haren omzeilt. Met een 
Helderheid van -100 wordt de huid ver-
zacht en is de retouche voltooid. Om je 
het verschil te laten zien, schilderde ik hier 
alleen over de rechterkant van het gezicht.

Stap zes:
Laten we ons nu concentreren op haar 
ogen. Om te beginnen maken we het 
wit lichter. Klik eerst op de knop Nieuw 
(boven in het deelvenster) om Lightroom 
te vertellen dat alle bewerkingen behou-
den blijven, maar dat we in een nieuw 
gebied verdergaan. Dubbelklik op het 
woord Effect om alle schuifregelaars op 
nul te zetten. Sleep de schuifregelaar 
Belichting iets naar rechts (ik sleepte 
naar +0,40) en schilder over het wit in de 
ogen. Schilder je per ongeluk buiten het 
oogwit, druk dan de Option-toets (pc: 
Alt-toets) in voor het gereedschap Wissen 
en verwijder de vergissing. Schilder ook 
over de irissen om die wat te laten op-
lichten. Sleep tot slot de schuifregelaar 
Belichting naar een waarde waarbij het 
oogwit er natuurlijk uitziet. Klik nogmaals 
op Nieuw en dubbelklik op het woord 
Effect om alle schuifregelaars op nul te 
zetten. Verhoog de waarde bij Contrast 
tot +72 en schilder over de irissen en pu-
pillen voor meer contrast. Verhoog ook 
de waarde bij Scherpte iets. (Ik sleepte 
naar +13.)

TIP: Verberg bewerkingspunten
Kies onder het voorvertoningsgebied in 
de vervolgkeuzelijst Bewerkingspunten 
tonen de optie Geselecteerd. Nu zie je al-
leen het punt dat je bewerkt en de rest is 
verborgen.
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Stap zeven:
Klik opnieuw op de knop Nieuw. Met 
tegenhouden en doordrukken brengen 
we contour aan in haar gezicht. Sleep de 
schuifregelaar Belichting iets naar links. 
(Ik sleepte naar -0,25.) Schilder over de 
schaduwgebieden in het gezicht (zoals 
haar jukbeenderen, de zijkant van de 
neus, het gebied rond de mond en de 
rand van de haren). Klik voor de laatste 
keer op de knop Nieuw, verhoog de 
waarde bij Belichting tot ongeveer +0,25 
en schilder over de lichte gebieden in het 
gezicht (zoals de neusbrug, op de kin en 
op het voorste gedeelte van de wangen). 
Het komt erop neer dat je de hooglich-
ten lichter, en de schaduwen donkerder 
maakt. Hieronder zie je onze beginfoto 
en het eindresultaat.

Op de foto rechts (Na) is de huid zachter, zijn de ogen sprankelender, zijn de wenkbrauwen bijgewerkt en kreeg het 
gezicht wat meer karakter
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Stap een:
Klik op het gereedschap Gegradueerd 
filter. Je vindt het op de  werkbalk 
direct onder het deelvenster Histo-
gram, links van het gereedschap Aan-
passingspenseel (of druk op de M-toets). 
Als je op het gereedschap klikt, verschijnt 
er een serie opties die vergelijkbaar zijn 
met de effectopties van het gereedschap 
Aanpassingspenseel (zie afbeelding). We 
bootsen nu een traditioneel, neutraal 
grijsverloopfilter na waarmee we de lucht 
donkerder maken. Kies in de vervolgkeu-
zelijst Effect de optie Belichting en sleep 
de schuifregelaar Belichting naar links 
tot -1,22 (zie afbeelding). Net als bij het 
Aanpassingspenseel moet je een beetje 
gokken hoe donker het verloop moet 
worden. Ook hier kun je het achteraf nog 
bijstellen.

Stap twee:
Houd de Shift-toets ingedrukt, klik mid-
denboven in de foto en sleep recht om-
laag tot halverwege de foto (tot op de 
horizon). Je ziet het verdonkerende effect 
op de lucht en de foto lijkt direct al meer 
in balans. Om te voorkomen dat de per-
fect belichte voorgrond donker wordt, 
sleep je tot vlak voor de horizon. De Shift-
toets houd je overigens ingedrukt, zodat 
het verloop een rechte lijn blijft tijdens 
het slepen. Zonder Shift-toets zou je het 
verloop alle kanten op slepen.

Met het filter Gegradueerd filter (dat eigenlijk een gereedschap is) boots je een 
traditioneel, neutraal grijsverloopfilter na. (Dit zijn filters van glas of kunststof 
met van boven naar beneden een verloop van donker naar transparant.) Deze 
filters zorgen voor een perfect belichte voorgrond of lucht en zijn daarom erg 
geliefd bij landschapsfotografen. Deze slimme functie is voor veel meer bruik-
baar dan alleen neutrale grijsverloopeffecten. (Hoewel die toepassing waar-
schijnlijk op de eerste plaats blijft staan.)

Luchten (en andere 
zaken) opknappen 

met een verloopfilter
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Stap drie:
Het bewerkingspunt markeert het mid-
den van het verloop. In dit geval vind ik 
dat het donkerder worden van de lucht 
iets te vroeg ophoudt. Gelukkig kunnen 
we dat nog bijstellen. Sleep het bewer-
kingspunt en daarmee het hele verloop 
omlaag (zie afbeelding). Het mooie aan 
dit gereedschap is dat je, net als bij het 
Aanpassingspenseel, na het slepen ervan 
ook nog andere effecten op hetzelfde ge-
bied kunt toepassen. Verhoog maar eens 
de Verzadiging tot 50 (voor meer pit) en 
zet de Belichting op -1,44. Hieronder zie 
je de voor/na-vergelijking. Opmerking: Je 
kunt ook meerdere verlopen gebruiken. 
(Klik op de knop Nieuw, rechtsboven 
in het deelvenster). Wil je een verloop 
verwijderen, klik dan op het bewerkings-
punt en druk vervolgens op Delete (pc: 
Backspace).
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Stap een:
Het oog van de kijker valt het eerst op 
het lichtste gebied van de afbeelding. 
Helaas is deze buitenopname overal 
even gelijkmatig belicht. Daarom passen 
we met het gereedschap Radiaalfilter 
de belichting aan zodat de bruid de 
aandacht van de kijker trekt. Klik op de 
werkbalk bij de rechterdeelvensters op 
het gereedschap Radiaalfilter (rood om-
cirkeld in de afbeelding) of gebruik de 
toetsencombinatie Shift-M. Dit gereed-
schap levert een ronde of ovale vorm en 
jij bepaalt wat er binnen of buiten die 
vorm gebeurt.

Stap twee:
Sleep het gereedschap over het gebied 
waar je de ovale (of ronde) lichtbron wilt 
hebben. Ik sleepte hier over de bruid. 
Staat de vorm niet precies op de goede 
plek, druk de muisknop dan in binnen 
de vorm en sleep hem naar de juiste plek. 
Zodra je begint te slepen, verandert de 
muisaanwijzer in een handje. Opmerking: 
houd de Shift-toets ingedrukt voor een 
perfect ronde cirkel. Houd de Command-
toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt en dub-
belklik ergens in de afbeelding voor 
een zo groot mogelijke ovale vorm. 
(Bijvoorbeeld als je het effect op vrijwel 
de hele afbeelding wilt toepassen.)

Vignettering (donkere randen rond de afbeelding) is de afgelopen jaren razend 
populair geworden. Normaal gesproken gebruik je hiervoor het deelvenster 
Effecten en dat werkt ook prima, zolang je onderwerp zich in het midden van 
de afbeelding bevindt. (Hopelijk is dat niet altijd het geval.) Gelukkig kun je 
tegenwoordig overal waar je wilt een vignettering aanbrengen, en omdat je 
het effect meermaals op dezelfde foto kunt toepassen, kun je de belichting van 
de foto zo ook nog eens achteraf aanpassen.

Vignettering en 
spotlichteffecten met 

het radiaalfilter
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Stap drie:
Omdat we de aandacht op de bruid wil-
len richten, maken we het gebied rond 
haar duidelijk donkerder. Sleep de schuif-
regelaar Belichting naar links (ik sleepte 
naar -1,40). Terwijl je sleept, wordt het 
gebied buiten de ovale vorm donkerder. 
Alles binnen de vorm blijft zoals het was 
en er ontstaat het effect van een spot-
licht. De gedoezelde randen van de ovale 
vorm (de Doezelaar is ingesteld op 100) 
zorgen ervoor dat het lichte gebied ge-
leidelijk overgaat in donker. Verlaag de 
waarde van de schuifregelaar Doezelaar 
als je een minder geleidelijke of zelfs ab-
rupte overgang wilt zien.

TIP: Ovale vorm verwijderen
Klik op de ovale vorm die je wilt verwij-
deren en druk op Delete (pc: Backspace).

Stap vier:
Staat de ovale vorm eenmaal op de juiste 
plek, dan kun je hem roteren door de 
muisaanwijzer net buiten de vorm te 
plaatsen (Ik plaatste mijn muisaanwijzer 
hier net rechts van de vorm, iets boven 
het midden en roteerde een beetje naar 
rechts.) Blijf dicht bij de randen van de 
vorm, want het gebied waarbinnen je 
kunt roteren is klein. Zodra de muis-
aanwijzer in een dubbele pijl verandert, 
kun je slepen om te roteren. Probeer je 
te roteren terwijl de muisaanwijzer zijn 
gebruikelijke vorm heeft, dan zou je een 
nieuwe vorm toevoegen. Verwijder die 
extra vorm in dat geval met Command-Z 
(pc: Ctrl-Z). Wil je het formaat van de 
vorm aanpassen, sleep dan een van 
de grepen naar binnen of naar buiten. 
(Ik sleepte hier naar buiten, zodat de 
bruid beter zichtbaar werd.) Laten we 
nu ook Hooglichten verlagen tot -76 en 
Verzadiging tot -22.
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Stap vijf:
Goed, met een andere vorm verber-
gen we dat lichte gebied rechts. Breng 
het gereedschap Radiaalfilter naar dit 
gebied en sleep een ovale vorm, verge-
lijkbaar met wat je in het voorbeeld ziet. 
Standaard beïnvloedt het gereedschap 
alles buiten de vorm, en dat wil je nu 
omkeren. Markeer daarom onder in het 
deelvenster het selectievakje Masker om-
keren (rood omcirkeld in de afbeelding). 
Als je de schuifregelaars nu verplaatst, 
heeft dat effect op alles binnen de vorm. 
Met het gebied buiten de vorm gebeurt 
niets.

TIP: Omkeren
Met de ’-toets (apostrof) schakel je de 
optie Masker omkeren in en uit en ver-
plaats je het effect naar binnen of buiten 
het gebied.

Stap zes:
Sleep de schuifregelaar Belichting iets 
naar links, tot het gebied binnen de vorm 
zo donker is dat het opgaat in de omge-
ving (ik sleepte naar -1,43). Vergeet niet 
dat je de vorm kunt verplaatsen (druk de 
muisknop in binnen de vorm en sleep) 
en kunt roteren (sleep in een ronde be-
weging net buiten de vorm). In het mid-
den van de ketting van de bruid zie je nu 
een grijs punt. Dit is het bewerkingspunt 
van de eerste ronde vorm die we daar 
plaatsten (en die de achtergrond donker-
der maakte). Wil je nog iets aan die vorm 
aanpassen, klik dan eerst op dat punt 
zodat je de bewerkingen ook uitvoert op 
die vorm.
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Stap zeven:
Je kunt ook een ronde vorm binnen een 
ronde vorm plaatsen. Omdat we in dit 
geval in het midden van de ovale vorm 
de bewerking willen omkeren, slepen 
we eerst een kopie van de vorm die we 
zojuist maakten. Houd de toetsencom-
binatie Command-Option (pc: Ctrl-Alt) 
ingedrukt en sleep vanuit het midden 
van de tweede ovale vorm die je toe-
voegde een derde vorm. Dit is dus een 
duplicaat van de tweede vorm. Plaats 
deze nieuwe vorm over het midden van 
haar gezicht (zie afbeelding), maak de 
vorm een flink stuk kleiner en roteer hem 
zodat hij rechtop staat. We willen alleen 
het gezicht iets lichter maken. Sleep de 
schuifregelaar Belichting iets naar rechts 
(ik sleepte naar 0,19). Gebruik opnieuw 
de toetsencombinatie Command-Option 
(pc: Ctrl-Alt) en sleep vanuit deze derde 
vorm een nieuwe vorm en plaats die 
over haar handen (waar zonlicht op valt). 
Sleep om dit gebied wat donkerder te 
maken schuifregelaar Hooglichten naar 
ongeveer -76, Contrast naar -82 en tot 
slot Belichting naar -0,56. Hieronder zie je 
een voor/na-vergelijking.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ De bewerkingspunten 
verbergen

De bewerkingspunten van het gereed-
schap Aanpassingspenseel verberg je 

door op de H-toets te drukken. Druk 
nogmaals op H om ze weer te tonen.

 ▼ Sneltoets voor het toevoegen 
van nieuwe bewerkingen

Als je het gereedschap Aanpassings-
penseel gebruikt en snel een nieuw 
bewerkingspunt wilt toevoegen (zonder 
in het deelvenster op de knop Nieuw te 
klikken), druk dan eenvoudig op Return 
(pc: Enter) en begin met schilderen.

 ▼ Minder opties voor het penseel
Heb je de A- en B-penselen ingesteld, 
dan verberg je de overige penseelopties 
door op de kleine, omlaag wijzende 

driehoek, rechts van de knop Wissen te 
klikken.

 ▼ Scrollwieltrucje
De grootte van het penseel kun je aan-
passen met het scrollwieltje van je muis. 

 ▼ De verfstroom regelen
Met de getallen 1 tot en met 0 op het 
toetsenbord regel je de verfstroom van 
het penseel (3 voor 30%, 4 voor 40% 
enzovoort).

 ▼ De knop Wissen
De knop Wissen (bij het onderdeel Pen-
seel) gumt je afbeelding niet. Het past 

je penseel zo aan dat je het masker niet 
uitbreidt, maar wegschildert.

 ▼ Kleuren kiezen
Wil je schilderen met een kleur van de 
huidige foto, kies dan eerst het effect 
Kleur en klik op het kleurvakje Kleur. Klik 
en houd de muisknop ingedrukt als de 
kleurkiezer verschijnt en breng de muis-
aanwijzer naar de foto. Elke kleur waar 

je de muisaanwijzer over beweegt, ver-
schijnt in de kleurkiezer. Laat de muis-
knop los als je een kleur tegenkomt die 
je bevalt. Klik met de rechtermuisknop 
op een van de bestaande kleurstalen 
en kies de optie Deze staal instellen op 
huidige kleur om de nieuwe kleur als 
kleurstaal op te slaan.

 ▼ Het masker tonen en 
verbergen

Als je de muisaanwijzer op een bewer-
kingspunt houdt, wordt standaard het 
masker getoond. Wil je dat het masker 
zichtbaar blijft tijdens het schilderen 
(vooral handig als je overgeslagen 
stukken zoekt), dan schakel je de zicht-
baarheid van het masker in en uit met 
de letter O.

 ▼ Het masker een andere kleur 
geven

Met de toetsencombinatie Shift-O 
verander je de kleur van het zichtbare 
masker. (De muisaanwijzer is op een 
bewerkingspunt geplaatst.) Blader met 

de toetsencombinatie door de vier 
mogelijkheden: rood, groen, wit en grijs.

 ▼ Het verloopfilter vanuit het 
midden schalen

Standaard begint een verloop waar je 
klikt (dus het begint vanuit de boven-
kant, de onderkant enzovoort). Als je 
tijdens het slepen van het verloop de 
Option-toets (pc: Alt-toets) ingedrukt 
houdt, wordt het verloop vanuit het 
centrum naar buiten toe gesleept.

 ▼ Het verloop omkeren
Een met het Gegradueerd filter toe-
gepast verloop draai je eenvoudig om 
door op de toets met de apostrof (’) te 
drukken.

 ▼ De intensiteit van de effecten 
aanpassen

Nadat je een Gegradueerd filter hebt 
toegepast of een effect met het gereed-
schap Aanpassingspenseel, kun je 
met de pijltoetsen links en rechts de 
waarden van het laatstgebruikte effect 
aanpassen.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Wisselen tussen de A- en 
B-penselen

De toetsen A en B zijn voorinstellingen 
voor het penseel. (Als je wilt, kun je al 

een hard penseel en een zacht penseel 
instellen of een andere combinatie, 
bijvoorbeeld groot en klein.) Met de 
toets met de schuine streep (/) wissel je 
tussen de twee voorinstellingen.

 ▼ Zachter of harder
Wil je de zachtheid van het penseel 
aanpassen, dan hoef je niet naar het 
deelvenster. Met Shift-] (blokhaak slui-
ten) maak je het penseel zachter en met 
Shift-[ (blokhaak openen) maak je het 
harder.

 ▼ Tip voor Automatisch 
maskeren

Als het selectievakje Automatisch 
maskeren is gemarkeerd, zie je nadat je 
langs een rand schilderde (bijvoorbeeld 
omdat je de lucht boven bergen don-
kerder wilde hebben) waarschijnlijk een 
smalle gloed langs de randen van de 
bergen. Verwijder die gloed door met 

een klein penseel over die gebieden te 
schilderen. Automatisch maskeren zorgt 
dat je niet over de bergen schildert.

 ▼ Sneltoets voor Automatisch 
maskeren

Met de A-toets schakel je de instelling 
Automatisch maskeren in en uit.

 ▼ Rechte lijnen schilderen
Net als bij Photoshop, schilder je in een 
rechte lijn tussen twee punten als je 
na het klikken met het gereedschap 
Aanpassingspenseel de Shift-toets inge-
drukt houdt en dan ergens anders klikt.

 ▼ Het aanpassingspenseel 
herstellen

Als je het aanpassingspenseel (of het 
verloopfilter) wilt herstellen, zodat alles 

weer op nul staat, houd dan de Opti-
on-toets (pc: Alt-toets) ingedrukt en klik 
op het woord Opnieuw instellen (waar 
eerst het woord Effect stond). 

 ▼ Gaussiaans vervagen in 
Lightroom?

Soms wil je een subtiele vervaging, ver-
gelijkbaar met Gaussiaans vervagen uit 
Photoshop. (Hoewel het misschien meer 
doet denken aan een subtiele versie van 
het filter Lensvervaging.) Selecteer het 
gereedschap Aanpassingspenseel, kies 
in de vervolgkeuzelijst Effect de optie 
Scherpte en sleep de schuifregelaar 
Scherpte helemaal naar links (tot -100). 
Nu schilder je met een lichte vervaging. 
Perfect voor een snel scherptediepte- 
effect.

 ▼ Verdubbel het effect
Wil je het effect van een aanpassing 
verdubbelen, gebruik dan de toetsen-
combinatie Command-Option (pc: Ctrl-

Alt), klik op een actief bewerkingspunt 
en sleep een klein stukje weg van het 
origineel om dat te dupliceren. Sleep 
dat duplicaat vervolgens weer op het 
origineel. Dit duplicaat verdubbelt het 
effect. (Alsof je de effecten op elkaar 
hebt gestapeld.) Wil je het onderste 
bewerkingspunt aanpassen, sleep het 
bovenste punt dan eerst een stukje 
opzij, klik op het onderste, voer de aan-
passing uit en sleep het bovenste punt 
weer terug op het onderste.

 ▼ Aanpassingen verwijderen
Wil je een gemaakte aanpassing verwij-
deren, klik dan op het bewerkingspunt 

van die aanpassing (het midden van het 
punt wordt zwart) en druk op Delete 
(pc: Backspace).
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Fotograaf: Scott Kelby  Sluitertijd: 1/250 s  Brandpuntsafstand: 44 mm  Diafragma: ƒ/4.2
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HOOFDSTUK 7

Probleemfoto’s
Veelvoorkomende problemen oplossen

Van alle titels is deze waarschijnlijk het meest 
veelzeggend. Ik bedoel, als je het ‘Probleem-
foto’s’ noemt en vervolgens vertelt hoe je 
problemen veroorzaakt met je foto’s, zou 
niemand het boek kopen. Oké, misschien 
zou het boek wel verkopen, maar niet dankzij 
dit hoofdstuk. Weet je hoe je de verkoop-
cijfers laat stijgen? Als je een zin als ‘sex en 
drugs en rock-’n-roll’ in je tekst gebruikt. Niet 
een keer, maar driemaal (in drie hoofdstuk-
inleidingen). Weet je waarom? Google is 
een paar jaar geleden begonnen boeken te 
indexeren en toe te voegen aan hun databa-
se. Dus als dat wat je zoekt alleen op pagina’s 
in een gedrukt boek voorkomt (en niet op 
een website), verschijnt het nog steeds als 
zoekresultaat in Google. En dan beland je 
rechtstreeks bij het boek. Natuurlijk moet 
je het boek kopen, maar als auteur zeg ik je 
dat dat niet de slechtste uitkomst is. Dus als 
mensen nu op het woord ‘rock-‘n’roll’ zoeken 

(hé, wat dacht jij dan), verschijnt dit boek in 
de zoekresultaten van Google. Natuurlijk zien 
degenen die naar rock-‘n-roll zoeken direct 
dat dit een Lightroom-boek is. En ze zullen 
het waarschijnlijk niet aanschaffen. Maar ik 
hoop dat ze nieuwsgierig worden en willen 
weten waar in dat boek over Lightroom dan 
over rock-‘n-roll wordt gesproken. Ze zullen 
zich opvreten van nieuwsgierigheid. Ze kun-
nen niet wachten tot ze weten welk geheim 
verborgen ligt in de verkreukelde pagina’s. 
Dus uiteindelijk kopen ze het boek toch, om 
die verborgen ‘rock’-agenda te ontdekken. 
Natuurlijk komen ze erachter dat ik eigenlijk 
niets over rock-‘n-roll schrijf en dan zijn ze 
teleurgesteld. Maar jarenlang onderzoek 
heeft uitgewezen dat rond 6,7% van die 
mensen zich toch in Lightroom zal verdiepen. 
Hé, dat krijg je ervan als je via Google naar 
‘sex en drugs en rock-‘n-roll’ zoekt.
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Stap een:
Op deze foto ziet de lucht er goed uit, 
maar is het gebouw niet meer dan een 
silhouet. Hoewel het gebouw op de 
voorgrond vanuit mijn standpunt de 
juiste belichting had, dacht mijn camera 
er anders over. Verplaats eerst de schuif-
regelaar Belichting een beetje om te zien 
of dat wat uitmaakt. (Ik kon tot +0,45 
slepen voordat details uit de hooglichten 
verdwenen.) Sleep vervolgens de schuif-
regelaar Hooglichten naar -49 om de na-
drukkelijkste hooglichten in de heldere 
lucht wat te verminderen. Hé, het scheelt.

Stap twee:
Sleep de schuifregelaar Schaduwen naar 
rechts om de voorgrond te openen. (Ik 
sleepte naar +79.) In Lightroom 3 zouden 
we Invullicht aanpassen, het kwalitatief 
mindere alternatief voor Schaduwen. 
Maar die konden we niet ongestraft zo 
ver verplaatsen. Gelukkig hebben we in 
Lightroom 5 iets meer bewegingsvrij-
heid. Als je de schuifregelaar Schaduwen 
net als in dit voorbeeld flink naar rechts 
sleept, zal de foto er verwassen uitzien. 
Dat lossen we echter met een eenvou-
dige handeling in de volgende stap op.

TIP: Kijk uit voor ruis
Ruis is meestal verborgen in de schadu-
wen op een foto. En die komt tevoor-
schijn als je de schaduwen opent. Houd 
daarom bij het slepen de schaduwen 
goed in de gaten. Zie je te veel ruis, ver-
minder dan in het deelvenster Detail de 
kleur- en luminantieruis. (In de volgende 
paragraaf lees je meer hierover.)

Een veelvoorkomend probleem is een vrijwel zwarte silhouet door fotograferen 
met tegenlicht. Ik denk dat het probleem is dat het menselijke oog zich goed 
aanpast aan tegenlichtsituaties. De camera ziet echter dat anders en dat wat er 
met het blote oog goed uitzag, levert een beeld op als hieronder. Van alles wat 
ik tot nu toe heb gezien, verhelpt de schuifregelaar Schaduwen (die de schuif-
regelaar Invullicht in het deelvenster Standaard heeft vervangen) dit probleem 
het beste, maar er is wel een kleine aanpassing nodig.

Foto’s met tegenlicht 
bijwerken
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Stap drie:
Dat verwassen effect los je eenvoudig 
op met wat donkere schaduwen. Sleep 
de schuifregelaar Zwarte tinten een klein 
stukje naar links. (Ik sleepte naar -34.) 
Dankzij de nieuwe procesverwerking 
komt dit verwassen effect veel minder 
voor dan in Lightroom 3. Meestal is een 
klein beetje verslepen voldoende om de 
zwarte tinten terug te halen.

Stap vier:
In de voor/na-vergelijking van Lightroom 
(gebruik de Y-toets) zie je goed wat deze 
techniek (Schaduwen gebruiken en dan 
met de schuifregelaar Zwarte tinten don-
kere schaduwen terughalen) kan beteke-
nen voor foto’s met tegenlicht.
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Stap een:
Als je uit een foto met veel ruis als deze 
(’s avonds, vanuit de hand en met ISO 600 
gefotografeerd) de ruis wilt verwijderen, 
ga je om te beginnen naar het deelven-
ster Detail in de module Ontwikkelen. 
Daar vind je het onderdeel Ruisreductie. 
Zoom in tot de 1:1-weergave, zodat je de 
ruis goed ziet. Het licht op het publiek 
was zo fel, dat ik eerst Hooglichten ver-
laagde.

Stap twee:
Meestal begin ik met het verminderen 
van de kleurruis. (Fotografeer je in Raw, 
dan wordt automatisch wat ruisreductie 
toegepast. Ik sleepte de schuifregelaar 
Kleurtint naar nul, zodat je ziet hoe het 
werkt.) Begin dus met kleurtint op nul en 
sleep langzaam naar rechts. Stop zodra 
de kleur verdwijnt. Want kleur die weg 
is, gaat niet ‘wegger’. Tussen een kleurin-
stelling van 15 (waar de kleur begon te 
verdwijnen) en 100 treedt hier geen dui-
delijke verbetering op. De schuifregelaar 
Details regelt in welke mate de ruisre-
ductie de randen in je foto beïnvloedt. 
Sleep je de regelaar helemaal naar rechts, 
beschermt hij de kleurdetails in gebieden 
met randen. Maar je hebt dan kans op 
kleurvlekjes. Houd je de waarde echt laag, 
dan voorkom je die vlekjes maar kun-
nen kleuren wat uitlopen. Kijk naar een 
kleurrijk gebied in je afbeelding en pro-
beer beide uitersten uit. Ik blijf meestal 
op 50 en lager, maar misschien heb je 
een foto waar 70 of 80 beter werkt. Wees 
niet bang beide uitersten uit te proberen. 
Gelukkig zorgt de schuifregelaar Kleurtint 
zelf voor het meest zichtbare verschil.

Als je met een hoge ISO-waarde of bij weinig licht fotografeert, neemt de kans 
op ruis toe. Luminantieruis (zichtbare korrels in de foto, vooral in schaduwge-
bieden) of kleurruis (die vervelende rode, groene en blauwe stippen). Hoewel 
de ruisreductie in eerdere Lightroom-versies niet veel voorstelde, verbeterde 
Adobe het in Lightroom 3 en sindsdien is het niet gewoon goed, maar regel-
recht fantastisch. Het is veel krachtiger en bovendien worden meer scherpte en 
details behouden dan eerder.

Ruis verminderen
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Stap drie:
Mogelijk is het beeld wat korrelig ge-
worden door de ruisreductie. Dit type 
ruis, luminantieruis, verminder je door 
de schuifregelaar Luminantie naar rechts 
te slepen tot de ruis flink is afgenomen 
(zie afbeelding). Dit schatje verricht in z’n 
eentje al wonderen, maar aangevuld met 
de twee volgende schuifregelaars heb 
je nog meer invloed. Je foto kan schoon 
lijken of veel scherpe details hebben, 
maar heb je beide, dan wordt het lastig. 
De schuifregelaar Details (in Adobe-taal 
de ‘luminantieruisdrempel’) is een goede 
hulp. Sleep de schuifregelaar Details 
naar rechts als je foto er nu wat verwas-
sen uitziet. Houd er rekening mee dat dit 
mogelijk iets meer ruis oplevert. Sleep 
de schuifregelaar Details naar links als je 
liever een schonere foto hebt. Voor dat 
schone, egale beeld zul je iets aan detail 
moeten opofferen. (Er zit altijd een keer-
zijde aan, nietwaar?)

Stap vier:
De andere schuifregelaar onder Lumi-
nantie is Contrast. Ook deze kan een 
flinke verbetering betekenen voor foto’s 
met veel ruis. Uiteraard zijn er ook nu na-
delen aan verbonden. Als je naar rechts 
sleept, bescherm je het contrast van de 
foto, maar soms verschijnen geblokte 
gebieden in beeld (het sleutelwoord is 
‘soms’). Sleep je naar links, dan krijg je 
een egaler resultaat, maar zul je contrast 
moeten inleveren. Ik weet het, waarom 
geen resultaten die contrast hebben én 
egaal zijn? Dat komt in Lightroom 9. Het 
gaat er hier om dat je die balans vindt en 
de enige manier waarop je die vindt, is 
experimenteren. In dit voorbeeld was de 
meeste luminantieruis verdwenen nadat 
ik de schuifregelaar Luminantie naar rond 
45 sleepte. (Veel hoger levert geen betere 
resultaten op.) Omdat ik meer details 
wilde, verhoogde ik de waarde bij Details 
tot rond 67. De schuifregelaar Contrast 
liet ik zoals hij was. Hier zie je de voor/na-
vergelijking.

Voor Na
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Stap een:
Voor we naar het deelvenster Historie 
kijken, wil ik eerst zeggen dat je met 
Command-Z (pc: Ctrl-Z) alles ongedaan 
kunt maken. Steeds als je die toetsen-
combinatie gebruikt, maak je een vorige 
stap ongedaan. Zo kun je net zo lang 
doorgaan tot je weer bij de allereerste 
bewerking op die foto bent. Dus mis-
schien heb je het deelvenster Historie he-
lemaal niet nodig. (Het is maar dat je het 
weet.) Klik op de foto voor een overzicht 
van alle uitgevoerde bewerkingen. In het 
deelvenster Historie staan de meest re-
cente bewerkingen bovenin. (Opmerking: 
Voor elke foto wordt een eigen geschie-
denis bijgehouden.)

Stap twee:
Als je de muisaanwijzer over de historie-
staten beweegt, zie je in de kleine voor-
vertoning van het deelvenster Navigator 
(het bovenste deelvenster links) hoe de 
foto er op dat moment in de geschiede-
nis uitzag. Hier beweeg ik de muisaanwij-
zer over een paar staten eerder in de be-
werking, toen ik de foto net had omgezet 
in zwart-wit. Later bedacht ik me en koos 
ik alsnog voor kleur.

Lightroom houdt alle op een foto uitgevoerde bewerkingen bij. Die geschie-
denis met bewerkingen vind je in het deelvenster Historie van de module 
Ontwikkelen. Daar maak je met een klik een stap ongedaan zodat de foto weer 
wordt zoals hij voor die bewerking was. Helaas is het niet zo dat als je een wil-
lekeurige stap uit de lijst haalt de rest blijft zoals het is. Maar je kunt wel terug-
keren naar het verleden, een fout ongedaan maken en vanaf daar verdergaan 
met nieuwe veranderingen. Hier lees je hoe je dat doet.

In Lightroom 
aangebrachte 

veranderingen 
verwijderen
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Stap drie:
Wil je terugkeren naar hoe een foto er in 
een eerdere historiestaat uitzag, beweeg 
er dan niet over, maar klik op die staat. 
Gebruik je overigens de toetsencombina-
tie voor ongedaan maken (in plaats van 
het deelvenster Historie), dan verschijnt 
over de foto welke bewerking je onge-
daan maakt (zie afbeelding). Zo zie je 
steeds wat je ongedaan maakt, zonder in 
het deelvenster Historie te kijken.

TIP: Eeuwigdurend ongedaan maken
Photoshop-gebruikers weten dat je met 
het deelvenster Historie de laatste twin-
tig stappen ongedaan kunt maken. En 
als je het document sluit, houdt het op. 
Lightroom onthoudt elke verandering 
die je in een foto aanbrengt en als je een 
andere foto kiest of Lightroom sluit, wor-
den de talloze mogelijkheden voor onge-
daan maken opgeslagen. Als je een jaar 
later terugkeert naar die foto, kun je nog 
steeds stappen ongedaan maken.

Stap vier:
Misschien kom je tijdens het bewerken 
op een punt dat je echt tevreden bent 
met wat je ziet en wil je de mogelijk-
heid hebben snel terug te keren naar 
dat moment. Ga dan naar het deelven-
ster Momentopnamen (dierct boven 
het deelvenster Historie) en klik op het 
plusteken (+) rechts van de deelvenster-
naam (zie afbeelding) om een opname 
te maken. De opname wordt opgeslagen 
in het deelvenster Momentopnamen 
en je kunt direct een naam intypen. (Ik 
noemde hem ‘Duotoon met vignet’, 
zodat ik weet wat ik krijg als ik op die op-
name klik. In de afbeelding is in het deel-
venster Moment opnamen mijn opname 
geselecteerd.) Als je een eerdere stap als 
opname wilt opslaan, hoef je die status 
overigens niet eerst te selecteren. Klik 
met de rechtermuisknop in het deelven-
ster Historie op de historiestaat die je wilt 
opslaan en kies in het snelmenu de optie 
Momentopname maken. Best handig.
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Stap een:
Hier is de originele foto. In de over-
zichtsfoto gaat de actie een beetje 
verloren. Om de actie te isoleren, snij-
den we de foto stevig bij. Klik boven 
in het deelvenster Standaard in de 
module Ontwikkelen op de knop 
Uitsnijdbedekking (in de afbeelding rood 
omcirkeld). De opties van het gereed-
schap Uitsnijden en rechttrekken ver-
schijnen in beeld. Lightroom toont over 
de foto een ‘regel van derden’-raster met 
drie keer drie vakken (dat helpt je bij het 
maken van de uitsnede) en vier hoekgre-
pen. Als het slotje rechts in het deelven-
ster gesloten is, blijft de oorspronkelijke 
hoogte-breedteverhouding behouden. 
Klik op het slotje om het te openen als je 
bij het uitsnijden niet aan die oorspron-
kelijke verhouding gebonden wilt zijn.

Stap twee:
Klik op een van de hoekgrepen en sleep 
naar binnen. Ik sleepte de hoekgreep 
linksonder diagonaal naar binnen en 
stopte vlak voor ik de schaduw van de 
speler zou wegsnijden.

De eerste keer dat ik Lightrooms uitsnijdfunctie gebruikte, vond ik het vreemd 
en vervelend, waarschijnlijk omdat ik gewend was aan Photoshop. Maar nu ik 
het beter ken, vind ik het een van de beste functies voor uitsnijden die ik ooit 
in een programma ben tegengekomen. Misschien weet je de eerste keer niet 
wat je overkomt, maar als je er open voor staat, denk ik dat je er uiteindelijk van 
gaat houden. En vind je het na testen toch maar niks, dan lees je in stap zes hoe 
je meer op de Photoshop-manier bijsnijdt.

Foto’s bijsnijden
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Stap drie:
Voor een strakke uitsnede waarin de kij-
ker midden in de actie belandt, moet de 
hoek rechtsboven iets naar binnen, zodat 
de andere spelers rechts buiten beeld 
vallen. (In de inleiding van dit boek lees 
je waar je de foto kunt downloaden.) 
Druk de muisknop in op de hoek rechts-
boven en sleep diagonaal naar binnen 
om die afleidende spelers te verwijderen 
(zie afbeelding). Druk de muisknop in als 
je de foto binnen het uitsnijdkader wilt 
verplaatsen. De muisaanwijzer krijgt dan 
de vorm van het handje (zie afbeelding) 
en je kunt het kader verslepen.

TIP: Het raster verbergen
Met de toetsencombinatie Command-
Shift-H (pc: Ctrl-Shift-H) verberg je het 
raster over de foto. Of kies in de ver-
volgkeuzelijst Gereedschapsbedekking 
(onder het voorvertoningsgebied) de 
optie Automatisch. Dan zie je het raster 
alleen als je het uitsnijdkader verplaatst. 
Dit ‘regel van derden’-raster is overigens 
niet het enige raster. Met de O-toets bla-
der je door de andere rasters.

Stap vier:
Ben je tevreden met de uitsnede, druk 
dan op de R-toets. Daarmee bevestig je 
het uit te snijden deel, verwijder je het 
uitsnijdkader en blijft de uitgesneden 
versie van de foto over (zie afbeelding). Er 
zijn nog twee andere opties voor uitsnij-
den en die bekijken we nu.
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Stap vijf:
Misschien wil je de foto een bepaalde 
verhouding geven. Gebruik dan de ver-
volgkeuzelijst Verhoud in het onderdeel 
Uitsnijden en rechttrekken. Klik eerst 
onder de deelvensters rechts op de 
knop Opnieuw instellen om terug te 
keren naar de oorspronkelijke foto. Klik 
vervolgens rechtsboven in het deelven-
ster Uitsnijden en rechttrekken op de 
vervolgkeuzelijst Verhoud voor een over-
zicht met afmetingen (zie afbeelding). 
Kies de optie 4x5/8x10. De linker- en 
rechterkant van het uitsnijdkader schui-
ven naar binnen en geven aan hoe een 
uitsnede van 4 bij 5 of 8 bij 10 inch (een 
populair Amerikaans fotoformaat) eruit-
ziet. Als je de uitsnede aanpast, weet je 
dat de verhouding 8 bij 10 behouden 
blijft.

Stap zes:
Voor de andere, meer Photoshopachtige 
methode, klik je eerst op de knop 
Uitsnijdbedekking en klik je vervolgens 
op het gereedschap Uitsnijdkader om 
dat van zijn plek linksboven in het onder-
deel Uitsnijden en rechttrekken te halen. 
Nu kun je eenvoudig een nieuw uitsnijd-
kader slepen. Laat je niet van de wijs 
brengen dat het oorspronkelijke uitsnijd-
kader in beeld blijft terwijl je het nieuwe 
maakt, zo werkt dat nou eenmaal. Nadat 
je het uitsnijdkader hebt gemaakt, werkt 
de rest als altijd. (Sleep de hoekgrepen 
voor de juiste afmetingen en verplaats 
door in het selectiekader te klikken en 
te slepen. Druk als je klaar bent op de 
R-toets om de veranderingen vast te leg-
gen.) Maar wat is nou de juiste manier 
om een foto bij te snijden? Wat jij het 
prettigst vindt.

TIP: Het bijsnijden annuleren
Klik rechtsonder in het deelvenster 
Uitsnijden en rechttrekken op de knop 
Opnieuw instellen als je het bijsnijden 
wilt annuleren.
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Stap een:
Om deze techniek echt te kunnen waar-
deren, kijken we eerst hoe het er normaal 
gesproken uitziet als we een uitsnede 
maken: veel deelvensters en afleiding en 
het gebied dat we wegsnijden is donker-
der (maar nog steeds zichtbaar). En nu 
dan bijsnijden met het licht uit: klik eerst 
op de knop Uitsnijdbedekking voor de 
uitsnijdmodus. Verberg dan met Shift-
Tab alle deelvensters.

Stap twee:
Druk tweemaal op de L-toets voor de 
modus Verlichting uit. De foto staat nu 
gecentreerd op een zwarte achtergrond 
en alle afleiding is verborgen, maar het 
uitsnijdkader staat nog op zijn plek. 
Sleep nu eens een hoekgreep naar bin-
nen en bekijk het verschil. Tijdens het 
slepen van de hoekgreep wordt de uit-
snede live aangepast. De ultieme manier 
om bij te snijden. (Dit is echt iets wat je 
zelf moet uitproberen, want de foto laat 
het niet echt goed zien. Probeer het eens 
en dat gedimde licht is voor altijd verle-
den tijd.)

Als je een foto bijsnijdt met het gereedschap Uitsnijdbedekking, maakt 
Lightroom het weg te snijden gebied donkerder. Dit helpt je bij het beoordelen 

van de uitsnede. Niet slecht, maar het kan beter. Voor de ultieme uitsnijderva-
ring, waarbij je echt ziet hoe de uitgesneden versie eruit gaat zien, kies je voor 

de modus  Verlichting uit. Daarna wil je nooit meer iets anders.

De ultieme 
 uitsnijdervaring
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Stap een:
Normaal gesproken is een foto met zo’n 
scheve horizon niet meer te redden. Klik 
om de foto recht te trekken eerst op de 
knop Uitsnijdbedekking op de werkbalk 
meteen onder het histogram in de mo-
dule Ontwikkelen (of gebruik de R-toets). 
Het raster dat Lightroom over de foto 
toont is erg handig bij het maken van 
een uitsnede, maar leidt bij het recht-
trekken van een foto alleen maar enorm 
af. Verberg het daarom met de toetsen-
combinatie Command-Shift-H (pc: Ctrl-
Shift-H).

Stap twee:
Zoals gezegd, zijn er drie methoden 
voor het rechttrekken van foto’s. We 
beginnen met mijn favoriet, die met 
het gereedschap Rechttrekken. In mijn 
ogen de snelste en beste manier voor 
het rechttrekken van foto’s. Klik bij het 
onderdeel Uitsnijden en rechttrekken 
op het gereedschap Rechttrekken. (Het 
ziet eruit als een liniaal.) Klik en sleep het 
vervolgens langs de horizon, zoals in de 
afbeelding. Snap je waarom het mijn fa-
voriet is? Er zit echter een addertje onder 
het gras. De foto moet wel iets bevatten 
wat in werkelijkheid recht is, zoals een 
horizon, een muur of een kozijn.

Lightroom biedt drie fantastische manieren voor het rechttrekken van vervorm-
de foto’s. Daarvan is er een behoorlijk nauwkeurig. De andere twee vereisen 
wat meer gevoel, maar voor sommige foto’s is dat het best haalbare.

Vervormde foto’s 
rechttrekken
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Stap drie:
Terwijl je dit gereedschap versleept, 
krimpt en draait het uitsnijdkader tot 
de hoek waarin de foto recht staat (en 
zonder witte gaten in de hoeken). De 
schuifregelaar Hoek bij het onderdeel 
Uitsnijden en rechttrekken vermeldt de 
exacte hoek van de aanpassing. Druk op 
de R-toets om de aanpassing te beves-
tigen. Ben je niet tevreden met je eerste 
poging, klik dan onder het onderdeel 
Uitsnijden en rechttrekken op de knop 
Opnieuw instellen. De foto krijgt weer 
zijn oorspronkelijke, niet-bijgesneden en 
niet-rechtgetrokken staat. Kies nogmaals 
het gereedschap Rechttrekken en sleep 
opnieuw door de foto voor een volgende 
poging.

Stap vier:
Maak voor de volgende twee methoden 
eerst de zojuist gemaakte aanpassing 
ongedaan. Klik onder de rechter deel-
vensters eerst op de knop Opnieuw 
instellen en vervolgens op de knop 
Uitsnijdbedekking (als je na de vorige 
stap de aanpassing had bevestigd). Bij 
de eerste van de twee methoden sleep 
je de schuifregelaar Hoek (rood omcir-
keld in de afbeelding). Sleep naar rechts 
om de foto met de klok mee te draaien 
en naar links om tegen de klok in te 
draaien. Zodra je begint te slepen, toont 
Lightroom een raster (zie afbeelding). 
Omdat de stappen die de schuifregelaar 
maakt helaas vrij groot zijn, is het lastig 
precies de juiste rotatie te krijgen. Klik 
direct op het veld met de waarde (rechts 
van de schuifregelaar) en sleep naar links 
of rechts voor een nauwkeurige rotatie. 
Bij de tweede methode breng je eenvou-
dig de muisaanwijzer buiten het uitsnijd-
kader (op de grijze achtergrond), waar hij 
de vorm van een dubbele pijl krijgt. Klik 
en sleep omhoog of omlaag en roteer de 
foto tot hij recht staat.
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Stap een:
Hier zie je een foto die ik maakte bij Lake 
Tahoe, Nevada. In de vrij strakke lucht zie 
je wat vlekjes. Goed, op dit formaat zie je 
ze niet echt goed en vallen ze nauwelijks 
op. Maar uiteindelijk zie je ze wel, bijvoor-
beeld als je de foto hebt laten afdrukken 
op duur papier of als de klant vraagt: 
‘Horen die vlekjes daar?’

Stap twee:
Om vlekjes, stofjes en andere vuiltjes in 
de afbeelding te vinden, selecteer je op 
de werkbalk bij de rechterdeelvensters  
het gereedschap Vlekken verwijderen (of 
gebruik de Q-toets). Op de werkbalk, di-
rect onder het voorvertoningsgebied, zie 
je het selectievakje Vlekken visualiseren 
(zie afbeelding). Markeer dit selectievakje 
voor een omgekeerde weergave van je 
afbeelding, waar je direct wat meer vlek-
jes ziet.

Er is niets erger dan wanneer je tijdens het afdrukken van een mooie, grote 
afbeelding allerlei sensorstofjes en andere vlekjes ziet verschijnen. Bij land-
schaps- en reisfoto’s doet het pijn als je deze vlekjes in een blauwe of grijze 
lucht ziet en als je in de studio tegen een smetteloze achtergrond fotografeert, 
doet het minstens net zo veel pijn (misschien zelfs meer). Maar deze ellende is 
verleden tijd. Met een nieuwe mogelijkheid in Lightroom 5 verwijder je kleine 
vlekjes en stofjes snel en probleemloos!

Snel en eenvoudig 
vlekjes opsporen
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Stap drie:
Ik zoomde wat in zodat je de vlekjes 
wat beter ziet. Maar je ziet ze nu ook zo 
goed omdat ik de schuifregelaar Vlekken 
visualiseren naar rechts sleepte om de 
gelijknamige drempelwaarde te verho-
gen en echt alle vlekjes, stofjes en vuiltjes 
zichtbaar te maken. Ik sleep deze schuif-
regelaar naar rechts tot ik een punt be-
reik waar de vlekjes duidelijk herkenbaar 
zijn, zonder dat er sneeuw of ruis in de 
afbeelding verschijnt, wat gebeurt als je 
te ver sleept.

TIP: Penseelformaten kiezen
Als je het gereedschap Vlekken verwij-
deren gebruikt en de toetsencombinatie 
Command-Option (pc: Ctrl-Alt), kun je 
een selectie rond je vlek slepen (begin 
linksboven en sleep in een hoek van 45 
graden schuin omlaag). Terwijl je dit doet, 
bepaalt het gereedschap een startpunt, 
waarna de cirkel recht over het vuiltje 
wordt gesleept. 

Stap vier:
Nu de vlekjes goed zichtbaar zijn, kun 
je er simpelweg met het gereedschap 
Vlekken verwijderen op klikken om ze 
te verwijderen. Hier heb ik de meeste al 
weggehaald. Maak het gereedschap met 
de schuifregelaar Grootte of de blokha-
ken openen en sluiten iets groter dan 
het vlekje dat je wilt verwijderen. Schakel 
na afloop de optie Vlekken visualiseren 
uit en controleer of het gereedschap 
Vlekken verwijderen monsters heeft ge-
nomen van overeenkomstige gebieden. 
Zie je een gebied waar dat niet zo is, klik 
dan op die cirkel om hem te activeren en 
sleep de cirkel vervolgens naar een ge-
bied dat beter past. In de afbeelding heb 
ik Vlekken visualiseren nog ingeschakeld 
en verplaats ik de cirkel.
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Stap vijf:
Stof op de camerasensor levert op elke 
foto in een serie op dezelfde plek het-
zelfde vervelende vlekje op. Gebeurt dat, 
verwijder dan eerst alle vlekjes van de 
eerste foto. Zorg dat de opgelapte foto 
nog steeds geselecteerd is in de filmstrip 
en selecteer dan alle vergelijkbare foto’s 
van die sessie. Klik vervolgens onder 
de rechter deelvensters op de knop 
Synchroniseren. Lightroom opent het 
dialoogvenster Instellingen synchronise-
ren (zie afbeelding). Klik eerst op de knop 
Geen inschakelen, zodat er niets van je 
foto wordt overgenomen. Markeer ver-
volgens de selectievakjes Procesversie en 
Vlekken verwijderen (zie afbeelding) en 
klik op de knop Synchroniseren.

Stap zes:
Dezelfde retouche die je op de eerste 
foto toepaste, wordt nu op alle geselec-
teerde foto’s toegepast. Allemaal tegelij-
kertijd. Klik op het gereedschap Vlekken 
verwijderen als je wilt zien wat er is ge-
beurd. Controleer de andere foto’s nog 
wel even. Soms is de bewerking veel dui-
delijker zichtbaar dan op de foto die je 
handmatig bewerkte. Zie je een foto met 
een overdreven bewerking, klik dan op 
de betreffende cirkel en druk op Delete 
(pc: Backspace) om de bewerking te ver-
wijderen. Verberg het vlekje nu alsnog 
handmatig.

TIP: Wanneer gebruik je Klonen
Dit gereedschap biedt twee mogelijkhe-
den om vlekjes weg te werken: Klonen 
of Retoucheren. De enige reden om af 
en toe Klonen te gebruiken is als je een 
vlekje bij de rand van een object in je af-
beelding wilt verwijderen of bij de rand 
van de afbeelding zelf. In dat geval zou 
Retoucheren vlekken veroorzaken.
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Stap een:
Deze afbeelding willen we retouche-
ren. Er is tenslotte maar weinig wat een 
prachtige landschapsfoto zo om zeep 
helpt als een stuk geel waarschuwings-
lint op het strand. (In eerdere Lightroom-
versies hadden we dat lint met veel 
moeite enigszins kunnen verwijderen.) 
Klik op de werkbalk bij de rechterdeel-
vensters op het gereedschap Vlekken 
verwijderen. Ik vind het woordje ‘vlekken’ 
niet helemaal passen, uiteindelijk doet 
het meer dan alleen vlekken verwijderen 
en heeft het veel weg van het retou-
cheerpenseel van Photoshop.

TIP: Lijnen trekken
Wil je een rechte lijn die afleidt in de 
afbeelding verbergen, zoals een hoog-
spanningskabel, klik dan eenmaal op het 
uiteinde van de kabel. Houd vervolgens 
de Shift-toets ingedrukt en klik op het 
eindpunt van het afleidende element. Zo 
schilder je een rechte lijn tussen twee 
punten en verwijder je in dit geval de 
kabel.

Stap twee:
Schilder met het gereedschap Vlekken 
verwijderen een lijn om het gele lint en 
de steen rechts daarvan (zie afbeelding). 
Terwijl je schildert, wordt het gebied dat 
je op dat moment retoucheert wit.

Een van de dingen waarvoor we altijd naar Photoshop moesten, was het 
retoucheerpenseel. Natuurlijk kon je kleine vlekjes en plekjes met Lightrooms 
gereedschap Vlekken verwijderen weghalen, maar omdat dat ronde vormen 

aanbracht, kon je nooit met een lijn een rimpel, elektriciteitskabel of iets anders 
dan een vlekje wegwerken. Dan voegde je alleen maar meer cirkels toe. Maar, 

eindelijk, ja eindelijk, hebben we nu een gereedschap waarmee we lijnen kun-
nen schilderen en kunnen we problemen rechtstreeks in Lightroom oplossen.

Halleluja, een 
retoucheerpenseel 
(eindelijk!)
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Stap drie:
Nu je de lijn hebt getrokken, zijn er twee 
gebieden zichtbaar. (1) Het gebied met 
de iets dikkere randen is het gebied dat 
je retoucheert en (2) het andere gebied 
(met de smallere lijnen) is het gebied 
waar een monster wordt genomen van 
de textuur die het lint verbergt. Meestal 
ligt dit gebied vrij dicht bij het gebied dat 
je wilt verbeteren, maar soms gebeurt 
er wat je hier ziet. Het gebied ligt zo ver 
weg, dat er geen goede overeenkomst is 
tussen het geretoucheerde gebied en de 
directe omgeving. (In dit geval nam het 
gereedschap om onverklaarbare redenen 
een monster van het water.) Gelukkig 
kunnen we het gereedschap gewoon 
vertellen dat het ergens anders een mon-
ster moet nemen.

Stap vier:
Klik in het monstergebied (met de smal-
lere lijnen) en sleep naar een gebied dat 
beter overeenkomt. (Ik koos een gebied 
met zand.) Laat de muisknop los zodra 
het monstergebied op de juiste plek ligt. 
Je ziet een voorvertoning van het effect 
van dit nieuwe monstergebied en kunt 
zo meteen zien of het verplaatsen iets 
uitmaakt of niet. Sleep opnieuw als het 
er nog niet goed uitziet en laat de muis-
knop weer los voor een snelle voorver-
toning. Hier ziet het er een stuk beter uit, 
maar we zijn er nog niet.
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Stap vijf:
Er is een manier om het juiste monster-
gebied wat gemakkelijker te vinden. 
Druk de H-toets in. De randen rond het 
monstergebied en het gebied dat je gaat 
herstellen verdwijnen dan, en zonder 
die afleidende randen zie je veel beter 
waar je moet zijn. Ik pak het zo aan: eerst 
breng ik mijn muisaanwijzer naar de 
buitenste, smallere rand (dus waar het 
monster wordt genomen) en vervolgens 
druk ik op de H-toets. De muisaanwijzer 
krijgt de vorm van een handje en ik kan 
het gebied waar het monster wordt ge-
nomen direct verplaatsen. Zonder die 
afleidende randen vind je de juiste plek 
een stuk sneller.

Stap zes:
Hier zie je een vergelijking, voor en 
na het verwijderen van het gele lint in 
Lightroom. We zien waar het was, omdat 
we dat weten. Maar iemand die de origi-
nele foto niet kent, ziet niets. Dit is weer 
een van die dingen waarvoor je eerder 
naar Photoshop moest grijpen en die je 
nu gewoon rechtstreeks in Lightroom 
kunt doen. 
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Rode ogen 
verwijderen

Stap een:
Klik in de module Ontwikkelen op het ge-
reedschap Rode-ogencorrectie. Je vindt 
dit gereedschap op de werkbalk onder 
het deelvenster Histogram en het ziet 
eruit als een oogje (rood omcirkeld in de 
afbeelding). Klik met het gereedschap 
midden in een van de rode ogen en sleep 
naar beneden en opzij voor een selectie 
rond het oog. (Ik gebruik hier de term se-
lectie, maar het is niet echt een selectie in 
de Photoshop-betekenis van het woord. 
Het is eerder een cirkel met een draden-
kruis erin.) Het rode oog verdwijnt zodra 
je de muisknop loslaat. Als niet al het rood 
verdwijnt, ga dan naar de opties van het 
gereedschap Rode-ogencorrectie (deze 
verschijnen onder de werkbalk zodra je 
de muisknop loslaat) en maak het gebied 
waarin het rood wordt verwijderd groter 
door de schuifregelaar Pupilgrootte naar 
rechts te slepen (zie afbeelding).

Stap twee:
Sleep nu ook een selectie rond het andere 
oog. (Het gecorrigeerde oog blijft gese-
lecteerd, maar is wel ‘minder geselecteerd’ 
dan de nieuwe selectie. Kun je me nog 
volgen? Ik vraag het me af.) Zodra je na 
het slepen van de selectie de muisknop 
loslaat, is dit oog ook gecorrigeerd. Is 
het oog na de bewerking te grijs, sleep 
dan de schuifregelaar Donkerder wat 
naar rechts (zie afbeelding). Het mooie 
is dat deze schuifregelaars (Pupilgrootte 
en Donkerder) live zijn, zodat je tijdens 
het slepen meteen ziet wat je doet. Maak 
je een vergissing, klik dan op de knop 
Opnieuw instellen (rechts onder de opties 
voor het gereedschap) en begin opnieuw.

Lightroom helpt je snel van rode ogen in foto’s af. (Door de flitser die zo dicht 
bij de lens zit, zijn vooral compactcamera’s berucht.) Het is echt handig dat het 
in Lightroom kan, want zo hoef je voor de rode ogen van je buurmeisje in de 
 ballenbak niet apart naar Photoshop.
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Lensvervorming 
verhelpen

Stap een:
Open een foto met lensvervorming. Deze 
functie corrigeert overigens ook automa-
tisch problemen met randvignettering 
en kleurranden. Daar kom ik straks op 
terug. Nu kijken we alleen naar het oplos-
sen van beeldvervorming. Hier zie je een 
foto die ik met een 15mm-visooglens 
maakte. Eerder zou je voor het corrigeren 
van een dergelijke vervorming een plug-
in aanschaffen. Maar sinds die correctie 
onderdeel van Lightroom is, hoeven we 
niet op zoek te gaan. (Luid applaus klinkt 
door de zaal!) In het voorbeeld zie je dui-
delijk de ronde vervorming van het sta-
dion (en de lampen).

Stap twee:
In het deelvenster Lenscorrecties heb je 
vier mogelijkheden: Standaard (daar kom 
ik nog op terug), Profiel (voor automa-
tisch oplossen van het probleem), Kleur 
(verhelpt kleurranden en chromatische 
aberratie) en Handmatig (dan doe je 
het zelf). We beginnen met de automa-
tische methode. Klik op de optie Profiel 
en plaats een vinkje in het selectievakje 
Correcties profiel inschakelen. Knal! Je 
foto is gerepareerd (zie afbeelding). 
Lightroom krijgt dit kleine wonder voor 
elkaar met behulp van de EXIF-gegevens 
die in het fotobestand werden opgesla-
gen toen je de foto maakte. Lightroom 
weet dus welk merk camera en lens je 
gebruikt. (Adobe voegde veel camera- en 
lensprofielen toe van populaire Nikon-, 
Canon-, Tamron- en Sigma-lenzen. In het 
onderdeel Lensprofiel zie je het merk 
en model van je lens en het toegepaste 
lensprofiel.) Behoorlijk indrukwekkend!

Ooit een foto gemaakt waarin de gebouwen achterover leken te leunen? 
Of dat de bovenkant breder leek dan de onderkant? Vroeger moesten we 
voor dit soort veelvoorkomende lensvervorming nog naar Photoshop om 

de foto daar handmatig bij te stellen. Lightroom 5 lost niet alleen je lens-
vervormingsprobleem op, maar doet het vaak ook volledig automatisch. 

Natuurlijk kun je ook voor handmatige aanpassing kiezen als je dat wilt of 
als je lens niet wordt ondersteund.
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Stap drie:
Met de schuifregelaars Hoeveelheid, 
onder in het deelvenster, stel je de auto-
matische correctie bij. Misschien vind je 
dat er te veel vervorming is verwijderd. 
Sleep de schuifregelaar Vervorming dan 
iets naar links (zie afbeelding). Zo vermin-
der je de mate waarin de foto werd recht-
getrokken. (Zie je hoe in het voorbeeld 
weer wat ronding in de voorgrond komt 
en er minder vervorming is aan de rech-
ter- en linkerzijde?) Deze eenvoudige 
schuifregelaar voor het bijstellen van de 
automatische resultaten is erg handig en 
je gebruikt hem vaker dan je denkt. 

Stap vier:
We nemen een andere foto. Hier lijkt het 
beeld wat opgeblazen. Kijk maar hoe de 
gebouwen gebogen lijken en zelfs de 
gele lijn op de weg lijkt krom terwijl hij 
toch echt recht is. Als je een vinkje plaatst 
in het selectievakje Correcties profiel in-
schakelen, gebeurt er echter niets en op 
de tab Profiel, waar normaal gesproken 
het merk en model lens zou verschijnen, 
staat ‘Geen’. Deze foto heeft namelijk om 
een of andere reden geen EXIF-gegevens. 
(Misschien is de foto als kopie in een leeg 
bestand geplakt of werd bij het exporte-
ren vanuit Lightroom de optie Ingesloten 
metagegevens minimaliseren ingescha-
keld, zodat alle EXIF-gegevens zijn verwij-
derd. Of Lightroom heeft dit lensprofiel 
niet in zijn database.) Hoe dan ook zul je 
Lightroom een handje moeten helpen 
en vertellen wat het merk en model van 
de lens waren, zodat het programma au-
tomatisch kan corrigeren.
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Stap vijf:
Kies in het onderdeel Lensprofiel in de 
vervolgkeuzelijst Merk het merk van de 
lens waarmee je fotografeerde. In dit 
geval was dat Nikon, dus die kies ik ook. 
Kies vervolgens in de vervolgkeuzelijst 
Model het model lens. Ik gebruikte een 
28mm f/3.5-5.6-lens, maar daarvoor be-
staat geen profiel. Daarom koos ik het 
profiel dat het meest in de buurt komt, 
een 24-70mm f/2.8-lens. Dat ligt niet echt 
in de buurt, maar na testen leverde dit 
het beste resultaat.

TIP: Geef niet op als er geen profiel is
Als Lightroom geen profiel voor je lens 
heeft, kies dan het model dat het meest 
in de buurt komt. Meestal levert dat een 
vrij behoorlijke lenscorrectie op.

Stap zes:
Hoewel het juiste profiel meestal wonde-
ren verricht, haalde het dit keer alleen de 
vignettering langs de randen weg. Komt 
je profiel in de buurt, maar is het resul-
taat niet perfect, stel de automatische 
correctie dan nog wat bij met de twee 
schuifregelaars onder in het deelvenster. 
Ik sleepte de schuifregelaar Vervorming 
bij Hoeveelheid wat naar rechts, maar dat 
leverde niet genoeg op. (Bij de meeste 
foto’s werkt het beter.) Klik in zo’n situatie 
op Handmatig (boven in het deelvenster) 
voor de transformatieregelaars.
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Stap zeven:
Om de buiging en bolling van de ge-
bouwen en de gele lijn te verwijderen, 
sleepte ik de schuifregelaar Vervorming 
naar +18. De schuifregelaar Rotatie 
sleepte ik naar -0,5, zodat de horizon 
recht werd. Maar we zijn nog niet klaar, er 
is nog een lensprobleem.

TIP: Gebruik het raster
Als je dit soort zaken wilt rechttrekken, 
is het handig als er tijdens het roteren 
een raster verschijnt. Kies daarvoor in 
het menu Weergave onder Loepoverlay 
de optie Raster. Zodra het raster in beeld 
is, pas je het formaat en de dekking aan 
door de Command-toets (pc: Ctrl-toets) 
ingedrukt te houden en de twee schuif-
regelaars boven het voorvertoningsge-
bied naar links of rechts te slepen.

Stap acht:
Voor we verdergaan, laten we Lightroom 
eerst automatisch de witte gebieden 
rond de foto wegsnijden. Markeer hier-
voor het selectievakje Uitsnijden behou-
den. Omdat ik na het bijsnijden de indruk 
kreeg dat ik iets had overdreven met de 
hoeveelheid Vervorming, verlaagde ik 
die tot +15. Ik roteerde nog iets meer (tot 

-0,8). Dit zijn maar kleine aanpassingen, 
maar het is haast als een dans, waar een 
kleine beweging hier en daar een groot 
verschil kan maken. Goed, er is nog een 
groot lensprobleem over. Bekijk de foto 
eens. Zie je dat de gebouwen links klei-
ner zijn en rechts groter? Dat is een pro-
bleem met het horizontale perspectief 
en het is eenvoudig op te lossen.
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Stap negen:
Sleep de schuifregelaar Horizontaal naar 
links (zie afbeelding). De gebouwen (en 
al het andere in de foto) worden recht-
gezet. Ik sleepte hier naar -11. Het ziet er 
al stukken beter uit, maar er is nog een 
laatste handeling nodig om de foto recht 
en strak te krijgen. Kijk maar naar de auto. 
Die ziet eruit alsof hij zo uit beeld zou rol-
len als je de handrem zou vergeten.

Stap tien:
We roteren de auto een beetje zodat hij 
wat vlakker staat. Sleep de schuifregelaar 
Roteren terug naar +0,1. Zoals je nu in de 
afbeelding ziet, lijkt het erop dat de hoe-
veelheid Vervorming die ik eerder koos 
(+18) toch goed was. (Tijdens dit soort 
aanpassingen, moet je de foto steeds op-
nieuw goed bekijken. Het is ook niet erg 
als je een eerder gemaakte aanpassing 
nog wat moet bijstellen. Uiteindelijk wil 
je de problemen met de vervorming en 
het perspectief oplossen en het is geen 
punt als dat even wat aandacht vraagt.) 
Hier zie je de beginfoto en het eindre-
sultaat. Kijk eens naar de gebouwen, de 
gele streep en de straat: alle lensproble-
men zijn verdwenen.

TIP: Upright voor lenscorrecties
Lightroom 5 heeft op de tab Standaard 
een belangrijke nieuwe oplossing voor 
lensproblemen: Upright. Hoewel het 
niet hielp bij de voorgaande problemen 
(ik heb het geprobeerd), levert het vaak 
goede resultaten op, zoals je dadelijk zult 
merken.



Hoofdstuk 7 / Veelvoorkomende problemen oplossen 260

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap een:
Dit is de originele afbeelding. Hij is van vrij 
dichtbij gemaakt met een groothoeklens en 
de problemen zijn duidelijk. De afbeelding 
toont vertekening, het pijporgel leunt ach-
terover (het is onderaan groter dan boven) 
en alles bij elkaar ziet het er vrij belabberd 
uit. We nemen de automatische verbeterin-
gen van Upright door, tot we een bruikbare 
afbeelding hebben.

Stap twee:
Klik boven in het deelvenster Lens-
correcties op het woord Standaard (als 
dat nog niet geselecteerd is). Markeer het 
selectievakje Correcties profiel inschake-
len (zie afbeelding; Upright werkt beter 
als je dit selectievakje eerst inschakelt). 
De automatische profielcorrectie is vrij 
subtiel, maar het verhielp de twee din-
gen die het meestal verhelpt: (1) het ver-
wijderde de lensvervorming die het pijp-
orgel wat naar achteren laat buigen. (De 
verdraaiing wordt rechtgetrokken.) En 
(2) het merendeel van de donkere rand-
vignettering in de hoeken van de afbeel-
ding is verwijderd. Maar dat is meestal 
alles wat er gebeurt. Afhankelijk van de 
afbeelding is dat soms al voldoende. In 
dit geval loste het die twee aspecten op, 
maar alles bij elkaar is de verandering vrij 
subtiel.

Adobe zoekt al een tijdje naar betere oplossingen voor lensproblemen (zoals 
gebouwen die achteroverleunen of vervormd zijn. De oplossingen tot nu 
toe, zoals ingebouwde profielcorrecties, zijn vrij goed. Maar als je eenmaal de 
nieuwe functie Upright in actie hebt gezien, vraag je je af hoe we ooit zonder 
konden.

Upright voor 
het perspectief 

en andere 
lensproblemen
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Stap drie:
Laten we de automatische correcties van 
Upright eens toevoegen. (Je vindt ze in 
het deelvenster Lenscorrecties, halver-
wege de tab Standaard.) Omdat de af-
beelding vertekend is, proberen we eerst 
de automatische correctie Niveau. Klik 
op de knop Niveau. De afbeelding wordt 
rechtgetrokken (zie afbeelding).

TIP:  Upright is dol op een vertekende 
horizon

Nu weet je dus waar je moet zijn als je 
weer een foto van een landschap of 
zonsondergang met een vertekende 
 horizon hebt.

Stap vier:
Hoewel je voor de afzonderlijke pro-
blemen op afzonderlijk knoppen kunt 
klikken, vind ik de knop Automatisch de 
nuttigste knop van Upright. Hiermee 
laat je Upright in een keer alles cor-
rigeren wat volgens Upright mis is (op 
lensgebied dus). En dat gebeurt op een 
behoorlijk uitgewogen manier. Klik maar 
eens op de knop Verticaal, dan zie je wat 
ik bedoel. Verticaal werkt prima, als dat 
je enige lensprobleem is. Maar heb je 
er meer, dan pakt Automatisch de klus 
veel beter aan. Hier zie je het resultaat 
nadat ik op de knop Automatisch klikte. 
Met de automatische correctie Niveau 
werd de afbeelding rechtgetrokken en 
tegelijkertijd werd een groot deel van 
het perspectiefprobleem (het achterover-
leunen) opgelost. Nadat je een stevige 
bewerking als deze hebt uitgevoerd, zul 
je de afbeelding altijd moeten bijsnijden 
(om die witte gebieden die verschenen 
na het verbeteren van het perspectief 
weer kwijt te raken, maar ook daarbij kan 
Upright je helpen).
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Stap vijf:
Boven de correcties van Upright zie je 
het selectievakje Uitsnijden behouden. 
Als je deze optie inschakelt, wordt de 
afbeelding automatisch bijgesneden en 
verdwijnen de witte gebieden die bij het 
herstellen van het perspectief ontston-
den (zie afbeelding). Dit is echt handig. Je 
moet de afbeelding toch bijsnijden, dus 
dan kan Lightroom het net zo goed gelijk 
voor je doen!

Stap zes:
Het effect van Upright is indrukwekkend, 
maar niet altijd perfect. Zo zie ik nog 
steeds wat vertekening. En als je het ver-
ticale perspectief op een of andere ma-
nier verbetert, rek je de afbeelding een 
beetje uit. En soms lijkt het onderwerp, 
zoals hier het orgel, dan veel groter dan 
het eigenlijk is. Je ziet dit duidelijk als je 
de foto’s van stap drie en vier met elkaar 
vergelijkt. Beide problemen verhelp je op 
de tab Handmatig van het deelvenster 
Lenscorrecties. Klik boven in het deelven-
ster eerst op die tab en sleep vervolgens 
de schuifregelaar Roteren een stukje naar 
links om de afbeelding te roteren tot hij 
echt rechtstaat. (Ik sleepte naar -0,8.)
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Stap zeven:
Het uitgerekte effect gaan we met de 
nieuwe schuifregelaar Verhouding te lijf. 
Daarmee maak je de afbeelding breder 
of hoger. In dit geval willen we hem iets 
breder maken. Sleep de schuifregelaar 
Verhouding naar -57. De afbeelding lijkt 
weer meer op het origineel van voor de 
aanpassing. (En de bovenkant van het 
orgel, die in stap zes verdween, is weer 
zichtbaar. Een leuk extraatje.) Bekijk on-
derstaande voor/na-vergelijking maar 
eens.

Stap acht:
Maar ik wil niet dat je op basis van dat 
pijporgel nu denkt dat Upright Verticaal 
een van die knoppen is waar je maar 
beter af kunt blijven. Laten we eens naar 
deze lelijke foto kijken. (Het geeft niet, ik 
weet dat hij lelijk is. Ook als we hem bij-
werken is hij nog lelijk. Dat bewijst maar 
weer eens wat ik altijd zeg: ‘Photoshop 
kan een goede foto geweldig maken, 
maar een slechte foto blijft slecht’.) Dit 
gebouw lijkt achterover te vallen. Een ty-
pische situatie voor de knop Verticaal die 
het verticale perspectief rechttrekt, zodat 
de muur links hopelijk weer recht wordt.
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Stap negen:
Controleer eerst of het selectievakje 
Correcties profiel inschakelen gemar-
keerd is (dan werkt Upright beter) en 
klik daarna boven in het deelvenster 
Lenscorrecties op de tab Standaard. 
Klik op de knop Verticaal en de muur 
links wordt direct rechtgetrokken en de 
meeste perspectiefproblemen verdwij-
nen. (En aan weerszijden van de afbeel-
ding verschijnen witte driehoekige ge-
bieden, maar dat gebeurt nou eenmaal 
als je het perspectief aanpast. Dit los je 
op door (a) het selectievakje Uitsnijden 
behouden te markeren of (b) door in 
Photoshop de optie Vullen met behoud 
van inhoud te gebruiken en het pro-
bleem daarmee op te lossen.) Hoewel de 
automatische bewerking Verticaal de af-
beelding recht probeert te krijgen en het 
perspectiefprobleem verhelpt, stellen we 
in de volgende stap de bewerking iets bij, 
zodat de muur links echt recht wordt.

Stap tien:
Klik op de tab Handmatig. Om te be-
ginnen roteren we de foto. Ik roteerde 
hier tot -2,1 om de foto recht te krijgen. 
Maar het was nog niet perfect, want het 
gebouw boog naar buiten. Om dat op 
te lossen sleepte ik de schuifregelaar 
Vervorming naar +12. Tot slot sleepte ik 
de schuifregelaar Verhouding naar +31, 
zodat de afbeelding niet zo uitgerekt 
leek (zie afbeelding). De foto ziet er be-
hoorlijk recht uit, maar we moeten nog 
wel wat bijsnijden. Of we maken een uit-
stapje naar Photoshop en proberen daar 
die witte driehoeken op te vullen met de 
optie Vullen met behoud van inhoud.

Opmerking: Soms hoef je na het toepas-
sen van Upright Verticaal niets meer aan 
te passen. Deze foto was zo extreem dat 
er nog wat aanpassingen nodig waren, 
maar vaak is het een kwestie van één klik.
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Stap elf:
We hebben nog één knop niet gebruikt: 
de correctie Upright Volledig (op de tab 
Standaard). Klik onder de deelvensters 
op de knop Opnieuw en vervolgens op 
de knop Volledig. De gebouwen worden 
letterlijk rechtgetrokken (zie afbeelding). 
Opnieuw een indrukwekkend resultaat, 
maar ook hier zijn er nog wat kleine aan-
passingen nodig om de bewerking af te 
ronden.

Stap twaalf:
Klik weer op de tab Handmatig en sleep 
de schuifregelaar Vervorming naar +14, 
zodat de bolling verdwijnt en de afbeel-
ding niet meer zo uitgerekt lijkt. Sleep 
de schuifregelaar Verhouding naar +34 
(zie afbeelding). Sleep tot slot de schuif-
regelaar Verticaal naar -18 en markeer 
het selectievakje Uitsnijden behouden. 
De afbeelding ziet er nu normaal uit. 
Hieronder zie je het origineel, de cor-
rectie met Verticaal en de correctie met 
Volledig.

Originele  
afbeelding

Automatische correctie  
met Verticaal

Automatische correctie  
met Volledig



Hoofdstuk 7 / Veelvoorkomende problemen oplossen 266

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap een:
In deze foto zie je dat de hoeken don-
kerder zijn. Dit is de slechte vignettering 
waar ik het over had.

Stap twee:
Blader rechts in de module Ontwikkelen 
naar het deelvenster Lenscorrecties. Klik 
boven in het deelvenster op de optie 
Profiel en plaats een vinkje in het selec-
tievakje Correcties profiel inschakelen. 
Lightroom probeert automatisch de vig-
nettering te verwijderen en baseert zich 
daarbij op het gebruikte merk en model 
lens. (En die informatie is opgeslagen 
in de EXIF-gegevens van het bestand.) 
Omdat deze foto geen lensinformatie 
bevat, moeten we via de vervolgkeuze-
lijst Merk aangeven dat het in dit geval 
Nikon was. Kies daarna in het menu 
Model het model lens of ander een die 
in de buurt zit. In dit geval werkt het 
profiel voor de 14-24mm-lens het beste. 
Versleep de schuifregelaar Vignetten 
onder Hoeveelheid als de foto nog iets 
meer correctie vraagt, zoals in dit voor-
beeld.

Vignettering is een lensprobleem waardoor de hoeken van de foto donkerder 
worden dan de rest van de foto. Dit probleem treedt vaak, maar niet uitsluitend, 
bij groothoeklenzen op. Goed, iets donkere hoeken zijn dus een probleem, 
maar tegelijkertijd buiten fotografen (zoals ik) dit juist uit als het gaat om por-
tretten, zoals je las in hoofdstuk 4. Hier lees je hoe je het oplost als je er last van 
hebt.

Ongewenste 
vignettering 
wegwerken
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Stap drie:
Ben je nog steeds niet tevreden met 
de automatische oplossing, klik dan op 
Handmatig (naast Profiel). In het onder-
deel Vignetten lens, onder in het deel-
venster, zie je twee schuifregelaars voor 
vignetten. Met de eerste regel je in hoe-
verre de hoeken lichter worden en met 
de tweede bepaal je hoe ver naar het 
middelpunt toe de hoeken lichter wor-
den. In deze foto loopt de vignettering 
niet ver de foto in en is hij voornamelijk 
beperkt tot de hoeken. Sleep de schuifre-
gelaar Hoeveelheid langzaam naar rechts 
en houd ondertussen de hoeken van de 
foto in de gaten. Tijdens het slepen wor-
den de hoeken lichter. Stop met slepen 
zodra de hoeken net zo helder zijn als de 
rest van de foto (zie afbeelding). Loopt 
de vignettering verder naar het midden 
van de foto door, sleep dan de schuif-
regelaar Middelpunt naar links om het 
gebied dat je aanpast te vergroten. Zo 
eenvoudig los je dit probleem op.
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Stap een:
Om in eerdere Lightroom-versies het ef-
fect van een verscherping te zien, moest 
je kiezen voor een weergave van 100% 
(1:1). Nu kun je de verscherping niet al-
leen bij andere vergrotingen bekijken, 
maar is de technologie ook nog eens ver-
beterd zodat je meer verscherping kunt 
toepassen zonder de foto te beschadi-
gen. Ga in de module Ontwikkelen naar 
het deelvenster Details. In dit deelvenster 
zie je een voorvertoning waarmee je flink 
kunt inzoomen op een bepaald gebied 
in de foto, terwijl de weergave van de 
centrale voorvertoning niet verandert. 
(Klik eventueel op het driehoekje rechts 
van het woord Verscherpen als je de 
voorvertoning niet ziet.) 

Stap twee:
Klik in de voorvertoning op de plek waar 
je wilt inzoomen. Eenmaal ingezoomd, 
beweeg je door de foto door in de voor-
vertoning te klikken en te slepen. Hoewel 
ik de standaard 1:1-weergave gebruik, 
kun je natuurlijk ook verder inzoomen: 
klik met de rechtermuisknop op de voor-
vertoning en kies de optie 2:1. Klik op de 
kleine knop links van de voorvertoning 
in het deelvenster (in de afbeelding rood 
omcirkeld). Het gebied waar je in de cen-
trale voorvertoning met de muisaanwij-
zer over beweegt, verschijnt ingezoomd 
in de voorvertoning van het deelvenster 
Details. (Wil je de voorvertoning op dat 
gebied houden, klik dan eenvoudig op 
het gebied in de hoofdfoto.) Klik nog-
maals op de knop om deze uit te scha-
kelen.

In Lightroom kun je twee soorten verscherping uitvoeren. De eerste is opna-
meverscherping en die vindt normaal gesproken in de camera plaats als je in 
JPEG fotografeert. Fotografeer je in Raw, dan is de verscherping in de camera 
uitgeschakeld. In dat geval voer je de verscherping achteraf in Lightroom uit. 
Standaard past Lightroom op alle Raw-afbeeldingen een verscherping toe. Wil 
je iets te zeggen hebben over de toegepaste verscherping, dan moet je zeker 
verder lezen.

Foto’s verscherpen
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Stap drie:
De schuifregelaar Hoeveel doet pre-
cies wat je denkt. Hiermee regel je de 
hoeveelheid scherpte die je op de foto 
toepast. Hier verhoogde ik de hoeveel-
heid tot 90. Hoewel de foto in de centrale 
voorvertoning er niet veel anders uitziet, 
is de voorvertoning in het deelvenster 
Details een stuk scherper. (Daarom is het 
zo belangrijk dat je deze ingezoomde 
voorvertoning gebruikt.) Met de schuifre-
gelaar Straal bepaal je op hoeveel pixels 
van de rand de verscherping effect heeft. 
Ik laat deze altijd op 1 staan (zie afbeel-
ding). Wil ik een extreme verscherping, 
dan kies ik soms voor 2.

TIP: Scherpte uitschakelen
Klik op de kleine schakelaar linksboven 
in het deelvenster Details als je de in het 
deelvenster Details aangebrachte wijzi-
gingen tijdelijk wilt uitschakelen.

Stap vier:
Een van de nadelen bij traditioneel ver-
scherpen in Photoshop, is dat er bij veel 
verscherping halo’s langs de randen 
verschijnen. (Het lijkt dan alsof iemand 
met een dunne markeerstift langs de 
lijnen in je foto tekende.) Gelukkig is de 
schuifregelaar Details in Lightroom een 
soort halobescherming. De standaardin-
stelling van 25 beschermt behoorlijk 
goed tegen halo’s en is dan ook prima 
voor de meeste foto’s. (Daarom is het de 
standaardinstelling.) Verhoog bij foto’s 
die veel verscherping vragen (zoals 
weidse landschapsopnamen, foto’s van 
gebouwen en andere foto’s met veel 
duidelijke randen zoals de foto hiernaast) 
de waarde tot rond 75. Als je de schuif-
regelaar Details verhoogt tot 100, gaat 
de verscherping sterk lijken op het filter 
Onscherp Masker van Photoshop. (Dat 
is op zich niet erg, maar dat heeft geen 
halobescherming, dus kun je niet zo veel 
verscherping toepassen.)
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Stap vijf:
De laatste schuifregelaar voor verscher-
pen is Masker. Ik vind dit de indrukwek-
kendste van het stel, want hiermee regel 
je exact waar verscherping wordt toege-
past. Dingen die zacht moeten zijn, zijn 
de lastigste dingen om te verscherpen, 
zoals de huid van een kind of van een 
vrouw. Bij verscherping wordt de struc-
tuur benadrukt en dat is precies wat je 
hier niet wilt. Maar tegelijkertijd wil je ge-
bieden met detail wel scherp, zoals ogen, 
haren, wenkbrauwen, lippen en kleding. 
De schuifregelaar Masker maakt dit mo-
gelijk. Hij bedekt als het ware de huidge-
bieden, zodat de verscherping vooral in 
de gebieden met detail gebeurt. Om te 
laten zien hoe het werkt, gaan we aan de 
slag met een portret.

Stap zes:
Houd de Option-toets (pc: Alt-toets) in-
gedrukt en druk de muisknop in op de 
schuifregelaar Masker. De foto wordt 
helemaal wit (zie afbeelding). Dit witte 
scherm vertelt je dat elk deel van de foto 
in dezelfde mate wordt verscherpt. Alles 
wordt dus scherper.
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Stap zeven:
Sleep de schuifregelaar Masker naar 
rechts. Terwijl je sleept, worden delen 
van de foto zwart. De zwarte delen wor-
den niet verscherpt en dat is wat we wil-
len. In eerste instantie zie je kleine vlekjes 
zwart. Naarmate je verder sleept, worden 
meer gebieden zonder randen zwart. In 
het voorbeeld sleepte ik de schuifrege-
laar Masker tot 76, waardoor de huid vrij-
wel helemaal zwart werd. (Dus die wordt 
niet verscherpt.) De gebieden met detail, 
zoals de ogen, lippen, haren, neusgaten 
en profiel, worden volledig verscherpt. 
(Die gebieden bleven wit.) Dus in werke-
lijkheid worden de zachte delen van de 
huid automatisch voor je gemaskeerd. En 
dat is echt behoorlijk slim als je het mij 
vraagt.

Stap acht:
Zodra je de Option-toets (pc: Alt-toets) 
loslaat, zie je het effect van de verscher-
ping. Je ziet dat de details mooi en 
scherp zijn, maar het lijkt alsof haar huid 
nooit is verscherpt. Voor de duidelijkheid: 
ik gebruik de schuifregelaar Masker al-
leen als het onderwerp van nature zacht 
is en ik de structuur niet wil overdrijven. 
Goed, op de volgende bladzijde keren 
we terug naar de foto van de motor en 
ronden we die verscherping af.

TIP: Een slimme voorvertoning 
verscherpen
Als je een slimme voorvertoning van een 
afbeelding verscherpt (of ruis verwijdert), 
ziet de slimme voorvertoning met een 
lage resolutie er misschien goed uit. Maar 
zodra je weer verbinding maakt met 
de externe harde schijf en de slimme 
voorvertoning contact maakt met het 
originele bestand met hoge resolutie, zal 
de verscherping (of ruisreductie) veel 
minder effect hebben. Beperk je bij het 
verscherpen of bij ruisreductie daarom 
tot het originele bestand.
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Stap negen:
Hier opende ik de foto van de motor 
weer. Je weet nu wat de vier schuifre-
gelaars doen, dus pas ze aan tot het er 
goed uitziet. Gaat dit iets te snel, ge-
bruik dan de geweldige verscherpings-
voorinstellingen van Lightroom. In het 
deelvenster Voorinstellingen vind je bij 
Lightroom-voorinstellingen algemeen 
twee voorinstellingen voor verscherpen: 
Verscherpen - gezichten en Verscherpen 

- landschappen. Als je op de voorinstel-
ling Verscherpen - landschappen klikt, 
zet Lightroom de schuifregelaars auto-
matisch op de volgende waarden: bij 
Hoeveel 40, bij Straal 0,8, bij Details 35 
en bij Masker 0. (Zie je dat er door de 
verscherping meer details in de foto 
zichtbaar worden?) De voorinstelling 
Verscherpen - gezichten is wat subtie-
ler. Daar worden de volgende waarden 
gebruikt: bij Hoeveel 35, bij Straal 1,4, bij 
Details 15 en bij Masker 60.

Stap tien:
Hier zie je de voor/na-vergelijking. 
Ik klikte eerst op de voorinstelling 
Verscherpen - landschappen en ver-
hoogde vervolgens Hoeveel tot 125. 
(Normaal gesproken neem ik wat minder, 
maar ik overdreef nu een beetje zodat 
het effect beter zichtbaar is.) Straal zette 
ik op 1,0. (Dat is vrij standaard voor mij.) 
De schuifregelaar Details zette ik op 75. 
(Omdat een foto met zoveel detail wel 
wat extra verscherping kan gebruiken.) 
Masker liet ik op 0. (Omdat ik alle gebie-
den van de foto evenveel wil verscher-
pen; er zijn geen gebieden die ik zacht of 
onscherp wil houden.) Deze instellingen 
heb ik opgeslagen als mijn persoonlijke 
‘Verscherpen - Hoog’-voorinstelling, zodat 
ik ze altijd met een klik kan toepassen. In 
hoofdstuk 5 las je hoe je voorinstellingen 
opslaat.
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Stap een:
Ik heb hier flink ingezoomd op de top-
pen van de Victoria-toren in Londen. Als 
je goed kijkt, lijkt het of iemand links met 
een dunne paarse markeerstift langs de 
randen ging en rechts met een groene. 
Gebeurt dit bij een van je foto’s, ga dan 
eerst naar het deelvenster Lenscorrecties 
en klik boven in het deelvenster op 
Standaard en zoom in op een gebied 
met gekleurde randen. (Ik koos een 
zoomvergroting van tot 2:1.)

Stap twee:
Markeer boven in het deelvenster het 
selectievakje Kleurafwijking verwijderen. 
Heeft de foto toch nog wat extra cor-
rectie nodig, klik dan boven in het deel-
venster op Kleur. Sleep de schuifregelaar 
Hoeveelheid wat naar rechts, verplaats 
de schuifregelaars Paars zodanig dat alle 
kleur zich tussen de twee knoppen be-
vindt. Doe hetzelfde voor Groen.

Vroeg of laat kom je een foto tegen waar een deel van de meer contrastrijke 
randen rond het onderwerp een rode, groene, of nog waarschijnlijker, een 

paarse halo of rand heeft. (Dit staat bekend als ‘chromatische aberratie’.) 
Gebruik je een echt goedkope digitale camera of een mooie camera met een 

goedkope groothoeklens, dan kom je ze eerder tegen (waarschijnlijk vandaag 
nog). Maar ook met goede camera’s (en goede lenzen) loop je af en toe tegen 

dit probleem op. Gelukkig los je het eenvoudig op in Lightroom.

Chromatische 
aberratie (oftewel: 
die irritante 
gekleurde rand)
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Stap een:
Denk nu niet dat camerakalibratie iets 
is wat iedereen moet doen. Ik denk zelfs 
dat de meeste mensen, zolang ze geen 
zorgwekkend kleurprobleem zien, niet 
eens een basiskalibratie uitvoeren. (En 
dat is mooi, maar er zijn altijd uitzon-
deringen op de regel, toch?) In deze 
paragraaf komen de beginselen van het 
deelvenster Camerakalibratie aan bod. 
Open eerst een foto en ga rechts onder 
in de module Ontwikkelen naar het deel-
venster Camerakalibratie. (Kijk, als Adobe 
dacht dat je dit veel zou gebruiken, stond 
het toch wel bovenaan, nietwaar?) 

Stap twee:
Met de bovenste schuifregelaar pas je de 
kleurtinten aan die je camera aan scha-
duwgebieden toevoegt. Als hij een tint 
toevoegt, is dat waarschijnlijk groen of 
magenta; je ziet het in de kleurbalk van 
de schuifregelaar. Door naar de kleurbalk 
te kijken, weet je in welke richting je 
moet slepen. (Ik sleepte hier de schuifre-
gelaar Kleurtint weg van groen, richting 
magenta om de groenige sluier in de 
schaduwgebieden kwijt te raken, maar 
het verschil is hier nogal subtiel.)

Sommige camera’s laten hun eigen kleurenvingerafdruk achter op je foto’s. Heb 
je er ook zo een, dan valt je misschien op dat al je foto’s wat rood zijn of mis-
schien een licht groene tint in de schaduwen hebben. Zelfs als je camera de 
juiste kleuren produceert, moet je misschien toch de manier waarop Lightroom 
de kleuren van de Raw-foto’s interpreteert een beetje bijstellen. De procedure 
voor een volledige camerakalibratie is nogal ingewikkeld, maar ik wil je wel 
laten zien wat het deelvenster Camerakalibratie allemaal kan.

Basis-
camerakalibratie in 

Lightroom
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Stap drie:
Als de kleurproblemen niet in de scha-
duwen zitten, pas dan bij Primair rood, 
Primair groen en Primair blauw de schuif-
regelaars Kleurtoon en Verzadiging aan 
(de schuifregelaars die onder elke kleur 
staan). Hebben de foto’s van je camera 
bijvoorbeeld allemaal een enigszins 
rode gloed, sleep dan de schuifregelaar 
Kleurtoon bij Primair rood weg van rood. 
Wil je de verzadiging van het rood in de 
foto verminderen, sleep dan de schuifre-
gelaar Verzadiging bij Primair rood naar 
links tot de kleur neutraal is. (Met neu-
traal bedoel ik dat grijs ook echt grijs is 
en niet een roodachtig grijs is.)

Stap vier:
Ben  je tevreden met de correcties, 
open dan met de toetsencombinatie 
Command-Shift-N (pc: Ctrl-Shift-N) het 
dialoogvenster Nieuwe ontwikkelvoorin-
stelling. Geef de voorinstelling een naam, 
klik op de knop Geen inschakelen, mar-
keer alleen de selectievakjes Kalibratie 
en Proces versie en klik op Maken. Deze 
voorinstelling kun je nu toepassen in de 
module Ontwikkelen en in het deelven-
ster Snel ontwikkelen. Als je deze voor-
instelling in het dialoogvenster Foto’s 
importeren kiest, kun je deze ook toepas-
sen op alle foto’s die je vanaf die camera 
importeert.
Opmerking: Wil je dat hele cameraka-
libratieproces onder de knie krijgen, 
lees dan het Engelstalige online artikel 
van Matt Kloskowski. Ga naar www.
LightroomKillerTips.com en voer in het 
zoekveld ‘Camera Calibration’ in. Je krijgt 
dan een link naar Matts artikel dat hij 
speciaal voor bij dit boek schreef.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Vlekjes wegwerken met 
de voorvertoning van het 
deelvenster Details

De voorvertoning van het deelvenster 
Details geeft een 100%-weergave (1:1) 

van je foto, zodat je goed ziet wat het 
effect is van verscherpingsaanpassin-
gen en wijzigingen in de helderheid. 
Het is echter ook een geweldige voor-
vertoning voor als je vlekjes wegwerkt. 
Terwijl je de hoofdfoto op venster-
grootte ziet, bekijk je in het deelvenster 
Details de close-up van het gebied dat 
je bijwerkt.

 ▼ Je kunt altijd opnieuw 
beginnen, zelfs met virtuele 
kopieën

Aangezien de bewerkingen die je in 
Lightroom uitvoert niet op de echte 
foto worden toegepast, kun je tot je 

Lightroom verlaat (door naar Photoshop 
te gaan of de foto als JPEG of TIFF te 
exporteren) altijd weer opnieuw begin-
nen. Klik dan onder de rechterdeelven-
sters op de knop Opnieuw instellen. 
Nog mooier is dat je als je een foto 
bewerkt en een virtuele kopie maakt, 
zelfs de virtuele kopie weer terug kunt 
krijgen naar hoe de foto eruitzag toen je 
hem in Lightroom bracht.

 ▼ Een strategie voor betere 
ruisreductie

Het onderdeel Ruisreductie in het 
deelvenster Details doet erg goed 

werk, maar voor ernstige ruissituaties 
ren ik soms toch nog naar Photoshop. 
Daar gebruik ik de plug-in Noiseware 
Professional die geweldig werk levert. 
Je kunt een testversie downloaden van 
de website www.imagenomic.com en 
die installeren in Photoshop. (Dus ga 
van Lightroom naar Photoshop, pas 
de Noiseware-plug-in met zijn geniale 
ingebouwde voorinstellingen toe en sla 
het bestand op om weer terug te keren 
naar Lightroom.)

 ▼ Wat je moet doen als je het 
aanpassingspenseel niet ziet

Zie je tijdens het schilderen geen penseel 
of bewerkingspunten, kies dan in het 
menu Gereedschappen onder Gereed-

schapbedekking de optie Automatisch 
tonen. De bewerkingspunten verdwijnen 
als je de muisaanwijzer buiten de foto 
brengt, maar verschijnen weer zodra je 
hem weer over de foto beweegt.

 ▼ Upright in het dagelijks leven
In dit boek beschrijf ik het effect van 
elke afzonderlijke automatische aanpas-
sing van Upright, zodat je de juiste kunt 
kiezen. In het dagelijks leven kun je 
beter gewoon op elke knop klikken en 
de optie kiezen die er het beste uitziet. 
Het uitproberen kost je misschien vier 
seconden en dat is sneller dan logisch 
afwegen welke de beste mogelijkheden 
zou bieden. Gewoon uitproberen dus.

 ▼ Het probleempje met 
Uitsnijden behouden in 
Upright

Ik ben dol op de optie Uitsnijden 
behouden. Zodra ik die inschakel 
worden automatisch alle witte, door 
Upright toegevoegde gebieden ver-
wijderd. Maar er is een klein probleem. 
Als ik niet tevreden ben met de manier 

waarop Lightroom de foto bijsnijdt 
(misschien wil ik meer van de zijkanten 
of bovenkant zien), dan los ik dat niet 
op door simpelweg de optie Uitsnijden 
behouden uit te schakelen. Er gebeurt 
dan zelfs helemaal niets. Pas als je 
eerst het selectievakje leegmaakt en 
vervolgens in de gereedschapset op het 
gereedschap Uitsnijdbedekking klikt, 
zie je weer de foto met de witte randen 
van voor het bijsnijden. Nu kun je hem 
zelf bijsnijden. Ik dacht dat je dit wel 
wilde weten.

 ▼ Upright Automatisch snijdt de 
foto alvast bij

Als je op de knop Upright Automatisch 
klikt om een perspectiefprobleem op 
te lossen, zeg je in feite: ‘Ga je gang.’ En 
dat betekent dat de afbeelding meestal 
wordt bijgesneden alsof je de optie 
Uitsnijden behouden hebt ingeschakeld. 
Zelfs als dat niet zo is. Had je door dat ik 
‘meestal’ zei? Soms gebeurt het namelijk 
niet. En dat ligt aan de foto. Nog iets: 
een eenmaal automatisch uitgesne-
den foto kun je niet meer handmatig 
bijsnijden. En als je op het gereedschap 
Uitsnijdbedekking klikt, zie je niet meer 
de originele, niet-bijgesneden versie. Je 
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kunt alleen meer wegsnijden. Tenzij je 
terugkeert naar Upright en dat uitscha-
kelt of een andere automatische cor-
rectie kiest, zoals Verticaal of Volledig. Ik 
weet dat het vreemd klinkt.

 ▼ Je eigen uitsnede houden en 
toch Upright gebruiken

Deze tip verschijnt in het deelvenster 
Upright zelf, maar ik spreek zoveel men-
sen die hem daar missen, dat ik hem 
toch even noem. Als je een afbeelding 
al hebt bijgesneden en daarna Upright 
gebruikt, wordt je uitsnede automatisch 
verwijderd. Wil je dat jouw uitsnede 

blijft bestaan als je Upright gebruikt, 
houd dan de Option-toets (pc: Alt-toets) 
ingedrukt als je op een van de Upright-
knoppen klikt.

 ▼ Nieuwe veelgebruikte 
afdrukformaten in 
Uitsnijdbedekking

Lightroom had altijd al verschillende uit-
snijdbedekkingen, zoals een raster, de 
regel van derden en de gouden spiraal. 
Maar Lightroom 5 heeft nu een belang-
rijke nieuwe optie die je afdrukverhou-
dingen laat zien (zoals 4x6). Selecteer 

voor deze uitsnijdbedekking eerst het 
gereedschap Uitsnijdbedekking en bla-

der met de O-toets naar de bedekking 
met de afdrukverhoudingen.

 ▼ De verhoudingen van 
Uitsnijdbedekking

Je bent niet gebonden aan de afdruk-
maten die Adobe koos voor de nieuwe 

verhoudingen van het gereedschap 
Uitsnijdbedekking. Je kunt ook andere 
verhoudingen nemen. Kies in het menu 
Gereedschappen (in de module Ontwik-
kelen) onder Bedekking uitsnijdhulplijn 
de optie Verhoudingen kiezen. In het 
dialoogvenster dat verschijnt kun je een 
andere voorinstelling kiezen. 

 ▼ Overbodige uitsnijdbedekking 
verbergen

Zolang het gereedschap Uitsnijdbedek-
king geselecteerd is, blader je met de 
O-toets door de verschillende uitsnijd-
bedekkingen zoals Derden, Gouden 
spiraal en Verhoudingen. Verberg 
bedekkingen die je nooit gebruikt. Dan 
ben je minder tijd kwijt bij het bladeren 
naar de weergave die je wel zoekt. Kies 
in het menu Gereedschappen onder 
Bedekking uitsnijdhulplijn de optie 
Overlays kiezen om te doorlopen en 
geef in het dialoogvenster aan welke 
bedekkingen je wilt verbergen.

 ▼ Meerdere retoucheringen 
tegelijkertijd verwijderen

Als je met het gereedschap Vlekken 
verwijderen meerdere gebieden in de 
foto hebt bewerkt (bijvoorbeeld om 

stof dat op de sensor zat of een vlekje 
op de lens te verwijderen), maak je elke 
afzonderlijke bewerking ongedaan 
door op die plek te klikken terwijl je de 
Option-toets (pc: Alt-toets) ingedrukt 
houdt. Wil je meerdere bewerkingen 
tegelijkertijd verwijderen, houd dan de 
Option-toets ingedrukt en sleep een 
selectie rond de bewerkte gebieden. 
Alle geretoucheerde gebieden binnen 
de selectie worden ongedaan gemaakt. 
Wil je alle bewerkingen in een keer 
ongedaan maken, klik dan onder in het 
deelvenster Vlekken verwijderen op de 
knop Opnieuw instellen.

 ▼ Zoompositie vergrendelen
Wil je dat Lightroom onthoudt hoeveel 
en waar je zoomde? Kies dan in het 
menu Weergave de optie Zoompositie 
vergrendelen. Als je nu een andere foto 
opent en klikt om te zoomen, zoomt 

Lightroom automatisch evenveel en 
op dezelfde plek in. Dit is handig als je 
hetzelfde gebied in verschillende foto’s 
wilt vergelijken.
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Fotograaf: Scott Kelby  Sluitertijd: 1/5 s  Brandpuntsafstand: 28 mm  Diafragma: ƒ/7.1
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HOOFDSTUK 8

Foto’s exporteren
JPEG’s, TIFF’s en meer opslaan

Tjonge, als er een nog spannender hoofdstuk 
is dan over hoe je een JPEG opslaat, dan kan 
ik niet wachten om het te zien. Dat moet dan 
wel echt stoer spul zijn. Oké, het hoofdstuk 
lijkt in eerste instantie misschien niet enorm 
opwindend, maar het gaat om zoveel meer 
dan het opslaan van JPEG-bestanden. Het 
gaat namelijk ook over het opslaan van 
TIFF-bestanden. Ha, daar had ik je te pakken. 
In werkelijkheid zit er meer in dit proces dan 
je zou denken. Neem even de tijd om dit 
korte hoofdstuk te lezen en ik beloof je dat je 
investering zich terugbetaalt in tijdbesparing 
en verbeterde productiviteit. Misschien denk 
je nu: ‘Zeg, Scott, dat laatste was nuttige 
informatie; waarom staat het in de inleiding?’ 
Ik heb echt geen idee hoe het er ingeslopen 
is. Weet je (en nu ben ik echt eerlijk), het is nu 

midden in de nacht en soms, als ik even niet 
oplet, weet nuttige informatie stiekem een 
plekje in deze hoofdstukinleidingen te ver-
overen, waarmee de inleidingen gelijk nutte-
loos zijn. Ik doe mijn best deze intro’s volledig 
losbandig te houden. (Je hebt geen idee 
hoe vaak ik al pogingen deed het woord ‘los-
bandig’ in een zin te verwerken.) Maar soms 
begint alles langzaam logisch te klinken en 
voor je het weet, gebeurt er iets zinvols. Om 
dit probleem op te lossen, kopieer ik tijdens 
de redactie van het boek alle inleidingen 
en haal ze door de pimpgenerator (aha, vier 
keer in een boek; kassa!). Het resultaat plak 
ik dan in de bestanden die naar de drukker 
gaan. Zie je, ik doe best wat moeite. Pimpge-
nerator!
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Stap een:
Selecteer om te beginnen de foto of 
foto’s die je wilt exporteren als JPEG-
bestand (of TIFF-bestand, PSD-bestand 
of DNG-bestand). Doe dit in de module 
Bibliotheek in de weergavemodus Raster 
of op de filmstrip in een van de andere 
modules. Klik, terwijl je de Command-
toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt houdt, op 
alle foto’s die je wilt exporteren (zie af-
beelding).

Stap twee:
Ben je in de module Bibliotheek, klik 
dan onder de deelvensters links op de 
knop Exporteren (in de afbeelding rood 
omcirkeld). Ben je in een andere module 
en selecteerde je de foto’s op de film-
strip, gebruik dan de toetsencombinatie 
Command-Shift-E (pc: Ctrl-Shift-E). Bij 
beide methoden verschijnt het dialoog-
venster Exporteren (zie volgende stap).

Lightroom heeft geen opdracht Opslaan (zoals in Photoshop) en een van de 
vragen die ik het meeste hoor, is dan ook: ‘Hoe sla je een foto op als JPEG?’ In 
Lightroom sla je hem niet op als JPEG-bestand, maar exporteer je hem als JPEG-
bestand (of als TIFF-bestand, DNG-bestand of Photoshop PSD-bestand). Het is 
vrij eenvoudig en Lightroom voegde nog wat automatische functies toe die 
aan de slag kunnen gaan zodra je foto is geëxporteerd.

Een foto opslaan als 
JPEG-bestand

S
C

O
T

T
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E
LB

Y
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Stap drie:
Links in het dialoogvenster Exporteren 
vind je wat voorinstellingen. Adobe 
plaatste die daar met het idee dat je 
dan niet steeds het hele dialoogvenster 
hoeft door te werken. Maar de echte 
kracht van deze voorinstellingen wordt 
pas duidelijk als je zelf voorinstellingen 
toevoegt. (Die komen dan onder het 
kopje Gebruikersvoorinstellingen te 
staan.) De voorinstellingen van Adobe 
zijn in elk geval een goed startpunt. Klik 
op de voorinstelling JPEG’s van volledige 
grootte branden. Lightroom vult wat 
algemene instellingen in die geschikt 
zijn voor iemand die foto’s exporteert 
als JPEG-bestand en ze op een cd-rom 
brandt. We gebruiken de instellingen 
echter als uitgangspunt en passen ze 
nog aan, zodat de bestanden worden 
geëxporteerd zoals we dat zelf willen. De 
aangepaste instellingen slaan we ook op. 
Wil je de foto’s niet op een cd branden 
maar in een map op je computer zetten, 
kies dan boven in het dialoogvenster in 
de vervolgkeuzelijst Exporteren naar de 
optie Vaste schijf.

Stap vier:
Laten we boven in het dialoogvenster 
beginnen. Bij het onderdeel Exportlocatie 
vertel je Lightroom waar het de bestan-
den moet opslaan. Klik op de vervolg-
keuzelijst Exporteren naar (zie bovenste 
afbeelding) voor een lijst met waarschijn-
lijke plekken waar je het bestand wilt op-
slaan. De tweede optie (Map later kiezen) 
is enorm handig bij het maken van voor-
instellingen. Je kunt dan onderweg de 
mappen kiezen. Kies Specifieke map als 
je een map wilt gebruiken die niet in de 
lijst staat. Klik op de knop Kiezen om naar 
de betreffende map te navigeren. Je kunt 
de bestanden ook in een aparte submap 
opslaan (zie onderste afbeelding). Wil je 
dat de geëxporteerde JPEG-bestanden 
in de Lightroom-catalogus komen, mar-
keer dan het selectievakje Toevoegen aan 
deze catalogus.

Wordt vervolgd

Kies in de vervolgkeuzelijst waar je de geëxporteerde bestanden wilt opslaan

Markeer het selectievakje In submap plaatsen als je de bestanden in een aparte submap 
wilt opslaan
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Stap vijf:
Het volgende onderdeel, Bestandsnaam-
geving, lijkt veel op de functie voor 
naamgeving die je in het hoofdstuk over 
importeren tegenkwam. Wil je de bestan-
den die je exporteert niet hernoemen 
en gewoon hun huidige naam handha-
ven, markeer dan niet het selectievakje 
Naam wijzigen in. Of markeer het wel 
en kies in de vervolgkeuzelijst de optie 
Bestandsnaam. Wil je de bestanden wel 
hernoemen, kies dan een van de inge-
bouwde sjablonen. Zelfgedefinieerde 
sjablonen (in hoofdstuk 1 lees je hoe je 
dat doet), staan ook in deze lijst. Ik koos 
hier de optie Aangepaste naam - reeks. 
(Achter de naam die ik koos, wordt dan 
automatisch een volgnummer gezet, be-
ginnend bij 1.) Omdat ik deze opnamese-
rie de naam ‘Parijs’ gaf, worden de namen 
van de foto’s Parijs-1, Parijs-2 enzovoort. 
Er is ook een vervolgkeuzelijst waarin je 
kiest of de bestandsextensie in hoofdlet-
ters (.JPG) of kleine letters (.jpg) wordt 
weergegeven.

Stap zes:
Stel dat je een verzameling afbeeldingen 
exporteert, met daarin wat video’s die je 
met je digitale camera hebt opgenomen. 
Markeer in het onderdeel Video het selec-
tievakje Inclusief videobestanden als je 
deze filmpjes ook wilt exporteren. Kies in 
de vervolgeuzelijst daaronder het video-
formaat. (H.264 is echt gecomprimeerd 
en geschikt voor afspelen op een mobiel 
apparaat; DPX is vooral voor visuele effec-
ten.) Kies vervolgens de kwaliteit voor de 
video. Bij Max blijft de kwaliteit zo dicht 
mogelijk bij het origineel. Hoog is nog 
steeds goed, maar veel langzamer. Kies 
Normaal als je de video op internet wilt 
zetten of op een tablet wilt bekijken. En 
kies Laag voor alle andere mobiele appa-
raten. Achter Doel zie je voor elke kwali-
teitsvariant de grootte en snelheid van de 
video. Als je geen video selecteerde om 
te exporteren, zijn deze opties natuurlijk 
niet beschikbaar.
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Stap zeven:
Bij het onderdeel Bestandsinstellingen 
kies je in de vervolgkeuzelijst Indeling 
het bestandsformaat waarin de bestan-
den worden opgeslagen. (Omdat we 
de voorinstelling JPEG’s van volledige 
grootte branden kozen, is de optie JPEG 
al geselecteerd. Je kunt ook kiezen voor 
TIFF, PSD of DNG. Of kies voor Raw-
bestanden de optie Origineel om te ex-
porteren als Raw.) Voor JPEG-bestanden 
verschijnt de schuifregelaar Kwaliteit. 
(Een hogere kwaliteit betekent een groter 
bestand.) Ik kies hier meestal een waarde 
van 80, als compromis tussen kwaliteit en 
bestandsgrootte. Stuur ik de bestanden 
naar iemand zonder Photoshop, dan kies 
ik in de vervolgkeuzelijst Kleurruimte de 
optie sRGB. Koos je voor het bestandsfor-
maat PSD, TIFF of DNG, dan verschijnen 
de daarbij horende opties. Je krijgt dan 
keuzemogelijkheden voor bijvoorbeeld 
de kleurruimte, kleurdiepte en compres-
sie.

Stap acht:
Standaard gaat Lightroom ervan uit 
dat je de foto’s in hun volledige grootte 
wilt exporteren. Wil je ze kleiner heb-
ben, markeer dan in het onderdeel 
Afbeeldingsgrootte het selectievakje 
Passend maken en voer de gewenste 
breedte, hoogte en resolutie in. Of kies in 
de bovenste vervolgkeuzelijst voor een 
wijziging van pixelafmetingen, de lange 
of de korte zijde van de afbeelding of het 
aantal megapixels in de afbeelding.

Het onderdeel Afbeeldingsgrootte heb je alleen nodig als je de afbeelding kleiner wilt 
opslaan dan het origineel
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Stap negen:
Markeer bij het onderdeel Uitvoer ver-
scherpen het selectievakje Verscherpen 
als je van plan bent deze afbeeldingen af 
te drukken of op internet publiceren. Op 
basis van de uiteindelijke weergave van 
de geëxporteerde foto past Lightroom 
de juiste verscherping toe. (Kies Scherm 
als ze op een beeldscherm komen en 
kies een van de twee papiersoorten als 
ze worden gedrukt.) Voor inkjetafdrukken 
kies ik bij Hoeveel meestal voor Hoog. 
Op het beeldscherm lijkt het alsof er te 
veel verscherping is toegepast, maar op 
papier ziet het er precies goed uit. Voor 
internet neem ik Standaard.

Stap tien:
Geef in het onderdeel Metagegevens aan 
welke metagegevens je wilt exporteren. 
Bijvoorbeeld Alles of Alles behalve info 
over camera’s en Camera Raw (de belich-
tingsinstellingen, het serienummer van je 
camera en andere informatie die je klant 
niet hoeft te weten, is verborgen). Of kies 
Alleen copyright, of Alleen copyright en 
contactgegevens (zodat mensen die je 
foto willen gebruiken ook contact met je 
kunnen opnemen). Wil je bij Alles of Alles 
behalve info over camera’s en Camera 
Raw dat Lightroom de gps-gegevens 
verwijdert, markeer dan het selectievakje 
Locatie-info verwijderen.

Bij het volgende onderdeel kun je een 
zichtbaar watermerk over de foto’s toe-
voegen. (In de volgende paragraaf lees 
je meer over watermerken). Markeer het 
selectievakje Watermerk en kies de optie 
Eenvoudig copyrightwatermerk of kies in 
de vervolgkeuzelijst een eerder opgesla-
gen watermerk.

Pas de verscherping aan op de manier waarop de afbeeldingen getoond worden: op een 
beeldscherm of op papier
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Stap elf:
In het laatste onderdeel, Naverwerking, 
beslis je wat na het exporteren gebeurt. 
Kies je in de vervolgkeuzelijst Na het 
exporteren de optie Niets doen, dan 
wordt het bestand gewoon opgeslagen 
in de aangewezen map. Kies je Openen 
in Adobe Photoshop, dan wordt het 
bestand na exporteren automatisch ge-
opend in Photoshop. Je kunt ze ook in 
een ander programma openen (goh) of 
in een plug-in van Lightroom. Met de 
optie Nu naar map voor exporthande-
lingen open je de map waar Lightroom 
je exporthandelingen bewaart. Als je 
een handeling van Photoshop uitvoert 
die je op een groep foto’s wilt toepassen, 
zou je een druppel (of droplet) kunnen 
maken die je in deze map opslaat. Die 
druppel verschijnt dan in de vervolgkeu-
zelijst. Zou je hem kiezen, dan wordt bij 
het exporteren Photoshop gestart en de 
handeling automatisch op alle geëxpor-
teerde foto’s uitgevoerd. (In hoofdstuk 9 
lees je hoe je een handeling maakt.)

Stap twaalf:
Voordat je op die knop Exporteren klikt, 
is dit het juiste moment om deze instel-
lingen op te slaan als voorinstelling. Dan 
hoef je de volgende keer dat je een of 
twee JPEG-bestanden opslaat niet op-
nieuw al deze stappen te doorlopen. Ik 
heb nog wel een paar tips die je voorin-
stelling effectiever maken. Als je dit nu 
als voorinstelling zou opslaan, zouden 
alle JPEG-bestanden die je hiermee ex-
porteert in de map Parijs belanden. In dit 
geval is het een goed idee de optie Map 
later kiezen te selecteren, zoals we in 
stap vier bespraken.
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Stap dertien:
Wil je dat de geëxporteerde JPEG-
bestanden altijd in een bepaalde map 
worden opgeslagen, ga dan terug naar 
het onderdeel Exportlocatie, klik op de 
knop Kiezen en kies die folder. Maar wat 
als je een foto als JPEG naar die map ex-
porteert en er al een foto met dezelfde 
naam in die map staat? (Bijvoorbeeld van 
een eerdere export.) Moet Lightroom dit 
bestaande bestand automatisch over-
schrijven met het nieuwe bestand of het 
nieuwe bestand een nieuwe naam geven 
zodat het bestand dat al in de map staat 
niet uit de map wordt verwijderd? In de 
vervolgkeuzelijst Bestaande bestanden 
kies je hoe Lightroom dit probleem op-
lost. Ik koos de optie Kies een nieuwe 
naam voor het geëxporteerde bestand 
(zie afbeelding). Zo overschrijf ik niet 
per ongeluk een bestaand bestand. Kies 
je de optie Overslaan, dan exporteert 
Lightroom het JPEG-bestand niet als de 
doelmap al een bestand met dezelfde 
naam bevat.

TIP: Hernoemen bestanden bij het 
gebruik van een voorinstelling
Geef de bestanden voor je ze exporteert 
eerst een andere naam, anders krijgen 
ze namen als Parijs-1.jpg, Parijs-2.jpg en-
zovoort.

Stap veertien:
Nu kun je de instellingen opslaan als 
voorinstelling. Klik linksonder in het dia-
loogvenster op de knop Toevoegen (zie 
afbeelding). Geef de nieuwe voorinstel-
ling vervolgens een naam. Ik koos hier 
voor HiRes JPEGs/Opslaan op vaste schijf. 
Met die naam weet ik precies wat er 
gebeurt en waar de bestanden naartoe 
gaan.
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Stap vijftien:
Zodra je op de knop Maken klikt, wordt 
je voorinstelling toegevoegd aan de lijst 
Gebruikersvoorinstellingen, in het on-
derdeel Voorinstelling. Vanaf nu impor-
teer je met een klik JPEG-bestanden op 
jouw manier. Je kunt de voorinstelling 
later nog bijwerken met nieuwe instel-
lingen. (Ik veranderde de kleurruimte in 
ProPhoto RGB en maakte alsnog het se-
lectievakje Watermerk leeg). Klik dan met 
de rechtermuisknop op de voorinstelling 
en kies de optie Bijwerken met huidige 
instellingen (zie afbeelding).

Nu je hier toch bent, kun je meteen een 
variant op deze voorinstelling opslaan 
als voorinstelling om JPEG-bestanden 
voor gebruik op internet te expor-
teren. Verlaag daarvoor Resolutie bij 
Afbeeldingsgrootte tot 72 ppi, zet de 
verscherping op Scherm, zet Hoeveel 
op Standaard en markeer eventueel het 
selectievakje Watermerk weer als je mis-
bruik van je foto’s wilt voorkomen. Klik op 
de knop Toevoegen en geef de nieuwe 
voorinstelling een naam als ‘Exporteren 
als JPEG voor internet’.

Stap zestien:
Heb je eenmaal je eigen voorinstellingen 
gedefinieerd, dan kun je jezelf tijd bespa-
ren door het dialoogvenster Exporteren 
gewoon over te slaan. Selecteer de foto’s 
die je wilt exporteren en kies in het 
menu Bestand onder Exporteren met 
voorinstelling de exportinstelling die je 
wilt gebruiken. (In dit voorbeeld koos ik 
de zojuist gedefinieerde voorinstelling 
JPEG exporteren voor internet.) Op deze 
manier worden de foto’s zonder verdere 
vragen geëxporteerd. Mooi!
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Stap een:
Gebruik de toetsencombinatie Com-
mand-Shift-E (pc: Ctrl-Shift-E). Blader in 
het dialoogvenster Exporteren naar het 
onderdeel Watermerk, schakel de optie 
Watermerk in en kies in de vervolgkeu-
zelijst de optie Watermerk bewerken (zie 
afbeelding). Opmerking: Omdat je een 
watermerk kunt toevoegen bij het expor-
teren van je bestanden als JPEG, TIFF en 
dergelijke, bespreek ik watermerken hier 
in dit hoofdstuk over exporteren. Maar je 
kunt ze ook toevoegen als je een afbeel-
ding afdrukt (in de module Afdrukken) of 
op internet plaatst (in de module Web).

Stap twee:
Lightroom opent het dialoogvenster 
Editor watermerk (zie afbeelding). Hier 
maak je (a) een eenvoudig tekstwater-
merk of (b) importeer je een afbeel-
ding als watermerk (bijvoorbeeld je 
studiologo of een watermerk dat je in 
Photoshop maakte). Kies rechtsboven 
in het dialoogvenster de optie Tekst of 
Afbeelding (zie afbeelding). In het tekst-
veld onder in het dialoogvenster staat 
standaard de naam van je gebruikerspro-
fiel op je computer. Vandaar dat je daar 
mijn copyrightinformatie ziet. Standaard 
staat de tekst strak tegen de onderkant 
van je afbeelding, maar gelukkig kun je 
daar wat ruimte aanbrengen (zie stap 
vier). We passen eerst de tekst aan.

Als je afbeeldingen op internet staan, kun je maar weinig doen om mensen 
ervan te weerhouden jouw beelden te gebruiken in hun eigen projecten. Iets 
wat helaas dagelijks gebeurt. Een zichtbaar watermerk voorkomt enigszins 
ongevraagd gebruik van je beelden. Als iemand ze dan gebruikt, ziet iedereen 
dat de foto’s van een ander zijn gestolen. Veel fotografen gebruiken een water-
merk bovendien als reclame en marketing voor hun studio. Hier lees je hoe je 
een watermerk maakt.

Een watermerk 
toevoegen
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Stap drie:
Voer in het tekstvak linksonder de naam 
van je studio in. Kies vervolgens in het 
onderdeel Tekstopties, rechts in het 
dialoogvenster, een lettertype. Ik koos 
Futura Medium. De kleine streep tussen 
Scott Kelby en Fotografie is overigens 
een pipe-symbool; gebruik de toetsen-
combinatie Shift-\ (backslash). Na elke 
letter drukte ik op de spatiebalk voor wat 
meer ruimte. Pas eventueel de uitlijning 
van de tekst aan (links, midden of rechts). 
En kies via het kleurvakje een tekstkleur. 
Blader omlaag naar Watermerkeffecten. 
Pas met de schuifregelaar Grootte het 
formaat van de tekst aan. Kies Passen om 
het watermerk over de hele breedte van 
de afbeelding te plaatsen en kies Vullen 
om hem over de volledige afbeelding 
te plaatsen. Beweeg de muisaanwijzer 
over de tekst in de voorvertoning zodat 
er grepen verschijnen. Sleep schuin naar 
binnen voor een kleiner watermerk en 
schuin naar buiten om te vergroten.

Stap vier:
In het onderdeel Watermerkeffecten kies 
je de positie van je watermerk. In het 
plaatsingsraster onderin zie je waar je het 
watermerk kunt plaatsen. Wil je het links-
boven in de afbeelding plaatsen, klik dan 
op het bolletje linksboven (zie afbeel-
ding). Klik op het middelste bolletje om 
het watermerk midden in je afbeelding 
te plaatsen. Rechts van dat raster staan 
twee rotatieknoppen voor een verticaal 
watermerk. In stap twee zei ik dat je de 
tekst van de rand kunt halen. Dat doe je 
met de schuifregelaars Horizontaal en 
Verticaal bij Inzet. Tijdens het slepen mar-
keren hulplijnen in de voorvertoning de 
positie van de tekst en zie je snel waar de 
tekst komt te staan. Met de schuifrege-
laar Dekking bepaal je hoe doorzichtig je 
watermerk is.
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Stap vijf:
Met de schuifregelaar Schaduw bij de 
tekstopties voeg je een slagschaduw 
toe, bijvoorbeeld als je watermerk tegen 
een lichte achtergrond komt te staan. 
Met de schuifregelaar Dekking bepaal je 
hoe donker de schaduw wordt en met 
Verschuiving bepaal je hoe ver de scha-
duw van de tekst staat. (Sleep naar rechts 
om de schaduw verder bij de tekst van-
daan te brengen.) Straal is Adobe-code 
voor zachtheid; hoe hoger de waarde, 
hoe zachter de schaduw. Met de schuifre-
gelaar Hoek bepaal je waar de schaduw 
verschijnt. De standaardwaarde van -90 
zet de schaduw rechts onder de tekst, 
de waarde 145 zet hem linksboven de 
tekst enzovoort. Sleep de schuifregelaar 
en je ziet direct het effect op je schaduw. 
Schakel het selectievakje Schaduw een 
paar keer in en uit; dat is de beste manier 
om te ontdekken of de schaduw er beter 
uitziet of niet.

Stap zes:
Je kunt ook een grafisch watermerk 
gebruiken, bijvoorbeeld het logo van 
je studio. Zorg dat je logo is opgesla-
gen in JPEG- of PNG-formaat, want dat 
zijn de twee bestandsformaten die de 
watermerk editor ondersteunt. Ga naar 
het onderdeel Afbeeldingsopties en klik 
achter Kies een PNG- of JPEG-afbeelding 
op de knop Kiezen. Je logo verschijnt in 
beeld. (Helaas is de witte achtergrond 
achter het logo zichtbaar, maar dat los-
sen we in de volgende stap op.) Hier 
gebruik je vrijwel dezelfde regelaars 
als bij tekst. Sleep bij het onderdeel 
Watermerkeffecten de schuifregelaar 
Dekking naar links voor een doorzichtig 
logo. Wijzig het formaat met de schuifre-
gelaar Grootte. Met de schuifregelaars bij 
Inzet haal je het logo van de randen en 
met het plaatsingsraster zet je het logo 
op een andere plek. Omdat je met een 
afbeelding werkt, zijn de schuifregelaars 
Tekstopties en Schaduw niet beschikbaar.
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Stap zeven:
Om de witte achtergrond transparant te 
maken open je het gelaagde bestand 
van je logo in Photoshop en doe je twee 
dingen. (1) Verwijder de achtergrond-
laag door hem naar het prullenbakje 
onder in het deelvenster Lagen te sle-
pen. Je houdt nu alleen de tekst en de 
afbeelding op hun eigen, transparante 
laag over (zie onderste afbeelding hier-
naast). Sla vervolgens (2) het Photoshop-
document op als PNG-bestand. Zo heb je 
een bestand dat eruitziet alsof het is af-
gevlakt, maar de achtergrond achter het 
logo is nu transparant.

Stap acht:
Ga terug naar de watermerkeditor en 
kies bij het onderdeel Afbeeldingsopties 
dit nieuwe PNG-bestand. Het logobe-
stand wordt nu zonder witte achtergrond 
over je foto geplaatst (zie afbeelding). Pas 
vervolgens bij het onderdeel Watermerk-
effecten het formaat, de positie en de 
dekking van het grafische logo aan. Ben 
je tevreden, sla het dan op als een water-
merkvoorinstelling. Dan kun je het vaker 
gebruiken en is het ook beschikbaar in 
de modules Afdrukken en Web. Klik daar-
voor op de knop Opslaan rechtsonder of 
kies in de vervolgkeuzelijst linksboven 
in het dialoogvenster de optie Huidige 
instellingen opslaan als nieuwe voorin-
stelling. Vanaf nu is je watermerk altijd 
binnen handbereik.

Sleep de achtergrondlaag naar de 
prullenbak, sla het bestand op als PNG 
en het logo heeft een transparante 
achtergrond

In Photoshop heeft dit logo een witte 
achtergrondlaag, die zichtbaar blijft als 
je het logo in Lightroom brengt
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Stap een:
Houd de Command-toets (pc: Ctrl-toets) 
ingedrukt en klik in de rasterweergave 
op de foto’s die je wilt verzenden. Kies 
in het menu Bestand de optie Foto’s 
e-mailen (zie afbeelding) of gebruik de 
toetsencombinatie Command-Shift-M 
(pc: Ctrl-Shift-M) voor Lightrooms e-mail-
dialoogvenster (zie volgende stap).

Stap twee:
Voer het e-mailadres in van de persoon 
aan wie je de foto’s wilt verzenden en vul 
ook het onderwerp in. Lightroom kiest 
automatisch je standaard e-mailpro-
gramma. (Of kies in de vervolgkeuzelijst 
een ander programma.) Je ziet ook de 
miniaturen van de foto’s die je in de ras-
terweergave selecteerde.

TIP: Als je e-mailprogramma er niet 
tussen staat
Kies dan in de vervolgkeuzelijst Van 
de optie Ga naar e-mailaccountma-
nager. Klik linksonder op de knop 
Toevoegen en kies in de vervolgkeuzelijst 
Serviceprovider je e-mailprovider (bij-
voorbeeld AOL, Gmail of Hotmail). Kies 
Overige als je provider er niet tussen 
staat en voer zelf de instellingen in. Voer 
bij Referentie-instellingen je e-mailadres 
en wachtwoord in. (Het programma con-
troleert ze.) Je e-mailserver wordt aan de 
vervolgkeuzelijst toegevoegd.

In Lightroom 3 en eerdere versies was er weliswaar een functie voor het expor-
teren naar e-mail, maar… nou ja, het was nogal omslachtig. Het kostte nogal 
wat moeite (snelkoppelingen naar je e-mailprogramma maken, die dan in een 
van Lightrooms mappen zetten enzovoort, enzovoort) Het werkte, maar ideaal 
was het niet. Gelukkig is het tegenwoordig gewoon ingebouwd en verbazing-
wekkend eenvoudig.

Foto’s e-mailen 
vanuit Lightroom
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Stap drie:
Kies ook de grootte van de foto’s die je 
verzendt. (Want als je te veel foto’s in hun 
volledige omvang verstuurt, loop je het 
risico dat het e-mailprogramma van je 
klant ze niet accepteert.) Kies linksonder 
in het dialoogvenster een van de vier 
combinaties van formaat en kwaliteit. In 
deze lijst staan ook voorinstellingen voor 
e-mail die je eventueel al maakte. En 
wil je er nu alsnog een maken, kies dan 
Nieuwe voorinstelling maken. Voer in het 
dialoogvenster de instellingen in die je 
wilt en sla ze op als voorinstelling (klik op 
het plusteken linksonder in het dialoog-
venster Exporteren). De voorinstelling 
wordt direct opgenomen in de vervolg-
keuzelijst.

Stap vier:
Zodra je op Verzenden klikt, start 
Lightroom je standaard e-mailpro-
gramma. De gegevens die je opgaf (zoals 
adres en onderwerp) zijn al voor je inge-
vuld. Ook voegt Lightroom automatisch 
de afbeeldingen toe in het formaat en de 
kwaliteit die je koos. Er is nog maar één 
klik te gaan. Klik op de verzendknop van 
je e-mailprogramma en de bestanden 
vliegen weg.

TIP: De twee e-mailvoorinstellingen
Adobe voegde al twee voorinstellingen 
toe in het exportdialoogvenster van 
Lightroom 5. Met de ene start het ge-
bruikelijke e-mailprogramma en met 
de andere sla je afbeeldingen op om 
ze later (handmatig) te verzenden. Wil 
je de afbeeldingen opslaan, kies dan in 
het menu Bestand onder Exporteren 
met voorinstelling de optie Voor e-mail 
(vaste schijf). Zodra je Lightroom hebt 
verteld waar het de bestanden moet op-
slaan, slaat het de afbeeldingen daar op 
als kleine JPEG’s (640x640 pixels met de 
kwaliteitsinstelling 50).
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Stap een:
Klik eerst op de Raw-foto die je vanuit 
Lightroom wilt exporteren. Eerder in dit 
boek las je dat alle veranderingen die je 
in Lightroom op een Raw-foto uitvoert, 
worden opgeslagen in een apart XMP-
bestand en niet in het Raw-bestand zelf 
(zie hoofdstuk 2). Behandel daarom het 
Raw-bestand en zijn XMP-bestand als 
een team. Open met de toetsencombi-
natie Command-Shift-E (pc: Ctrl-Shift-E) 
het dialoogvenster Exporteren. Klik op 
de optie JPEG’s van volledige grootte 
branden voor wat basisinstellingen. Kies 
helemaal boven in het dialoogvenster in 
de vervolgkeuzelijst Exporteren naar de 
optie Vaste schijf. Kies vervolgens in het 
onderdeel Exportlocatie waar je dit ori-
ginele Raw-bestand wilt opslaan. Kies in 
het onderdeel Bestandsinstellingen bij 
Afbeeldingsindeling de optie Origineel (in 
de afbeelding rood omcirkeld). Vrijwel alle 
andere mogelijkheden zijn niet meer be-
schikbaar omdat je besloot het originele 
Raw-bestand te exporteren.

TIP: RAW-foto’s opslaan als DNG
Kies in de vervolgkeuzelijst Bestands-
instellingen de optie DNG voor de DNG-
opties. Gegevens voor snel laden inslui-
ten beïnvloedt de snelheid waarmee de 
voorvertoning in de module Ontwikkelen 
verschijnt. (Het bestand wordt iets gro-
ter.) Compressie met kwaliteitsverlies 
gebruiken doet bij Raw-foto’s wat JPEG-
compressie bij andere foto’s doet: het past 
wat informatie aan zodat de bestands-
omvang met ongeveer 75% afneemt. 
(Handig voor het archiveren van afgewe-
zen foto’s die je niet wilt wissen.)

Alles wat we tot nu toe in dit hoofdstuk deden, is gebaseerd op het bijwerken 
van foto’s in Lightroom en ze vervolgens exporteren als een JPEG, TIFF, of ander 
bestand. Maar wat nu als je het originele Raw-bestand wilt exporteren? Hier 
lees je hoe je dat doet. Je mag zelf kiezen of je de in Lightroom toegevoegde 
trefwoorden en metagegevens meeneemt of niet.

De originele Raw-
foto exporteren
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Stap twee:
Klik op de knop Exporteren. Omdat 
Lightroom niets hoeft te verwerken, 
verschijnt het bestand binnen een paar 
seconden op je bureaublad (of waar je 
het ook opsloeg). Rechts van het bestand 
staat het XMP-bestand (met dezelfde 
naam, maar de bestandsextensie .XMP). 
Zolang deze twee bij elkaar blijven, hand-
haven andere programma’s die XMP-
bestanden ondersteunen (zoals Adobe 
Bridge en Adobe Camera Raw) de me-
tagegevens, wat betekent dat al je aan-
passingen en veranderingen in de foto 
zichtbaar zijn. Zorg dus dat je altijd beide 
bestanden aan een collega stuurt of op 
cd-rom brandt. Vind je het niet nodig dat 
je aanpassingen in het bestand komen, 
sluit het XMP-bestand dan eenvoudig 
niet in.

Stap drie:
Zodra de ontvanger van het geëxpor-
teerde originele Raw-bestand dubbelklikt 
op het bestand, wordt het geopend in 
Camera Raw van Photoshop. Stuurde 
je het XMP-bestand mee, dan zien ze 
ook alle bewerkingen die je uitvoerde in 
Lightroom. Ze zien de bovenste van de 
twee afbeeldingen hiernaast met de bij-
gesneden foto met aangepaste witbalans, 
belichting, hooglichten en schaduwen. 
In de onderste afbeelding is het resultaat 
in Camera Raw als je geen XMP-bestand 
bijsluit. Dit is het onbewerkte, originele 
bestand, zonder de veranderingen die ik 
in Lightroom uitvoerde. (Het is de onbe-
werkte, originele foto.)

Als je het XMP-bestand meestuurt, ziet de ontvanger de bijgesneden foto met 
aangepaste witbalans, belichting, hooglichten en schaduwen

Stuur je het XMP-bestand niet mee, dan krijgt de ontvanger de onbewerkte foto
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Stap een:
Het deelvenster Services voor publice-
ren vind je bij de deelvensters links in de 
module Bibliotheek. Standaard vind je 
hier vier sjablonen: (1) je vaste schijf (2) 
Behance, (3) Facebook en (4) Flickr. Rechts 
van elk van deze opties zie je de knop 
Instellen, waarmee je het instellen van 
de opties start. In deze paragraaf nemen 
we het Flickr-proces door, want dat is 
de lastigste. We kijken ook snel even 
naar de instellingen op je vaste schijf. 
Het Facebook-proces en het Behance-
proces lijken op dat van Flickr: je klikt op 
Instellen, autoriseert je account en bent 
dan eigenlijk klaar voor de start. Klik nu 
op de knop Instellen, rechts van Flickr.

Stap twee:
Het centrale deel van het dialoogven-
ster Publicatiebeheer Lightroom lijkt 
verdacht veel op het dialoogvenster voor 
exporteren. Er zijn twee verschillen: (1) 
de onderdelen Service voor publiceren, 
Flickr-account en Flickr-titel boven in 
het dialoogvenster en (2) het onderdeel 
Privacy en veiligheid onder in het dia-
loogvenster, waarmee je bepaalt wie je 
foto’s in Flickr mogen zien. Klik nu eerst 
op de knop Aanmelden. In het dialoog-
venster dat verschijnt (zie afbeelding 
linksonder) vraagt Lightroom je om toe-
stemming om naar de website van Flickr 
te gaan. Klik op de knop Autoriseren. Het 
dialoogvenster vertelt je nu dat als je 
klaar bent in Flickr je weer terug moet 
komen naar Lightroom om de installatie 
daar te voltooien (zie afbeelding rechts-
onder). 

Lightroom heeft een handige automatisering waarmee je foto’s rechtstreeks 
naar sites als Flickr of Facebook, naar een vaste schijf of zelfs naar je iPhone 
uploadt. Bovendien houdt Lightroom ook bij welke foto’s je publiceerde, zodat 
altijd de recentste versies van die foto’s zichtbaar zijn. Ik heb het hier over 
‘Services voor publiceren’ en als je nu een paar minuten besteedt aan het instel-
len ervan, spaar je straks veel tijd zodra je foto’s op internet wilt publiceren of 
op een externe harde schijf wilt opslaan.

Publiceren met twee 
keer klikken
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Stap drie:
Log in op je Yahoo-account en ga naar 
Flickr. (Heb je nog geen Flickr-account, 
maak dan eerst via Yahoo een gratis 
Flickr-account aan.) In Flickr beland je 
op een pagina die vergelijkbaar is met 
de bovenste afbeelding hiernaast, waar 
je Flickr toestemming geeft contact te 
maken met Lightroom. Heb je dat ge-
daan, dan verschijnt er een bevestigings-
pagina. Goed, terug naar het Lightroom-
gedeelte.

Stap vier:
Ga nadat je Flickr toestemming gaf con-
tact te leggen met Lightroom terug naar 
Lightroom en klik in het deelvenster van 
stap twee op Gereed. Nu hoef je alleen 
nog de exportinstellingen in te stellen. 
Dit is niet veel anders dan je gewend 
bent. (Kies het bestandsformaat, pas wel 
of geen verscherping toe, voeg een wa-
termerk toe enzovoort.) Onder in het dia-
loogvenster vind je het onderdeel Privacy 
en veiligheid (zie afbeelding). Beslis hier 
wie de bestanden die je gaat uploaden 
mag zien en klik vervolgens op de knop 
Opslaan om de instellingen op te slaan 
als je Flickr-publicatieservice.

TIP: Download meer plug-ins van 
Adobe
Klik onder in het deelvenster Services 
voor publiceren als je meer services voor 
publiceren en exportplug-ins wilt toe-
voegen. Lightroom brengt je dan naar 
de website Adobe Exchange. Een na het 
downloaden geïnstalleerde nieuwe ser-
vice voor publiceren verschijnt onder de 
andere. Wil je in Lightroom Plug-inbeheer 
een exportplug-in installeren, klik dan 
onder de lijst op de knop Toevoegen, 
zoek de plug-in die je hebt gedownload 
en klik op de knop Plug-in toevoegen. 
Selecteer de plug-in in de vervolgkeu-
zelijst Exporteren naar, boven in het dia-
loogvenster.
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Stap vijf:
Selecteer de foto’s die je op Flickr wilt pu-
bliceren en sleep ze naar het deelvenster 
Services voor publiceren en plaats ze in 
de verzameling (inderdaad, een verzame-
ling) Fotostream direct onder Flickr. Klik 
vervolgens op het woord Fotostream (zie 
afbeelding). Je ziet dat de zojuist toege-
voegde foto’s wachten op publicatie. Pas 
als je op de knop Publiceren, onder de 
linkerdeelvensters of boven het centrale 
voorvertoningsgebied klikt, worden de 
foto’s daadwerkelijk gepubliceerd op 
Flickr. Het mooie is, dat je hier eerst zo 
veel foto’s van zo veel verzamelingen 
als je maar wilt, kunt verzamelen en ze 
daarna allemaal tegelijkertijd met één 
klik publiceert. Voor het gemak nemen 
we nu even aan dat dit alle foto’s zijn die 
je wilt publiceren.

 Stap zes:
Klik op de knop Publiceren. In het voor-
vertoningsgebied verschijnt een gesplitst 
scherm met in eerste instantie bovenin 
de vier nieuwe foto’s die je wilt publice-
ren. Stuk voor stuk schuiven ze naar het 
onderste deel met gepubliceerde foto’s. 
In de afbeelding zie je dat drie foto’s al 
zijn gepubliceerd. Zodra alle foto’s zijn 
gepubliceerd, verdwijnt het onderdeel 
Nieuwe foto’s voor publicatie, want er 
zijn geen foto’s over die wachten op pu-
blicatie. Tijdens het publiceren van de fo-
to’s laat een kleine statusbalk, linksboven 
in het venster, de stand van zaken zien.
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Stap zeven:
Schakel nu over naar je webbrowser 
en open je Flickr-fotostream. Je ziet 
dat je foto’s gepubliceerd zijn. Vanaf 
hier kun je nog een stapje verder gaan. 
Commentaren die bezoekers bij je foto’s 
plaatsen, kunnen rechtstreeks naar 
Lightroom worden doorgestuurd, zodat 
je ze in het deelvenster Commentaar (bij 
de deelvensters rechts) kunt nalezen. Ik 
klikte op de Flickr-website op het com-
mentaarveld onder de eerste foto en 
schreef: ‘Dat watermerk is wat donker. 
Maak het wit en verlaag de dekking.’ (Dat 
is inderdaad een goed idee.)

Stap acht:
Klik in Lightroom in het deelvenster 
Services voor publicatie op je Flickr-
fotostream. Je ziet nu alle gepubliceerde 
foto’s. Klik met de rechtermuisknop op 
de fotostream en kies in het snelmenu 
de optie Publiceren. Lightroom contro-
leert nu of er op je Flickr-account com-
mentaren zijn toegevoegd en downloadt 
die naar Lightroom. Klik nu op een foto 
en kijk in het deelvenster Commentaar 
(onderaan bij de deelvensters rechts). Al 
het commentaar dat eventueel in Flickr 
aan die foto werd toegevoegd, verschijnt 
in het deelvenster. Je ziet ook hoeveel 
mensen die gepubliceerde foto hebben 
gemarkeerd als een van hun favorieten 
op Flickr.
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Stap negen:
Goed, dat is duidelijk. Maar wat doe 
je als je in Lightroom een van de ge-
publiceerde foto’s aanpast? Dan doe 
je het volgende (en daarom werkt dat 
publiceren zo goed). Klik eerst op de 
Flickr-fotostream voor de foto’s die je al 
publiceerde op Flickr. Klik vervolgens op 
de foto die je wilt bewerken en schakel 
met de D-toets over naar de module 
Ontwikkelen. In dit geval passen we twee 
dingen aan: (1) we slepen de schuifrege-
laar Temperatuur bij Witbalans iets naar 
links zodat de foto iets koeler wordt. En 
(2) we slepen Witte tinten een beetje 
naar rechts zodat het vliegtuig wat 
lichter wordt. Na het aanpassen van de 
foto is het nu tijd deze bewerkte versie 
terug te zetten in onze Flickr-fotostream. 
Opmerking: Als je een standaard Flickr-
account hebt, raak je nu alle waarderin-
gen en commentaren kwijt. Bij een Pro-
account blijven ze behouden.

Stap tien:
Keer terug naar de module Bibliotheek 
en klik in het deelvenster Services voor 
publiceren op je fotostream (zie afbeel-
ding). Je ziet weer een gesplitst scherm, 
maar dit keer staat bovenin de bewerkte 
foto die wacht op publicatie. Klik op de 
knop Publiceren om de afbeelding in 
Flickr te brengen, zodat daar de meest 
recente versie van de foto zichtbaar is. 
Zodra dit is gebeurd, is de bijgewerkte 
foto natuurlijk uit het onderdeel met be-
werkte foto’s om te publiceren verdwe-
nen. Goed, nu je weet hoe dit werkt, is 
het instellen van je vaste schijf voor snel 
publiceren een eitje. 
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Stap elf:
Klik in het deelvenster Services voor pu-
bliceren rechts van de optie Vaste schijf 
op de knop Instellen. We configureren 
deze nu zo, dat alle bestanden die we hier 
naartoe slepen als JPEG-bestanden met 
hoge resolutie op de vaste schijf worden 
opgeslagen. Dit is een snellere manier 
om JPEG-bestanden te maken dan via 
het dialoogvenster voor exporteren. Geef 
de publicatieservice een naam (‘Opslaan 
als JPEG’ is in dit geval toepasselijk) en 
vul de rest van de gegevens in zoals je 
dat zou doen bij het exporteren van een 
hogeresolutie-JPEG naar je vaste schijf 
(zoals we in het begin van dit hoofdstuk 
deden). Zodra je op Opslaan klikt, ver-
vangt Lightroom de term Instel len door 
de naam van je dienst. In dit geval staat 
er Vaste schijf: Opslaan als JPEG en weet 
je in een oogopslag dat alle bestanden 
die je daar op sleept als JPEG op je vaste 
schijf worden opgeslagen. Je kunt zoveel 
diensten toevoegen als je maar wilt. Maak 
er bijvoorbeeld een voor het exporteren 
van je afbeeldingen als originelen. Of voor 
e-mail. Of, nou ja, je begrijpt het idee. In 
de afbeelding zie je nog wat voorbeelden.

Stap twaalf:
Je hebt in elk geval een service inge-
steld. Laten we die nu testen. Selecteer 
in de module Bibliotheek de drie Raw-
bestanden die je als JPEG wilt opslaan. 
Het hoeven overigens niet per se Raw-
bestanden te zijn, het mogen ook JPEG-
bestanden zijn die je alleen maar uit 
Lightroom wilt exporteren. Sleep die 
geselecteerde foto’s op de publicatieser-
vice Vaste schijf: opslaan als JPEG. Voor 
de rest is het niet veel anders dan wat je 
net leerde bij Flickr. De afbeeldingen ver-
schijnen in het onderdeel Nieuwe foto’s 
voor publicatie en zodra je op de knop 
Publiceren klikt, schrijft Lightroom ze als 
JPEG naar de map die je aanwees toen je 
deze service instelde. In de afbeelding zie 
je dat een van de drie foto’s nog verwerkt 
moet worden.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Sneltoets voor het exporteren 
van een catalogus

Wil je niet een enkele foto maar een 
hele catalogus met foto’s exporteren, 

houd dan de Option-toets (pc: Alt-toets) 
ingedrukt. De knop Exporteren in de 
module Bibliotheek wordt de knop 
Catalogus exporteren.

 ▼ De laatste exportinstellingen 
gebruiken

Wil je voor het exporteren dezelfde 
exportinstellingen gebruiken als de laat-
ste keer, dan kun je het hele dialoogven-
ster Exporteren overslaan. Kies dan in 
het menu Bestand de optie Exporteren 
met vorige of gebruik de toetsencom-

binatie Command-Option-Shift-E (pc: 
Ctrl-Alt-Shift-E). Zonder verdere vragen 
exporteert Lightroom de foto’s met de 
laatstgebruikte instellingen.

Exportvoorinstellingen zonder 
het dialoogvenster Exporteren
Heb je zelfgedefinieerde exportvoor-
instellingen (of wil je de ingebouwde 
gebruiken), dan kun je het dialoogven-
ster Exporteren overslaan. Klik met de 
rechtermuisknop op de foto en kies in 

het snelmenu onder Exporteren een 
van de ingebouwde of zelfgedefini-
eerde exportvoorinstellingen.

 ▼ Lightrooms ingebouwde 
adressenboek voor e-mail

Verzend je regelmatig e-mails vanuit 
Lightroom, dan vind je het misschien 

handig om een adresboek te maken. 
Klik rechtsboven in het e-maildialoog-
venster op de knop Adres en het adres-
boek wordt automatisch geopend. Vul 
namen en adressen in en maak eventu-
eel groepen om je e-mails te ordenen. 
Markeer het selectievakje naast het 
e-mailadres waar je een bericht naartoe 
wilt sturen.

 ▼ Exportvoorinstellingen delen
Handige exportvoorinstellingen kun 
je delen met vrienden en collega’s. 

Open met de toetsencombinatie 
Command-Shift-E (pc: Ctrl-Shift-E) het 
dialoogvenster Exporteren. Druk ver-
volgens links in het dialoogvenster de 
rechtermuisknop in op de voorinstelling 
die je wilt opslaan als bestand en kies de 
optie Exporteren. Je collega of vriend 
kiest in hetzelfde snelmenu de optie 
Importeren om deze exportvoorinstel-
ling te importeren.

 ▼ Mijn panoramatesttruc
Iedereen die wel eens foto’s maakt voor 
een panorama, weet dat het samenvoe-
gen ervan in Photoshop nogal… uhm… 
erg lang duurt. En als je dan eindelijk 
het resultaat ziet, denk je soms: oh, dat 
is eigenlijk niet zo bijzonder. Als ik niet 
100% zeker weet of een panorama 
een blijver is, dan kies ik niet meteen 
Lightrooms opdracht Samenvoegen tot 
panorama in Photoshop. Ik ga dan eerst 
naar het dialoogvenster Exporteren en 
kies de voorinstelling Voor e-mail zodat 
Lightroom bestanden exporteert als 
kleine JPEG-bestanden met een lage 
resolutie en een lage kwaliteit. Zodra 
ze zijn geëxporteerd, open ik ze in Pho-
toshop en voeg ik ze daar samen met 
Photomerge. Omdat het kleine lagere-
solutiebestanden zijn, zitten ze binnen 
een paar minuten aan elkaar. Zo krijg ik 
snel een indruk van hoe het panorama 
zou worden (en weet ik of het het waard 
is twintig of dertig minuten te wachten 
als het panorama wordt gemaakt). Ziet 
het er goed uit, dan kies ik in de module 
Bibliotheek of de module Ontwikkelen 
in het menu Foto de optie Samen-
voegen tot panorama in Photoshop. 
Lightroom stuurt de bestanden in hun 
volledige formaat, volledige resolutie en 
volledige kwaliteit naar Photoshop. En ik 
ga een kop koffie drinken. En misschien 
nog wat eten.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Slimme voorvertoningen 
e-mailen of online plaatsen

Slimme voorvertoningen van afbeel-
dingen hebben genoeg kwaliteit en 
resolutie om ze als JPEG-bestanden te 
exporteren. En een JPEG-bestand van 
een normaal formaat, kun je via e-mail 
ter goedkeuring naar een klant sturen 
of online op bijvoorbeeld Facebook of 
Twitter plaatsen. En dat allemaal zonder 
dat de originele hogeresolutiefoto 
nodig is.

 ▼ Rechtstreeks exporteren naar 
een fotowebsite

In dit hoofdstuk bespraken we hoe je 
bestanden direct vanuit Lightroom op 

Flickr.com plaatst. Voor de meeste grote 
fotosites (zoals Smugmug en Picasa 
Web Albums en tientallen andere), vind 
je op de uitwisselingssite van Adobe 
exportplug-ins. Klik onder in het deel-
venster Services voor publiceren op de 
knop Online naar meer services zoeken.

 ▼ Ja, je verscherpt twee keer
Omdat Lightroom Raw-foto’s standaard 
verscherpt, wordt het me steeds weer 
gevraagd. Dus, verscherp je nog een 
keer als je de foto’s exporteert? Abso-
luut!

 ▼ Exportplug-ins installeren in 
Lightroom 

Al in Lightroom 1.3 voegde Adobe 
ondersteuning van exportplug-ins toe, 

maar tegenwoordig is het installeren 
ervan een stuk gemakkelijker. Kies in het 
menu Bestand de optie Plug-inbeheer 
en klik vervolgens linksonder in het 
dialoogvenster op de knop Toevoegen 
om de exportplug-in toe te voegen. (Ik 
zei toch dat het makkelijk was.)

 ▼ Zorg dat je bestanden er ook 
bij een ander goed uitzien

Keer op keer krijg ik e-mails van men-
sen die foto’s als JPEG’s exporteerden 

en naar vrienden e-mailden en dan 
de schrik van hun leven kregen toen 
ze hun foto’s op de computer van die 
ander zagen. De foto’s lijken helemaal 
niet op wat ze op hun eigen beeld-
scherm zagen (ze zijn verwassen, heb-
ben saaie kleuren enzovoort). Het is 
een kleurruimteprobleem. Kies daarom 
in het dialoogvenster Exporteren bij 
het onderdeel Bestandsinstellingen de 
kleurruimte sRGB voor bestanden die je 
e-mailt en bestanden die op een web-
site komen.

 ▼ Geen XMP bij DNG-bestanden
Als je een Raw-afbeelding opslaat als 
een DNG-bestand voordat je het origi-
neel exporteert (kies in het menu Bibli-
otheek de optie Foto omzetten in DNG), 
dan worden je wijzigingen opgeslagen 
in het bestand en heb je geen XMP-be-
stand nodig. In hoofdstuk 1 lees je meer 
over het bestandsformaat DNG.

 ▼ Flickr-fotosets maken
Klik op het plusje rechts in het deel-
venster Services voor publiceren als 
je gepubliceerde foto’s in hun eigen 
Flickr-Fotoset of slimme fotoset wilt 
plaatsen. Kies in het snelmenu bij het 
onderdeel Flickr de optie Fotoset maken 
of Slimme fotoset maken. De nieuwe set 

wordt onder je Flickr-verzameling toe-
gevoegd en je kunt de sets rechtstreeks 
publiceren door ze te slepen.
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HOOFDSTUK 9

Grijpen naar Photoshop
Lightroom en Photoshop als team

Hoewel dit boek zo in elkaar zit dat je overal 
kunt beginnen, is dit de eerste hoofdstukin-
leiding waarin je leest dat je eerst de inlei-
ding van hoofdstuk 1 moet doorlezen en dan 
de volgende inleidingen (de inleidingen, niet 
de hoofdstukken) totdat je weer hier bent. 
Ga liever nog twee bladzijden verder terug 
(inderdaad slimmerd, naar het deel waarin 
ik vertel dat je de inleidingen niet hoeft te 
lezen) en bepaal daar of je een mentale 
pauze nodig hebt of niet. Het hoofdstuk 
dat nu komt, gaat over het combineren van 
Lightroom met Adobe Photoshop. Er zijn 
namelijk nog steeds genoeg redenen waar-
om we Photoshop (of Photoshop Elements) 
nodig hebben om de klus te klaren. Zo 
heeft Lightroom geen lagen of filters, geen 

overvloeimodi of niveaus en ook niet het 
gereedschap Snelle selectie, geen HDR en 
ook geen mogelijkheden voor complexer 
retoucheerwerk en het kan ook geen pano-
rama’s samenvoegen. Zo kan ik nog heel wat 
redenen noemen waarom we niet zonder 
Photoshop kunnen. We hebben het echt niet 
voor elke foto nodig, maar zodra je merkt 
dat Lightroom iets niet kan, weet je dat je 
naar Photoshop moet. Neem nou vals geld. 
Lightroom is daar niet goed in. Maar met de 
volledige Photoshop-versie heb je alles wat 
je nodig hebt om je eigen geld te drukken. 
Het is wel wat lastig dat je Photoshop nodig 
hebt om dat valse geld te maken waarmee je 
het programma betaalt. En dankzij dat kip-ei-
probleem zitten velen van ons niet in de cel.
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Stap een:
Open met de toetsencombinatie Com-
mand-, (komma) (pc: Ctrl-,) de voorkeuren 
van Lightroom en klik op de tab Extern 
be werken. Is Photoshop op je computer 
geïnstalleerd, dan kiest Lightroom dat als 
extern bewerkingsprogramma. Kies boven 
in het dialoogvenster het bestandsfor-
maat waarin je de foto’s naar Photoshop 
wilt zenden. (Omdat PSD-bestanden veel 
kleiner zijn dan TIFF-bestanden, houd ik 
het hier op PSD.) Kies vervolgens in de ver-
volgkeuzelijst Kleurruimte de kleurruimte 
voor het bestand. (Volg je Adobes advies 
voor ProPhoto RGB op, wijzig dan ook in 
Photoshop de kleurruimte in ProPhoto 
RGB. Zorg dat je in Photoshop steeds de-
zelfde kleurruimte kiest als in Lightroom.) 
Bij Bitdiepte adviseert Adobe je een diepte 
van 16-bits voor het beste resultaat. (Ik 
kies meestal voor 8-bits.) Kies ook een re-
solutie. (Ik gebruik de standaardinstelling 
van 240 ppi.) Gebruik je nog een ander 
bewerkingsprogramma, dan kun je dat 
bij het onderdeel Extra externe editor op-
geven.

Stap twee:
Ik adviseer je het selectievakje Stapelen 
met originelen gemarkeerd te houden. 
Dan belandt de bewerkte kopie van je foto 
in Lightroom direct naast het origineel. Tot 
slot kun je de naam die je aan foto’s gaf 
meezenden naar Photoshop. Gebruik hier-
voor de vervolgkeuzelijst onder in het dia-
loogvenster Voorkeuren, bij het onderdeel 
Bestandsnaamgeving bij externe bewer-
king. Die lijst geeft je vrijwel dezelfde keuze 
aan namen als je van het gebruikelijke im-
porteerdialoogvenster kent.

Als je een geselecteerde Lightroom-foto in Photoshop opent, maakt Lightroom 
automatisch een TIFF-bestand met het kleurprofiel ProPhoto RGB, een 16-bits 
kleurdiepte en een resolutie van 240 ppi. Dit zijn de standaardinstellingen, 
maar je mag zelf kiezen hoe je bestanden naar Photoshop stuurt. Kies zelf of je 
ze als PSD- of als TIFF-bestand wilt verzenden en met welke kleurdiepte (8- of 
16-bits) en in welk kleurprofiel.

Beslis zelf hoe 
bestanden naar 

Photoshop worden 
verzonden
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Twintig-secondentip:
Wil je een foto bewerken in Photoshop, 
kies dan in het menu Foto onder 
Bewerken in de optie Bewerken in 
Adobe Photoshop (zie afbeelding). Of ge-
bruik de toetsencombinatie Command-E 
(pc: Ctrl-E). Lightroom stuurt dan een 
kopie van je afbeelding naar Photoshop. 
Bewerk de foto zoals je wilt in Photoshop 
en sla hem daarna simpelweg op en 
sluit het venster. Je belandt weer in 
Lightroom en daar is dan ook je be-
werkte foto. Maar onderstaand project 
is veel leuker (en je leert nog wat coole 
Photoshop-bewerkingen!).

Stap een:
We halen de bassiste van haar huidige 
achtergrond en plaatsen haar op een 
concertachtergrond. Het samenstellen 
van foto’s is een van die dingen waarvoor 
je naar Photoshop moet. Maar ga eerst 
naar de module Ontwikkelen en verhoog 
het contrast tot +20. Om details in haar 
zwarte kleding naar voren te halen, sleep 
je de schuifregelaar Schaduwen naar +42. 
Verhoog Helderheid tot +23 om de tex-
tuur te benadrukken. Tot slot verhoogde 
ik de waarde bij Belichting nog een 
beetje (tot +0,20).

Lightroom is een fantastisch programma om foto’s te beheren en te verwerken 
en om presentaties en afdrukken te maken, maar het is geen Photoshop. Het 
heeft geen speciale effecten, doet geen groot retoucheerwerk en heeft geen 

lagen, filters of een van de ziljoen (ja, ziljoen) andere dingen die Photoshop 
heeft. Soms moet je voor wat ‘Photoshop-dingen’ naar Photoshop gaan en keer 

je voor het afdrukken of de presentatie weer terug naar Lightroom. Gelukkig 
zijn deze twee toepassingen geboren om samen te werken.

Hoe je naar 
Photoshop verkast 
en de weg terug
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Stap twee:
Gebruik de toetsencombinatie Com-
mand-E (pc: Ctrl-E) om de foto te ope-
nen in Photoshop. Werk je met een 
Raw-foto, dan opent Photoshop een 
‘geleende’ kopie van de foto. Werk je met 
een JPEG- of TIFF-foto, dan verschijnt 
het dialoogvenster Foto bewerken met 
Adobe Photoshop. Daar beslis je of (1) 
Lightroom de originele foto met alle in 
Lightroom uitgevoerde bewerkingen 
kopieert voor het naar Photoshop gaat, 
of (2) dat Lightroom de originele, onbe-
werkte foto kopieert en naar Photoshop 
stuurt, of (3) dat je de originele, onbe-
werkte foto in Photoshop bewerkt. We 
werken hier met een JPEG-foto, dus het 
wordt de eerste optie.

Stap drie:
Om te beginnen halen we de bassiste 
van de achtergrond en zetten we haar op 
een aparte laag. Kies het gereedschap 
Snelle Selectie (W-toets) en schilder daar-
mee over de bassiste. Terwijl je schildert, 
detecteert Photoshop het silhouet van 
het onderwerp en maakt daar een selec-
tie van. Verwacht geen perfecte selectie, 
maar je bent al een aardig eind in de 
richting. Maak je ook geen zorgen over 
de randen van het haar. Daar kijken we 
straks naar, dus houd je niet bezig met 
het selecteren van wapperend haar.
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Stap vier:
Maak je een enorme vergissing (bijvoor-
beeld als je de grijze achtergrond selec-
teert), houd dan de Option-toets (pc: 
Alttoets) ingedrukt en schilder over het 
gebied dat je uit de selectie wilt verwij-
deren. Bij kleine, gedetailleerde gebie-
den, zoals rechts de kleine ruimte tussen 
haar arm en de basgitaar, werkt dit niet. 
Dan werkt het gereedschap Toverstaf 
(Shift+W) beter. Houd de Option-toets 
(pc: Alt-toets) ingedrukt en klik met het 
gereedschap in dat gebied. Met een klik 
haal je zo de overbodige selectie weg. 
Ik kies voor het gereedschap Toverstaf 
meestal een tolerantie van 20 (op de op-
tiebalk), zodat het niet te veel weghaalt.

Stap vijf:
Het is tijd voor magie. Het selecteren van 
haar kleding en basgitaar is niet ingewik-
keld. Maar haar wapperende kapsel is 
een ander verhaal. Voor dit soort lastige 
zaken gebruiken we het gereedschap 
Rand verfijnen. Hef de selectie nog niet 
op en klik op de optiebalk op de knop 
Rand verfijnen. Kies boven in het dia-
loogvenster hoe je de selectie wilt zien. 
Ik heb ontdekt dat de weergave Overlay 
het beste laat zien welke gebieden je 
hebt overgeslagen (zoals haar wappe-
rende haren). In deze weergave wordt 
alles wat niet geselecteerd is semi-trans-
parant rood. De geselecteerde gebieden 
zien er zoals gebruikelijk uit (zie afbeel-
ding).
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Stap zes:
Markeer nu het selectievakje Slimme 
straal (dat voert wat bizarre Adobe-
berekeningen uit, zodat we een realis-
tische selectie kunnen maken) en sleep 
de schuifregelaar Straal iets naar rechts 
zodat de randen wat zachter en minder 
scherp worden. (Ik sleepte naar 3,6.) 
Selecteer het gereedschap Straal verfij-
nen (dat vind je links in het dialoogven-
ster) en schilder over die wapperende 
randen van het haar (zie afbeelding). 
Photoshop weet nu welke gebieden het 
in de selectie moet opnemen. (En met dit 
penseel lukt dat idioot goed.) 

Opmerking: Met de blokhaken openen 
en sluiten (rechts van de letter P op het 
toetsenbord) pas je het formaat van het 
penseel aan.

Stap zeven:
Hier zie je wat een geweldig werk het 
penseel Rand verfijnen levert. Dus dat 
is het idee: schilder over gebieden waar 
het haar nog een rode zweem heeft en 
voeg ze zo toe aan je selectie. (Zodra het 
gebied onderdeel van de selectie is, ver-
dwijnt de rode kleur en ziet het haar er 
weer normaal uit.) Als volgende zou ik 
wat aan dat haar onder haar arm doen. 
Oké, dat klinkt onaardig, maar je snapt 
wat ik bedoel. Het haar dat onder haar 
bovenarm zichtbaar is. Zie je dat grijze 
gebied tussen haar okselharen (sorry, ik 
kon het niet laten)? Schilder eroverheen 
(zie onderste afbeelding). De grijze ge-
bieden worden transparant en laten het 
haar over. Kijk snel even of er nog meer 
gebieden zijn overgeslagen en schilder 
die ook weg zodat vrijwel al het haar 
uiteindelijk geselecteerd is. Alleen de al-
lerdunste sliertjes wapperend haar krijg 
je niet te pakken, maar het merendeel is 
geen probleem.
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Stap acht:
Kies als je tevreden bent onder in het 
dialoogvenster in de vervolgkeuzelijst 
Uitvoer naar de optie Nieuwe laag met 
laagmasker en klik op OK. Dat levert de 
afbeelding op die je hier ziet, met het 
onderwerp op een transparante ach-
tergrond. (Bewonder de haarselectie!) 
Dankzij de optie Nieuwe laag met laag-
masker kunnen we ons masker bewer-
ken en zoals je bij haar schouder rechts 
ziet, is dat ook wel een beetje nodig. Kies 
het gereedschap Penseel (B-toets), stel 
op de optiebalk de overvloeimodus in 
op Bedekken en kies in de penseelkiezer 
een klein, zacht penseel. Klik in het deel-
venster Lagen eerst op het laagmasker 
en schilder vervolgens met zwart de 
overgeslagen gebieden op haar schou-
ders weg.

Stap negen:
Ik verraad je nu een van mijn favoriete 
compositietrucjes, dat heerlijk snel, een-
voudig en efficiënt is. Klaar? Daar gaan 
we. Stap een: dupliceer de laag met 
Command-J (pc: Ctrl-J). Dat was het. Er 
is geen stap twee. Inderdaad. Alleen al 
door de laag te dupliceren maak je het 
haar voller en lijkt het nog beter gese-
lecteerd. Ik weet dat het maf klinkt, maar 
het werkt altijd. Voeg deze twee lagen nu 
met de toetsencombinatie Command-E 
(pc: Ctrl-E) samen tot een laag. Omdat 
je beide lagen een laagmasker hebben, 
vraagt Lightroom je of je die wilt bewa-
ren (ze blijven intact) of toepassen (alles 
blijft er hetzelfde uitzien, maar de laag-
maskers zijn verdwenen). Omdat we het 
laagmasker niet meer nodig hebben, kie-
zen we nu voor toepassen.
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Stap tien:
Het is tijd om onze achtergrondafbeel-
ding te openen. Deze is gemaakt door 
mijn assistent en professioneel concert-
fotograaf Brad Moore. Het is een foto 
van de band Cage the Elephant. Het is 
een beetje sneu voor de zanger, want 
hij verdwijnt dadelijk achter een bassiste. 
Dat is waarschijnlijk een van zijn grootste 
angsten. Goed, we hebben nu dus twee 
bestanden: de achtergrondafbeelding 
(zie hiernaast) en de foto met onze bas-
siste. Selecteer met de toetsencombina-
tie Command-A (pc: Ctrl-A) de hele foto 
en kopieer hem met Command-C (pc: 
Ctrl-C) naar het geheugen.

Stap elf:
Ga terug naar de bassiste en plak met 
Command-V (pc: Ctrl-V) de concertfoto 
in het document. De concertfoto staat 
in het deelvenster Lagen op een eigen 
laag. Sleep die laag nu onder de laag met 
de bassiste, zodat de achtergrond ook 
achter haar zichtbaar is. Klik op de laag 
met de bassiste en start met Command-T 
(pc: Ctrl-T) de vrije transformatie. Houd 
de Shift-toets ingegedrukt en sleep de 
formaatgreep rechtsboven naar bui-
ten zodat ze wat groter wordt. Druk op 
Return (pc: Backspace) om de transforma-
tie vast te leggen. Plaats de vrouw nu met 
het gereedschap Verplaatsen (V-toets) 
over de zanger (sorry, makker). Het ziet 
er nog niet echt realistisch uit, maar we 
zijn ook nog niet klaar. We hebben nog 
geen kleuren of andere zaken op elkaar 
afgestemd. Maar eerst doen we wat aan 
die dunne witte rand rond ons onder-
werp. Zorg dat de bovenste laag (met 
de bassiste) actief is en kies in het menu 
Laag onder Matting de optie Rand ver-
wijderen. Laat in het dialoogvenster de 
waarde bij pixels op 1 staan en klik op OK. 
Een goede manier om dat kleine beetje 
randvervorming te verwijderen. Sleep de 
achtergrondlaag nu naar het prullenbakje, 
onder in het deelvenster Lagen. Deze 
laag hebben we niet meer nodig.

B
R

A
D

 M
O

O
R

E



 Lightroom en Photoshop als team / Hoofdstuk 9 313

Wordt vervolgd

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Stap twaalf:
We gebruiken nog een keer die handige 
‘dupliceer de laag voor voller haar’-truc. 
Zorg dat de laag met de bassiste de ac-
tieve laag is en dupliceer die laag met 
de toetsencombinatie Command-J (pc: 
Ctrl-J). Zie je de verbetering? (Hier in het 
boek is het wat slecht zichtbaar, maar op 
je scherm zie je het duidelijk.) Voeg met 
Command-E (pc: Ctrl-E) deze twee lagen 
samen.

Stap dertien:
Het is tijd om de kleuren op elkaar af te 
stemmen. Dit kun je op verschillende 
manieren doen, maar hier is het iets las-
tiger omdat ze op een podium staat met 
meerdere kleuren belichting. (Bovenin 
is het licht groen en onder meer oranje-
rood.) Daarom zijn hier een of twee extra 
stappen nodig. Houd om te beginnen 
de Command-toets (pc: Ctrl-toets) inge-
drukt en klik in het deelvenster Lagen op 
de miniatuur van de basgitariste. Er ver-
schijnt een selectiekader rond de vrouw 
(en haar wapperende haren). Klik onder 
in het deelvenster Lagen op de knop 
Nieuwe laag om een nieuwe laag te 
maken. Selecteer het gereedschap Pipet 
(I-toets, hiermee gaan we kleuren uit de 
afbeelding stelen) en klik een keer op 
de lichtgroene lichten rechts achter de 
vrouw (zie afbeelding). Die groene kleur 
is nu de voorgrondkleur. Hef de selectie 
nog niet op.

Haren voor: enkele laag

Haren na: gedupliceerde laag
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Stap veertien:
Druk op de X-toets om de voor- en ach-
tergrond te wisselen en klik vervolgens 
met het gereedschap Pipet op de oran-
jerode achtergrondbelichting (zie afbeel-
ding). Deze kleur is nu je voorgrondkleur. 
Dus op dit moment is de achtergrond-
kleur groenig en de voorgrondkleur 
oranjeachtig. We zijn klaar voor de vol-
gende stap.

Stap vijftien:
Selecteer het gereedschap Verloop 
(G-toets) en kies in de verloopkiezer op 
de optiebalk het verloop Voorgrond naar 
achtergrond. Sleep vanaf de onderkant 
van de basgitaar wat omhoog om het 
geselecteerde gebied te vullen met een 
verloop dat de kleuren op het podium 
reflecteert. Normaal gesproken doe je dit 
zonder verloop en klik je gewoon op de 
nadrukkelijkste achtergrondkleur, waarna 
je met Option-Shift-Delete (pc: Alt-Shift-
Backspace) de selectie vult. Maar omdat 
we dat verloop willen gebruiken, doen 
we het nu iets anders.
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Stap zestien:
Hef de selectie op met Command-D 
(pc: Ctrl-D). Verander boven in het deel-
venster Lagen de overvloeimodus van 
Normaal in Kleur. De kleur van de onder-
liggende laag wordt nu zichtbaar. Maar 
we willen onze bassiste niet in deze kleur 
zien, we willen alleen maar een beetje 
van die kleur.

Stap zeventien:
Verlaag rechtsboven in het deelven-
ster de dekking met de schuifregelaar 
Dekking, totdat de foto qua kleur de 
indruk wekt dat de bassiste in deze 
omgeving en bij die verlichting werd 
gefotografeerd. (Ik verlaagde de dek-
king hier tot 40%.) Mooi, we zijn op de 
goede weg, maar we zijn er nog niet. Sla 
de volgende stappen over als je de lagen 
van het bestand wilt behouden als je het 
terughaalt naar Lightroom. (We praten 
dadelijk verder over gelaagde bestanden 
in Lightroom.) Degenen die hun lagen 
niet meer nodig hebben (dat geldt voor 
de meesten van ons), kiezen in het menu 
van het deelvenster Lagen de optie Een 
laag maken om de afbeeldingslagen 
samen te voegen in een enkele achter-
grondlaag.
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Stap achttien:
Voor de afronding halen we deze afbeel-
ding eerst terug naar Lightroom. En dat 
doe je simpelweg zo: (1) sla het bestand 
op met Command-S (pc: Ctrl-S) en (2) 
sluit het document met Command-W 
(pc: Ctrl-W). Dat is alles. Hernoem het 
bestand niet en sla het ook niet ergens 
anders op. Denk nergens over na, ge-
woon (1) opslaan en (2) sluiten. Opslaan 
en sluiten. Dat is alles. Keer terug naar 
Lightroom en daar vind je de zojuist ge-
maakte afbeelding meteen rechts van 
het origineel (zie afbeelding).

Stap negentien:
Ik rond mijn composities meestal af met 
enkele aanpassingen op de gehele com-
positie als een enkele afgevlakte afbeel-
ding. Alles wat ik nu doe, brengt eenheid 
in de afbeelding en laat hem er natuur-
lijker en minder gekunsteld uitzien. Klik 
op de samengestelde afbeelding en 
schakel met de D-toets over naar de mo-
dule Ontwikkelen. Met een paar kleine 
aanpassingen ronden we de afbeelding 
hier af. Het is nu belangrijk dat we wat 
helderheid in de afbeelding brengen. 
Sleep de schuifregelaar Helderheid iets 
naar rechts (ik sleepte naar +33) en ver-
hoog ook Levendigheid een beetje om 
de kleuren te benadrukken (ik sleepte 
naar +27). Omdat de afbeelding nu wat 
te licht is, verlaag je Belichting tot -0,60 
en daarmee zou het dan in orde moeten 
zijn. Op de volgende bladzijde zie je een 
voor/na-vergelijking van het origineel en 
de uiteindelijke afbeelding.
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TIP: Lagen bewaren
Als je een bestand met meerdere lagen 
(zoals in dit voorbeeld) opslaat en sluit 
zonder de lagen eerst samen te voegen, 
blijven die lagen in Lightroom behouden. 
Maar je kunt er in niet mee werken. Van 
de afbeelding die je in Lightroom ziet, lij-
ken de lagen te zijn samengevoegd, maar 
met een slimmigheidje open je deze af-
beelding in Photoshop en zijn alle lagen 
weer beschikbaar. Als je in Lightroom op 
de gelaagde afbeelding klikt en hem ver-
volgens met Command-E (pc: Ctrl-E) in 
Photoshop wilt openen, verschijnt er een 
klein dialoogvenster dat vraagt of je een 
kopie met de Lightroom-aanpassingen, 
zonder de aanpassingen of het origineel 
wilt bewerken. Kies Origineel bewerken. 
Dit is de enige keer dat ik het origineel 
open. 
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Stap een:
Omdat dit proces begint in Photoshop, 
open je eerst met Command-E (pc: Ctrl-E) 
een foto in Photoshop. (Vergeet niet dat 
je de voorbeeldfoto kunt downloaden. 
In de inleiding van dit boek lees je waar.) 
We maken een Photoshop-handeling die 
voor een mooi, zacht effect zorgt. Een 
effect dat je op allerlei foto’s kunt toepas-
sen, van landschappen tot portretten. Als 
ik op mijn blog een foto plaats waar ik dit 
effect op toepaste, krijg ik altijd de vraag 
hoe het komt dat de foto een schilder-
achtig effect heeft en toch nog zo scherp 
is. Omdat dit een herhalende techniek is 
(je voert steeds dezelfde stappen in de-
zelfde volgorde uit), is het een perfecte 
kandidaat om er een handeling van te 
maken waarmee je dezelfde techniek 
dan veel sneller op andere foto’s (of groe-
pen met foto’s) toepast.

Stap twee:
Kies in het menu Venster de optie 
Handelingen voor het deelvenster 
Handelingen. Klik onder in het deelven-
ster op de knop Nieuwe handeling. (De 
knop lijkt op de knop voor het maken 
van een nieuwe laag in het deelvenster 
Lagen en is hier rood omcirkeld.) Geef in 
het dialoogvenster Nieuwe handeling 
de handeling een naam (ik noemde hem 
‘Verzachten afronding’) en klik op de 
knop Opnemen. (De knop heet dus niet 
OK of Opslaan, maar Opnemen omdat hij 
nu al je stappen opneemt.)

Wil je na het bijwerken van de foto in Lightroom nog een afrondende bewer-
king uitvoeren in Photoshop, dan kun je dat proces automatiseren. Lightroom 
exporteert je foto en start daarna automatisch Photoshop. Photoshop past je 

bewerkingen aan de hand van een eerder gemaakte handeling toe en slaat het 
bestand op. (Een handeling is een aantal opgenomen stappen in Photoshop, 

die je supersnel en zo vaak als je wilt opnieuw kunt uitvoeren.) Hier lees je hoe 
je een handeling maakt en deze direct aan Lightroom koppelt.

Photoshop-
automatisering in je 

Lightroom-workflow

S
C

O
T

T
 K

E
LB

Y



 Lightroom en Photoshop als team / Hoofdstuk 9 319

Wordt vervolgd

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Stap drie:
Gebruik twee keer de toetsencombinatie 
Command-J (pc: Ctrl-J) om de achter-
grondlaag tweemaal te dupliceren. Klik 
vervolgens in het deelvenster Lagen op 
de middelste laag (zie afbeelding). Kies 
nu in het menu Filter onder Verscherpen 
de optie Onscherp masker. Omdat we 
hier met een lageresolutiefoto werken, 
stel je Hoeveel in op 85%, Straal op 1 en 
Drempel op 4. (Was dit een hogeresolu-
tiefoto geweest, dan had ik voor Hoeveel 
120, voor Straal 1 en voor Drempel 3 ge-
kozen.) Klik op OK om de verscherping 
toe te passen.

Stap vier:
Na het verscherpen van de foto breng je 
nu een vervaging aan. Klik in het deel-
venster Lagen op de bovenste laag (Laag 
1 kopiëren) en kies in het menu Filter 
onder Vervagen de optie Gaussiaans 
vervagen. Voer bij Straal de waarde 25 in 
zodat de foto behoorlijk onscherp wordt.
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Stap vijf:
Verlaag tot slot in het deelvenster Lagen 
de dekking van deze onscherpe laag tot 
20% (zie afbeelding). Open het menu van 
het deelvenster Lagen (de knop rechts-
boven in het deelvenster) en voeg met 
de optie Eén laag maken de lagen samen 
tot een achtergrondlaag. Sla het bestand 
op met Command-S (pc: Ctrl-S) en sluit 
het met Command-W (pc: Ctrl-W).

Stap zes:
Misschien ben je het ondertussen ver-
geten, maar we hebben dit hele pro-
ces opgenomen. (Herinner je nog die 
handeling van een tijdje geleden? Die 
nam de hele tijd alles wat we deden op.) 
Ga daarom terug naar het deelvenster 
Handelingen en klik linksonder in het 
deelvenster op de knop Opnemen stop-
pen (zie afbeelding). De handeling die 
je hebt opgenomen past het effect toe, 
slaat vervolgens het bestand op en sluit 
het daarna. Na het beëindigen van een 
opname test ik de handeling altijd eerst 
een keer om te kijken of hij goed werkt. 
Open daarom een andere foto, klik in het 
deelvenster Handelingen op de hande-
ling Verzachten afronding en klik op de 
knop Selectie afspelen, onder in het deel-
venster. Als het goed is, wordt het effect 
toegepast en het bestand gesloten.
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Stap zeven:
We zetten die handeling nu om in een 
druppel. Een druppel doet het volgende: 
als je Photoshop verlaat en een foto op je 
computer naar deze druppel sleept, start 
de druppel Photoshop, opent het de foto 
en past het de handeling Verzachten af-
ronding toe. Vervolgens slaat hij de foto 
op en sluit hij hem automatisch omdat 
je die twee stappen ook in de handeling 
opnam. Leuk. Kies in het menu Bestand 
van Photoshop onder Automatisch de 
optie Druppel maken (zie afbeelding).

Stap acht:
Klik boven in het dialoogvenster Druppel 
maken (zie afbeelding) op de knop 
Kiezen en kies je bureaublad als bestem-
ming voor de druppel. Geef de druppel 
de naam Verzachten en controleer bij het 
onderdeel Afspelen of in de vervolgkeu-
zelijst Handeling de optie Verzachten af-
ronding is geselecteerd (de naam die we 
eerder aan de handeling gaven). Dat is 
alles. De rest van het dialoogvenster mag 
je negeren. Klik op OK.
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Stap negen:
Op het bureaublad van je computer staat 
nu een pictogram in de vorm van een 
grote pijl die naar de naam van de drup-
pel wijst (zie afbeelding).

Stap tien:
Deze in Photoshop gemaakte druppel 
voegen we nu toe aan de Lightroom-
workflow. Kies in Lightroom in het menu 
Bestand de optie Exporteren. Ga in het 
dialoogvenster voor exporteren naar het 
onderdeel Naverwerking en kies in de 
vervolgkeuzelijst Na exporteren de optie 
Nu naar map voor exporthandelingen 
(zie afbeelding).
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Stap elf:
Je belandt in de map waarin Lightroom 
de exporthandelingen bewaart (en be-
langrijker nog, waar je de zelfgemaakte 
opslaat). Voeg de druppel Verzachten 
eenvoudig toe aan Lightroom door hem 
naar deze map met exporthandelin-
gen te slepen. Sluit de map en klik op 
Annuleren om het dialoogvenster voor 
exporteren te sluiten. (Je had dit dialoog-
venster alleen nodig om bij die map met 
exporthandelingen te komen om de 
druppel daarin te slepen.)

Stap twaalf:
Goed, tijd om hem aan het werk te 
zetten. Selecteer in de weergavemo-
dus Raster van Lightroom de foto (of 
foto’s) waar je het effect op wilt toepas-
sen. Open met de toetsencombinatie 
Command-Shift-E (pc: Ctrl-Shift-E) op-
nieuw het dialoogvenster voor expor-
teren. Klik links in het dialoogvenster 
op het naar rechts wijzende driehoekje 
voor Gebruikersvoorinstellingen en klik 
op de in hoofdstuk 8 gemaakte voorin-
stelling JPEG exporteren voor internet. 
(Had je die voorinstelling nog niet ge-
maakt, doe het dan nu alsnog.) Klik bij 
het onderdeel Exportlocatie op de knop 
Kiezen en selecteer de doelmap voor de 
opgeslagen JPEG-bestanden (als je die 
wilt wijzigen). Geef bij het onderdeel 
Bestandsnaamgeving de foto eventueel 
een nieuwe naam. Kies in het onderdeel 
Naverwerking, onder in het dialoog-
venster, in de vervolgkeuzelijst Na het 
exporteren de optie Verzachten. (Dat 
is de druppel.) Zodra je op Exporteren 
klikt, slaat Lightroom de foto op als JPEG-
bestand. Vervolgens wordt Photoshop 
automatisch gestart, wordt de foto ge-
opend, wordt het effect Verzachten af-
ronding toegepast, wordt de foto opge-
slagen en vervolgens gesloten. Briljant!
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Stap een:
Selecteer in de weergavemodus Raster 
van Lightroom de foto’s die je wilt sa-
menvoegen. (Dit zijn foto’s van het 
Olympisch stadion in Barcelona.) Ik se-
lecteerde hier een serie van zestien foto’s. 
Bij het fotograferen, zorgde ik bij elke 
foto voor ongeveer 20% overlap met de 
volgende, want dat is ongeveer de hoe-
veelheid overlap die Photoshop nodig 
heeft om deze zestien foto’s samen te 
voegen tot een panoramafoto. Kies in 
het menu Foto onder Bewerken in de 
optie Samenvoegen tot panorama in 
Photoshop.

Stap twee:
Het dialoogvenster Photomerge van 
Photoshop verschijnt (zie afbeelding) 
met in het midden van het dialoog-
venster de namen van de zestien in 
Lightroom geselecteerde foto’s. Houd in 
het linkerdeel van het dialoogvenster de 
optie Automatisch geselecteerd, zodat 
Photoshop de foto’s automatisch uitlijnt 
en samenvoegt. Klik rechtsboven in het 
dialoogvenster op de knop OK.

Een van mijn favoriete functies in Lightroom 5 maakt het eenvoudig om een 
van mijn favoriete Photoshop-functies te gebruiken: de Photomerge-optie die 
 automatisch en naadloos foto’s samenvoegt tot panorama’s.

Panorama’s 
samenvoegen in 

Photoshop
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Stap drie:
Zodra Photoshop klaar is met het uitlij-
nen en samenvoegen van de foto’s, ver-
schijnt er een nieuw document waarin 
de zestien afbeeldingen zijn samenge-
voegd tot een panorama (zie afbeelding). 
Elke foto staat op een eigen laag (zoals 
je ziet in het deelvenster Lagen). Dit be-
tekent dat je de door Photomerge ge-
maakte maskers nog wat kunt bijstellen. 
(Maar dat doen we niet.)

Stap vier:
Verenig de lagen nu met de optie Eén 
laag maken van het menu van het 
deelvenster Lagen (rechtsboven in het 
deelvenster). Nu de lagen zijn verenigd, 
snijden we de foto bij en verwijderen we 
de gaten die ontstonden bij het samen-
voegen in Photoshop. Die open ruimten 
ontstaan bijna altijd.
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Stap vijf:
Selecteer het gereedschap Uitsnijden 
op de gereedschapsbalk (of druk op de 
C-toets) en sleep de grepen iets naar bin-
nen tot het meeste wit verdwenen is. Je 
hoeft niet alles weg te snijden, want de 

Stap zes:
Met Vullen met behoud van inhoud zor-
gen we dat de kleine openingen langs 
de bovenkant, onderkant en zijkanten 
opgevuld worden. Deze functie probeert 
de ruimtes intelligent op te vullen en dat 
lukt negen van de tien keer ook goed. 
Doe het volgende: selecteer het gereed-
schap Toverstaf (gebruik Shift-W tot je 
het hebt) en klik in een van de witte ge-
bieden. Zijn er meerdere open gebieden, 
houd dan Shift-toets ingedrukt en klik 

laatste restjes kan Photoshop voor ons 
wegwerken. Ben je tevreden met de uit-
snede, druk dan op Return (pc: Enter) om 
hem vast te leggen (zie afbeelding).

ook op die gebieden om ze toe te voe-
gen aan de selectie. Worden per ongeluk 
verkeerde gebieden geselecteerd, selec-
teer dan met Shift-W het gereedschap 
Snelle selectie, houd de Option-toets (pc: 
Alt-toets) ingedrukt en klik op die gebie-
den om ze uit de selectie te halen. Zodra 
de selectie in orde is, verbeteren we hem 
door hem een paar pixels uit te brei-
den. Kies in het menu Selecteren onder 
Bewerken de optie Vergroten. Vul in het 
dialoogvenster 4 pixels in en klik op OK.
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Stap zeven:
Kies nu in het menu Bewerken de optie 
Vullen. Selecteer in de vervolgkeuzelijst 
Gebruik in het dialoogvenster Vullen de 
optie Inhoud behouden en klik op OK. Je 
ziet dat dit een vrij goed resultaat ople-
vert. Behalve dat linksboven twee lichten 
gedupliceerd zijn en een deels is wegge-
sneden. Maar dat is zo verholpen.

Stap acht:
Selecteer in de gereedschapsbalk het ge-
reedschap Kloonstempel (S-toets). Houd 
de Option-toets (pc: Alt-toets) ingedrukt 
en druk de muiknop in op een nabijgele-
gen gebied. Schilder over de duplicaten 
en weg zijn ze. Klik vervolgens met inge-
drukte Option-toets op de paal links om 
die te verlengen (zie afbeelding). Voor de 
afronding brengen we de foto terug naar 
Lightroom. 

Opmerking: Als je panorama’s foto-
grafeert in Raw kun je beter eerst in 
Lightroom alle foto’s selecteren, ze 
vervolgens in de module Ontwikkelen 
bijwerken (belichting, contrast, helder-
heid en dergelijke) en ze pas daarna 
in Photoshop samenvoegen. Raw-
afbeeldingen hebben namelijk een veel 
groter dynamisch bereik.
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Stap negen:
Met twee eenvoudige stappen breng 
je het panorama terug naar Lightroom: 
(1) opslaan en (2) sluiten. Dus sla het 
bestand eerst op met Command-S 
(pc: Ctrl-S) en sluit vervolgens het af-
beeldingsvenster met Command-W 
(pc: Ctrl-W). Als je nu terugkeert naar 
Lightroom, staat het panorama in de 
weergavemodus Raster, meteen rechts 
naast de afbeeldingen waarmee je 
het maakte. Bekijk het in de module 
Ontwikkelen en verlaag de waarde bij 
Belichting (het panorama is nogal over-
belicht). Haal ook de hooglichten wat 
terug zodat de lucht wat donkerder 
wordt. Selecteer het aanpassingspen-
seel (K-toets), sleep de schuifregelaar 
Belichting tot ongeveer -0,50 en maak 
het veld donkerder. Het midden van het 
veld willen we nog iets donkerder maken. 
Klik daarom op de knop Nieuw, verlaag 
Belichting tot rond -0,26 en schilder over 
het gebied. Klik nogmaals op Nieuw, ver-
hoog Belichtig iets (tot ongeveer 0,48) en 
schilder over de beschaduwde delen van 
de tribune, zodat het geheel wat meer in 
balans komt. 
Opmerking: Keer eventueel nog een 
keer terug naar Photoshop om de lucht 
bij te werken met het gereedschap 
Kloonstempel.
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Stap een:
Selecteer in de module Bibliotheek de 
drie verschillend belichte foto’s. Kies 
vervolgens in het menu Foto onder 
Bewerken in de optie Samenvoegen tot 
HDR Pro in Photoshop.

Stap twee:
Photoshop wordt gestart en het dialoog-
venster Samenvoegen tot HDR Pro (zie 
afbeelding) verschijnt met de drie (of vijf 
of zeven) foto’s samengevoegd tot een 
saaie versie. Maar laat je daardoor niet 
van de wijs brengen, dat zijn de stan-
daardinstellingen en die werken we nog 
bij.

HDR-afbeeldingen zijn erg populair geworden. (HDR staat voor High Dynamic 
Range; een serie foto’s van hetzelfde onderwerp, waarbij met verschillende 

belichtingen het volledige toonbereik is vastgelegd.) In Lightroom kun je de 
foto’s hiervoor rechtstreeks van Lightroom naar Photoshops Samenvoegen tot 
HDR Pro brengen. Ik maakte drie keer dezelfde opname met als enige verschil 

dat er tussen elke opname twee stops verschil zat, met als resultaat een foto 
met de standaardbelichting, een donkerdere en een lichtere foto. 

HDR-afbeeldingen 
creëren in Photoshop
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Stap drie:
De vervolgkeuzelijst Voorinstelling, rechts-
boven in het dialoogvenster, heeft een 
aantal voorinstellingen die nogal… ehm… 
nou ja, vrijwel onbruikbaar zijn. Ik denk dat 
de mensen bij Adobe moe werden van 
mijn gezeur erover, want voordat ze CS5 
introduceerden, vroegen ze of ze een van 
mijn voorinstellingen aan de lijst mochten 
toevoegen. Natuurlijk vond ik dat prima 
en sindsdien staat hij in HDR Pro. De voor-
instelling heet Scott 5 en geeft je die typi-
sche HDR-tone mapping. Dit klinkt afschu-
welijk, maar het wordt zo beter. In CS6 
voegde Adobe een belangrijke nieuwe 
functie toe: Vloeiendheid rand. Maar 
Scott 5 maakt daar geen gebruik van. En 
dat lossen we nu op. Kies om te beginnen 
in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen de 
optie Scott 5 en sleep de schuifregelaar 
Sterkte iets naar rechts voor meer tone 
mapping. (Ik sleepte naar 0,65.) Markeer 
het selectievakje Vloeiendheid rand. (Dat 
maakt je HDR minder hard.)

Stap vier:
Dit slaan we op als een voorinstelling. 
Kies in het menu rechtsboven in het dia-
loogvenster de optie Opslaan en geef de 
voorinstelling een naam. Ik noemde hem 
(tromgeroffel…) Scott 6. Meestal is deze 
voorinstelling een prima uitgangspunt, 
maar hier veroorzaakt hij een veelvoorko-
mend HDR-probleem. De brug, bomen, 
gebouwen en Eiffeltoren zien er goed uit, 
maar de lucht (met de nep-uitziende wol-
ken en de afschuwelijke gloed rond de 
toren) is overdreven HDR. Dat moeten we 
verbeteren. Maar ga eerst naar de schuif-
regelaar Schaduw op de tab Geavanceerd. 
Ik sleep deze regelaar meestal naar rechts 
om te zien of er details in de schadu-
wen terugkeren. (Hier sleepte ik naar 39 
en verschenen er details in de bomen 
aan de linkerkant.) De schuifregelaar 
Hooglicht regelt de helderste wittinten. 
Ik verhoogde deze waarde een heel klein 
beetje (tot -82). Klik rechtsonder in het 
dialoogvenster op OK.
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Stap vijf:
We keren even terug naar Lightroom. 
Weet je nog dat ik in het begin zei dat ik 
drie foto’s met verschillende belichting 
maakte? Een met normale belichting, 
een die twee stops onderbelicht is en 
een die twee stops overbelicht is. Goed, 
klik op degene met de juiste belich-
ting en schakel over naar de module 
Ontwikkelen. Met deze afbeelding verbe-
teren we de lucht en zorgen we dat we 
die nare gloed rond de Eiffeltoren kwijt-
raken. Laten we de lucht alvast iets verbe-
teren door het contrast flink op te schroe-
ven. (Ik sleepte de schuifregelaar Contrast 
naar +85.) Verminder de hooglichten. (Ik 
sleepte de schuifregelaar Hooglichten 
naar -69.) Meestal zijn de wolken hierna 
duidelijker gedefinieerd. Goed, dat was 
het voor nu. Gebruik nu de toetsencom-
binatie Command-E (pc: Ctrl- E) om deze 
enigszins bijgewerkte, normaal belichte 
foto te openen in Photoshop.

Stap zes:
Wacht tot de afbeelding in Photoshop 
verschijnt en selecteer dan met 
Command-A (pc: Ctrl-A) de hele afbeel-
ding. Kopieer de afbeelding vervolgens 
met Command-C (pc: Ctrl-C) in het ge-
heugen. Ga nu naar je HDR-afbeelding 
en plak de normaal belichtte foto met 
Command-V (pc: Ctrl-V) op de HDR-
afbeelding. (De foto krijgt een eigen laag, 
zie afbeelding.)
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Stap zeven:
Meestal zijn de twee afbeeldingen per-
fect uitgelijnd. In dit geval is er een af-
wijking van een paar pixels. (Dat komt 
door de manier waarop Photoshop de 
HDR-afbeelding verwerkte. Ik had geen 
statief gebruikt.) Gelukkig kan Photoshop 
dit uitlijningsprobleem voor je oplos-
sen. Ga naar het deelvenster Lagen, druk 
de Command-toets (pc: Ctrl-toets) in en 
klik op de achtergrondlaag, zodat beide 
lagen geselecteerd zijn. Kies in het menu 
Bewerken de optie Lagen automatisch 
uitlijnen. Markeer in het gelijknamige deel-
venster dat verschijnt bij het onderdeel 
Projectie de optie Automatisch en klik op 
OK. Na enkele seconden zijn de twee af-
beeldingen perfect uitgelijnd.

Opmerking: Nadat je de twee foto’s hebt 
uitgelijnd, moet je de afbeelding meestal 
aan alle kanten wat bijsnijden. In dit 
voorbeeld moet dat in elk geval ook. Dan 
weet je dat.

Stap acht:
Klik op de bovenste laag in het deelven-
ster Lagen (de laag met de normale be-
lichting), zodat dit de actieve laag wordt. 
Klik vervolgens onder in het deelvenster 
op de knop Laagmasker toevoegen (de 
derde van links). Hiermee bepaal je waar 
de HDR-afbeelding zichtbaar is en waar 
niet. (Het wordt zo duidelijk.) Doe het 
volgende: stel de voorgrondkleur in op 
zwart, selecteer het gereedschap Penseel 
(B-toets) en kies in de penseelkiezer op 
de optiebalk een zacht, middelgroot 
penseel. Schilder nu over de brug, de 
bomen en de gebouwen om die in hun 
volle HDR-glorie te tonen (zie afbeelding). 
Je hebt nu de goede onderdelen van 
de HDR-afbeelding toegevoegd aan de 
foto met de normale belichting. Stel de 
voorgrondkleur in op wit (X-toets) als je 
een vergissing maakt en schilder over de 
gebieden die je niet wilt tonen. Stap weer 
over op zwart om meer HDR-gebieden 
toe te voegen.
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Stap negen:
Ook de Eiffeltoren kan wel wat HDR ge-
bruiken. Verklein het penseel (gebruik 
de toets met de blokhaak openen van je 
toetsenbord) en schilder voorzichtig over 
de toren. Maak je penseel steeds wat 
kleiner naarmate je hoger in de toren 
komt. Let op dat je niet ‘buiten de lijntjes’ 
schildert, dus houd je penseel binnen de 
constructie van de toren. Zoom eventu-
eel flink in. Schilder ook over die koepel 
links en andere kleine detailgebieden 
in de bomen of gebouwen die je hebt 
gemist.

Stap tien:
Kijk aan, dat was het! Je hebt de goede 
dingen van de HDR-versie (zoals de 
brug, de bomen, de gebouwen en de 
Eiffeltoren) overgenomen, maar de lucht 
ziet er natuurlijk en echt uit. Want dat is 
hij ook. Dit doe ik tegenwoordig altijd 
als ik met HDR werk: door gebieden 
van beide afbeeldingen te mixen, krijg 
ik een foto waarvan mensen zich afvra-
gen of het nou HDR is of niet. Goed, we 
zijn nu eigenlijk klaar in Photoshop. De 
laatste afrondende bewerkingen doen 
we in Lightroom. Om deze afbeelding 
nu in Lightroom te krijgen, moeten we 
hem (1) samenvoegen tot een laag, (2) 
opslaan en (3) sluiten. Kies in het menu 
van het deelvenster Lagen de optie Een 
laag maken, sla de afbeelding op met 
Command-S (pc: Ctrl-S) en sluit het af-
beeldingsvenster met Command-W (pc: 
Ctrl-W).
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Stap elf:
In Lightroom vind je de nieuwe HDR-
afbeelding rechts van de originele afbeel-
dingen waarmee je hem maakte. Breng 
de HDR-afbeelding nu naar de module 
Ontwikkelen (D-toets). We openen de 
schaduwen een beetje, voegen wat 
contrast toe, verminderen de hooglich-
ten en verlagen de algemene belich-
ting. Verhoog om te beginnen Contrast 
tot +16 en verlaag Hooglichten tot -38. 
Verhoog vervolgens Schaduwen tot 
+54 voor meer details in de bomen en… 
nou ja, in vrijwel alle donkere gebieden. 
Omdat ik de foto wat flets vond, ver-
hoogde ik Zwarttinten tot +30. Tot slot 
sleepte ik de schuifregelaar Belichting 
naar -0,40. Dat was het.

Stap twaalf:
Hier zie je de ontwikkeling in onze af-
beelding vanaf het origineel, via de over-
dreven lucht en lelijkere witte gloed in 
de HDR-afbeelding tot het eindresultaat 
waarin beide foto’s zijn gemengd.

De normale 
belichting

De overdreven HDR-
afbeelding

Het beste van beide: een mix van de twee
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Een naam voor de in Photo-
shop bewerkte bestanden

In de eerste versie van Lightroom kwam 
achter elke bewerkte foto automatisch 
‘Bewerkt in CS3’ te staan. Maar nu mag 

je kiezen hoe de bewerkte bestanden 
heten. Open met Command-, (komma)
(pc: Ctrl-,) de voorkeuren van Lightroom 
en klik op de tab Extern bewerken. Kies 
bij het onderdeel Bestandsnaamgeving 
bij externe bewerking een zelfgede-
finieerde naam of een sjabloon voor 
naamgeving.

 ▼ De banden met Lightroom 
verbreken

Wanneer je een Lightroom-bestand 
in Photoshop bewerkt, keert het weer 
terug naar Lightroom zodra je het 
opslaat. Maar hoe voorkom je dit? 

Kies na het bewerken in Photoshop in 
het menu Bestand van Photoshop de 
optie Opslaan als en geef het bestand 
een nieuwe naam. Dat is het. Het 
bestand keert niet terug naar Light-
room.

 ▼ Oude PSD-bestanden 
opruimen

Wie Lightroom 1 kent, herinnert zich 
vast nog wel dat Lightroom steeds als je 
naar Photoshop ging een kopie maakte 
en die naast het originele PSD-bestand 
opsloeg, zelfs als je in Photoshop niets 
wijzigde. Waarschijnlijk heb je net als ik 
honderden PSD-foto’s zonder zichtbare 
wijzigingen die alleen maar ruimte inne-
men. Wil je deze bestanden snel kwijt, 
klik dan in de module Bibliotheek in 
het deelvenster Catalogus op de optie 
Alle foto’s en klik op de werkbalk Bibli-
otheekfilter op de knop Metagegevens. 
Kies in de vervolgkeuzelijst de optie 
Bestandstype. Er verschijnt een lijst met 
hoeveel PSD-bestanden je in Light-
room hebt. Klik op de optie Photoshop 
document (PSD) voor alleen die bestan-

den. Bekijk welke je nooit gebruikt en 
verwijder die om weer wat ruimte te 
scheppen.

 ▼ Foto’s weer in Lightroom 
krijgen na een 
 exporthandeling

Stel dat je een in Photoshop gemaakte 
handeling opsloeg als exporthande-
ling in Lightroom (zie de paragraaf 

‘Photoshopautomatisering in je Light-
room-workflow’). Zodra de foto’s 
Lightroom verlaten en naar Photoshop 
gaan om de handeling te doorlopen, 
was het dat. De foto’s keren niet terug 
naar Lightroom. Wil je de bewerkte 
foto’s weer automatisch in Lightroom 
importeren? Gebruik dan de functie 
Automatisch importeren van Lightroom 
om een controlemap te kiezen (zie 
hoofdstuk 1) en sla bij het opnemen van 
de Photoshop-handeling de verwerkte 
bestanden op in die map. Na het uitvoe-

ren van de handeling wordt het bestand 
automatisch opnieuw geïmporteerd in 
Lightroom.

 ▼ Dezelfde kleuren in Lightroom 
en Photoshop

Ik weet zeker dat als je regelmatig ook 
met Photoshop werkt, je graag wilt dat 

de kleuren van de foto’s er hetzelfde 
uitzien. Pas daarom Photoshops kleur-
ruimte aan Lightrooms standaardkleur-
ruimte ProPhoto RGB aan. Kies in het 
menu Bewerken van Photoshop de 
optie Kleurinstellingen en kies vervol-
gens onder Werkruimten voor RGB de 
optie ProPhoto RGB. Werk je liever in 
de kleurruimte Adobe RGB (1998), stuur 
de foto’s dan in die kleurruimte naar 
Photoshop. Open daarvoor het dialoog-
venster Voorkeuren van Lightroom en 
klik op de tab Extern bewerken. Kies bij 
het onderdeel Bewerken bij Kleurruimte 
de optie AdobeRGB (1998).

 ▼ Betere HDR-foto’s maken
In dit hoofdstuk las je hoe je van 
Lightroom naar Photoshop springt om 
HDR-foto’s (High Dynamic Range-foto’s) 
te maken. Als je met een eerdere versie 
dan Photoshop CS5 of nieuwer werkt, is 
de ingebouwde HDR-functie van Pho-
toshop helaas niet zo geweldig (en dat 
zeg ik nog vriendelijk). Elke professio-
nele fotograaf die ik ken en die niet met 
CS5 of nieuwer werkt, gebruikt voor zijn 
HDR-foto’s het programma Photomatix 
Pro. (Op de website www.hdrsoft.com 
kun je een gratis testversie downloa-
den.) Een keer proberen en je gebruikt 
nooit meer de HDR-functie van oudere 
Photoshop-versies.
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Al sinds Grover Cleveland en de Sunshine 
Band aan het einde van de negentiende 
eeuw Lightroom introduceerden, staat bij 
veel fotografen het maken van fotoboeken 
hoog op het verlanglijstje. Maar laten we niet 
te ver afdwalen, want dat dreigt nu te gebeu-
ren. De titel van dit hoofdstuk komt van de 
Engelstalige hit ‘Book of Love’ van de band 
Book of Love. Ik zal even niet moeilijk doen 
over het feit dat het eigenlijk ‘Het boek van 
de liefde’ had moeten zijn. Ik vind het echt 
lastig om de naam (en het lied met dezelfde 
naam, een synthesizerpopnummer uit 1986, 
de tijd dat hippe mensen smalle stropdassen 
en sportieve blazers met opgerolde mou-
wen droegen) niet te verwisselen met het 
originele (en echt goede) lied ‘Who Wrote 

the Book of Love’, dat werd opgenomen door 
The Monotones. Ik realiseer me dat ik zojuist 
twee keer naar voormalige Amerikaanse 
presidenten verwees, maar ik denk dat de 
meeste Amerikaanse scholieren dat niet 
doorhadden en ik weet zeker dat de meeste 
Noorse en Thaise lezers die een vertaling 
lezen het helemaal niet meekrijgen. Ik krijg 
vaak e-mails van mensen die de vertaling van 
mijn boeken lezen. Ze waarschuwen me dat 
de hoofdstukinleidingen in de vertalingen 
nergens op slaan. Ik stuur ze altijd gelijk een 
e-mail terug, waarin ik vertel dat ze in het 
Engels ook niet logisch zijn. En daarop rea-
geren ze dan meestal met: ‘Den hund er på 
kjøkkenet drive en båt gjort av bønner.’ Snap 
je? Dat is waar je het voor doet.

HOOFDSTUK 10

Je liefde op papier
Fotoboeken maken
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Stap een:
Als je met de toetsencombinatie 
Command-Option-4 (pc: Ctrl-Alt-4) 
overschakelt naar de module Boek (of 
klik op het woord Boek in de module-
kiezer), dan verschijnt in de menubalk 
het menu Boek. Onder in dat menu vind 
je Boekvoorkeuren. Die bekijken we 
eerst. Net als in de modules Afdrukken, 
Presentatie en Web kun je ook in de mo-
dule Boek de standaardzoom voor foto’s 
kiezen: Zoomen en vullend maken of 
Zoomen en passend maken. (Ik laat dit al-
tijd op Zoomen en vullend maken staan, 
want dat ziet er beter uit. Maar je mag 
natuurlijk zelf kiezen.)

Stap twee:
Zodra we van start gaan met ons boek-
project (na deze twee bladzijden), kun 
je Lightroom de bladzijden van je boek 
automatisch laten vullen met de foto’s 
die je hebt uitgekozen. (Je hoeft ze dan 
niet stuk voor stuk te slepen.) Als je dit 
selectievakje hebt gemarkeerd en naar 
de module Boek gaat, verschijnen alle 
foto’s op de filmstrip direct op de bladzij-
den van het fotoboek en krijg je zonder 
dat het moeite kost een boek cadeau. 
(Natuurlijk kun je de bladzijden en foto’s 
achteraf nog verplaatsen. Maar het is een 
goed begin.)

Hier zijn enkele dingen die je moet weten voordat je je eerste boek gaat 
samenstellen, inclusief boeken, formaten en omslagen die bij Adobe’s partner 
Blurb (http://nl.blurb.com/) verkrijgbaar zijn.

Voordat je je eerste 
boek maakt
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Stap drie:
In het laatste onderdeel vind je een hulp-
middel om te zien waar je tekst kunt toe-
voegen. Sommige lay-outs hebben ge-
bieden waar je tekst kunt plaatsen en het 
is handig om dat in de miniatuur te zien. 
Maar zodra je de tekst op de bladzijde 
plaatst, zou je niet weten waar dat tekst-
vak is, tenzij er tijdelijke tekst (Vultekst) 
staat. De optie Vultekst dient dus als ge-
heugensteuntje. Maak je geen zorgen, de 
tekst wordt niet afgedrukt. Alleen de tekst 
die je daar zelf plaatst, wordt afgedrukt. 
Je hoeft je trouwens ook geen zorgen te 
maken over andere markeringen, want 
die worden ook niet afgedrukt. Als je in 
de module Bibliotheek in het deelvenster 
Metagegevens een kop of bijschrift aan 
de foto gaf, dan kan Lightroom die ook 
plaatsen. (Daarmee spaar je zeker tijd.) 
Tot slot is er nog de optie Bijschriften be-
perken tot tekstveilig gebied. Daarmee 
voorkom je dat bijschriften doorlopen in 
gebieden waar ze mogelijk worden weg-
gesneden of waar ze te dicht op de vol-
gende bladzijde komen te staan.

Stap vier:
Voordat je de bladzijde omslaat en we 
ons eerste boek gaan samenstellen, wil 
ik je eerst de verschillende formaten en 
soorten boeken voorstellen die je direct 
vanuit Lightroom via Blurb kunt bestellen. 
(Blurb is een bij fotografen populair on-
line foto laboratorium en Adobe’s partner 
voor het afdrukken vanuit Lightroom.) Er 
zijn 5 formaten: Vierkant, klein (18x18 cm), 
Staand, standaard (20x25 cm), Liggend, 
standaard (25x20 cm), Liggend, groot 
(33x28 cm) en Vierkant, groot (30x30 cm). 
Voor elk van deze formaten kun je uit drie 
verschillende kaften kiezen: softcover, 
hardcover met bedrukte omslag (links en 
rechts op de afbeelding) en een hardco-
ver met stofomslag. (En als je wilt, kun je 
ook de flappen aan de binnenkant van 
de kaft en de tekst daarop kiezen!) Laten 
we een boek samenstellen.
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Stap een:
Stel eerst in de module Bibliotheek een 
nieuwe verzameling samen met alleen 
de foto’s die je in het boek wilt plaatsen. 
Sleep ze alvast in de juiste volgorde als 
je nu al weet in welke volgorde je ze in 
het boek wilt plaatsen. Je mag het ook 
later beslissen, maar zelfs als je alleen 
maar een globaal idee hebt, is het han-
dig als je ze nu alvast in de (enigszins) 
juiste volgorde zet. Ga daarna naar de 
module Boek en kies in het deelvenster 
Boekinstellingen (rechtsboven) het for-
maat van het boek, het papier en de om-
slag. Je krijgt zelfs een inschatting van de 
prijs (op basis van het aantal bladzijden).

Stap twee:
Als je bij de boekvoorkeuren het se-
lectievakje voor automatisch vullen 
leegmaakte, blijven de bladzijden van 
het boek leeg. Maar Lightroom kan ze 
alsnog automatisch vullen. Klik in het 
deelvenster Automatische lay-out (bij 
de deelvensters rechts) op de knop 
Automatische lay-out. Lightroom vult 
het boek met de foto’s en plaatst ze in 
de volgorde zoals ze in de verzameling 
staan. (Daarom drong ik er in de vorige 
stap op aan dat je ze alvast in de juiste 
volgorde zette.) Klik nog niet op de knop 
Automatische lay-out, want je kunt deze 
automatische lay-out nog aanpassen. 
Misschien wil je op elke rechterbladzijde 
een foto met bijschrift en alle linkerblad-
zijden leeg houden, of dezelfde indeling, 
maar dan zonder bijschriften. Kies boven 
in het deelvenster Automatische lay-out 
een voorinstelling.

Lightroom 4 was de eerste Lightroom-versie met een boekmodule. En ik moet zeg-
gen dat Adobe daarmee goed werk leverde! De beste manier om deze module te 
ontdekken is gewoon vanaf nul een boek samenstellen. Dat doen we in deze para-
graaf en je zult zien dat het niet eens zo ingewikkeld is. Eigenlijk is het uitzoeken van 
de foto’s voor het boek nog het lastigste. Dankzij de ongeveer 180 opmaaksjablonen 
die Adobe toevoegde, is het opmaken van het boek verrassend eenvoudig. 

Je eerste boek vanaf 
het begin
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Stap drie:
Ik adviseer je de deelvensters links en 
boven te verbergen (gebruik de toets 
F5 om het bovenste deelvenster en F7 
om het linker deelvenster te verbergen), 
zodat de voorvertoning meer ruimte 
krijgt en je beter ziet wat je doet (zie af-
beelding). Klik op de knop Automatische 
lay-out. Lightroom plaatst automatisch 
op elk bladzijde een foto (zie afbeelding). 
Blader omlaag voor de rest van de blad-
zijden. Als je de foto’s in de verzameling 
al in de juiste volgorde had gezet, hoef je 
nu alleen nog het formaat van de foto’s 
aan te passen. (Tenzij je ze allemaal pagi-
nagroot wilt hebben.) Staan ze nog niet 
in de juiste volgorde, sleep de foto’s dan 
naar de bladzijden waar je ze wilt heb-
ben.

Stap vier:
Voor we gaan sorteren is hier eerst een 
coole mogelijkheid voor je volgende 
boek. In stap twee koos je een van de 
voorinstellingen voor de automatische 
lay-out. Die vervolgkeuzelijst kun je aan-
vullen met je eigen voorinstelling. Dan 
vult Lightroom de bladzijden precies 
zoals jij dat wilt, bijvoorbeeld met al-
leen maar vierkante foto’s. Kies in het 
deelvenster Automatische lay-out in 
de vervolgkeuzelijst Voorinstelling voor 
automatische lay-out bewerken. Het 
dialoogvenster van de editor voor auto-
matische voorinstellingen voor lay-outs 
dat verschijnt, bestaat uit twee delen: 
linkerpagina’s en rechterpagina’s. Op dit 
moment is de editor zo ingesteld dat wij-
zigingen op de rechterpagina ook gelden 
voor de linkerpagina (Zelfde als rechts). 
Maar laten we onze eigen voorinstelling 
maken. 

TIP: Bladzijden toevoegen
Misschien koos je niet voor de automati-
sche lay-out. Ga dan naar het deelvenster 
Pagina en klik op de knop Pagina toevoe-
gen voor extra bladzijden in je boek.
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Stap vijf:
We maken een voorinstelling waarbij op 
de linkerpagina’s vierkante afbeeldingen 
komen en op de rechter paginavullende 
foto’s (zoals in de afbeelding hiernaast). 
Kies eerst in de vervolgkeuzelijst bij het 
onderdeel Linkerpagina’s de optie Vaste 
lay-out. Kies in de vervolgkeuzelijst daar-
onder de optie 1 foto. Blader nu naar de 
lay-out met de vierkante afbeelding en 
klik daarop (zie afbeelding). Laat rechts 
op Vaste lay-out, 1 foto en Vullen staan. 
Klik op de knop Opslaan, geef de voor-
instelling een naam en voortaan vind je 
hem in de vervolgkeuzelijst. Prachtig!

Stap zes:
Er is nog iets wat je moet weten over 
deze aangepaste lay-outvoorinstellin-
gen. Met de vervolgkeuzelijst Foto’s in-/
uitzoomen naar in de editor voor auto-
matische voorinstellingen voor lay-outs 
bepaal je hoe de afbeelding wordt ge-
plaatst zodra je hem naar de juiste plek 
sleept. Als je bij onze vierkante lay-out de 
optie Passend kiest, vult de foto het hele 
vierkant (zie de bovenste afbeelding). 
Maar omdat de foto volledig binnen dat 
vierkant past, is hij uiteindelijk niet vier-
kant. Kies voor een vierkant eindresultaat 
de optie Vullen (zie onderste afbeelding). 
Gelukkig kun je dit achteraf altijd nog 
aanpassen. Bladzijde voor bladzijde. Klik 
met de rechtermuisknop op een foto en 
kies de optie Op foto in-/uitzoomen tot 
deze celvullend is.

Foto’s zoomen tot passend

Foto’s zoomen tot vullen
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Stap zeven:
Er is ook een selectievakje voor als je een 
bijschrift wilt plaatsen. Kies eventueel 
een van de ingebouwde tekstvoorinstel-
lingen die het goed doen als bijschrift.

TIP: Bij Vullen kun je de afbeelding in 
de cel verplaatsen
Druk de muisknop in op de afbeelding 
en sleep naar links of rechts tot het ge-
wenste gebied in beeld is. 

Stap acht:
Goed, terug naar onze lay-out. In stap 
drie zie je dat de foto’s op bladzijde 2 en 
3 waarschijnlijk omgewisseld moeten 
worden. (Het ziet er meestal niet zo goed 
uit als mensen van de bladzijde wegkij-
ken. Voor de kijker is het prettiger als ze 
naar de tegenoverliggende bladzijde kij-
ken. Dus laten we die twee foto’s omwis-
selen.) Klik op de foto op bladzijde 3 en 
sleep hem naar bladzijde 2 (zie bovenste 
afbeelding). Zodra je de muisknop loslaat, 
wisselen de foto’s van plek (zie onderste 
afbeelding). Nu kijkt ze naar het midden 
van het boek. Op bladzijde 6 en 7 zou ik 
hetzelfde doen. Hier kijkt ze ook van de 
bladzijde weg. Maar je weet nu hoe mak-
kelijk het gaat. Het is gewoon een kwes-
tie van slepen.
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Stap negen:
Tot nu toe hebben we steeds meer-
dere bladzijden van ons boek in beeld. 
Persoonlijk werk ik liever in de spread-
weergave, waar ik maar twee bladzijden 
tegelijkertijd zie. Pas tegen het einde 
van het proces, als ik de bladzijden zelf 
wil verplaatsen, gebruik ik de weergave 
met meerdere bladzijden (meer daar-
over in stap twintig). Klik op de werkbalk 
onder het voorvertoningsgebied op de 
Spreadweergave (tweede van links). Met 
de knop rechts daarvan kies je voor de 
weergave van slechts één pagina en met 
de knop links kies je voor de weergave 
van meerdere pagina’s. Kortom: tijdens 
het opbouwen van mijn boek gebruik ik 
voornamelijk deze weergave met twee 
bladzijden en die zul je hier ook vooral 
zien. In deze weergave kun je met de 
pijlen halverwege de werkbalk door je 
boek bladeren. Maar ik gebruik meestal 
gewoon de pijltoetsen van mijn toetsen-
bord.

Stap tien:
Klik op de kleine zwarte knop rechtson-
der in de actieve bladzijde om het aantal 
foto’s en de lay-out voor die bladzijde te 
kiezen. (Zie je de knop niet, klik dan op 
de bladzijde om hem te selecteren. De 
bladzijde wordt geel gemarkeerd en de 
knop is zichtbaar.) Nadat je op de knop 
Paginalay-out wijzigen hebt geklikt, ver-
schijnt het menu Pagina wijzigen (zie 
afbeelding). Kies eerst hoeveel foto’s je 
op de bladzijde wilt (we houden het 
voorlopig op één). Onder in het menu 
zie je een lijst met lay-outminiaturen. (Zie 
je die bladerbalk rechts? Inderdaad, het 
zijn er heel wat!) De huidig geselecteerde 
lay-out is met goud gemarkeerd. Lay-
outs met lijnen of tekst laten zien waar 
je verhalen, bijschriften en titels kunt 
toevoegen. Ze laten ook zien waar die 
tekst wordt geplaatst (links, rechts, boven, 
onder enzovoort).
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Stap elf:
We maken het fotoformaat op de rech-
terbladzijde kleiner. Blader door de lijst 
tot je een horizontaal, grijs fotokader 
tegenkomt en klik erop. Dit is je nieuwe 
bladzijde-indeling. Een van de dingen 
die ik echt fantastisch vind aan deze mo-
dule Boek in Lightroom 5 is dat je elke 
bladzijde een andere lay-out kunt geven. 
Zo kun je allerlei lay-outstijlen met elkaar 
combineren. Zoek voor de linkerblad-
zijde bijvoorbeeld een opmaak in het 
thema Reizen en kijk voor de rechter-
bladzijde bij Portfolio.

Stap twaalf:
Ook met deze nieuwe lay-out heb je nog 
meer dan genoeg zelf in de hand. Klik op 
de foto en zoom in of uit met de schuif-
regelaar die boven de foto verschijnt. 
Dit lijkt op bijsnijden: terwijl je zoomt, 
blijft de foto binnen de cel. Hier zoomde 
ik flink in om de foto meer karakter te 
geven. Zoom niet te veel in, want dan is 
de resolutie niet meer hoog genoeg om 
de foto’s af te drukken. Als dat gebeurt, 
waarschuwt Lightroom je dat je te veel 
hebt ingezoomd en dat de foto niet meer 
mooi scherp is of misschien zelfs blokpa-
tronen gaat vertonen. (Rechtsboven in 
de foto verschijnt een uitroepteken.) 

DESIGNTIP: Maak een foto groter
Maak eens een van de foto’s groter zodat 
hij de aandacht trekt. De lay-out wordt zo 
aantrekkelijker en de kijker weet boven-
dien naar welke foto hij eerst moet kijken. 
Mensen hebben over het algemeen het 
idee dat het grootste object op een blad-
zijde ook het belangrijkste is. Zoals vette 
koppen op de voorpagina van de krant.
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Stap dertien:
Misschien wil je een witte rand rond de 
foto. Klik dan op de foto en sleep de bo-
venkant, onderkant of zijkant naar bin-
nen. (De muisaanwijzer verandert in een 
dubbele pijl zodra je in de buurt van het 
kader komt.) Of verplaats in het deelven-
ster Cel (bij de deelvensters rechts) de 
schuifregelaar Hoeveelheid bij Vulling. 
Sleep naar rechts om de foto in de cel te 
verkleinen. Klik op het kleine, naar links 
wijzende driehoekje voor meer schuif-
regelaars waarmee je de marges links, 
rechts, boven en onder afzonderlijk kunt 
instellen. Standaard zijn ze met elkaar 
verbonden. Maak daarom eerst het selec-
tievakje Alle koppelen leeg. Opmerking: 
Als je een lay-out met meerdere foto’s die 
tegen elkaar liggen koos, kun je op deze 
manier ruimte tussen de foto’s aanbren-
gen.

TIP: Een foto verwijderen
Wil je een foto uit een cel verwijderen, 
klik dan op de foto en druk op Delete 
(pc: Backspace). De foto wordt niet uit de 
verzameling verwijderd en blijft dus ook 
gewoon op de filmstrip staan. Je kunt 
hem altijd nog op een andere bladzijde 
plaatsen.

Stap veertien:
Zoom nu eerst weer wat uit om de reso-
lutiewaarschuwing te laten verdwijnen. 
We passen de achtergrondkleur van de 
bladzijde aan. Ga daarvoor naar het deel-
venster Achtergrond en markeer het se-
lectievakje Achtergrondkleur. Klik op het 
kleurvakje rechts daarvan voor de kleur-
kiezer en klik op een van de kleurvakjes 
bovenaan of kies een kleur in de verloop-
balk. Wil je alle kleuren zien, sleep dan de 
kleine horizontale balk op de verloopbalk 
rechts omhoog. Zodra je halverwege 
bent, verschijnen de kleuren. Kies een 
kleur voor de achtergrond. 
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Stap vijftien:
Goed, ondertussen ken ik deze twee 
bladzijden nu wel. (En ik denk dat jij ook 
wel aan iets anders toe bent.) Dus voor 
de afwisseling (en voor onze geestelijke 
gezondheid) neem ik voor de rest van 
dit achtergrondgebeuren twee andere 
bladzijden. Je bent niet verplicht een 
egale kleur als achtergrond te nemen. 
Er zijn ook talloze ingebouwde ach-
tergrondafbeeldingen zoals kaarten 
en randen. Markeer in het deelvenster 
Achtergrond het selectievakje Afbeelding 
en klik op de kleine zwarte knop rechts 
van de lege voorvertoning. Het menu 
Achtergrondafbeelding toevoegen met 
miniaturen van ingebouwde achtergron-
den verschijnt. Klik op de bovenste cate-
gorie en blader naar een afbeelding die 
je wilt gebruiken. Zodra je op die afbeel-
ding klikt, verschijnt hij achter de foto 
(zie afbeelding). Met de schuifregelaar 
Dekking onder in het deelvenster regel 
je hoe licht of donker de achtergrond 
wordt. 

Stap zestien:
Misschien wil je liever een patroon dan 
een versiering. Je kunt verticale lijnen 
toevoegen en zelf de kleur ervan kiezen. 
(Ik stapte hier over naar de weergave 
met een bladzijde, dan zie ik beter wat 
ik doe.) Kies eerst in het menu de achter-
grond met lijnen (in de categorie Reizen), 
stel de dekking in (lichter of donkerder) 
en klik op het kleurvak rechts van het se-
lectievakje voor de afbeelding. Kies in de 
kleurkiezer (zie afbeelding) een kleur. (Ik 
koos paars en verhoogde de dekking tot 
53% zodat het beter zichtbaar werd.)
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Stap zeventien:
Er is nog een achtergrondoptie, maar 
kijk eerst eens boven in het deelvenster 
Achtergrond. Daar zie je een selectie-
vakje waarmee je de gekozen achter-
grond in het hele boek laat herhalen. (Dit 
selectievakje voorkomt dat je op elke 
bladzijde dezelfde bewerking moet uit-
voeren.) Goed, de laatste optie: een foto 
als achtergrond. (Dit zie je vooral veel in 
bruids albums.) Maak eerst het selectie-
vakje Afbeelding leeg en zoek op de film-
strip de foto voor de achtergrond. Sleep 
deze op het vierkante veld midden in het 
deelvenster Achtergrond (zie afbeelding). 
Deze foto wordt de achtergrond van de 
bladzijde. Ik verlaag de dekking van de 
achtergrond meestal tot tussen 10 en 
20%. Zo trekt hij minder de aandacht dan 
de foto waar het eigenlijk om gaat. Wil 
je de achtergrondfoto alsnog verwijde-
ren, klik dan met de rechtermuisknop op 
het achtergrondvak in het deelvenster 
Achtergrond en kies Foto verwijderen.

Stap achttien:
Ik wil je een van mijn andere favoriete 
boekmogelijkheden laten zien. Het effect 
dat een foto over twee pagina’s wordt 
verdeeld. Dit ziet er altijd indrukwekkend 
uit. Ik plaats in vrijwel elk fotoboek twee 
of drie foto’s op deze manier. Klik eerst 
op de fotobladzijde die je over twee 
bladzijden wilt plaatsen en klik daarna 
op de knop Pagina wijzigen, rechtson-
der op de bladzijde. Kies in het menu 
de optie Spreads met twee pagina’s. Er 
verschijnt een lijst met verschillende lay-
outs. (De bovenste loopt tot de randen 
van het papier, de tweede plaatst een 
smalle rand rond de foto en de rest is 
net zo mooi. Enkele laten ongeveer een 
derde van de ruimte leeg voor tekst.) Ik 
koos hier de eerste sjabloon.
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Stap negentien:
Zodra je voor de spread over twee blad-
zijden kiest, schuift de foto op de tweede 
bladzijde naar de volgende bladzijde en 
wordt de geselecteerde foto over twee 
bladzijden verspreid. Lightroom simu-
leert het midden van het boek waar de 
bladzijden tegen elkaar liggen. Zoom 
eerst wat in voordat je de foto verplaatst. 
Klik op de foto voor de schuifregelaar 
voor zoomen en sleep totdat het formaat 
er goed uitziet. (En houd de resolutie-
waarschuwing rechtsboven in de gaten. 
Als je die ziet, zoomde je te ver in.) Druk 
de muisknop in op de foto en sleep hem 
in de goede positie. Ik sleepte de foto 
hier wat omlaag en ook wat naar links 
zodat hun neuzen niet tussen de twee 
bladzijden vallen. 

Opmerking: We hebben het nog niet over 
tekst gehad. Ik vond dat dat wel een paar 
eigen bladzijden had verdiend, dus daar 
kom ik zo op terug.

Stap twintig:
Hier zet ik alles in de uiteindelijke volg-
orde. Ik verplaats spreads in de weergave 
met meerdere bladzijden, zodat het 
boek de vorm krijgt die ik voor ogen 
heb. De toetsencombinatie voor deze 
weergave is overigens Command-E (pc: 
Ctrl-E). Wil je de lay-out van een dubbele 
bladzijde verplaatsen, klik dan op de eer-
ste bladzijde (links), houd de Shift-toets 
ingedrukt en klik op de rechterbladzijde 
om die ook te selecteren. Klik nu (dit is 
belangrijk) onder de twee geselecteerde 
bladzijden bij de paginanummers en 
sleep de spread naar een andere plek in 
het boek. Als je niet in dat gebied onder-
aan klikt, denkt Lightroom dat je een 
afzonderlijke foto wilt verplaatsen. Het 
is tijd om de spreads in de uiteindelijke 
volgorde te zetten. Sleep ze naar de 
juiste plek.
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Stap eenentwintig:
Voordat we ons boek kopen, wil ik je 
nog een lay-outmogelijkheid laten zien. 
Ik vind het effect wat te rommelig en 
gebruik het daarom nooit, maar mis-
schien vind jij het wel handig. Ik heb het 
over hulplijnen. Deze hulplijnen worden 
niet afgedrukt. Ga naar het deelven-
ster Hulplijnen en markeer het vakje 
Hulplijnen tonen als je ze wilt zien. Er 
zijn vier soorten hulplijnen: (1) Pagina-
afloopgebied laat zien welk gebied rond 
de bladzijde wordt weggesneden als je 
de foto vullend op de bladzijde plaatst. 
Omdat er maar een klein randje wordt 
weggesneden, heb je het nauwelijks in 
de gaten. (2) Tekstveilig gebied laat het 
gebied zien waar je tekst kunt plaatsen 
zonder dat hij verloren gaat in de mid-
denvouw of aan de buitenranden. (3) De 
hulplijn Fotocellen verschijnt hoe dan 
ook als je op een foto klikt, dus die hoef 
je hier niet in te schakelen. (4) Vultekst 
verschijnt alleen als je een lay-out met 
tekst kiest. Lightroom laat met woorden 
zien waar je tekst begint.

Stap tweeëntwintig:
Ben je tevreden en ziet alles er goed 
uit (let op typefouten), dan is het tijd 
om (a) het boek naar Blurb te sturen of 
(b) het boek op te slaan als PDF en er-
gens anders te laten drukken. Dit doe 
je allemaal in het bovenste deelven-
ster: Boekinstellingen. Kies bovenaan 
voor Blurb of een PDF of JPEG (voor een 
JPEG-bestand van elke pagina). Kies je 
voor Blurb, kies dan ook een papiersoort 
en geef aan of je aan het eind van het 
boek het Blurb-logo wilt zien (dan krijg 
je korting). Daaronder zie je wat je boek 
ongeveer zal kosten. Koos je voor PDF, 
dan kies je de kwaliteit van de foto’s (ik 
gebruik 80), het kleurprofiel (de meeste 
fotoafdrukservices adviseren sRGB), de 
resolutie (ik koos 240 ppi), de mate van 
verscherping en de papiersoort (ik koos 
Hoog en Glanzend).
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Stap drieëntwintig:
Wil je het boek vanuit Lightroom naar 
Blurb sturen, dan komt nu nog een extra 
stap. Klik onder de deelvensters rechts 
op de knop Boek verzenden naar Blurb 
(zie links). Het dialoogvenster Boek 
kopen verschijnt, waar je inlogt op je 
Blurb-account. (Als je geen account hebt, 
kun je er gratis een aanmaken. Klik dan 
linksonder op de knop Nog geen lid.) 
Kies na het inloggen een boektitel, een 
ondertitel (als je die hebt) en voeg de 
naam van de maker toe (waarschijnlijk je 
eigen naam). Klik op de knop Boek up-
loaden. Over een paar dagen ligt je boek 
in de bus. (Hieronder zie je mijn gedrukte 
Blurb-versie van het boek.) 

TIP: De getallen boven de miniaturen 
op de filmstrip
Een getal (1 of 2 bijvoorbeeld) boven de 
afbeelding in de filmstrip vertelt je dat 
die foto in het boek is geplaatst en ook 
hoe vaak hij is geplaatst.

Stap vierentwintig:
Sla het boek nu eerst op. Misschien wil 
je er later nog meer laten drukken. Klik 
boven de deelvensters rechts op de knop 
Opgeslagen Boek maken. Lightroom 
slaat het boek op in het deelvenster 
Verzamelingen. Het boek is nu altijd 
met één klik bereikbaar. Goed, dat was 
het. Je hebt je eerste boek samengesteld. 
Misschien viel het je op dat ik niets over 
tekst heb gezegd. Dat komt omdat er 
nogal wat mogelijkheden op dat gebied 
zijn, dus dat wilde ik niet even snel tus-
sendoor bespreken. In de volgende para-
graaf lees je meer. 
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Stap een:
Tekst kun je op twee manieren aan je 
fotoboek toevoegen. (1) Kies een pagina-
lay-out waar al tekst in staat. Klik vervol-
gens in het tekstvak en typ je tekst. Of (2) 
ga naar het deelvenster Tekst en markeer 
het selectievakje Fototekst (zie afbeel-
ding). Langs de onderrand van de afbeel-
ding verschijnt een geel, liggend tekst-
vak. Klik in het tekstvak en typ de tekst.

Stap twee:
Het selectievakje Uitlijnen met foto zorgt 
dat als je het formaat van de foto aan-
past, het bijschrift gewoon uitgelijnd 
blijft met de foto. Maak je de cel kleiner, 
dan krimpt de tekst ook. Met de schuif-
regelaar Verschuiving bepaal je hoe ver 
het bijschrift van de foto staat. Hoe ver-
der je naar rechts sleept, hoe verder de 
tekst van de afbeelding komt te staan 
(zie afbeelding). Opmerking: Wil je dat 
Lightroom een tekstvak voor je selecteert, 
kies dan in het menu Bewerken de optie 
Alle tekstcellen selecteren. Dit is bijvoor-
beeld handig als je drie foto’s en drie 
bijschriften hebt en alle bijschriften wilt 
uitschakelen. Kies gewoon Alle tekstcel-
len selecteren en maak het selectievakje 
Fototekst leeg om de tekst te verbergen.

Als je Lightroom al een tijdje gebruikt, weet je dat de tekstmogelijkheden altijd 
nogal beperkt waren. Maar toen het over boeken ging, besloot Adobe een vol-
waardige tekstverwerker in de module Boek op te nemen. Je hebt verbazing-
wekkend veel te zeggen over hoe de tekst eruitziet en waar je hem neerzet. Nu 
hoeven we Adobe alleen nog maar zover te krijgen dat ze ook in de modules 
Presentatie en Afdrukken een kopie van die tekstverwerker plaatsen.

Tekst en bijschriften 
toevoegen
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Stap drie:
Misschien plaats je het bijschrift liever 
boven de foto of over de foto (zie af-
beelding). Gebruik dan de drie knoppen 
onder de schuifregelaar Verschuiving. 
Klik op de knop Op als je tekst over de 
foto wilt. Pas daarna met de schuifrege-
laar Verschuiving de plek van de tekst 
aan. Als je heen en weer sleept, zie je de 
tekst omhoog en omlaag over de foto 
bewegen. Opmerking: Bij een paginavul-
lende foto kun je niets anders dan tekst 
over de foto zetten. Er is immers geen 
witte ruimte boven of onder de foto.

Stap vier:
Je tekst is standaard uitgelijnd op de 
linkerzijde van de foto. In het deelven-
ster Tekst zie je knoppen waarmee je de 
uitlijning aanpast. Kies voor links uitlijnen, 
rechts uitlijnen of centreren. De vierde 
knop, uitvullen, gebruik je alleen als je 
kolommen met tekst hebt. Opmerking: 
Misschien zie je veel minder schuifrege-
laars dan in de afbeelding hiernaast. Klik 
dan op het kleine driehoekje, rechts van 
het woord Teken, om de andere moge-
lijkheden in beeld te brengen.
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Stap vijf:
Op deze foto is witte tekst beter lees-
baar. Markeer de tekst en klik op het 
zwarte kleurvakje. Klik in de kleurkiezer 
op de witte kleurstaal en vervolgens 
op de knop Links uitlijnen (onder in het 
deelvenster). De tekst staat nu erg dicht 
tegen de linkerrand. Maar er is geen 
schuifregelaar om hem wat van de rand 
te halen. Klik ergens naast de foto (in het 
witte gebied eromheen) en beweeg de 
muisaanwijzer naar de linkerkant van het 
tekstvak. Zodra de muisaanwijzer in een 
dubbele pijl verandert, kun je de tekst 
wat naar rechts slepen (zie afbeelding). 
Soms duurt het even voor je die dubbele 
pijl te pakken hebt. Hij is nogal lastig. Als 
je de muisaanwijzer op de boven- of on-
derrand van het tekstvak plaatst, kun je 
de tekst omhoog of omlaag brengen.

Stap zes:
Ook alle andere standaardmogelijkhe-
den die je bij tekst verwacht, vind je 
hier, bijvoorbeeld tekengrootte, dekking 
en regelafstand. Maar er zijn ook wat 
geavanceerdere instellingen die ik niet 
had verwacht, zoals letterspatiëring (de 
ruimte tussen de letters in een woord), 
tekenspatiëring (de ruimte tussen twee 
afzonderlijke letters) en basislijn (het om-
hoog of omlaag brengen van de tekstre-
gel, bijvoorbeeld voor H2O). Met de ver-
volgkeuzelijsten boven in het deelvenster 
kies je het lettertype en de tekenstijl (vet, 
cursief en dergelijke). Helemaal boven 
in het deelvenster vind je een handig-
heidje. Voorinstellingen met populaire 
lettertypen en stijlen. Werk je aan een 
bruidsalbum, kies dan simpelweg Titel - 
bruiloft. Lightroom geeft je een tekenstijl 
die perfect aansluit op bruidsalbums. Dat 
scheelt zoekwerk.
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Stap zeven:
Nu we het toch over voorinstellingen 
hebben: als je tevreden bent met je tekst-
instellingen, kun je ze natuurlijk opslaan 
als voorinstelling. (Kies in de vervolgkeu-
zelijst Voorinstelling tekenstijl de optie 
Huidige instellingen opslaan als nieuwe 
voorinstelling.) Dan hoef je de volgende 
keer niet opnieuw te beginnen. Wil je 
nog een regel tekst toevoegen (naast 
je bijschrift), ga dan naar het deelven-
ster Tekst en markeer het selectievakje 
Paginatekst. Lightroom voegt lager op 
de bladzijde een regel tekst toe. (Met 
de schuifregelaar Verschuiving bepaal 
je zelf de afstand tussen tekst en foto.) 
Natuurlijk kun je ook nu weer met het 
deelvenster Tekst de uitlijning, het letter-
type en andere zaken aanpassen. Denk 
eraan dat je de tekst eerst markeert.

Stap acht:
Misschien kies je in plaats van getallen 
en schuifregelaars liever voor een inter-
actieve benadering. Klik dan op het RAG 
(Rechtstreekse aanpassingsgereedschap). 
Plaats het gereedschap op de tekst en 
sleep omlaag of omhoog om de regelaf-
stand aan te passen. Sleep naar links of 
rechts om de tekengrootte aan te passen 
(dat doe ik hier). Eerlijk gezegd gebruik 
ik dit gereedschap zelden voor tekst. Ik 
vind de schuifregelaars wat sneller, maar 
dat is mijn mening. Dit was wat ik je 
wilde vertellen over bijschriften en tekst 
in je fotoboek. Opmerking: Koos je een 
lay-out met veel tekstruimte, dan kun je 
die tekst in kolommen plaatsen. Gebruik 
daarvoor de schuifregelaar Kolommen, 
onder in het deelvenster Tekst. Met de 
schuifregelaar Tussenruimte bepaal je de 
ruimte tussen de kolommen. Sleep naar 
rechts voor meer ruimte.
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Stap een:
Ga voor het inschakelen van paginanum-
mers naar het deelvenster Pagina en mar-
keer het selectievakje Paginanummers 
(rood omcirkeld in de afbeelding). 
Paginanummers verschijnen standaard 
op de buitenste hoek onderaan linker- en 
rechterpagina’s.

Stap twee:
In de vervolgkeuzelijst, rechts van het 
selectievakje Paginanummers, kun je 
kiezen waar je de nummers wilt zien. 
Met de opties Boven en Onder komt het 
paginanummer middenboven of mid-
denonder op de bladzijde te staan (zie 
afbeelding) Met de optie Zijkant plaats je 
de paginanummering aan de buitenkant 
van het centrum. Hoek aan bovenzijde, 
de naam zegt het al, zet ze in de buiten-
ste hoek boven aan de pagina.

Een andere mooie nieuwe mogelijkheid in de module Boek is automatische 
paginanummering. Je kunt de positie en de opmaak (het lettertype, de grootte 
en dergelijke) bepalen en je kunt zelfs aangeven op welke bladzijde de num-
mering moet beginnen, waarbij je de nummers op lege bladzijden eventueel 
kunt verbergen.

Paginanummers 
toevoegen en 

aanpassen
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Stap drie:
Zodra de nummering zichtbaar is, kun je 
de opmaak aanpassen en bijvoorbeeld 
een ander lettertype of andere teken-
grootte kiezen. Klik op een bladzijde-
nummer en kies vervolgens in het deel-
venster Teksteigenschappen de opmaak 
die je wilt zien. (Ik wijzigde het font hier 
in Trajan en verkleinde het formaat tot 
12 pt).

Stap vier:
Je kunt niet alleen het uiterlijk aanpas-
sen. Je kunt ook kiezen op welke blad-
zijde de nummering begint. Stel dat de 
eerste bladzijde van je fotoboek leeg is. 
Dan beginnen de foto’s of het openings-
verhaal dus op een rechterbladzijde en 
kun je de paginanummers ook op die 
bladzijde laten beginnnen. Klik met de 
rechtermuisknop op het paginanum-
mer en kies in het snelmenu de optie 
Beginpaginanummer (zie afbeelding). En 
als het boek lege bladzijden heeft (mis-
schien wel alle linkerbladzijden), dan kun 
je het paginanummer daar eventueel 
weglaten. Klik dan met de rechtermuis-
knop op het paginanummer op die lege 
bladzijde en kies in het snelmenu de 
optie Paginanummer verbergen.
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Een: Het voordeel van Lange randen 
afstemmen
Als je een voorinstelling voor automati-
sche lay-out maakt (zie de paragraaf ’Je 
eerste boek vanaf het begin’) en de optie 
Foto’s in-/uitzoomen naar Passend kiest, 
staat het selectievakje Lange randen af-
stemmen tot je beschikking. Markeer je 
dit vakje niet, dan zul je zien dat zodra je 
een staande en een liggende foto op de-
zelfde bladzijde plaatst, de staande foto 
veel groter wordt dan de liggende (zie 
afbeelding links). Schakel je Lange randen 
afstemmen in, dan worden de afmetin-
gen altijd op elkaar afgestemd (zie afbeel-
ding rechts). Wil je dat uitgebalanceerde 
effect zonder Automatische lay-out, be-
weeg de muisaanwijzer dan over de hoek 
van de staande foto en sleep met de dub-
bele pijl naar binnen.

Twee: Je favoriete lay-out opslaan
Sla een lay-out waar je tevreden over bent 
op als een favoriet. Dan hoef je nooit meer 
te bedenken waar je hem hebt bewaard. 
Klik in de vervolgkeuzelijst Pagina wijzigen 
op de kleine cirkel die lijkt op een marke-
ring voor een snelle verzameling. De voor-
instelling staat nu tussen de favorieten. En 
stel dat je van mening verandert, dan ga je 
weer naar je favorieten en klik je opnieuw 
op die cirkel om hem uit te schakelen. 
Zodra je wat favorieten hebt aangewezen 
en een voorinstelling voor Automatische 
lay-out maakt, is een van de keuzen in de 
editor de optie Willekeurig uit favorieten: 
een van je favoriete lay-outs wordt geko-
zen. Je kunt zelfs kiezen hoeveel foto’s elke 
bladzijde krijgt (bijvoorbeeld alleen favo-
rieten met een of twee foto’s).

Als je boeken maakt in Lightroom 5 zijn er enkele minder vanzelfsprekende 
dingen om in de gaten te houden. Ik som ze hier op, dan hoef je er nooit meer 
naar te zoeken. Het is allemaal vrij eenvoudig, maar Adobe voegt nou eenmaal 
altijd graag wat mogelijkheden ‘onder de motorkap’ toe. Of geeft ze namen die 
alleen Stephen Hawking snapt. Daarom leek het me goed je dit hier te vertellen.

Vier dingen die je 
moet weten over 

opmaaksjablonen

Zonder Lange randen afstemmen Met Lange randen afstemmen
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Drie: Bladzijden ordenen
Klik in de weergave met meerdere blad-
zijden op de bladzijde die je wilt ver-
plaatsen en klik vervolgens op de gele 
balk met het paginanummer (ik klikte 
hier op bladzijde 5). Sleep de bladzijde 
nu naar de juiste plek in het boek. Wil 
je een spread met twee bladzijden ver-
plaatsen, klik dan op de eerste bladzijde 
om die te selecteren, druk de Shift-toets 
in en klik op de tweede bladzijde om die 
erbij te selecteren. Klik in het paginanum-
mergebied van een van beide bladzijden 
en sleep de spread naar zijn nieuwe plek. 
Zo kun je zelfs een groep bladzijden in 
een keer verplaatsen. Houd de Shift-
toets ingedrukt en klik op de bladzijden 
die je wilt verplaatsen en klik dan op de 
gele balk van een van die geselecteerde 
bladzijden. Sleep ze naar de juiste plek. 
Overigens zet je foto’s snel op een an-
dere pagina door ze eenvoudig te slepen.

Vier: De voor- en achterkaft 
veranderen als je een stofomslag kiest
Als je voor een stofomslag kiest, mag je 
twee extra foto’s kiezen voor op de flap-
pen die naar binnen vouwen (zie afbeel-
ding). Deze zijflappen verschijnen alleen 
als je de optie Hardcover, stofomslag 
kiest.

Vijf: Ik weet dat ik zei dat ik er vier had, 
maar…
Bedenk eens of je een extra laatste 
bladzijde in je boek wilt toevoegen. Een 
bladzijde met het logo van Blurb. Als je 
ze daarvoor toestemming geeft, krijg je 
korting. Hoeveel? Dit boek zou zonder 
die extra bladzijde 35,74 euro kosten. 
En markeer ik het selectievakje om toe-
stemming te geven (in het deelvenster 
Boekinstellingen), dan zakt de prijs naar 
29,44 euro. Dat is dus ongeveer 20% kor-
ting voor een logo op een bladzijde die 
anders toch leeg zou zijn. Het overwegen 
waard.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ In-/uitzoomen op bladzijden
Gebruik Photoshops sneltoetsen voor in- 
en uitzoomen om in of uit te zoomen op 
de bladzijden: zoom in met Command-+ 
(pc: Ctrl-+) en zoom uit met Command-- 
(pc: Ctrl--). 

 ▼ Meerdere foto’s in- of uitzoomen
Staan er meerdere foto’s op je bladzijde 
en wil je op al die foto’s inzoomen, 

selecteer dan de eerste foto, druk de 
Shift-toets in en selecteer alle andere 
foto’s waar je op wilt inzoomen. Sleep 
de schuifregelaar Zoomen naar rechts 
en alle geselecteerde foto’s worden 
tegelijkertijd groter weergegeven.

 ▼ Lightroom zet je boek om naar 
sRGB voor afdrukken

De meeste fotolaboratoria willen dat je 
afbeeldingen in sRGB opstuurt. Voor je 
boek hoef je hier niet over na te denken. 
Lightroom zet de foto’s in je boek auto-
matisch om naar sRGB zodra je het boek 
naar Blurb stuurt.

 ▼ Een afbeelding op een bladzijde 
bijwerken

Soms kom je in je boek een foto tegen 
die net wat lichter, donkerder of con-
trast rijker zou moeten zijn. Klik op die 
foto en druk op de D-toets voor de 
module Ontwikkelen. Bewerk de foto 
en ga met Command-Option-4 (pc: Ctrl-
Alt-4) terug naar de module Boek. Ga 
verder waar je was gebleven.

 ▼ Grotere voorvertoning van 
spreads

In de weergavemodus met meerdere 
bladzijden (waar je de spreads met twee 

bladzijden bekijkt) kun je het formaat 
van de miniaturen aanpassen. Pas het 
formaat aan met de schuifregelaar 
Miniaturen die je rechts op de werkbalk 
(onder het voorvertoningsgebied) vindt. 
Dit doet het vooral goed in combinatie 
met de volgende tip.

 ▼ Een groter beeld voor het 
sorteren van bladzijden

Probeer dit eens als je de spreads met 
twee bladzijden in de juiste volgorde 
zet: verberg alle deelvensters met Shift-
Tab. Zo is er veel meer ruimte voor de 
voorvertoning van je boek. Bovendien 
sleep je met zoveel meer ruimte de 
bladzijden gemakkelijker naar de juiste 
plek.

 ▼ Vier sneltoetsen waarmee je 
tijd bespaart

Bij het maken van boeken besparen de 
volgende sneltoetsen je flink wat tijd. 

Met (1) Command-E (pc: Ctrl-E) schakel 
je snel over naar de weergave met 
meerdere bladzijden. (2) Command-R 
(pc: Ctrl-R) geeft je de weergave met 
spreads. (3) Met Command-T (pc: Ctrl-T) 
krijg je de weergave met een bladzijde 
en (4) met Command-U (pc: Ctrl-U) krijg 
je een ingezoomde weergave van de  
 

bladzijde. Deze laatste is vooral handig 
als je snel wat tekst wilt controleren.

 ▼ Pagina’s toevoegen
Met de knop Pagina toevoegen, onder 
in het deelvenster Pagina, voeg je een 
nieuwe lege bladzijde aan het einde 
van je boek toe. Wil je voor de bladzijde 

waar je op werkt een bladzijde toevoe-
gen, klik dan met de rechtermuisknop 
op de bladzijde en kies Pagina toevoe-
gen.

 ▼ Waarom je Automatische  
Lay-out moet proberen voor je 
de foto’s op volgorde legt

Een groot voordeel van Lightrooms 
automatische lay-out is dat Lightrooms 
willekeur soms onverwacht fantastische 
combinaties oplevert. Foto’s die je zelf 

nooit naast elkaar had geplaatst. Dit 
toevalsprincipe levert me bijna altijd 
wel drie of vier geweldige resultaten op. 
Probeer het maar eens uit, dan snap je 
wat ik bedoel.

 ▼ Het probleempje bij eigen 
paginaopmaak

Als je de opmaak van een pagina 
aanpast en opslaat als een aangepaste 
bladzijde, onthoudt Lightroom hoeveel 
cellen je had, wat de posities daarvan 
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Lightroom-tips  >  >

waren en zelfs of je een tekstveld had 
en waar dat stond. Het probleem zit 
hem er in dat Lightroom niet onthoudt 

of je deze cellen had ingesteld op Foto 
in-/uitzoomen tot deze celvullend is, 
ook de tekstopmaak wordt vergeten en 
ook of de tekst in meerdere kolommen 
stond. Hé, er moet iets overblijven voor 
Lightroom 6, nietwaar?

 ▼ De opmaak van een 
paginanummer aanpassen

Standaard hebben alle automatisch 
toegevoegde paginanummers dezelfde 
opmaak. Ze hebben allemaal het letter-
type, het formaat en andere opmaak-
kenmerken die je koos. Maar stel nou 
dat je ergens een donkere bladzijde 
hebt waar je het paginanummer wit wilt 
hebben? Of stel dat voor een handvol 

bladzijden de paginanummering te 
donker, te licht of te klein of te groot is. 
Klik dan met de rechtermuisknop op het 
betreffende paginanummer en kies in 
het snelmenu de optie Paginanummer-
stijl algemeen toepassen om die optie 
uit te schakelen. Selecteer vervolgens 
het paginanummer op die bladzijde en 
kies in het deelvenster Teksteigenschap-
pen wit als tekstkleur. Bewerk op deze 
manier ook de andere paginanummers.

 ▼ Afzonderlijke bijschriften onder 
naast elkaar geplaatste foto’s

Als je op een bladzijde met meerdere 
afbeeldingen (bijvoorbeeld drie cel-
len) onder elke foto een bijschrift wilt 
plaatsen, klik dan op de eerste foto, 
houd de Command-toets (pc: Ctrl-
toets) ingedrukt en klik op de andere 

twee afbeeldingen om ze alle drie te 
selecteren. Markeer vervolgens in het 
deelvenster Teksteigenschappen het 
selectievakje Fototekst. Onder elke 
geselecteerde foto staat nu een veld 
voor het bijschrift.

 ▼ Metagegevens van de foto als 
bijschrift

Markeer in het deelvenster Teksteigen-
schappen het selectievakje Fototekst. 
Rechts daarvan zie je een vervolgkeuze-
lijst met opties voor bijschriften, die in 

Lightroom 5 zijn aangevuld met nieuwe 
mogelijkheden als het toevoegen van 
metagegevens van de foto (bijvoor-
beeld de belichting of cameramerk en 

-model). Of genereer zelf bijschriften. 
Kies dan de optie Bewerken. In de Tekst-
sjablooneditor kun je vrijwel elke variant 
die je kunt bedenken genereren. In het 
deelvenster Teken kun je overigens het 
lettertype, tekenformaat en andere 
teksteigenschappen aanpassen.

 ▼ De positie van een bijschrift 
vastzetten

Als je ergens op je pagina een bijschrift 
toevoegde en je wilt niet dat deze per 
ongeluk van plek verandert (bijvoor-
beeld als je afbeeldingen verwisselt of 
cellen verplaatst), klik dan op het vier-
kant met daarin een klein zwart vierkant 
aan de rand van het bijschriftveld. Het 
vakje wordt geel, wat aangeeft dat de 
positie vastgelegd is. Klik opnieuw op 
dat kleine vierkant als je de tekst toch 
wilt verplaatsen.

 ▼ Geldbesparende papiertip
Wil je snel wat euro’s op je fotoboek 
besparen, kies dan in het deelven-
ster Boekinstellingen bij Blurb de 

nieuwe papieroptie Standaard. Dan 
wordt papier van mindere kwaliteit 
gebruikt (perfect als je een klein 
voorbeeldboek maakt voordat je 
het grote en duurdere eigenlijke 
boek afdrukt). Met een boek in lig-
gend formaat met een harde kaft 
met bedrukte omslag bespaarde ik 
met deze standaardoptie 13% ten 
opzichte van Premium Lustre. (Houd 
er rekening mee dat de bladzijden 
minder dik zijn en je daardoor soms 
wat van de afbeelding van de tegen-
overliggende bladzijde ziet.) 

 ▼ Een enkele pagina bekijken
Dubbelklik op een willekeurige 
pagina voor een grotere weergave 
in een pagina.
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Fotograaf: Scott Kelby  Sluitertijd: 1/640 s  Brandpuntsafstand: 112 mm  Diafragma: ƒ/5.3
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HOOFDSTUK 11

Dia-avond
Je werk presenteren

Weet je wat moeilijker is dan een overtuigen-
de schermpresentatie van je werk te maken, 
compleet met een bewegende achtergrond 
en emotioneel geladen achtergrondmuziek? 
Een televisieshow, muzieknummer of filmtitel 
zoeken met het woord ‘presentatie’. Je hebt 
overigens geen idee hoeveel problemen 
dat woord bij mijn redactrice veroorzaakte. 
In mijn vorige boek gebruikte ik namelijk 
het woord ‘diavoorstelling’ voor de presen-
tatie die je in de module Presentatie maakt. 
Natuurlijk was het woord ‘presentatie’ beter 
geweest, maar ik noem het nou eenmaal al 
jaren een diavoorstelling. Toen ik de druk-
proeven van het Lightroom 4-boek bekeek, 
viel me op dat mijn redactrice overal waar 
ik ‘diavoorstelling’ had geschreven dat had 
veranderd in ‘presentatie’. Bij deze uitgave 
vroeg ik van tevoren of ze zo veel mogelijk 
mijn gebruik van ‘diavoorstelling’ wilde 
handhaven. Daar werd ze niet vrolijk van. 
En dat vond ik zorgwekkend, want ze is van 

nature een van de vrolijkste en opgewektste 
mensen in de redactiewereld. Ik dacht dat 
ik haar er wel een beetje mee kon pesten 
en dat ze de tweedeling uiteindelijk wel zou 
begrijpen. Ze ging met tegenzin akkoord en 
keerde terug naar haar kamer. Maar tijdens 
de eindredactie van dit boek kwam ze naar 
me toe en zodra ze tegenover me ging zitten, 
zag ik dat er iets aan de hand was. Dat komt 
niet vaak voor, dus ik gaf haar al mijn aan-
dacht. Ze vertelde me opnieuw hoe verve-
lend ze het vond dat we twee verschillende 
woorden gebruiken voor een en hetzelfde 
ding. Ze raasde tien minuten door tot ze 
uiteindelijk een mes trok. Tot dat moment 
had ik eigenlijk niet begrepen hoe belangrijk 
dit voor haar was. Dus ik gaf toe en beloofde 
het werkwoord presenteren in de titel van dit 
hoofdstuk te gebruiken. Het andere goede 
nieuws is dat de hechtingen er over twee 
weken uit mogen.
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Stap een:
Ga met de toetsencombinatie Com-
mand-Option-5 (pc: Ctrl-Alt-5) naar de 
module Presentatie. Net als in de module 
Bibliotheek, vind je hier bij de linkerdeel-
vensters het deelvenster Verzamelingen. 
Daarmee heb je direct toegang tot de 
foto’s in alle verzamelingen. Klik eerst op 
de verzameling met de foto’s die je in de 
presentatie wilt. (Opmerking: Staan de 
foto’s niet in een verzameling, maak het 
jezelf dan wat makkelijker door ze toch 
eerst in een verzameling te zetten. Druk 
op de G-toets om naar de module Biblio-
theek te gaan en maak een nieuwe ver-
zameling met de foto’s voor de presen-
tatie. Keer daarna terug naar de module 
Presentatie en klik in het deelvenster Ver-
zamelingen op de nieuwe verzameling.)

Stap twee:
Lightroom speelt de foto’s (of dia’s) stan-
daard af in de volgorde waarin ze op 
de filmstrip staan. (De eerste foto links 
verschijnt het eerst, dan de tweede enzo-
voort.) Tussen de dia’s is een korte over-
gang. Wil je alleen bepaalde foto’s in de 
voorstelling opnemen, selecteer die dan 
op de filmstrip en kies in de vervolgkeu-
zelijst op de werkbalk onder het centrale 
voorvertoningsgebied de optie Geselec-
teerde foto’s (zie afbeelding). Je ziet dat je 
ook alleen de met een vlag gemarkeerde 
foto’s in de voorstelling kunt opnemen.

Hier lees je hoe je een snelle presentatie (of diavoorstelling) maakt met de inge-
bouwde sjablonen van Lightroom. Je zult je verbazen over hoe eenvoudig dit is, 
maar de ware kracht van de module Presentatie komt pas naar voren zodra je 
zelf sjablonen gaat maken. En dat doen we hierna, maar je moet dit eerst leren. 
Begin daarom hier, dan loop je straks bij het aanpassen niet tegen problemen 
aan.

Een snelle, 
eenvoudige 
presentatie 

samenstellen
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Stap drie:
Voor een andere volgorde klik en sleep 
je de dia’s in de volgorde die je wilt. (Hier 
sleepte ik de derde foto helemaal naar 
links zodat hij de eerste dia in de serie 
werd.) Dus ga je gang. Klik en sleep de 
foto’s in de volgorde die je in de diavoor-
stelling wilt. (Opmerking: De volgorde 
kun je later altijd nog aanpassen door op 
de filmstrip te klikken en slepen.)

Stap vier:
De eerste keer dat je in de module Pre-
sentatie komt, worden de foto’s in de 
standaardsjabloon voor diavoorstellin-
gen getoond. Die heeft een lichtgrijze 
achtergrond met verloop met linksboven 
in witte letters je hoofdnaamplaatje. (Ver-
war deze niet met het standaardsjabloon 
in de Sjabloonbrowser. En ja, het ziet 
behoorlijk belabberd uit, maar dat lossen 
we straks op.) Klik op een willekeurige 
andere foto op de filmstrip en bekijk hoe 
die eruitziet in de huidige opmaak.

Wordt vervolgd
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Stap vijf:
Als je wilt, kun je een van de andere sjablo-
nen van Lightroom gebruiken. Je vindt ze 
in de Sjabloonbrowser, bij de linker deel-
vensters. Klik niet gelijk op de sjabloon die 
je wilt bekijken. Beweeg in het deelvenster 
Sjabloonbrowser gewoon de muisaanwij-
zer over de naam van de sjabloon voor een 
voorvertoning van die sjabloon. Hier be-
woog ik de muisaanwijzer over de sjabloon 
Bijschrift en classificatie. In het deelvenster 
Voorvertoning zie je dat de foto voor een 
lichtgrijze achtergrond met verloop wordt 
geplaatst en rond de foto komen een witte 
lijn en een slagschaduw. Heb je sterren 
toegekend aan de foto, dan verschijnen 
die linksboven in de foto en had je in de 
module Bibliotheek in het deelvenster 
Metagegevens een omschrijving gegeven, 
dan komt die onder in de dia te staan.

Stap zes:
Klik op de werkbalk onder het centrale 
voorvertoningsgebied op de knop Voor-
vertoning voor een snelle voorvertoning 
van de presentatie. (Het is een naar rechts 
wijzende driehoek, zoals de afspeelknop 
op een dvd-speler.) In het centrale voor-
vertoningsgebied speelt Lightroom een 
voorvertoning van de diavoorstelling. 
Hoewel deze in dat venster exact het-
zelfde formaat heeft, zie je deze nu zon-
der hulplijnen, met overgangen en met 
muziek. (Als je muziek hebt toegevoegd, 
wat we nog niet hebben besproken, dus 
waarschijnlijk heb je dat niet, maar hé, je 
weet maar nooit.) Klik op de vierkante 
stopknop, links op de werkbalk, om de 
voorvertoning te stoppen. Klik om te 
pauzeren op de twee verticale lijnen waar 
eerst de afspeelknop was (zie afbeelding).

TIP: Alles is toeval
Dia’s worden standaard getoond in de 
volgorde waarin ze op de filmstrip staan. 
Wil je een willekeurige volgorde, zet dan 
in het deelvenster Afspelen (bij de deel-
vensters rechts) een vinkje in het selectie-
vakje Willekeurige volgorde.



 Je werk presenteren / Hoofdstuk 11 367

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Stap zeven:
Wil je een foto uit de diavoorstelling ver-
wijderen, verwijder hem dan uit je verza-
meling. Klik in de verzameling op de foto 
en druk op Delete (pc: Backspace). Of 
kies op de werkbalk in de vervolgkeuze-
lijst Gebruik de optie Geselecteerde foto’s 
en zorg dat je die foto niet selecteert. 
Omdat ik hier de foto van stap zes verwij-
derde door op de Delete-knop te druk-
ken, zie je nu de volgende foto op de 
filmstrip. Dit is overigens nog een voor-
deel van verzamelingen ten opzichte van 
mappen. Was dit een map in plaats van 
een verzameling, dan had je de foto uit 
Lightroom en zelfs van je computer ver-
wijderd. Ieks!

Stap acht:
Nadat je de laatste aanpassingen hebt 
gemaakt, is het tijd voor de schermvul-
lende eindversie. Klik op de knop Afspe-
len, onder de rechter deelvensters. Zodra 
je op die knop klikt, begint de diavoor-
stelling in schermvullend formaat (zie 
afbeelding). Druk op de Esc-toets om de 
schermvullende modus te verlaten en 
terug te keren naar de module Presenta-
tie. Dat was het. Je hebt een eenvoudige 
diavoorstelling gemaakt. In de volgende 
paragrafen lees je hoe je diavoorstellin-
gen aanpast aan je eigen stijl.

TIP: Een instantdiavoorstelling
In zei het al eerder in dit boek, maar het 
kan geen kwaad het nog eens te mel-
den. Ook zonder de module Presentatie 
kun je altijd vanuit elke module een dia-
voorstelling maken. Selecteer dan op de 
filmstrip de foto’s die je in de presentatie 
wilt en gebruik de toetsencombinatie 
Command-Return (pc: Ctrl-Enter). De dia-
voorstelling start schermvullend.
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Stap een:
Misschien vind je de ingebouwde dia-
sjablonen van Lightroom niet zo gewel-
dig, maar ze zijn wel een fantastisch uit-
gangspunt voor het creëren van je eigen 
stijl. We maken een diavoorstelling van 
een vakantie. Ga eerst in de module Pre-
sentatie naar het deelvenster Verzamelin-
gen (bij de deelvensters links) en klik op 
de verzameling vakantiefoto’s die je wilt 
gebruiken. Klik vervolgens in het deel-
venster Sjabloonbrowser op de sjabloon-
optie EXIF-metagegevens. (De foto komt 
voor een zwarte achtergrond te staan en 
krijgt een dunne witte rand. Rechtsboven 
en onder de foto staat informatie over 
de foto en in de hoek linksboven staat je 
logo.)

Stap twee:
Nu we de sjabloon hebben geladen, heb 
je de linker deelvensters niet meer nodig. 
Druk op de toets F7 om ze te verbergen. 
Als eerste wil ik van die EXIF-informatie af. 
(Degenen die je vakantiefoto’s bekijken 
zijn vast niet geïnteresseerd in de ISO- of 
belichtingsinstellingen.) Maak daarom 
in het deelvenster Bedekkingen het se-
lectievakje Tekstbedekkingen leeg (zie 
afbeelding). Je logo blijft wel zichtbaar, 
maar de gegevens rechtsboven en onder 
zijn nu verborgen.

TIP: De tekstgrootte aanpassen
Heb je eenmaal aangepaste tekst ge-
maakt, dan pas je het formaat daarvan 
aan door op een hoekpunt te klikken 
en naar buiten te slepen (de tekst wordt 
groter) of naar binnen (hij wordt kleiner).

De ingebouwde sjablonen zijn prima., maar na een presentatie of twee ga 
je toch dingen zeggen als ‘Ik zou wel een andere achtergrondkleur willen’ of 
‘Jammer dat ik niet wat tekst onderaan kan zetten’ of ‘Die dia’s mogen er eigen-
lijk wel wat beter uitzien’. Hier lees je hoe je de presentaties je persoonlijke stijl 
geeft. Ze zien er daarna uit zoals je wilt en bovendien is je eigen stijl vanaf dan 
nog maar één klik verwijderd.

Het uiterlijk van 
je presentatie 

aanpassen
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Stap drie:
We kiezen nu hoe groot de foto’s op de 
dia verschijnen. Voor dit ontwerp maken 
we de foto’s iets kleiner en brengen we 
ze naar de bovenkant van de dia zodat 
we de naam van de studio eronder kun-
nen zetten. De foto wordt binnen de vier 
paginamarges geplaatst (links, rechts, 
boven en onder). In het deelvenster 
Lay-out regel je hoe groot of klein deze 
marges zijn. Markeer het selectievakje 
Hulplijnen tonen om de marges zicht-
baar te maken. Standaard zijn de vier 
marges gekoppeld. Dus als je de linker-
marge vergroot tot 81 pixels, worden de 
andere marges ook zo groot. In dit geval 
passen we de bovenkant en onderkant 
apart aan. Klik daarom eerst op Alle kop-
pelen om de marges te ontkoppelen (de 
kleine ‘lichtjes’ naast de marges gaan uit). 
Klik en sleep de schuifregelaar Onder 
naar 216 px en de schuifregelaar Boven 
naar 144 px. De foto wordt kleiner terwijl 
de marge onder de foto groter wordt (zie 
afbeelding).

TIP: Hulplijnen verplaatsen
Je maakt de foto niet werkelijk kleiner. Je 
verplaatst de hulplijnen voor de marges 
en Lightroom schaalt de foto dan binnen 
die nieuwe marges. Je kunt dit ook direct 
in de dia zelf doen. Plaats de muisaan-
wijzer op een hulplijn. De muisaanwijzer 
krijgt de vorm van een dubbele marge-
verplaatspijl. (Ik heb geen idee of ‘dub-
bele margeverplaatspijl’ de officiële naam 
is, maar ik bedoel die dubbele pijl.) Klik 
en sleep de marges om het formaat van 
de foto te wijzigen. Plaats de muisaanwij-
zer op een hoek (waar twee hulplijnen 
kruisen) om diagonaal te slepen en twee 
lijnen tegelijkertijd te verplaatsen.
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Stap vier:
Nu de foto op zijn plek staat, zetten we 
de studionaam onder de foto. Klik op het 
logo (linksboven in de dia) en sleep het 
naar de onderkant van de foto. (Tijdens 
het slepen klampt het zich als een soort 
Spiderman vast aan de randen. Het idee 
is dat je de tekst beter kunt centreren als 
het zo tegen de randen schiet. In theorie 
een leuk idee…)

TIP: In-/uitzoomen tot kader gevuld is
Zie je een opening tussen de randen van 
de foto en de hulplijnen voor de mar-
ges, dan vul je die direct op met een erg 
coole functie: In-/uitzoomen tot kader 
gevuld is. Door dit selectievakje (in het 
deelvenster Opties) te markeren, neemt 
het formaat van de foto’s proportioneel 
toe tot het gebied binnen de marges he-
lemaal gevuld is. Probeer het maar eens. 
Je gebruikt het waarschijnlijk vaker dan 
je verwacht.

Stap vijf:
Ga voor het aanpassen van je tekst-
logo naar het deelvenster Bedekkin-
gen, klik op de kleine driehoek, rechts 
onder in de voorvertoning, en kies de 
optie Bewerken voor het dialoogven-
ster Naamplaatjes editor (zie afbeelding). 
Vul de naam in die je boven elke foto 
wilt zien en klik op OK. Ik gebruikte hier 
mijn hoofdnaamplaatje en typte Scott 
Kelby | Photography in het lettertype 
Myriad Web Pro, 24 punts. Dat opstaande 
streepje krijg je met de toetsencombi-
natie Shift-\ (backslash). Ik klikte op het 
kleurvakje en maakte de tekst tijdelijk 
zwart zodat hij beter zichtbaar is. Klik 
daarna op OK. De lettergrootte is overi-
gens niet zo heel belangrijk. Pas met de 
schuifregelaar Schaal (in het deelvenster 
Bedekkingen) het formaat van het naam-
plaatje aan of klik in de dia op de tekst 
en sleep een hoekpunt naar buiten. (De 
tekst wordt dan groter.)
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Stap zes:
We bekijken nu hoe de aangepaste op-
maak van de sjabloon eruitziet zonder 
de hulplijnen voor de marges. Gebruik 
de toetsencombinatie Command-Shift-H 
(pc: Ctrl-Shift-H) of maak in het deelven-
ster Lay-out het selectievakje Hulplijnen 
tonen leeg. Je ziet dat de tekst onder 
de foto niet helder wit maar lichtgrijs is. 
(Ik vind dat beter, want wit trekt te veel 
aandacht.) Verlaag voor dit subtiele grijs 
de hoeveelheid Dekking bij het onder-
deel Naamplaatje van het deelvenster 
Bedekkingen. (Je ziet dat ik de dekking 
verlaagde tot 60%.) Wil je de tekst rote-
ren, klik dan eerst op de tekst en gebruik 
vervolgens de twee rotatiepijlen op de 
werkbalk (in de afbeelding rood omcir-
keld).

Stap zeven:
De achtergrond van de presentatie 
kun je elke gewenste kleur geven. In 
dit voorbeeld lijkt donkergrijs me een 
goede keuze. Klik in het deelvenster 
Achtergrond op het kleurvakje Achter-
grondkleur en kies een andere kleur in 
de kleurkiezer. (Ik klikte op een donker-
grijs vakje boven in de kleurkiezer.) In de 
volgende paragraaf lees je meer over het 
aanpassen van de achtergrond.

TIP: Een schaduw achter de tekst van 
je naamplaatje
Misschien heeft je dia een lichte achter-
grondkleur. Voeg dan een slagschaduw 
onder de logotekst toe. Markeer eerst 
onder in het deelvenster Bedekkingen 
het selectievakje Schaduw. Bepaal nu 
de straal (de zachtheid) en de hoek (de 
richting) van de schaduw en de afstand 
tussen schaduw en tekst. Opmerking: Bij 
het schrijven van dit boek was deze be-
werking niet mogelijk in de pc-versie van 
Lightroom.
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Stap acht:
Met deze grijze achtergrond zie je dat de 
EXIF-metagegevenssjabloon een slag-
schaduw onder de foto plaatst. Die is na-
tuurlijk niet zichtbaar tegen een zwarte 
achtergrond. Je vraagt je af waarom 
Adobe die slagschaduw toevoegde aan 
de sjabloon. In het deelvenster Opties 
regel je de grootte, dekking en richting 
van de slagschaduw. (In de paragraaf 
‘Slagschaduw en randen’ lees je meer 
over slagschaduwen.) Op dit moment 
verhogen we alleen de straal voor een 
zachtere schaduw en we verlagen de 
dekking een beetje voor het effect dat je 
hier ziet.

Stap negen:
Een vierkante foto geeft de dia een iets 
kunstzinniger effect. Hoewel het niet 
direct duidelijk is hoe je een vierkante 
foto maakt, is het wel erg eenvoudig. Ver-
plaats eerst de hulplijnen zodat ze een 
vierkant vormen. Dit klinkt logisch, maar 
het wordt een hoofdbreker zodra je ziet 
dat Lightroom de foto binnen dat vier-
kant schaalt zonder de foto bij te snijden 
en de rechthoekige vorm dus handhaaft. 
De oplossing vind je in het deelvenster 
Opties. Markeer daar het selectievakje 
In-/uitzoomen tot kader gevuld is. De 
foto vult nu het hele vierkante gebied 
en je krijgt de vierkante foto die je hier 
ziet. Maak met de schuifregelaar Breedte 
onder Contour in hetzelfde deelvenster 
gelijk ook de rand rond de foto breder. 
(In de paragraaf ‘Slagschaduw en randen’ 
lees je meer over het toevoegen van 
randen.)



 Je werk presenteren / Hoofdstuk 11 373

 Bibliotheek  Ontwikkelen  Kaart  Boek  Presentatie  Afdrukken  Web

Stap tien:
Om in de toekomst de sjabloon met één 
klik toe te kunnen passen in het deelven-
ster Sjabloonbrowser, slaan we hem nu 
op. (Alles wordt dan onthouden: de tekst, 
de achtergrondkleur, noem maar op.) 
Druk op F7 om de linker deelvensters 
weer zichtbaar te maken. Klik boven in 
het deelvenster Sjabloonbrowser op de 
knop met het plusteken (+) voor het dia-
loogvenster Nieuwe sjabloon (zie afbeel-
ding). Geef de sjabloon een naam en kies 
waar je hem wilt opslaan. (Ik koos hier 
voor de map Gebruikerssjablonen, maar 
je kunt ook een nieuwe map maken en 
hem daarin opslaan.)

Stap elf:
Nu je de aangepaste dia als sjabloon 
hebt opgeslagen, kun je dezelfde stijl 
op volledig andere foto’s toepassen. Ga 
naar de module Presentatie en klik in het 
deelvenster Verzamelingen op een an-
dere verzameling. Klik vervolgens in het 
deelvenster Sjabloonbrowser bij Gebrui-
kerssjablonen op de sjabloon die je in de 
vorige stap hebt opgeslagen. De stijl van 
je aangepaste sjabloon wordt direct toe-
gepast op de nieuwe verzameling.
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Stap een:
Maak eerst in de module Bibliotheek 
een verzameling met de video’s en stills 
die je in je presentatie wilt opnemen. (In 
ons voorbeeld gebruiken we video’s van 
de bruiloft en wat stills.) Schakel met de 
toetsencombinatie Command-Option-5 
(pc: Ctrl-Alt-5) over op de module Pre-
sentatie.

Stap twee:
De volgorde in de filmstrip is de volgorde 
waarin je video’s en stills in de presenta-
tie verschijnen. Zet de bestanden daarom 
nu in de volgorde waarin je ze wilt heb-
ben. (Het ziet er trouwens vaak goed 
uit als je begint met een video, gevolgd 
door een still die er vergelijkbaar uitziet.) 
Kies in de sjabloonbrowser links de voor-
instelling Aanpassen aan venstergrootte 
of Breedbeeld. Met een paar kleine in-
grepen maak je van deze presentatie een 
korte film.

TIP: Videoclips bewerken
In hoofdstuk 13 lees je hoe je videoclips 
bijsnijdt, hoe je een openingsbeeld kiest 
en meer van dat soort zaken.

Aan de module Presentatie voegde Adobe in Lightroom 5 niet veel nieuwe 
mogelijkheden toe., maar ze gaven ons wel iets briljants: de mogelijkheid om 
video en stills uit video op te nemen in een presentatie. En daarmee nemen 
onze mogelijkheden enorm toe. Als je huwelijksfotograaf bent, of als je een 
reclamefilmpje wilt maken voor je bedrijf, of een video van je gezinsvakantie, 
ben je voor een eenvoudige film niet langer meer afhankelijk van speciale 
videobewerkings programma’s.

Video in je 
presentatie
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Stap drie:
Ik zou beginnen met een openings-
beeld (zie later in dit hoofdstuk) met de 
namen van het bruidspaar (bijvoorbeeld 
Courtney en Andrew). En voeg ook een 
afsluitend beeld toe. Als je een ongemak-
kelijke stilte aan het einde wilt vermijden, 
raad ik je aan niet een woord als ‘Einde’ 
te gebruiken. Voor een huwelijksvideo 
als deze heb je natuurlijk ook achter-
grondmuziek nodig (zie de paragraaf 
‘Achtergrondmuziek toevoegen’, later in 
dit hoofdstuk). In Lightroom 5 vind je in 
het deelvenster Afspelen een belang-
rijke schuifregelaar die van pas komt als 
je video en stills met elkaar combineert. 
Met de schuifregelaar Audiobalans stem 
je de achtergrondmuziek en geluiden 
die op de video staan op elkaar af. Sleep 
helemaal naar rechts om alleen de ach-
tergrondmuziek te laten horen. En sleep 
naar links voor het geluid van de video. 
Zet je de schuifregelaar halverwege, dan 
hoor je beide geluidsbronnen. Breng al 
schuivend de geluiden zo in balans met 
elkaar.

Stap vier:
Klik voor een voorvertoning van je pre-
sentatie rechtsonder de deelvensters op 
de knop Voorvertoning. Zodra je klikt, 
begint de presentatie (inclusief het ope-
ningsbeeld, zoals je hiernaast ziet) in de 
gekozen volgorde, die alle bewegende 
en stilstaande beelden laat zien. De af-
zonderlijke beelden vloeien in elkaar over 
(wat je overigens regelt met de schuifre-
gelaar Vervagen in het deelvenster Afspe-
len). En meer hoef je niet te doen. 
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Stap een:
We bereiden de foto eerst even voor. Klik 
in het deelvenster Sjabloonbrowser op 
de sjabloon Bijschrift en classificatie. Nu 
vereenvoudigen we de opmaak. Maak in 
het deelvenster Opties (bovenaan bij de 
rechter deelvensters) de selectievakjes 
Contour en Projectieschaduw leeg. Klik 
vervolgens links boven de foto op het 
kruispunt van de hulplijnen en sleep 
naar binnen tot de foto kleiner is en dich-
ter tegen de rechter onderkant van het 
kader staat (zie afbeelding). Maak hierna 
het selectievakje Hulplijnen tonen leeg. . 
Haal nu in het deelvenster Bedekkingen 
de vinkjes uit de selectievakjes Tekstbe-
dekkingen en Classificatiesterren. 

Stap twee:
Schakel in het deelvenster Achtergrond 
de optie Kleur voor verloop uit, zodat de 
achtergrond geen verloop meer heeft. 
Zoek in de filmstrip de foto die je als 
achtergrondafbeelding wilt, sleep hem 
naar het deelvenster Achtergrond en 
zet hem neer op het vak voor de ach-
tergrondafbeelding bij het onderdeel 
Achtergrondafbeelding. (Zie afbeelding; 
markeer eventueel eerst het selectie-
vakje Achtergrondafbeelding.) De foto 
verschijnt nu als achtergrond achter de 
geselecteerde foto. Omdat de achter-
grondfoto een dekking van 100% heeft, 
zal hij met de voorgrondfoto strijden om 
aandacht. Om die reden vervagen we de 
achtergrondfoto meestal. Hij wordt dan 
vager en subtieler en de hoofdfoto valt 
weer goed op.

Naast een egale kleur en een verloop kun je ook een foto als achtergrond 
gebruiken. Het verminderen van de dekking van de foto zorgt daarbij voor een 
subtiele vervaging van de achtergrond. Mijn enige bezwaar hierbij is dat elke 
dia dezelfde achtergrond krijgt. Dus je kunt het achtergrondeffect niet steeds 
variëren of afwisselen met een egale achtergrond. Hier kijken we eerst naar een 
eenvoudige fotoachtergrond, vervolgens gaan we een stapje verder en we ein-
digen met een paar trucjes waarmee je creatieve achtergronden maakt.

Een foto als 
achtergrond
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Stap drie:
Verlaag voor dat achtergrondeffect nu de 
dekking van de achtergrondafbeelding 
tot 50%. De foto vervaagt naar grijs. Wil 
je liever dat de achtergrondfoto vervaagt 
naar wit, stel de achtergrondkleur dan 
in op wit. (Klik op het kleurvakje en kies 
wit in de kleurkiezer.) Wil je dat de ach-
tergrond niet naar grijs maar naar zwart 
vervaagt, kies dan zwart als achtergrond-
kleur. Het hangt natuurlijk van de foto af 
welke kleur het beste past.

Stap vier:
Klik op de knop Voorvertoning of op de 
knop Afspelen. De dia’s worden afge-
speeld met de gekozen achtergrondaf-
beelding. Zoals gezegd verschijnt achter 
elke foto dezelfde achtergrond.
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Stap vijf:
In de voorgaande stappen gebruikten 
we voor de achtergrond een foto uit de-
zelfde verzameling. Voor een heel ander 
effect kun je ook afbeeldingen gebruiken 
die speciaal ontworpen zijn als achter-
grond. Voor het voorbeeld dat je hier 
ziet, kocht ik een achtergrondafbeelding 
bij iStock photo. Ik ging naar de website 
(www.istockphoto.com), zocht met de 
zoekterm ‘photo frames’ op fotolijsten en 
dit was een van de resultaten. Ik kocht de 
foto en importeerde hem in Lightroom. 
Eenmaal in Lightroom sleepte ik hem 
eerst naar de verzameling waarin ik hem 
wilde gebruiken en vervolgens sleepte 
ik hem vanuit die verzameling naar het 
onderdeel Achtergrondafbeelding van 
het deelvenster Achtergrond. (Opmer-
king: De meeste royalty-vrije foto’s koop 
ik bij iStockphoto of op www.fotolia.com, 
maar vrijwel elke aanbieder van stock-
foto’s biedt voor een paar euro foto’s van 
kaders en lijsten.)

Stap zes:
Hier zie je een ander voorbeeld van een 
eenvoudige achtergrond die je voor 
je presentatie kunt downloaden. Ver-
geet niet dat je de foto nadat je hem in 
Lightroom hebt geïmporteerd eerst in 
de juiste verzameling plaatst. En sleep 
hem dan vanuit die verzameling naar 
het deelvenster Achtergrond. In dit 
voorbeeld verschijnen alle dia’s van de 
presentatie in de iPad. Het enige wat 
hier lastig is, is dat de foto precies in de 
iPad moet passen. Dat los je als volgt op. 
Schakel (1) eerst in het deelvenster Op-
ties het selectievakje In-/uitzoomen tot 
kader gevuld is in. Schakel vervolgens 
(2) in het deelvenster Lay-out de optie 
Alles koppelen uit, maak de hulplijnen 
zichtbaar en sleep ze naar de randen 
van het scherm. Dat is eenvoudiger dan 
het klinkt, want je kunt de hulplijnen 
gewoon in het voorvertoningsgebied 
verplaatsen.
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Stap zeven:
Ik heb een trucje bedacht waarmee je nog 
sneller een foto in je achtergrond plaatst, 
compleet met schaduw: gebruik een af-
beelding niet als achtergrondafbeelding 
maar als naamplaatje. Hier zie je een 
dia frame dat ik op iStock photo kocht. Ik 
opende de foto in Photoshop, selecteerde 
het diaframe en zette het op een eigen 
laag. Vervolgens selecteerde ik het venster 
in het midden en verwijderde dat (zodat 
de dia doorzichtig werd). Daarna voegde 
ik in die opening een slagschaduw toe 
en verwijderde ik de achtergrondlaag. Ik 
sloeg het bestand op als PNG-bestand om 
de transparantie te behouden. Markeer 
in Lightroom in het deelvenster Bedek-
kingen het selectievakje Naamplaatje en 
klik op het driehoekje rechtsonder de 
voorvertoning van het naamplaatje. Kies 
in de vervolgkeuzelijst de optie Bewerken. 
Markeer in het dialoogvenster Naam-
plaatjeseditor het keuzerondje Grafisch 
naamplaatje gebruiken en klik vervolgens 
op de knop Bestand zoeken. Zoek het be-
stand met het diaframe en klik op OK. Pas 
in het voorvertoningsgebied het formaat 
van het naamplaatje (sleep de hoekpun-
ten) en het formaat van de afbeelding 
(verplaats de marges) aan. Controleer in 
het deelvenster Opties of de optie In-/uit-
zoomen tot kader gevuld is ingeschakeld.

BONUSVIDEO:
In een video leg ik stap voor stap uit hoe 
je naamplaatjes met transparantie maakt. 
Je vindt de video op http://kelbytraining.
com/books/LR5.

Stap acht:
Hier zie je een andere variant met een 
fotolijst die ik op iStockphoto kocht. Het 
enige verschil is dat ik in het deelven-
ster Achtergrond de achtergrondkleur 
van grijs naar wit veranderde. Je weet nu 
welke mogelijkheden deze achtergron-
den en naamplaatjes bieden. Laten we 
ze nu samenbrengen voor een echt crea-
tieve lay-out.
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Stap negen:
We beginnen hier van voren af aan. Klik 
in het deelvenster Sjabloonbrowser op 
de sjabloon Bijschrift en classificatie. Ver-
wijder vervolgens in het deelvenster Be-
dekkingen de vinkjes in de selectievakjes 
Classificatiesterren en Tekstbedekking en 
controleer of de optie Naamplaatje ook 
is uitgeschakeld. Verwijder in het deel-
venster Achtergrond het vinkje in het 
selectievakje Kleur voor verloop. Schakel 
daarna in het deelvenster Opties de op-
ties Contour en Projectieschaduw uit. Pas 
nu met de hulplijnen voor de marges het 
formaat van de afbeelding zo aan, dat 
je de eenvoudige, schone indeling krijgt 
zoals hiernaast.

Stap tien:
Ik zocht op iStockphoto een oude land-
kaart. (Ik gebruikte de zoekterm ‘old 
map’ en dit was het eerste zoekresultaat. 
Perfect!) Importeer de oude landkaart in 
Lightroom en sleep hem vervolgens naar 
de verzameling waarin je hem nodig 
hebt. Sleep de landkaart vervolgens van-
uit de verzameling naar het deelvenster 
Achtergrond en plaats hem in het on-
derdeel Achtergrondafbeelding. Dit is de 
achtergrond voor je dia.
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Stap elf:
In mijn zoektocht naar fotolijsten kwam 
ik op iStockphoto deze antiek uitziende 
fotolijst tegen. Voordat we deze lijst als 
grafisch naamplaatje kunnen gebruiken, 
bewerken we hem eerst in Photoshop. 
Maak het midden en het omringende 
gebied van de fotolijst transparant, ge-
bruik daarvoor de techniek uit stap zeven. 
Zouden we het midden niet transparant 
maken, dan zou je een wit vak in en 
rond je lijst zien en zou het effect verlo-
ren gaan. Een lichte slagschaduw langs 
de binnenrand van de fotolijst, wekt de 
indruk dat de foto zich echt in de lijst be-
vindt. Ga na het uitvoeren van de trans-
parantietruc terug naar Lightroom en 
markeer in het deelvenster Bedekkingen 
het selectievakje Naamplaatje. Klik op 
het driehoekje rechtsonder in de voor-
vertoning van het naamplaatje en kies 
de optie Bewerken. Markeer in het dia-
loogvenster Naamplaatjeseditor het keu-
zerondje Grafisch naamplaatje gebruiken, 
zoek het bestand met de fotolijst en klik 
op OK. Pas vervolgens in de voorverto-
ning het formaat van het naamplaatje en 
dat van de afbeelding aan.

Stap twaalf:
Zorg dat het selectievakje Renderen ach-
ter afbeelding gemarkeerd is als je wilt 
dat de fotolijst voor de foto verschijnt 
(zoals in stap elf). Verwijder het vinkje 
voor een ander effect, waarbij de foto 
over de lijst verschijnt. Omdat de slag-
schaduw nu niet meer zichtbaar is, ver-
dwijnt ook het effect van diepte. Deze 
laatste variant zie je hiernaast (of bij stap 
elf, afhankelijk van wanneer je het selec-
tievakje Renderen achter afbeelding mar-
keerde). Ik hoop dat je na het lezen van 
deze bladzijden een idee hebt van wat er 
zoal mogelijk is met achtergrondafbeel-
dingen, naamplaatjes en die twee samen.
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Stap een:
Ga voor een slagschaduw naar het deel-
venster Opties en markeer het selectie-
vakje Projectieschaduw. In de meeste 
ingebouwde sjablonen is deze optie in-
geschakeld. (Ook bij de sjabloon Bijschrift 
en classificatie, dat je hier ziet.) Dekking 
bepaalt hoe donker de schaduw wordt 
en Straal bepaalt hoe zacht de schaduw 
wordt. Je vraagt je af waarom ze de schuif-
regelaar niet gewoon Zachtheid noemden. 
Waarschijnlijk zou het dan te makkelijk 
worden. Met de schuifregelaar Verschui-
ving bepaal je de afstand tussen de foto 
en de schaduw. Verhoog de waarde van 
Verschuiving als je de indruk wilt wekken 
dat de foto verder van de achtergrond ligt. 
Met Hoek bepaal je waar het licht vandaan 
komt en standaard bevindt de schaduw 
zich rechtsonder de foto.

Stap twee:
We stellen de slagschaduw iets bij. Verlaag 
de dekking tot 18%, zodat de schaduw 
lichter wordt. Verhoog de waarde bij Ver-
schuiving tot 100%, zodat het lijkt of de 
foto een paar centimeter boven de achter-
grond zweeft. Verlaag Straal tot 48%, zodat 
de schaduw niet zo zacht is en kies tot 
slot bij Hoek voor -41° voor een iets aan-
gepaste positie. Zodra je het selectievakje 
Contour markeert (boven in het deelven-
ster Opties) verschijnt er een rand rond 
de foto. Bij deze ingebouwde sjabloon 
(en ook in enkele andere) zie je de witte, 1 
pixel smalle rand amper. Klik op het kleur-
vakje en kies in de kleurkiezer een andere 
kleur. (Ik koos hier zwart.) Sleep de schuif-
regelaar Breedte naar rechts voor een dik-
kere rand. (Ik sleepte naar 12 px.)

Bij een diavoorstelling tegen een lichte achtergrond of met een foto als ach-
tergrond, kan een slagschaduw helpen om de foto’s los te halen van de achter-
grond. Breng eventueel ook nog een rand om de afbeeldingen aan. De meeste 
ingebouwde sjablonen maken hier al gebruik van. Hier lees je hoe je een slag-
schaduw of een lijn toevoegt of aanpast.

Slagschaduw en 
randen
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Stap een:
Klik op de werkbalk onder de voorver-
toning op de knop ABC. Rechts van de 
knop verschijnen een vervolgkeuzelijst 
en een tekstveld. De standaardinstelling 
voor de vervolgkeuzelijst is Aangepaste 
tekst en in het veld kun je tekst typen, 
die je vervolgens vastlegt door op Return 
(pc: Enter) te drukken. De tekst verschijnt 
in een kader op de dia. Wil je het formaat 
van de tekst aanpassen, sleep dan een 
van de hoekpunten naar buiten. Druk de 
muisknop in op de tekst en sleep om de 
tekst in zijn geheel te verplaatsen. Houd 
de muisknop ingedrukt op de woorden 
Aangepaste tekst voor een lijst met tekst 
met metagegevens die in de foto opge-
slagen kunnen zijn. Kies je bijvoorbeeld 
de optie Datum, dan wordt de datum 
getoond waarop de foto is gemaakt. Kies 
je een van de andere opties, dan wordt 
alleen die informatie getoond, mits die 
in het bestand is opgeslagen. (Dus als je 
in het deelvenster Metagegevens geen 
bijschrift invulde, verschijnt er niets als je 
Bijschrift kiest.)

Stap twee:
Naast of in plaats van tekst kun je ook 
een watermerk toevoegen. Schakel in het 
deelvenster Bedekkingen de optie Water-
merken in en kies in de vervolgkeuzelijst 
de voorinstelling met je watermerk. In 
dit voorbeeld plaatste ik het watermerk 
linksboven. Vergeleken met aangepaste 
tekst heeft een watermerk het voordeel 
dat je een aangepaste sjabloon kunt ge-
bruiken en bovendien voorkom je met 
een lage dekking dat het watermerk de 
onderliggende foto verbergt.

Naast het toevoegen van tekst met het naamplaatje, kun je ook andere regels 
met tekst aan de foto toevoegen. Dat kan tekst zijn die je zelf invoert, maar 

ook informatie die Lightroom uit de EXIF- of metagegevens van de foto haalt 
of andere metagegevens die je bij het importeren van de foto’s toevoegde, 

zoals je copyrightgegevens. Je kunt ook een watermerk aan de dia’s in je pre-
sentatie toevoegen. Dat is handig voor het geval je de presentatie naar een 

klant stuurt of op internet plaatst.

Extra tekst en 
een watermerk 
toevoegen
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Stap een:
Start- en einddia’s maak je in het deel-
venster Titels (bij de rechter deelven-
sters in de module Presentatie). Markeer 
eerst het selectievakje Startscherm om 
de functie in te schakelen. De startdia 
verschijnt een paar seconden in beeld 
(zie afbeelding) en daarna verschijnt de 
eerste foto weer. Oh nee! Dit maakt het 
werken met titels wel heel frustrerend. 
Gelukkig ben ik een handige truc tegen-
gekomen waarmee het startscherm lan-
ger in beeld blijft. Druk de muisknop in 
op de schuifregelaar Schaal. Zolang je de 
muisknop indrukt, denkt de schuifrege-
laar dat je hem gaat gebruiken en net zo-
lang blijft het startscherm in beeld. Met 
het kleurvakje rechts kun je de kleur aan-
passen. (De standaardachtergrondkleur is 
zwart.) Schakel voor het toevoegen van 
je tekst het selectievakje Naamplaatje 
toevoegen in. Je huidige logo of tekst 
verschijnt (zie afbeelding).

Stap twee:
Klik voor het aanpassen van de tekst op 
het kleine naar beneden wijzende drie-
hoekje, rechtsonder in de voorvertoning 
van het naamplaatje en kies de optie 
Bewerken. Lightroom opent het dialoog-
venster Naamplaatsjeseditor (zie afbeel-
ding). Markeer de bestaande tekst en typ 
een andere tekst (in dit geval de naam 
van de bruid) en kies in de vervolgkeuze-
lijst een ander lettertype. Klik op OK om 
de tekst toe te passen op het startscherm. 
Opmerking: Witte tekst is niet zichtbaar in 
het dialoogvenster. Daarom selecteerde 
ik de tekst voor ik hem aanpaste.

Met je eigen start- en einddia’s geef je je presentatie een persoonlijk tintje. Ik 
maak meestal alleen een openingsdia. Het ziet er niet alleen beter uit, maar een 
startdia heeft ook een belangrijke functie: het verbergt de eerste dia in de pre-
sentatie. Zo krijgt de klant de eerste foto pas te zien als de show echt begint.

Start- en einddia’s 
toevoegen
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Stap drie:
Schakel voor het regelen van de tekst-
kleur het selectievakje Kleur vervangen 
in (dit vind je onder de voorvertoning in 
het deelvenster Titels). Klik vervolgens 
op het kleurvakje rechts daarvan. Er ver-
schijnt een kleurkiezer (zie afbeelding). 
Bovenaan staan wat handige kleurvakjes 
in wit, zwart en verschillende grijstinten. 
Kies een van die kleuren of sleep in de 
verticale balk tot je de juiste kleurtint 
hebt en kies vervolgens in de kleurkiezer 
de juiste verzadiging. (In de afbeelding 
zie je dat de grijze kleur die ik koos direct 
wordt overgenomen in de tekst.) Met de 
schuifregelaar Schaal, direct onder de 
kleurregelaars in het deelvenster Titels, 
regel je het formaat van de tekst. 

Stap vier:
Klik op het kleurvak rechts van het selec-
tievakje Startscherm als je de kleur van 
het startscherm wilt veranderen. Ik koos 
hier een donkere, roodbruine tint om je 
een idee te geven van de mogelijkheden. 
De kleur van het naamplaatje paste ik 
ook aan zodat hij bij de achtergrond past. 
Ben je tevreden met de opmaak van de 
tekst (ik wens je succes, want het bewer-
ken in de Naamplaatsjeseditor is echt…
nou ja… het is verdraaid lastig en dat is 
nog vriendelijk gezegd), dan kun je in het 
voorvertoningsgebied de voorvertoning 
van de diavoorstelling bekijken. De af-
sluitende dia werkt hetzelfde. Schakel de 
functie eerst in door in het deelvenster 
Titels het selectievakje Eindscherm in te 
schakelen en kies vervolgens de achter-
grondkleur, de lettergrootte en dergelijke 
zoals je dat ook voor de startdia deed.
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Stap een:
Ga bij de rechter deelvensters naar het 
deelvenster Afspelen en markeer het 
selectievakje Audio en klik op de knop 
Muziek selecteren (zie afbeelding). Zoek 
in het standaarddialoogvenster dat ver-
schijnt het muziekbestand dat je bij de 
presentatie laat horen en klik op Openen.

Opmerking: Lightroom verwacht dat je 
muziek is opgeslagen in het bestandsfor-
maat MP3 of AAC. Het herkent dus geen 
WAV-bestanden. Gebruik je de iTunes-
software van Apple, dan kan de software 
een muziekbestand voor je omzetten 
in AAC. Klik in je muziekbibliotheek op 
het nummer dat je wilt omzetten en kies 
in het menu Geavanceerd van iTunes 
de optie Maak versie voor AAC aan. Het 
nieuwe bestand verschijnt direct onder 
het originele nummer. (De bestanden 
staan in de iTunes-map in je muziekmap.)

In een presentatie maakt de juiste achtergrondmuziek een wereld van verschil. 
Krijg je de kans het werk van professionals te zien, dan merk je dat ze muziek 
kiezen die emoties opwekt en de beelden prachtig ondersteunt. In Lightroom 
kun je achtergrondmuziek toevoegen aan de presentatie. En het is zelfs moge-
lijk die muziek in te bedden in de presentatie, zodat hij ook in andere program-
ma’s dan Lightroom bewaard blijft. Daar kom ik straks nog op terug, nu voegen 
we eerst wat achtergrondmuziek toe.

Achtergrondmuziek 
toevoegen
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Stap twee:
Als je de presentatie nu start (of de voor-
vertoning ervan bekijkt), speelt op de 
achtergrond de gekozen muziek. Klik op 
de knop Aanpassen aan muziek als je wilt 
dat Lightroom automatisch de lengte 
van de presentatie aanpast aan de lengte 
van de muziek die je koos. Deze knop 
past de lengte en overgangsperiode van 
de dia’s aan de lengte van het gekozen 
nummer aan. (De knop doet dus het re-
kenwerk voor je.)

BONUSTIP: Ideeën voor 
achtergrondmuziek
Ik weet hoe lastig het is om goede ach-
tergrondmuziek te vinden. Sinds ik van 
enkele instructeurs bij de Photoshop 
World Conference & Expo hoorde dat 
ze rechtenvrije muziekstukken van Tri-
ple Scoop Music in hun presentaties 
gebruikten, ben ik fan van Triple Scoop 
Music (www.triplescoopmusic.com). En 
als muzikant ben ik onder de indruk 
van de kwaliteit van het materiaal. Dat 
is het echte werk. Dus breng eens een 
bezoekje aan Triple Scoop Music en doe 
wat ideëen op. Zonder veel rompslomp 
vind je er muziek voor je presentatie waar 
je dan net zo eenvoudig een licentie voor 
regelt.
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Stap een:
In het deelvenster Afspelen bepaal je 
hoe lang je dia’s in beeld blijven. Ga naar 
de schuifregelaars onder Presentatie 
handmatig en stel met Dia’s in hoeveel 
seconden elke foto in beeld blijft. Bepaal 
met de schuifregelaar Vervagen hoe 
lang de overgang tussen de foto’s duurt. 
In Lightroom 5 worden foto’s niet meer 
langzaam zwart (of een andere kleur), 
maar vloeien ze over in de volgende 
foto. Markeer het selectievakje Presen-
tatie handmatig als je de dia’s zelf wilt 
doorbladeren, bijvoorbeeld als je er een 
verhaal bij vertelt. Met de pijltoets rechts 
op je toetsenbord ga je dan naar de 
volgende dia (je krijgt nu wel een harde 
overgang tussen de dia’s).

Stap twee:
Er blijven een paar andere opties over die 
ik hier wil noemen. (1) De foto’s worden 
standaard afgespeeld in de volgorde 
waarin ze op de filmstrip staan, tenzij je 
het selectievakje Willekeurige volgorde 
markeert. (2) Na afloop van de laatste dia 
begint de presentatie standaard weer op-
nieuw (en opnieuw en opnieuw), tenzij je 
het selectievakje Herhalen leegmaakt.

In het deelvenster Afspelen van de module Presentatie kies je naast muziek ook 
hoe lang dia’s in beeld blijven, de duur van de overgang tussen dia’s en zelfs 
de kleur van de overgang. Je mag kiezen of Lightroom de dia’s in willekeurige 
volgorde afspeelt en of de voorstelling na de laatste dia weer opnieuw begint. 
Ook kun je de voorvertoning voorbereiden, zodat je presentatie niet wordt on-
derbroken omdat afbeeldingsgegevens nog gerenderd worden.

De duur van de dia’s
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Stap een:
Klik onder de linker deelvensters op de 
knop Video exporteren als je de presen-
tatie in een videobestandsformaat wilt 
opslaan (zie afbeelding).

Stap twee:
Lightroom opent het dialoogvenster 
Presentatie exporteren naar video (zie 
afbeelding) met de vervolgkeuzelijst 
Voorinstellingen video met verschillende 
videoformaten. Kies je een bepaald for-
maat, dan vertelt Lightroom direct onder 
het menu waar dat formaat het beste 
mee werkt en welke software het for-
maat kan lezen. Geef je presentatie een 
naam, kies een formaat en klik op Expor-
teren (pc: Opslaan). Lightroom maakt het 
bestand in het formaat dat je koos en in 
een compatibel formaat voor dat type 
video.

Soms wil je de presentatie aan een ander laten zien. En dat is geen probleem als 
diegene in de buurt is. Dan laat je gewoon de presentatie in Lightroom zien. Maar 

soms zit een klant aan de andere kant van de stad of aan de andere kant van het 
land. Je kunt de presentatie in meerdere formaten opslaan, zoals Windows Movie 

Format, QuickTime, Flash en H.264, en de foto’s, opmaak, achtergrondmuziek en 
overgangen blijven gewoon behouden. Prachtig! Je kunt de presentatie zelfs als 

PDF opslaan, maar helaas ben je de achtergrondmuziek dan kwijt.

Je presentatie delen
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Stap drie:
De andere exportoptie is je presentatie op-
slaan als PDF. Omdat het bestandsformaat 
de bestandsgrootte flink inperkt, is een 
PDF ideaal als je de presentatie per e-mail 
wilt verzenden. Het grote nadeel is natuur-
lijk dat je geen muziek kunt meesturen en 
juist die muziek is voor sommige klanten 
zo belangrijk. Is het ontbreken van de mu-
ziek geen probleem, overweeg dan een 
PDF. Klik eenvoudig onder de linker deel-
vensters op de knop PDF Exporteren voor 
het dialoogvenster Presentatie exporteren 
als PDF (zie afbeelding). Geef je presentatie 
een naam. Onder in het dialoogvenster zie 
je de schuifregelaar Kwaliteit. Hoe hoger 
de kwaliteit, hoe groter het bestand (en dat 
speelt een rol als je het bestand per e-mail 
verstuurt.) Ik kies bij Kwaliteit meestal voor 
80 en ik markeer altijd het selectievakje Au-
tomatisch volledig scherm tonen. Dan ziet 
de ontvanger de presentatie zonder an-
dere afleiding op het scherm. De breedte 
en hoogte worden automatisch ingevuld. 
Vul lagere waarden in als je vanwege het 
verzenden via e-mail kleinere afbeeldingen 
wilt. Lightroom schaalt de foto’s dan auto-
matisch kleiner, zonder de verhoudingen 
te verliezen. Klik als je klaar bent op de 
knop Exporteren (pc: Opslaan).

Stap vier:
Zodra je klant (of vriend, collega, familie-
lid, reclasseringsambtenaar enzovoort) 
dubbelklikt op je PDF, wordt automatisch 
Acrobat Reader gestart en begint de pre-
sentatie met volledige schermweergave. 
Inclusief de soepele overgangen tussen 
de afzonderlijke dia’s.

TIP: Bestandsnamen toevoegen aan 
een PDF
Misschien wil je deze PDF ter goedkeu-
ring naar een klant sturen. Ga dan eerst 
naar de module Presentatie en maak de 
bestandsnaam als tekstbedekking zicht-
baar voor je de PDF genereert. Zo kan 
je klant je direct de namen noemen van 
goedgekeurde foto’s.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Een beter begin van je 
diavoorstelling

Een van mijn grootste diavoorstellings-
klachten over Lightroom 1 was dat de 

kijker de eerste dia al zag voordat de 
presentatie begon. (Dus als het bruids-
paar binnenkomt, zien ze zodra ze gaan 
zitten meteen al de eerste foto op het 
scherm, zonder muziek, zonder drama 
en dergelijke waardoor elk emotioneel 
effect teniet wordt gedaan.) Eerder in 
dit hoofdstuk zag je dat je nu in Light-
room gebruik kunt maken van start- en 
eindia’s, weet je nog? Dus ga je gang, 
maak een startdia of laat hem zwart, 
maar vink wel het selectievakje Start-
scherm aan in het deelvesnter Titels. 
Hier is de tip: als je een diavoorstelling 
aan een klant laat zien, start de presen-
tatie dan voor de klant binnen is en druk 
op de spatiebalk zodra het eerste beeld 
verschijnt. Als de klant nu plaatsneemt, 
ziet hij niet de eerste foto maar een 
zwart scherm (of je titeldia). Wil je de 
presentatie beginnen, druk dan weer op 
de spatiebalk en de diavoorstelling gaat 
van start.

 ▼ Gedetailleerd diadesign
Hoewel je presentaties vanaf nul in 
Lightroom kunt opbouwen, is er geen 
wet die zegt dat je de dia’s in Lightroom 
moet ontwerpen. Wil je dingen doen 
die niet mogelijk zijn in Lightroom, 
maak de dia’s dan in Photoshop, sla ze 
op als JPEG-bestand, importeer ze weer 
in Lightroom, breng ze naar de opmaak 
van de diavoorstelling, voeg achter-
grondmuziek toe enzovoort.

 ▼ Voorvertoning van de foto’s in 
de diavoorstelling

Rechts op de werkbalk onder het 
centrale voorvertoningsgebied vertelt 
Lightroom hoeveel foto’s er in de hui-

dige verzameling staan. Beweeg je de 
muisaanwijzer over die tekst, dan ver-
andert hij van vorm. Klik en sleep naar 
links of rechts om de andere foto’s in de 
diavoorstelling te bekijken in de huidige 
opmaak van de diavoorstelling. (Het is 
een van die dingen die je moet uitpro-
beren en dan valt het kwartje.)

 ▼ De functie van de roteerpijlen
Op de werkbalk zie je twee rotatiepijlen, 
maar ze zijn nooit beschikbaar. Dat 

komt omdat ze niet voor het roteren 
van foto’s zijn. Ze zijn voor het roteren 
van tekst die je maakte. (Tekst voeg je 
toe door op de knop ABC te klikken.)

 ▼ Verzamelingen onthouden de 
laatstgebruikte sjabloon

Het deelvenster Verzamelingen staat 
ook in de module Presentatie. (Dat las 
je al eerder in dit hoofdstuk.) Maar deze 

verzamelingen hebben een geheugen. 
Ze onthouden automatisch de laatst-
gebruikte sjabloon die je gebruikte 
voor een diavoorstelling met de foto’s 
in die verzameling. Maar ze weten niet 
precies welke foto’s je gebruikte. Ze 
weten wel welke sjabloon je gebruikte, 
dus de opmaak is hetzelfde. Maar had 
je oorspronkelijk slechts enkele foto’s 
uit de verzameling geselecteerd voor 
de presentatie, dan weten ze dat niet 
meer. Klik dan met de rechtermuisknop 
op de verzameling en kies de optie 
Presentatie maken. Lightroom maakt 
een verzameling met alleen de foto’s 
van die ene diavoorstelling, in de juiste 
volgorde en met de juiste sjabloon. Dus 
als je dezelfde diavoorstelling nog eens 
wilt (zelfde uiterlijk, zelfde foto’s, zelfde 
volgorde), dan is die maar één klik ver-
wijderd.
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HOOFDSTUK 12

Digitaal: de film
Video van je digitale camera

Zoals je weet, is het in mijn boeken traditie 
om hoofdstukken naar een lied, een film of 
een televisieshow te noemen. Dit hoofdstuk 
noemde ik naar een film. Nou ja, ongeveer. 
Eigenlijk is de hoofdstuktitel meestal een 
filmtitel. Goed, het ‘digitaal’ niet, maar heb je 
enig idee hoeveel films ‘the movie’ (de film) 
in hun titel hebben? Denk maar aan Sex and 
the City, the movie of Mama Mia, the movie. 
En geloof het of niet, er is zelfs een film die 
gewoon The Movie heet. Nee, dat verzin ik 
niet. (Hoewel ik het zou kunnen verzinnen. 
Maar in dit zeldzame geval bestaat die film 
echt. Maar omdat niemand van ons iemand 
kent die de film heeft gezien, weet je waar-
schijnlijk niet 100% zeker of ik het niet alsnog 
bedacht heb. Dat maakt het allemaal zo las-
tig.) Deze hoofdstuk inleidingen hangen met 

de dunste draadjes aan elkaar. En je hoeft 
maar een minuutje op zoek te gaan naar The 
Movie om te ontdekken dat het een korte 
film van slechts 7 minuten is. Niet eens een 
echte film dus. (Als je ervan uitgaat dat een 
film lang duurt.) Een van de sterren is Fiona 
Foulkes. En net als jij heb ik geen idee wie 
dat is. Maar er was een prinses Fiona in de 
film Shrek en haar stem werd gesproken door 
Cameron Diaz, die ooit iets had met Justin 
Timberlake, die in de film The Social Network 
speelde. En het was Timberlake die zei dat 
acteur en danser Kenny Wormald de hoofd-
rol moest krijgen in de remake van de film 
Footloose, die oorspronkelijk werd gespeeld 
door (jawel) Kevin Bacon. En dat bewijst dat 
het woord ‘digitaal’ maar 6 stappen is verwij-
derd van ‘de film’.
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Stap een:
Een video importeer je in Lightroom net 
zoals een foto. Aan de kleine videoca-
mera linksonder in de miniatuur zie je in 
het importeervenster dat het bestand 
een videobestand is. (Lightroom 5 onder-
steunt de meeste digitale videoformaten, 
dus je loopt bijna geen risico op proble-
men bij het importeren.) Zodra het be-
stand in Lightroom is, kun je alles doen 
wat je anders met een foto doet, zoals 
in een verzameling zetten of vlaggen en 
metagegevens toevoegen. Na het impor-
teren van de video zie je dat kleine came-
raatje niet meer. In plaats daarvan staat 
linksonder in de miniatuur de complete 
lengte van de video. Zo heeft deze video 
een lengte van 12 seconden.

Stap twee:
Als je de muisaanwijzer over de miniatuur 
naar links of rechts beweegt, blader je als 
het ware door de video. Hoewel je niet 
alle frames ziet langskomen, is het een 
handig gereedschap als je twee of drie 
vergelijkbare clips hebt en wilt weten 
welke je nodig hebt. Stel dat je meerdere 
korte filmpjes hebt van een bruidspaar 
dat de bruidstaart aansnijdt. Wil je weten 
waar ze daadwerkelijk de taart aansijden 
(na het snijden), dan blader je snel de 
filmpjes door en vind je zonder de video 
te starten toch het gezochte fragment.

In eerdere Lightroom-versies kon je stukjes video importeren van je digitale 
camera en… tja, dat was het eigenlijk wel. In Lightroom 5 kun je veel meer: van 
het bijsnijden van een video tot het toevoegen van speciale effecten als zwart-wit 
en gesplitste tinten. Eigenlijk kun je alles wat je met foto’s kunt doen nu ook met 
video (inclusief contrast toevoegen, kleurtinten aanpassen of standaarddingen 
zoals de kleur van meerdere video’s op elkaar afstemmen). En hier lees je wat je 
moet doen.

Video’s bewerken
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Stap drie:
Dubbelklik op een video om hem te 
openen in de weergavemodus Loep 
(zie afbeelding). Klik op de afspeelknop 
onder de video of druk op de spatie-
balk van je toetsenbord om de video te 
starten of stoppen. Sleep de knop in de 
afspeelbalk onder de video om door de 
video te bladeren (alsof je snel vooruit of 
achteruit spoelt). Bij het afspelen worden 
het beeld en het geluid afgespeeld, maar 
Lightroom zelf heeft geen volumeknop. 
Regel het volume met de regelaar van je 
computer.

Stap vier:
Klik op het ronde pictogram rechts op 
de afspeelbalk als je de video wilt bijsnij-
den. Misschien wil je het einde inkorten 
of wil je de video een paar seconden 
later starten. Zodra je op die knop klikt, 
verschijnt het bijsnijdvenster (zie afbeel-
ding). Bijsnijden kan op twee manieren. 
Een manier is een van de verticale eind-
markeringen links of rechts van de video 
naar binnen te slepen (zie afbeelding). 
De andere manier is het plaatsen van bij-
snijdpunten die aangeven waar de video 
start en stopt. Druk op de spatiebalk en 
laat de video afspelen. Gebruik de toet-
sencombinatie Shift-I zodra de video op 
het punt komt waar je hem eigenlijk wilt 
laten beginnen. Met deze toetsencombi-
natie leg je het beginpunt voor bijsnijden 
vast. Gebruik Shift-O op het moment dat 
de video bij het moment is beland waar 
je de film wilt laten stoppen. Alles na dat 
punt wordt weggesneden. Beide metho-
den doen hetzelfde, dus kies wat je het 
prettigste vindt.

Wordt vervolgd
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Stap vijf:
Het bijsnijden van video heeft een inte-
ressante eigenschap: de video wordt niet 
permanent bijgesneden. Het origineel is 
altijd beschermd. Zodra je het bestand 
exporteert (daarover straks meer), maakt 
Lightroom een kopie die wordt bijgesne-
den. (En wat je in Lightroom ziet, wordt 
ook bijgesneden.) Je kunt op elk mo-
ment terugkeren naar de originele video 
en die eindmarkeringen weer naar bui-
ten trekken (zie afbeelding).

Stap zes:
Goed, laten we naar het volgende kij-
ken. Misschien heeft een vriend van je 
weleens een video op YouTube gezet 
en als je dan de miniatuur van die video 
bekijkt, zie je een scène waarin iedereen 
met open mond en halfgesloten ogen 
staat. Ken je dat? Niet de meest flatteuze 
pose. Dat komt doordat de miniatuur wil-
lekeurig uit een frame in de eerste secon-
den van de video wordt gekozen. (Niet 
het allereerste frame, want als de video 
met een zwart beeld begint, zou dat een 
zwarte miniatuur opleveren, wat weinig 
over de video zegt.) In Lightroom kun je 
zelf bepalen welk frame de miniatuur (of 
in videotaal ‘posterframe’) wordt. En dit 
is handig als je vier of vijf vergelijkbare 
filmpjes hebt, want dan breng je met de 
miniatuur het onderscheid aan. En als je 
het bestand exporteert, gaat die minia-
tuur mee. Zoek in het begin van de video 
een frame dat je als miniatuur wilt ge-
bruiken. Klik vervolgens op de optiebalk 
op de Frame-knop (de kleine rechthoek 
links van de knop voor bijsnijden) en kies 
de optie Posterframe instellen (zie afbeel-
ding). Vanaf nu is deze afbeelding de mi-
niatuur van deze video.
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Wordt vervolgd

Stap zeven:
Misschien wil je van een bepaald beeld 
in je video een still maken. Dan doe je 
hetzelfde als in de vorige stap: zoek in de 
video het frame waarvan je een still wilt 
maken, klik op de knop voor bijsnijden, 
maar kies nu de optie Frame vastleggen. 
Lightroom maakt een tweede bestand 
(een JPEG-bestand zoals elke andere 
foto) en plaatst dat rechts van de video 
op de filmstrip (zie afbeelding). Als je 
deze video nog niet in een verzameling 
hebt gezet, wordt de JPEG-afbeelding bij 
je video gestapeld. (In hoofdstuk 2 lees 
je wat stapelen is en waarom het handig 
is.) Je herkent dit aan het getal 2, links-
boven in de miniatuur. (Zo weet je dat 
de stapel uit twee afbeeldingen bestaat.) 
Nogmaals, dat gebeurt alleen als je video 
niet in een verzameling staat (zoals in dit 
voorbeeld).

Stap acht:
Het is belangrijk dat je weet hoe je een 
still uit de video haalt, want met die tech-
niek stappen we nu over op het leuke 
deel: we gaan speciale effecten toepas-
sen. Klik nu, gewoon voor de lol, eens 
op je video en schakel met de D-toets 
over naar de module Ontwikkelen. In 
het centrale voorvertoningsgebied zie 
je de melding: ‘Video niet ondersteund 
in Ontwikkelen.’ Geen angst, we hebben 
nog een kans. Druk op de G-toets om 
weer in de rasterweergave van de mo-
dule Bibliotheek te belanden en kijk eens 
naar de deelvensters rechts. Zie je die re-
gelaars bij Snel ontwikkelen? Inderdaad. 
Die kunnen we voor onze video gebrui-
ken. (Oké, niet allemaal, maar in elk geval 
de belangrijkste. Ik laat je zo zien hoe je 
meer bewerkingsmogelijkheden krijgt.)
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Stap negen:
We proberen het gewoon eens. Dub bel-
klik op de video en klik vervolgens bij 
Contrast drie of vier keer op de knop met 
de dubbele pijl naar rechts. Zie je hoe 
contrastrijk het beeld nu is? Dat beïn-
vloedt niet alleen de miniatuur, maar de 
volledige video. Gaaf, niet waar? Enkele 
bewerkingsregelaars zijn niet beschik-
baar. Op videobestanden kun je namelijk 
niet alle onderdelen van Snel ontwikke-
len toepassen. (Zo kun je de helderheid, 
hooglichten en schaduwen niet aanpas-
sen.) Maar zoals gezegd laat ik zo zien 
hoe je meer mogelijkheden krijgt.

Stap tien:
Ga dus naar het deelvenster Snel bewer-
ken als je de witbalans voor de volledige 
video wilt bijstellen (dat is pas handig!), 
de video donkerder of lichter wilt maken 
(met Belichting) of juist levendigere 
kleuren wilt zien (met Levendigheid). 
Toch zijn er nog best wat aanpassings-
mogelijkheden in deze module die je 
best graag had willen gebruiken, niet 
waar? Inderdaad. Dus wat doen we? We 
spelen vals. Met een slim trucje maak 
je veel meer (maar niet alle) regelaars 
in de module Ontwikkelen beschik-
baar. Daarvoor haal je een frame uit de 
video die je vervolgens in de module 
Ontwikkelen bijwerkt met alles wat je 
wilt, van Kleurtintcurve tot het deelven-
ster HSL. En terwijl je dit doet, worden 
dezelfde bewerkingen op de volledige 
video toegepast. Bizar, ik weet het! Goed, 
tijd voor een test. Klik onder in het deel-
venster Snel ontwikkelen op de knop 
Alles herstellen en selecteer een willekeu-
rig frame in je video. (Klik op de vierkante 
knop, rechts van de afspeelbalk en kies 
de optie Frame vastleggen). Wacht tot de 
JPEG-afbeelding in de filmstrip verschijnt 
en druk de D-toets in om over te stappen 
naar de module Ontwikkelen.
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Stap elf:
Met Lightrooms Automatisch synchroni-
seren zorgen we dat alle effecten die je 
op de ene afbeelding toepast, overgeno-
men worden voor andere geselecteerde 
afbeeldingen (of in ons geval zelfs een 
video). Probeer het maar eens: ga naar 
de filmstrip en klik op de afbeelding. 
Gebruik de Command-toets (pc: Ctrl-
toets) en klik op de video. Beide bestan-
den zijn nu geselecteerd. Kijk of bij de 
deelvensters rechts of onderaan de optie 
Automatisch synchroniseren is ingescha-
keld (zie afbeelding). Pas nu de witbalans, 
de belichting, het contrast, de levendig-
heid en andere kenmerken of effecten 
aan. En al die aanpassingen worden 
automatisch overgenomen in de video 
die je selecteerde. Bij Temperatuur en 
Kleurtint verlaagde ik de waarde tot -40. 
Voor Contrast koos ik -20. Levendigheid 
en Verzadiging bracht ik naar -30. Daarna 
verlaagde ik in het deelvenster Kleur (bij 
de deelvensters HSL/Kleur/Zwart-wit) bij 
Rood de waarde bij Verzadiging tot -40 
en bracht ik de waarde bij Luminantie 
(ook voor rood) op +10. Zo krijg je dit 
bleke effect. (Opmerking: Het kan een 
minuut of twee duren voor de aanpassin-
gen in de videominiatuur verschijnen.)

Stap twaalf:
Wat doe je als je een fantastische bewer-
king op een andere video wilt toepassen? 
Sla hem dan op als voorinstelling. Dan 
pas je hem met een klik in het deelven-
ster Snel ontwikkelen van de module 
Bibliotheek toe. Ga voor het opslaan 
van de voorinstelling naar het deelven-
ster Voorinstellingen (links in de module 
Ontwikkelen) en klik op het plusteken 
rechts van de deelvensternaam. Klik in 
het dialoogvenster eerst op de knop 
Geen inschakelen en markeer alleen de 
selectievakjes van wijzigingen die je net 
hebt aangebracht. Geef de voorinstelling 
een beschrijvende naam en klik op de 
knop Maken (zie afbeelding).
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Stap dertien:
We zetten de voorinstelling direct aan 
het werk. Klik onder de deelvensters 
rechts op de knop Herstel en druk op de 
G-toets om terug te keren naar de ras-
terweergave van de module Bibliotheek. 
Dubbelklik op de video. Open boven in 
het deelvenster Snel bewerken de ver-
volgkeuzelijst met voorinstellingen en 
kies onder Gebruikersvoorinstellingen de 
zojuist opgeslagen voorinstelling. Het ef-
fect wordt nu op de hele video toegepast. 
Als je de bijsnijdbalk nog in beeld hebt, 
kun je dat daar goed zien (zie afbeelding).

TIP: Wat je niet kunt aanpassen in video
In het deelvenster Standaard van de 
module Ontwikkelen kun je Helderheid, 
Hooglichten en Schaduwen niet aanpas-
sen. Ook in de deelvensters Lenscorrectie 
en Effecten kun je niets doen en het aan-
passingspenseel is ook niet beschikbaar.
Het is wat verwarrend dat deze schuif-
regelaars hun gebruikelijke kleur heb-
ben en beschikbaar lijken. Maar op dit 
moment werk je met een afbeelding en 
is alles mogelijk. Hoe weet je dan of je 
bewerkingen in je video worden opge-
nomen als je ze als voorinstelling toepast 
of als je synchroniseert? Kijk tijdens de 
bewerkingen naar de miniaturen op de 
filmstrip. Zie je alleen de miniatuur van 
het JPEG-bestand veranderen, dan wordt 
het niet toegepast op de video. Of sla 
de bewerkingen op als een voorinstel-
ling. Zie je in het dialoogvenster bij stap 
twaalf al die dingen die grijs zijn en niet 
beschikbaar? Die bewerkingen worden 
niet toegepast op video.

Stap veertien:
Vergeet niet dat de bewerkingen geen 
invloed hebben op het oorspronkelijke 
bestand. Ben je uiteindelijk (nu of over 
een jaar) toch niet tevreden met het 
resultaat, dan verwijder je die effecten 
gewoon weer. Klik onder in het deelven-
ster Snel ontwikkelen op de knop Alles 
herstellen (zie afbeelding). 
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Stap vijftien:
Ben je klaar met de bewerkingen, dan 
wil je de video waarschijnlijk buiten 
Lightroom opslaan. Dan kun je hem 
delen of openen in een videobewer-
kingsprogramma, als onderdeel van een 
groter videoproject. Je kunt de video 
niet rechtstreeks vanuit Lightroom e-
mailen (het bestand zou waarschijnlijk 
ook te groot zijn), maar dankzij voorin-
stellingen bij Exporteren kun je hem wel 
rechtstreeks op Facebook of Flickr zetten. 
(In hoofdstuk 8 lees je meer over deze 
voorinstellingen.) Klik nu op de video 
die je wilt exporteren en klik vervolgens 
onder de deelvensters links op de knop 
Exporteren (zie afbeelding). 

TIP: Videovoorkeuren
Eigenlijk zijn er twee voorkeuren 
voor video en je vindt ze op de tab 
Loepweergave in het dialoogvenster 
Weergaveopties Bibliotheek (gebruik 
de toetsencombinatie Command-J [pc: 
Ctrl-J]). Onder in het deelvenster, bij het 
onderdeel Algemeen, vertelt de optie 
Framenummer tonen bij het weerge-
ven van videotijd precies wat het doet: 
het zet naast de tijd het framenummer 
(gaap). De optie daaronder, HD-video van 
conceptkwaliteit, zorgt ervoor dat de HD-
video ook vlekkeloos wordt afgespeeld 
als je geen supersnelle computer hebt. 
De video van conceptkwaliteit heeft een 
lagere resolutie en vraagt bij het afspelen 
van de video minder rekenkracht van je 
computer dan de volledige HD-versie.
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Stap zestien:
Als  je in het dialoogvenster voor expor-
teren een beetje omlaag bladert, beland 
je bij een onderdeel dat helemaal gericht 
is op het exporteren van video (zie af-
beelding). Omdat je op de video die je 
wilt exporteren klikte, is het selectievakje 
Inclusief videobestanden al gemarkeerd. 
Je hoeft nu nog maar twee dingen te 
beslissen. (1) In welk bestandsformaat 
wil je de video opslaan? Ik gebruik H.264, 
want dat wordt breed ondersteund en 
het maakt het bestand kleiner zonder dat 
de kwaliteit er erg op achteruitgaat (zoals 
JPEG voor afbeeldingen). Maar die com-
pressie hangt natuurlijk samen met de (2) 
kwaliteit die je kiest. Kies een lagere kwa-
liteit dan Max als je de video wilt delen 
op internet (bijvoorbeeld op YouTube 
of Animoto). Zodra je een kwaliteit kiest, 
verschijnt rechts daarvan de omvang en 
het aantal fps van het bestand. Zo kun je 
vergelijken. Kies voor Max als je de video 
verder wilt bewerken in een videobewer-
kingsprogramma. In hoofdstuk 8, het ex-
porthoofdstuk, lees je meer over export-
mogelijkheden.

Stap zeventien:
Voor je verdergaat met de rest van het 
boek wil ik je nog een paar voorbeel-
den geven van de mogelijkheden die 
Lightrooms videobewerking biedt. Zelf 
gebruik ik vaak de mogelijkheid om 
huidtinten wat warmer te maken. De 
witbalans voor video stel je in aan de 
hand van een witkaart (in plaats van de 
grijskaart voor foto’s). Technisch gezien 
is de witbalans in orde, maar de kleuren 
zijn wat koel. En mensen zien er vaak wat 
beter uit met warmere kleuren. Pak een 
afbeelding uit de video, neem hem mee 
naar de module Ontwikkelen en sleep de 
schuifregelaar Temperatuur naar rechts, 
richting geel, voor prettigere huidtinten 
van de personen in de video. Vergeet niet 
om Automatisch Synchroniseren in te 
schakelen en selecteer in de filmstrip de 
video en de afbeelding.
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Stap achttien:
Het is ook belangrijk dat je de kleur in 
afzonderlijke video’s op elkaar laat aan-
sluiten, zeker als je deze fragmenten in 
een videobewerking samenvoegt. Dit 
doe je het snelst door een afbeelding uit 
de video te nemen en deze te openen 
in de weergavemodus Loep. Selecteer 
vervolgens dat frame en alle video’s. Blijf 
in de module Bibliotheek en pas met de 
schuifregelaars Witbalans van het deel-
venster Snel ontwikkelen de witbalans 
van de afbeelding aan. Alle geselec-
teerde videofragmenten krijgen dezelfde 
witbalans. Vergeet niet om Automatisch 
Synchroniseren, onder de deelvensters 
rechts, in te schakelen.

Stap negentien:
Verhoog het contrast als je de video’s 
wat meer op een film wilt laten lijken. Ga 
naar de module Bibliotheek, klik op de 
video en klik vervolgens bij Contrast een 
of twee keer op de knop met de dubbele 
pijl naar rechts. Doe daarna hetzelfde bij 
Levendigheid om je video er wat meer 
uit te laten springen. Dit zijn vrij gebrui-
kelijke bewerkingen. Natuurlijk kun je 
ook andere dingen, zoals speciale effec-
ten, eenvoudig toepassen. Wat dacht je 
van een video in zwart-wit, waarbij een 
kleur behouden blijft. Maak daarvoor 
een afbeelding van een frame en open 
die in de module Ontwikkelen. Bedenk 
welke kleur je wilt houden (bijvoorbeeld 
rood). Klik boven in het deelvenster HSL 
op Verzadiging en kies het Rechtstreekse 
aanpassingsgereedschap (linksboven in 
het deelvenster). Klik met dat gereed-
schap op een willekeurige kleur, behalve 
de kleur die je wilt behouden. Sleep om-
laag tot alles zwart-wit is (deze video is 
niet zo geschikt, maar hier liet ik alleen 
wat kleur in een paar jurken en de bloe-
men). Keer terug en pas de wijzigingen 
toe op je video.
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Fotograaf: Scott Kelby  Sluitertijd: 1/30 s  Brandpuntsafstand: 14 mm  Diafragma: ƒ/11
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HOOFDSTUK 13

Het grote plaatje
Je foto’s afdrukken

Tegenwoordig drukken we op de ontspan-
knop en gebeurt daarna het meeste op een 
computerbeeldscherm. Laten we het eens 
anders bekijken. Het maken van de foto 
duurt 1/2000e seconde, maar daarna hebben 
we in Lightroom 10 minuten nodig om de 
foto te verwerken. Het meeste werk vindt 
dus na het maken van de foto zelf plaats. 
Toch denkt de gemiddelde persoon eerder 
aan die 1/2000e seconde dan aan de 10 
minuten die we nodig hebben voor het in 
balans brengen, verscherpen, retoucheren 
en dergelijke. Zij beschouwen de 1/2000e 
seconde als het ‘echte’ werk en de rest vinden 
ze (gelukkig) nauwelijks noemenswaardig. 
Laat je deze mensen een foto op je beeld-
scherm zien, dan beseffen ze weer dat het 
allemaal gebaseerd is op software. Ze zien 

je foto, opgesloten in een beeldscherm en 
foto’s in een webgalerie bevinden zich in 
een ‘wolk’, dus die zijn ook niet echt. Voor de 
meeste niet-fotografen wordt een foto pas 
echt zodra hij op papier staat. Anders is het 
in hun ogen slechts een gemanipuleerde 
afbeelding op een computer. Als een soort 
moderne dr. Frankenstein heb je dit ‘ding’ 
gecreëerd en om dat wezen leven in te bla-
zen heb je een schakelaar (van de printer) 
nodig. Hoewel je niet verplicht bent om 
tijdens het afdrukken met een duivelse lach 
naar de hemel te kijken en ‘het leeft!’ te roe-
pen, kan ik je vertellen dat de meeste profes-
sionele fotografen dat wel doen. (Zij printen 
ook het liefst tijdens duistere, stormachtige 
nachten.) Nu weet je het.
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Stap een:
Klik voor je iets in de module Afdrukken 
doet eerst op de knop Pagina-instelling 
onder de linker deelvensters en kies 
een papierformaat. Klik vervolgens in 
het deelvenster Sjabloonbrowser op de 
sjabloon Kunstafdruk. Op je scherm ver-
schijnt de eerste foto van je verzameling 
in de lay-out die je in het voorbeeld ziet. 
(Tenzij je een foto selecteerde, dan ver-
schijnt die in beeld.) Overigens heeft deze 
module ook het deelvenster Verzamelin-
gen. Je hoeft dus niet naar een andere 
module als je een andere verzameling 
wilt gebruiken. Linksboven in de voorver-
toning staan wat regels informatie. Deze 
gegevens worden niet op de foto afge-
drukt. Kies eventueel in het menu Weer-
gave de optie Info-overlay tonen om de 
tekst uit te schakelen.

Stap twee:
Wil je meerdere foto’s afdrukken, klik dan 
terwijl je Command-toets (pc: Ctrl-toets) 
ingedrukt houdt in de filmstrip op alle 
foto’s die je wilt afdrukken. Lightroom 
voegt automatisch de benodigde pa-
gina’s toe. (Als ik hier zesentwintig foto’s 
had geselecteerd, zou je onder het voor-
vertoningsgebied zien dat dit foto 1 van 
26 was. Boven in het deelvenster Lay-
outstijl zie je drie stijlen. Deze eerste stijl 
heet Enkele afbeelding/contactblad en 
plaatst elke foto in een cel waarvan je het 
formaat kunt aanpassen. Markeer in het 
deelvenster Hulplijnen het selectievakje 
Hulplijnen tonen om de cel van de foto 
zichtbaar te maken. Nu zie je ook de pagi-
namarges (lichtgrijs) en je afbeeldingscel 
(zwart omlijnd).

Was je al enthousiast over alles wat je tot nu toe hebt gelezen, dan is Afdrukken 
de module waar je verliefd op wordt. Werkelijk superslim ontworpen. (Ik ken 
geen programma met een betere, eenvoudigere en functionelere afdrukfunctie 
dan Lightroom.) De ingebouwde sjablonen maken het afdrukken niet alleen 
eenvoudiger, maar ook nog leuk. En ze zijn een perfect startpunt voor het 
maken en opslaan van je eigen sjablonen.

Afzonderlijke foto’s 
afdrukken
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Stap drie:
Als je naar de indeling in stap twee kijkt, 
zie je dat de foto de cel van links naar 
rechts vult, maar dat er boven en bene-
den de foto een opening is. Lightroom 
plaatst afbeeldingen standaard zo dat de 
hele foto zichtbaar is. Wil je de cel hele-
maal vullen, markeer dan in het deelven-
ster Afbeeldingsinstellingen het selec-
tievakje Zoomen en vullend maken. De 
foto vult nu de hele cel. Natuurlijk wordt 
de foto wel iets bijgesneden (bij deze op-
maak in elk geval). Deze optie Zoomen 
en vullend maken is speciaal ontworpen 
voor contactafdrukken, en in de loop 
van dit hoofdstuk zul je dit kleine selec-
tievakje gaan waarderen, want je kunt er 
verdraaid leuke dingen mee doen. Dus 
geef het selectievakje nog niet op, zelfs al 
wordt de foto nu iets bijgesneden. Je zult 
het snel erg nuttig gaan vinden.

Stap vier:
Laten we gelijk het hele idee van de cel 
doorwerken, want als je dit eenmaal 
snapt, is de rest eenvoudig. Om te begin-
nen verandert het formaat van de foto 
niet als je het formaat van de cel aanpast 
terwijl je het selectievakje Zoomen en 
vullend maken hebt gemarkeerd. Dat 
betekent dat de foto wordt bijgesneden 
als je de cel kleiner maakt, en dat is bij 
bepaalde indelingen echt handig. Wil je 
zien wat ik bedoel, ga dan naar het deel-
venster Lay-out. Onder in het deelvenster 
zie je de schuifregelaars Celgrootte. Als 
je de schuifregelaar Hoogte naar links 
sleept (tot 14 cm), zie je hoe de boven- 
en onderkant van de foto naar binnen 
schuiven en doet de foto wat aan een 
breedbeeldopname denken.

Wordt vervolgd
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Stap vijf:
Sleep nu de schuifregelaar Hoogte terug 
naar rechts naar zijn oorspronkelijke 
plek en sleep de schuifregelaar Breedte 
naar links voor een smallere foto. Omdat 
dit een liggende foto is, wordt alles al-
leen maar kleiner als je de hoogte van 
de cel aanpast. Maar zodra je met de 
schuifregelaar Breedte sleept, zoals we 
hier deden, wordt de hele foto kleiner 
tot hij weer de originele, niet-gezoomde 
breedte heeft. Vervolgens schuiven de 
zijkanten van de cel naar binnen zonder 
dat het formaat verder wordt aangepast. 
(Over een minuutje is dit allemaal glas-
helder.) Zie je hoe beide zijkanten van 
de cel naar binnen zijn geschoven? Deze 
hoge, smalle cel is op een bepaalde ma-
nier interessant. Het is in elk geval niet 
alledaags. Het probleem is natuurlijk dat 
het stenen bouwwerk buiten beeld valt. 
Dat lossen we op.

TIP: Sneltoets naar de afdrukmodule
Wil je snel overstappen naar de module 
Afdrukken? Gebruik dan de toetsen-
combinatie waarmee je in vrijwel elk 
programma een afdrukopdracht geeft: 
Command-P (pc: Ctrl-P).

Stap zes:
Weet je wat ik nou zo goed vind aan 
deze celopmaak? Je kunt de positie van 
de foto in de cel aanpassen. Zodra je de 
muisaanwijzer in de cel brengt, krijgt hij 
de vorm van een handje. Druk de linker-
muisknop in en sleep de foto in de cel 
naar de juiste positie. Ik sleepte de foto 
hier naar rechts tot een deel van het 
bouwwerk zich ongeveer in het midden 
van de cel bevond.
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Stap zeven:
Onder in het deelvenster Lay-out zie je 
het selectievakje Vierkant houden. Mar-
keer dit selectievakje, zodat de hoogte 
en breedte van de foto even groot wor-
den. De foto is nu perfect vierkant en 
de hoogte en breedte gedragen zich 
als een eenheid. We passen het formaat 
van de cel nu op een andere manier aan. 
Druk in het voorvertoningsgebied de 
muisknop in op een van de celranden en 
sleep naar binnen of naar buiten. Zie je 
hoe de verticale en horizontale lijnen die 
de grenzen van je cel aangeven over de 
pagina verschuiven? Die lijnen kun je ook 
verplaatsen door ze te verslepen. Probeer 
maar. Ik klikte hier op de bovenste ho-
rizontale hulplijn (rood omcirkeld in de 
afbeelding) en sleepte die omhoog om 
de vierkante cel (en de foto in die cel) te 
vergroten. Het is nu wel duidelijk dat de 
cel een soort raam voor je foto is.

TIP: Afbeeldingen roteren
Als je een staande foto in een brede cel 
hebt (of op een liggende pagina), mar-
keer dan in het deelvenster Afbeeldings-
instellingen het selectievakje Roteren en 
passend maken. Zo vult de foto het pa-
pier zo optimaal mogelijk.

Stap acht:
We ronden deze indeling af met een van 
mijn favoriete afdrukmogelijkheden in 
Lightroom: het aanpassen van de ach-
tergrondkleur. Markeer hiervoor in het 
deelvenster Pagina het selectievakje 
Achtergrondkleur pagina en klik op het 
kleurvak rechts daarvan voor de kleur-
kiezer (zie afbeelding). In dit geval koos 
ik donkergrijs, maar je mag natuurlijk 
een andere kleur kiezen (zwart, rood, 
blauw, noem maar op). Sluit vervolgens 
de kleurkiezer. Wil je een rand rond de 
foto, markeer dan in het deelvenster Af-
beeldingsinstellingen het selectievakje 
Contour, kies een kleur (klik op het kleur-
vakje) en bepaal met de schuifregelaar 
Breedte de dikte van de rand.
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Stap een:
Klik eerst op een van de sjablonen voor 
meerdere foto’s. Van elke sjabloon waar 
je met de muisaanwijzer in het deelven-
ster Sjabloonbrowser over beweegt, ver-
schijnt een voorvertoning boven de linker 
deelvensters. Klik je bijvoorbeeld op de 
sjabloon 2x2 Cellen, dan plaatst Lightroom 
de geselecteerde foto’s in twee kolom-
men en twee rijen (zie afbeelding). Ik se-
lecteerde hier tien foto’s en rechts op de 
werkbalk onder het voorvertoningsgebied 
zie je dat Lightroom die over drie pagina’s 
verdeelt. De eerste twee pagina’s hebben 
elk vier foto’s en de laatste heeft er maar 
twee. Je ziet dat de afwisselend staande 
en liggende foto’s een minder geslaagde 
lay-out opleveren. Dat lossen we nu op.

Stap twee:
Je kunt dit probleem natuurlijk oplos-
sen door eerst met behulp van een sja-
bloon alle staande foto’s af te drukken en 
daarna met een andere sjabloon alle lig-
gende foto’s, maar er is een makkelijkere 
oplossing. Markeer in het deelvenster 
Afbeeldingsinstellingen het selectievakje 
Zoomen en vullend maken (zie afbeel-
ding). Lightroom vergroot alle foto’s tot 
ze celvullend zijn. Dat betekent dat in dit 
voorbeeld de foto rechtsonder gezoomd 
wordt tot hij de zelfde vorm heeft als de 
andere. Druk de muisknop in op een af-
beelding en versleep hem binnen de cel 
om de positie aan te passen. Houd er wel 
rekening mee dat de optie Zoomen en 
vullend maken de staande foto iets en de 
liggende foto’s flink bijsnijdt, waardoor 
het beeld heel anders wordt. Gelukkig 
weet ik hoe je dit voorkomt.

Dat je voor het afdrukken van een enkele foto zoveel moeite moest doen, heeft 
alles te maken met het feit dat de optie Enkele afbeelding/contactblad eigenlijk 
ontworpen is om snel een contactblad met meerdere foto’s samen te stellen. 
En dan wordt het ook leuk. Aan de hand van dezelfde serie foto’s ontdek je nu 
hoe eenvoudig je een interessante opmaak met meerdere foto’s maakt. En je 
klanten zijn er dol op!

Contactbladen met 
meerdere foto’s
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Stap drie:
We hebben een methode nodig waar-
mee we de staande en liggende foto’s zo 
afdrukken, dat ze zo min mogelijk wor-
den bijgesneden. Het geheim is het se-
lectievakje Roteren en passend maken in 
het deelvenster Afbeeldingsinstellingen. 
Zodra je dit selectievakje markeert, ro-
teert Lightroom de liggende foto’s zodat 
deze de staande cellen optimaal vullen 
(zie bovenste afbeelding: de liggende fo-
to’s zijn gekanteld en er past nu meer van 
de foto in de cel). Aangezien Lightroom 
Roteren en passend op alle pagina’s toe-
past, worden ook alle andere liggende 
foto’s gekanteld. In de onderste afbeel-
ding hiernaast zie je de tweede pagina 
met foto’s. Alle foto’s zijn geroteerd. Klik 
op de knop met de naar rechts wijzende 
pijl om je andere pagina’s te zien.

Stap vier:
Misschien wil je dezelfde foto meermaals 
op dezelfde pagina afdrukken. Markeer 
dan in het deelvenster Afbeeldingsinstel-
lingen het selectievakje Eén foto op pa-
gina herhalen. In de paragraaf ‘Meerdere 
foto’s op één pagina afdrukken’ lees je 
hoe je dezelfde foto in verschillende for-
maten op een pagina afdrukt.
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Stap vijf:
Zodra je op een andere lay-out met 
meerdere foto’s klikt, past Lightroom 
de opmaak direct aan naar de nieuwe 
sjabloon. Hier klikte ik op Contactblad 
4x5. Deze sjabloon heeft de leuke eigen-
schap dat direct onder elke afbeelding 
de bestandsnaam van de betreffende 
foto staat. Maak onder in het deelvenster 
Pagina het selectievakje Foto-info leeg 
als je deze informatie niet wilt zien. Scha-
kel je deze optie wel in, dan kies je in de 
vervolgkeuzelijst rechts van het woord 
Foto-info andere tekst voor onder de fo-
to’s. Ook hier gebruikte ik staande en lig-
gende foto’s door elkaar. Hoewel het een 
bijzonder effect opleverde, schakelde ik 
toch maar de optie Zoomen en vullend 
maken in. Maar dat is niet verplicht. En 
laat het selectievakje in elk geval leeg als 
je niet wilt dat foto’s bijgesneden worden.

Stap zes:
Tot nu toe gebruikten we sjablonen van 
Lightroom, maar het is natuurlijk nog leu-
ker om zelf een sjabloon te bouwen. Dat 
is verrassend eenvoudig. Zolang je het 
geen probleem vindt dat alle cellen exact 
even groot zijn, want dat is de beperking 
van de lay-outstijl Enkele afbeelding/
contactblad. Je kunt dus niet een vier-
kante foto met twee rechthoekige foto’s 
combineren. Ze zijn allemaal vierkant of 
allemaal rechthoekig. Maar maak je geen 
zorgen, ik laat je straks zien hoe je foto’s 
in willekeurige formaten plaatst. Maar 
eerst gebruiken we deze contactblad-
kracht voor een paar coole lay-outs. Se-
lecteer wat foto’s (een stuk of acht, negen 
is voldoende) en klik op de sjabloon 
Grootte maximaliseren (zie afbeelding). 
Nu heb je een goed startpunt voor het 
bouwen van je eigen sjabloon. Omdat 
we nog foto’s toevoegen, schakelde ik in 
het deelvenster Afbeeldingsinstellingen 
de optie Roteren en passend maken uit. 
(In deze sjabloon is de optie standaard 
ingeschakeld.)
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Stap zeven:
Sjablonen voor meerdere foto’s maak je 
in het deelvenster Lay-out. In het onder-
deel Paginaraster kies je het aantal rijen 
en kolommen voor de lay-out. Sleep de 
schuifregelaar Rijen naar 3 voor drie rijen 
foto’s (zie afbeelding). Zoals je ziet, staan 
de drie foto’s boven elkaar zonder tus-
senruimte. Opmerking: De zwarte lijnen 
rond de cellen zijn hulplijnen zodat je de 
celranden goed herkent. Maak het se-
lectievakje Hulplijnen in het deelvenster 
Afbeeldingscellen leeg als je de randen 
wilt verbergen. Ook als de hulplijnen uit-
geschakeld zijn, zie je de celranden nog 
in lichtgrijs. Daarom heb ik de hulplijnen 
meestal uitgeschakeld.

Stap acht:
Sleep in het onderdeel Celafstand de 
schuifregelaar Verticaal naar rechts voor 
wat verticale ruimte tussen de foto’s. In 
het voorbeeld sleepte ik de schuifrege-
laar naar 1,5 cm. Maar we gaan nog een 
stapje verder.
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Stap negen:
Sleep nu in het onderdeel Paginaraster 
de schuifregelaar Kolommen naar 3. De 
indeling bestaat nu uit drie kolommen 
en drie rijen. Aangezien de standaardin-
stelling geen ruimte tussen de foto’s 
aanbrengt, is er op dit moment geen ho-
rizontale ruimte tussen de kolommen.

Stap tien:
In het onderdeel Celafstand breng je 
ruimte tussen de kolommen aan. Sleep 
de schuifregelaar Horizontaal naar rechts 
(zie afbeelding). Nu we ruimte tussen 
de kolommen hebben, zijn de marges 
aan de beurt. Op dit moment is er veel 
ruimte onder en boven aan de pagina en 
vrij weinig aan de zijkanten.
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Stap elf:
Je kunt natuurlijk de schuifregelaars voor 
de marges aanpassen (direct in het deel-
venster Lay-out). Je kunt ook rechtstreeks 
op de marges klikken en ze verslepen 
(zie afbeelding). Hier sleepte ik de mar-
ges aan de bovenkant, onderkant en aan 
de zijkanten naar binnen naar ongeveer 
anderhalve centimeter van de rand van 
de pagina.

Stap twaalf:
Bij stap elf zie je dat de foto’s allemaal 
een liggende positie hebben en in hoge 
cellen staan. Die foto’s mogen best wat 
groter. Ga terug naar het deelvenster Af-
beeldingsinstellingen en (a) markeer het 
selectievakje Zoomen en vullend maken 
(zie de bovenste afbeelding hiernaast), 
zodat de foto’s de cellen vullen. (Vergeet 
niet dat je de foto’s binnen de cel nog 
kunt verschuiven door ze te slepen.) Of 
(b) markeer het selectievakje Roteren en 
passend maken. Alle foto’s roteren een 
kwartslag en passen groter in de cellen 
(zie de onderste afbeelding).



Hoofdstuk 13 / Je foto’s afdrukken 416

Het Lightroom 5 boek voor digitale fotografen

Stap dertien:
Tot slot zijn hier nog wat interessante 
voorbeelden van wat je met deze con-
tactbladenstijl kunt doen. (Ze zijn al-
lemaal gebaseerd op A4-formaat. Klik 
onder de linkerdeelvensters op de knop 
Pagina-instellingen om het paginafor-
maat in te stellen.) Markeer eerst in het 
deelvenster Afbeeldingsinstellingen het 
selectievakje Zoomen en vullend maken. 
Kies vervolgens bij het onderdeel Pa-
ginaraster van het deelvenster Lay-out 
voor één rij en drie kolommen. Schakel 
bij Celgrootte de optie Vierkant houden 
uit. Sleep de schuifregelaars Links, Rechts 
en Boven naar rond 1,2 cm en sleep de 
schuifregelaar voor de ondermarge naar 
8,5 cm. (Dan hebben we genoeg ruimte 
voor het naamplaatje.) Sleep nu in het 
deelvenster Celgrootte de schuifregelaar 
Hoogte naar rond 19,50 cm en stel de 
Breedte in op slechts 5,92 cm. Je hebt 
nu drie hoge, smalle cellen (zie afbeel-
ding). Selecteer drie foto’s en schakel in 
het deelvenster Pagina het naamplaatje 
in. Maak het naamplaatje groter en sleep 
het naar midden onder de foto’s, zoals 
je hier ziet. Ik maakte hier overigens ook 
nog het selectievakje Hulplijnen tonen 
leeg.

Stap veertien:
Een kleine aanpassing levert een pa-
norama-effect op. En je mag een wil-
lekeurige foto gebruiken, je hebt voor 
dit effect geen echte panorama’s nodig. 
Stel eerst Rijen in op 4 en Kolommen op 
1. Stel vervolgens de linker- en rechter-
marge in op 1,27 cm en de bovenmarge 
op rond 1,9 cm. Stel de ondermarge in 
op 3,8 cm. Zorg dat het selectievakje 
Vierkant houden niet gemarkeerd is en 
sleep bij Celgrootte de schuifregelaar 
Breedte naar 18,40 en Hoogte naar 5,00. 
Stel de ruimte tussen de neppanorama’s 
in op 1,33 cm (gebruik de schuifregelaar 
Verticaal). Je hebt nu een indeling zoals 
hiernaast. Voor de instantpanorama’s in 
dit voorbeeld selecteerde ik vier reisfoto’s.
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Stap vijftien:
Wat dacht je van een poster met zwarte 
achtergrond en zesendertig liggende 
foto’s? Simpel. Maak eerst een verzame-
ling met niets anders dan liggende foto’s. 
Maak in het deelvenster Afbeeldingsin-
stellingen het selectievakje Zoomen en 
vullend maken leeg. Stel in het deelven-
ster Lay-out de marges aan alle zijden in 
op 2,54 cm. Kies bij Paginaraster voor 9 
rijen en 4 kolommen voor de indeling die 
je hier ziet. Laat de horizontale celafstand 
op 0 staan en breng verticaal ongeveer 
de helft van de horizontale ruimte tus-
sen de foto’s aan. Blader tot slot naar het 
deelvenster Pagina, markeer het selectie-
vakje Achtergrondkleur pagina en klik op 
het kleurvakje rechts daarvan. Kies zwart 
als achtergrondkleur. Zie je een witte 
rand, klik dan op Pagina-instelling en kies 
Afdrukken zonder rand.

Stap zestien:
Deze is wat wilder. Een foto, verdeeld over 
vijf smalle, hoge cellen. En zo doe je dat. 
Klik eerst op de knop Pagina-instelling 
(onder de deelvensters links) en stel de 
pagina in op liggend. Klik met de rechter-
muisknop op de filmstrip op een foto en 
kies de optie Virtuele kopie maken. Doe 
dit nog drie keer, zodat je vijf versies van 
je foto hebt. Schakel in het deelvenster 
Afbeeldingsinstellingen de optie Zoomen 
en vullend maken in. Stel in het deelven-
ster Lay-out de linker- en rechtermarge in 
op 3,8 cm en de boven- en ondermarge 
op 2,5 cm. Kies bij Paginaraster voor 1 rij 
en 5 kolommen. Voeg een beetje horizon-
tale celafstand (rond 0,8 cm) toe. Stel de 
celhoogte in op 15,9 cm en de celbreedte 
op slechts 3,85 cm. Markeer in het deel-
venster Pagina het selectievakje Achter-
grondkleur pagina, klik op het kleurvakje 
en kies donkergrijs als achtergrondkleur. 
Selecteer op de filmstrip de vijf foto’s en 
sleep vervolgens elk van de vijf foto’s op 
de juiste plek binnen de cel. Sleep naar 
links en rechts tot ze een enkele foto lij-
ken te vormen (zie afbeelding).
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Stap een:
Klik eerst boven in het deelvenster Lay-
outstijl op de optie Aangepast pakket. 
Zie je nu al cellen, ga dan naar het deel-
venster Cellen en klik bij het onderdeel 
Toevoegen aan pakket op de knop Lay-
out wissen. We willen namelijk bij nul be-
ginnen. Foto’s krijg je op twee manieren 
op je pagina. Je kunt foto’s eenvoudig 
vanuit de filmstrip naar de pagina slepen 
(zie afbeelding). De afbeelding verschijnt 
dan in zijn eigen, schaalbare cel. Het 
formaat van die cel pas je aan door de 
hoekgrepen naar binnen of naar buiten 
te slepen. Bij het schalen zorgt Light-
room dat de verhoudingen behouden 
blijven. Schakel je de optie Vergroten op 
hoogte- en breedteverhouding van foto 
uit (onder in het deelvenster Cellen), dan 
reageert het als een gewone cel met de 
optie Zoomen en vullend maken inge-
schakeld en kun je de foto bijsnijden met 
behulp van de cel. Daar kom ik zo op 
terug.

Stap twee:
Klik op de knop Lay-out wissen om de 
tweede manier te testen. Dan maak je 
eerst cellen, die zet je in de juiste plek 
en daarna sleep je de foto’s op de cellen. 
Klik bij het onderdeel Toevoegen aan 
pakket in het deelvenster Cellen op het 
formaat dat je wilt. Wil je bijvoorbeeld 
een cel van 7x9 cm toevoegen? Klik dan 
op die knop (zie afbeelding). Lightroom 
plaatst een cel met die afmetingen op de 
pagina. Klik in de cel en sleep hem even-
tueel naar een andere plek op de pagina. 
Daarna sleep je eenvoudig de foto vanaf 
de filmstrip in de cel. 

Met Lightroom 5 kun je eindelijk losbreken van de stugge celopmaak van 
eerdere Lightroom-versies. Met de lay-outstijl Aangepast pakket maak je een 
eigen celopmaak in elk formaat, elke vorm en elke positie die je wilt. Hier lees 
je hoe je foto’s in elk willekeurig formaat en in elke willekeurige lay-out maakt, 
zonder dat je gebonden bent aan een raster.

Lay-outs, precies 
zoals je ze wilt 

hebben
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Stap drie:
Met deze celknoppen maken we nu een 
lay-out. Klik op de knop Lay-out wissen 
zodat we met een lege pagina beginnen. 
Klik op de knop 6x13 cm voor een lange, 
smalle cel. Klik vervolgens op de knop Cel 
roteren om de cel te veranderen in een 
hoge, smalle cel. De cel is nu vrij hoog. 
Sleep daarom een van de grepen naar 
binnen of gebruik de schuifregelaars bij 
Geselecteerde cel aanpassen. (Ik maakte 
de cel hier 12,7 cm hoog.) We hebben nu 
nog twee cellen van dit formaat nodig. 
Houd de Option-toets (pc: Alt-toets) in-
gedrukt, druk de muisknop in binnen de 
cel en sleep naar rechts om een kopie 
te maken. Doe dit nog een keer zodat je 
drie cellen hebt. Plaats de cellen naast 
elkaar (zie afbeelding). Tijdens het slepen 
van de cellen zie je dat de cellen zich in 
een onzichtbaar raster vastzetten. Dat 
raster helpt je bij het uitlijnen van de cel-
len. Wil je het raster zien, markeer dan in 
het deelvenster Linialen, rasters en hulp-
lijnen eerst het selectievakje Hulplijnen 
tonen en vervolgens het selectievakje 
voor Paginaraster.

Stap vier:
Onder de drie smalle cellen voegen we 
nu een grotere cel toe. Klik op de knop 
13x18. We willen deze cel net zo breed 
maken als de cellen erboven. Maak nu 
eerst het selectievakje Vierkant houden 
leeg en sleep een van de formaatgrepen 
tot de cel dezelfde breedte heeft als de 
drie andere samen (zie afbeelding). De 
indeling is nu klaar, maar voor we foto’s 
plaatsen eerst nog dit. (1) Schakel de 
optie Vergroten op hoogte- breedtever-
houding van foto uit. De bovenste cellen 
zijn smal en hoog en zou je de optie niet 
uitschakelen, dan zouden de cellen zich 
aanpassen aan de volledige grootte van 
de foto’s die je zo plaatst. (2) Schakel nu 
ook de optie Roteren en passend maken 
uit, boven in het deelvenster Afbeeldings-
instellingen, zodat liggende foto’s niet ge-
roteerd worden om in de cel te passen.
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Stap vijf:
Nu kun je de foto’s in je lay-out slepen. 
Sleep eenvoudig een andere foto op de 
cel als je niet tevreden bent met het ef-
fect van een foto. Wil je een foto binnen 
een kleinere cel verplaatsen, houd dan 
de Command-toets (pc: Ctrl-toets) inge-
drukt en sleep de afbeelding naar links 
of rechts, omhoog of omlaag tot het ge-
deelte dat je wilt zien in beeld is. 

Stap zes:
Je kunt foto’s elkaar ook laten overlappen. 
Klik eerst op de knop Pagina-instelling 
(onder de deelvensters links) en kies 
voor een liggende pagina. Klik nu in 
het deelvenster Cellen op de knop Lay-
out wissen voor een leeg vel. Klik op de 
knop 13x18 en maak de cel vervolgens 
zo groot, dat hij de pagina grotendeels 
bedekt (zie afbeelding). Klik nu driemaal 
op de knop 5x7,5. Vergroot deze 3 cel-
len iets en laat ze de grote cel deels 
overlappen (zie afbeelding). Sleep nu op 
elke cel een foto. Klik vervolgens met de 
rechtermuisknop op een foto en kies in 
het snelmenu of je de foto een stap naar 
voren, een stap naar achteren, naar de 
achtergrond of juist naar de voorgrond 
wilt verplaatsen. Wil je net als in het 
voorbeeld een witte rand rond de afbeel-
dingen, markeer dan in het deelvenster 
Afbeeldingsinstellingen het selectievakje 
Fotorand. Probeer ook eens hoe deze 
lay-out eruitziet in portretformaat. Ik 
verwijderde de foto’s, roteerde de kleine 
cellen, maakte de hoofdfoto iets breder, 
schakelde Fotorand uit en schakelde Bin-
nenomlijning in, waarna ik een zwarte 
lijn van 3,0 pt toevoegde (rechtsonder). 
En dat alles binnen dertig seconden. Ik 
probeerde ook nog hoe het eruitzag met 
een paginavullende foto achter de drie 
kleinere met witte rand (zie de onderste 
foto links).
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Stap zeven:
We beginnen weer opnieuw voor een 
ambitieuzere aanpak (op lay-outgebied). 
Wis de bestaande lay-out en markeer in 
het deelvenster Pagina het selectievakje 
Achtergrondkleur pagina. Klik op het 
kleurvakje en kies zwart als achtergrond-
kleur. Controleer of de optie Vergroten 
op hoogte-breedteverhouding van de 
foto is uitgeschakeld en voeg met de 
knoppen in het deelvenster Cellen cel-
len van verschillende formaten toe. Pas 
de formaten van die cellen aan tot je een 
lay-out hebt zoals hiernaast, waar ik tus-
sen de cellen genoeg ruimte hield voor 
mijn naamplaatje.

Stap acht:
Sleep nu foto’s op de cellen. De dunne 
witte lijnen rond de cellen zijn overigens 
niet meer dan een aanwijzing waar de 
celranden zijn. Ze verschijnen niet op 
de afdruk. Wil je een witte rand rond de 
foto’s, markeer dan in het deelvenster 
Afbeeldingsinstellingen het selectievakje 
Binnenomlijning. Klik vervolgens op het 
kleurvak rechts daarvan en kies wit als 
randkleur. Bij het maken van dit voor-
beeld sleepte ik enkele foto’s uit een ver-
zameling met luchtvaartfoto’s op de cel-
len. Wil je halverwege de pagina het logo 
of de naam van je studio, markeer dan in 
het deelvenster Pagina het selectievakje 
Naamplaatje. Markeer het selectievakje 
Kleur vervangen, klik op het kleurvakje 
en kies wit als kleur. Sleep het logo tot 
slot naar het midden van je lay-out. Dat 
was alles.
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Stap een:
Selecteer eerst een foto en kies in het 
deelvenster Sjabloonbrowser de sjabloon 
Kunstafdruk om een begin te hebben. 
Markeer het selectievakje Zoomen en vul-
lend maken. Ga voor de snelste manier 
om tekst aan de afdruk toe te voegen 
naar het deelvenster Pagina en mar-
keer het selectievakje Naamplaatje om 
je tekstlogo op de afdruk te zetten. (In 
hoofdstuk 4 lees je hoe je dit logo maakt.) 
Zodra het logo op de afdruk staat, ver-
plaats je het door te klikken en slepen. Ik 
plaatste het midden onder de foto. Ik ge-
bruikte twee verschillende fonts in mijn 
naamplaatje. Ik voerde de bovenste regel 
in (na elke letter drukte ik op de spa-
tiebalk) en gebruikte daarna tweemaal 
Option-Return om twee regels omlaag te 
gaan. (Dit werkt niet op een pc, maak dan 
een grafisch naamplaatje in Photoshop.) 
Ik drukte twintig keer op de spatiebalk 
(om de tekst te centreren) en typte de 
tweede regel tekst. Ik selecteerde alles 
onder de eerste regel en koos een ander 
font. Het is een omweg, maar het werkt.

Stap twee:
Lightroom kan ook tekst uit de meta-
gegevens halen, zoals de belichtings-
instellingen en bijschriften die je in het 
deelvenster Metagegevens in de module 
Bibliotheek toevoegde. Markeer in het 
deelvenster Pagina het selectievakje Foto-
info en kies in de vervolgkeuzelijst rechts 
welke informatie je onder de afdrukcel 
wilt zien. Het formaat van de tekst pas 
je direct daaronder aan. Groter dan 16 
punts gaat niet en op een afdruk van dit 
formaat is dat toch nog behoorlijk klein.

Tekst toevoegen aan de afdruk is ook vrij eenvoudig. Net als bij de module 
 Presentatie kan Lightroom automatisch metagegevens uit de foto’s halen en 
die aan de afdruk toevoegen. Of voeg je eigen tekst (en logo) toe. Net zo mak-
kelijk. Hier lees je wat je allemaal kunt toevoegen en hoe je dat doet.

Tekst toevoegen aan 
de afdruk
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Stap drie:
Naast die bestandsnaam en metagege-
vens kun je ook zelf tekst samenstellen. 
(Maar die verschijnt onder in de afdruk-
cel en zit daar vastgebakken. Omdat je 
de tekst niet kunt verplaatsen zoals je 
naamplaatje, kies ik liever voor dat naam-
plaatje.) Kies in de vervolgkeuzelijst Foto-
info de optie Aangepaste tekst en typ 
de tekst in het veld dat verschijnt. Kies 
je in dezelfde vervolgkeuzelijst de optie 
Bewerken, dan verschijnt het dialoogven-
ster Tekstsjablooneditor (zie afbeelding). 
Hier stel je de lijst met gegevens samen 
die Lightroom uit de metagegevens 
van de foto’s haalt en onder de foto 
afdrukt. Voor de tekst met de bestands-
naam, de belichting, de ISO-waarde en 
de brandpuntsafstand van de lens klikte 
ik achter elk van de betreffende velden 
op de knop Invoegen. Ik zou niet weten 
waarom iemand die informatie onder 
een foto zou willen afdrukken. Maar we 
weten allebei dat er iemand is die dit nu 
leest en denkt: Mooi! Nu kan ik eindelijk 
de EXIF-gegevens van de camera afdruk-
ken! Dat zijn de mensen waar de wereld 
op zit te wachten.

Stap vier:
Als je pagina’s voor een fotoboek afdrukt, 
kan Lightroom die pagina’s automatisch 
nummeren. Markeer in het deelvenster 
Pagina het selectievakje Paginaopties en 
markeer vervolgens ook het selectievakje 
Paginanummers. Zet tot slot een vinkje 
in het selectievakje Pagina-info als je wilt 
dat Lightroom bij een serie testafdrukken 
linksonder op de afdruk de afdrukinstel-
lingen (inclusief de verscherping, het 
kleurbeheer en de gekozen printer) af-
drukt (zie afbeelding).
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Stap een:
Klik op de foto die je vaker en in meer-
dere formaten op dezelfde pagina wilt 
hebben. Klik in het deelvenster Sjabloon-
browser op de ingebouwde sjabloon (1) 
4x6, (6) 2x3 voor de lay-out die je hier ziet. 
In het deelvenster Lay-outstijl zie je dat 
Fotopakket (in de afbeelding rood omcir-
keld) de geselecteerde stijl is.

Stap twee:
In de voorvertoning bij stap een zie je 
dat er standaard een witte rand rond elke 
foto verschijnt. Wil je die niet, maak dan 
in het deelvenster Afbeeldingsinstellin-
gen het selectievakje Fotorand leeg (zie 
afbeelding). Het selectievakje Zoomen 
en vullend maken is ook standaard ge-
markeerd. Maak het selectievakje leeg als 
je niet wilt dat de foto automatisch wordt 
bijgesneden.

Je las al hoe je dezelfde foto in hetzelfde formaat meermaals op dezelfde afdruk 
krijgt. Maar wat als je dezelfde foto in verschillende formaten wilt  afdrukken 
(bijvoorbeeld één wat grotere en vier in pasfotoformaat)? Gebruik dan Light-
rooms functie Fotopakket.

Meerdere foto’s 
op één pagina 

afdrukken
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Stap drie:
Ook de zwarte rand die Lightroom rond 
elke afbeelding aanbrengt is standaard 
ingeschakeld. (Met de schuifregelaar 
Breedte, direct onder het selectievakje 
Binnenomlijning, regel je de dikte van 
de lijn.) Maak dit selectievakje leeg als je 
geen lijn rond de afbeeldingen wilt. (De 
dunne lijn die je nu nog tussen de foto’s 
ziet, wordt niet afgedrukt.) De foto’s heb-
ben weer hun oorspronkelijke formaat, 
staan tegen elkaar (er is geen extra witte 
rand) en er staat geen zwarte lijn meer 
rond de foto’s. Vind je dit overigens een 
interessante lay-out, vergeet hem dan 
niet op te slaan als zelfgedefinieerde 
sjabloon. Klik boven in het deelvenster 
Sjabloonbrowser op de knop met het 
plusteken.

Stap vier:
Foto’s toevoegen is eenvoudig. In het 
deelvenster Cellen (bij de rechter deel-
vensters) zie je verschillende afgeronde 
knoppen met verschillende formaten. 
Klik op een daarvan om een foto van dat 
formaat toe te voegen aan de lay-out. 
(Ik klikte op de knop 5x7,5 voor de, in 
de afbeelding geselecteerde, nieuwe af-
drukcel.) Deze cel kwam op een nieuwe 
pagina. Ik sleepte hem naar de pagina 
met de andere foto’s en paste vervolgens 
het formaat aan door een van de grepen 
naar binnen te slepen. De lege pagina 
verwijderde ik door op het kruisje links-
boven de pagina te klikken. Dus dit is de 
procedure: klik op de knoppen om foto’s 
toe te voegen aan de lay-out van Foto-
pakket. Wil je een afdrukcel verwijderen, 
klik er dan op en druk op de Delete-toets 
(pc: Backspace-toets) op je toetsenbord.
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Stap vijf:
Wil je zelf een lay-out voor Fotopak-
ket maken, klik dan in het deelvenster 
Cellen op de knop Lay-out wissen (zie 
afbeelding). Lightroom verwijdert alle 
afdrukcellen en je kunt met een schone 
lei beginnen.

Stap zes:
Klik eenvoudig op formaten. Steeds als je 
op een van die knoppen bij Toevoegen 
aan pakket klikt, voegt Lightroom dat 
formaat toe aan de pagina. Je ziet dat de 
foto’s wat betreft de lay-out niet altijd op 
de handigste plek worden gezet, maar 
Lightroom kan dat voor je oplossen.
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Stap zeven:
Klik bij het onderdeel Toevoegen aan 
pakket op de knop Automatische lay-out 
(zie afbeelding). Lightroom rangschikt 
de foto’s zo, dat ze logischer passen en 
je wat ruimte krijgt voor nog wat extra 
foto’s. Soms werkt het goed en soms kun 
je toch beter zelf slepen. Voor de andere 
handige functie die ik je wil laten zien, 
moeten we opnieuw beginnen, dus klik 
op de knop Lay-out wissen.

TIP: Slepen en kopiëren
Wil je een afdrukcel dupliceren, druk 
dan de Option-toets (pc: Alt-toets) in en 
klik en sleep een kopie van de afdrukcel. 
Plaats de kopie waar je wilt. Als foto’s 
elkaar ergens overlappen, verschijnt er 
rechtsboven in de pagina een kleine gele 
waarschuwing.

Stap acht:
Als je zo veel afdrukcellen toevoegt 
dat ze niet meer op één pagina passen, 
plaatst Lightroom die extra afdrukcellen 
automatisch op nieuwe pagina’s. Voeg 
bijvoorbeeld eerst tweemaal een foto 
van 13x18 cm toe en vervolgens een van 
10x15. Omdat die niet bij elkaar op de-
zelfde pagina passen, maakt Lightroom 
automatisch een nieuwe pagina met de 
laatste afbeelding. Voeg nu nog een foto 
van 10x15 toe (er staan er nu twee boven 
elkaar) en drie van 7x9. Omdat die laat-
ste niet op dezelfde pagina past, maakt 
Lightroom nog een nieuwe pagina. Best 
slim, nietwaar? (Ik beschouw dit ‘auto-
matisch het voor de hand liggende doen’ 
overigens als een grote stap voorwaarts 
in de ontwikkeling van software. Als er 
vroeger iets vergelijkbaars gebeurde, 
was er een dialoogvenster verschenen 
dat iets zei als: ‘Deze cel past niet op de 
pagina. Wilt u een extra pagina toevoe-
gen?’) Wil je overigens zelf een lege pa-
gina toevoegen, klik dan onder de knop-
pen Toevoegen aan pakket op de knop 
Nieuwe pagina.
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Stap negen:
Wil je een pagina verwijderen, houd de 
muisaanwijzer dan op de pagina die 
je wilt verwijderen en klik op de rode, 
ronde knop met het kruisje, links boven 
de pagina (zie afbeelding). Verwijder nu 
de pagina met de twee grotere en de 
twee kleinere afbeeldingen door op de 
Delete-toets (pc: Backspace) te drukken 
en markeer in het deelvenster Afbeel-
dingsinstellingen het selectievakje Zoo-
men en vullend maken.

TIP: Inzoomen op een pagina
Heb je meerdere pagina’s en wil je op 
een daarvan werken, zoom dan in op die 
ene pagina. Klik op de pagina en klik ver-
volgens op Zoom pagina, rechts van het 
deelvenster Voorvertoning bij de deel-
vensters links.

Stap tien:
Je kunt ook handmatig het formaat van 
elke afdrukcel aanpassen. (Erg handig 
om foto’s snel bij te snijden als je Zoo-
men en vullend maken hebt ingescha-
keld.) Klik nu eerst op de linkerfoto en 
sleep de rand omlaag. De foto roteert 
automatisch. Voeg nu op de tweede 
(nu lege) pagina twee afdrukcellen van 
8x12 cm toe. Klik op de onderste afbeel-
ding (voor de formaatgrepen rond de 
afdrukcel) en klik en sleep de onderste 
greep omhoog om de afdrukcel smal-
ler te maken (zie afbeelding). Hetzelfde 
effect krijg je met de schuifregelaars bij 
Geselecteerde cel aanpassen, onder in 
het deelvenster Cellen. (Er is er een voor 
de hoogte en een voor de breedte.) Er is 
alleen één groot nadeel. Je kunt bij deze 
verschillende formaten niet verschillende 
foto’s gebruiken. Het moet dezelfde 
foto zijn die steeds wordt herhaald. (Het 
vreemde is, dat je in Photoshop, waar de 
functie Fotopakket vandaan komt, wel 
verschillende foto’s in de afdrukcellen 
kunt plaatsen. Maar daar kun je ze weer 
niet herhalen.)
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Stap een:
Maak een pagina met een lay-out naar 
keuze om dat als afdruksjabloon op te 
slaan. Voor dit voorbeeld koos ik het pa-
pierformaat A3. (Klik onder de linkerdeel-
vensters op de knop Pagina-instelling als 
je het paginaformaat wilt instellen.) In de 
lay-out koos ik voor een paginaraster van 
vier kolommen en vijf rijen. De cellen zijn 
vierkant (ongeveer 4x4 cm). De pagina-
marges links, rechts en boven stelde ik 
in op 1,36 cm en de ondermarge is 5,58 
cm. Ik markeerde het selectievakje Con-
tour en koos wit als kleur. Ik schakelde 
het naamplaatje in en controleerde of de 
optie Zoomen en vullend maken inge-
schakeld was.

Stap twee:
Ben je tevreden met de indeling van de 
pagina, klik dan boven in de Sjabloon-
browser op het plusteken (+) voor het 
deelvenster Nieuwe sjabloon (zie afbeel-
ding). Dit deelvenster slaat standaard 
elke sjabloon die je maakt op in de map 
Gebruikerssjablonen. Om overzicht te 
houden mag je zo veel extra mappen 
voor afdruksjablonen maken als je wilt. 
Maak er bijvoorbeeld een voor A4-for-
maat, een met A3-sjablonen, een voor 
portretfoto’s enzovoort. Kies voor het 
maken van een nieuwe map eenvoudig 
in de vervolgkeuzelijst Map de optie 
Nieuwe map maken. Geef de sjabloon 
een naam en klik op Maken. De sjabloon 
verschijnt in de map die je aanwijst. Als 
je de muisaanwijzer over een sjabloon 
in de sjabloonbrowser beweegt, zie je er 
boven de linkerdeelvensters een voorver-
toning van.

Sla een lay-out waar je echt tevreden mee bent op als sjabloon. Dan heb 
je hem altijd binnen handbereik. Afdruksjablonen onthouden meer dan 

alleen de lay-out. Ze onthouden alles van het papierformaat tot de naam 
van de printer, instellingen voor het kleurbeheer en het type verscherping 

dat je wilt toepassen. Briljant!

Aangepaste lay-out 
opslaan als sjabloon
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Stap een:
Maak je een afdruk die er goed uitziet, 
klik dan meteen op de knop Opgeslagen 
afdruk maken, rechtsboven het voorver-
toningsgebied, voor het dialoogvenster 
Afdrukken maken. Het geheim hier is 
dat je het selectievakje Alleen gebruikte 
foto’s opnemen markeert (zie afbeelding). 
Dan worden bij het maken van deze 
nieuwe verzameling alleen de foto’s die 
in deze afdruk staan in de nieuwe afdruk-
verzameling opgeslagen. In dit deelven-
ster heb je ook de mogelijkheid deze 
nieuwe verzameling op te nemen in een 
bestaande. Markeer het selectievakje Bin-
nen en kies de verzameling.

Stap twee: 
Klik nu op de knop Maken. De nieuwe 
afdrukverzameling wordt toegevoegd 
aan het deelvenster Verzamelingen. In 
dit deelvenster herken je een afdrukver-
zameling aan het printertje voor de ver-
zameling. Als je vanaf nu op de afdruk-
verzameling klikt, zie je de opmaak zoals 
je die bedacht met de foto’s op de juiste 
plek en afdrukinstellingen zoals de prin-
ter waar je op afdrukt en de instellingen 
voor verscherping en resolutie.

Nadat je met veel moeite een mooie indeling hebt samengesteld, waarin alle 
foto’s precies op de juiste plek staan, wil je die opmaak natuurlijk niet verliezen 
zodra je de verzameling wisselt. Toch? Inderdaad! Gelukkig kun je een afdruk 
opslaan waarbij alle informatie behouden blijft, van paginaformaat tot de 
exacte indeling en ook de plek waar alle foto’s in je verzameling stonden (of 
niet stonden) en in welke volgorde. Hier lees je hoe je dat doet.

Zorg dat Lightroom 
de laatste lay-out 

onthoudt
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Stap een:
Zorg dat de lay-out van de pagina er 
goed uitziet. (Ik klikte onder de linker 
deelvensters op de knop Pagina-instel-
ling en koos voor een liggende afdruk. 
Vervolgens klikte ik in het deelvenster 
Sjabloonbrowser op de sjabloon Grootte 
maximaliseren. Ik stelde de marges links 
en rechts in op 0,68 cm, de bovenmarge 
op 3,51 cm en de ondermarge op 12,23 
cm. Tot slot plaatste ik onder de foto mijn 
logo (het naamplaatje dat we eerder in 
dit hoofdstuk maakten). Heb je dat ge-
daan, dan is het tijd voor de afdruk opties 
in het deelvenster Afdruktaak, bij de 
rechter deelvensters.

Stap twee:
Je hebt de keuze of je de afbeelding op 
een printer afdrukt of dat je alleen een 
JPEG-hogeresolutiebestand maakt. (Je 
kunt de pagina dan naar een fotolabo-
ratorium sturen, naar een klant e-mailen 
als hogeresolutieproef, op een website 
gebruiken, of… noem maar op.) Rechts-
boven in het deelvenster Afdruktaak 
beslis je met de vervolgkeuzelijst Afdruk-
ken naar of het een afdruk wordt of een 
JPEG-bestand (zie afbeelding). Kies je 
voor de ‘afdrukken naar JPEG-bestand’-
route, blader dan naar de volgende para-
graaf voor details over JPEG-instellingen 
en het exporteren van het bestand. 

Na het indelen van de pagina en vastleggen van de lay-out, zorg je met wat 
laatste keuzen in het deelvenster Afdruktaak dat de foto’s er piekfijn uitzien als 
ze uit de printer rollen. Hier lees je waar en wanneer je op welke knoppen klikt.

Afsluitende afdruk- 
en kleurbeheer-

instellingen
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Stap drie:
We begonnen bovenin, dus laten we 
langzaam afdalen. De volgende instelling 
is het selectievakje Afdrukken in concept-
modus. Markeer je dit, dan vervang je 
kwaliteit door snelheid. Omdat Lightroom 
niet eerst de in het bestand opgeslagen 
JPEG-hogeresolutievoorvertoning op-
bouwt, rolt de afdruk sneller uit je printer 
dan een ingevette aal. Gebruik deze alleen 
voor het maken van contactafdrukken met 
meerdere foto’s. Ik schakel deze optie altijd 
in als ik contactafdrukken maak. Het is na-
melijk perfect voor het afdrukken van een 
pagina vol kleine miniaturen. De kleine 
beelden zijn duidelijk en scherp. Besef wel 
dat als je de optie Afdrukken in concept-
modus inschakelt, alle andere opties niet 
beschikbaar zijn. Dus schakel deze in voor 
contactafdrukken. En laat hem anders uit.

Stap vier:
Zorg dat het selectievakje Afdrukken in 
conceptmodus leeg is. Dan is het nu tijd 
de resolutie voor de afbeelding te kiezen. 
Maak het selectievakje Afdrukresolutie 
leeg als je de eigenlijke resolutie van het 
bestand wilt handhaven. Markeer je het 
selectievakje wel, dan is de standaardre-
solutie 240 ppi. (Prima voor de meeste 
kleurenafdrukken met een inkjetprinter.) 
Ik werk met Epson-printers en heb voor 
de verschillende afmetingen de beste 
resoluties uitgezocht. Voor afdrukken op 
A4-formaat of kleiner gebruik ik 360 ppi. 
Voor afdrukken van 33x48 cm gebruik ik 
240 ppi en voor afdrukken van 40x50 cm 
en groter gebruik ik 180 ppi. (Hoe groter 
het afdrukformaat, hoe lager de resolutie 
die je kunt gebruiken.) In dit geval druk ik 
af op een Epson Stylus Pro 3880 op een 
vel papier van 43x53 cm. Dus klik ik in het 
vak Afdrukresolutie, typ ik 180 (zie afbeel-
ding) en druk ik vervolgens op Return 
(pc: Enter). Opmerking: Vind je 180 ppi te 
heftig, houd dan gewoon de standaard-
waarde van 240 ppi. Maar test die 180 ppi 
toch een keer op een grote afdruk en kijk 
of je een verschil ziet.
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Stap vijf:
We zijn bij de vervolgkeuzelijst Afdruk 
verscherpen aanbeland. Adobe maakte 
hier in Lightroom 2 echt een krachtig 
gereedschap van. (In eerdere versies 
was deze verscherpingsfunctie net iets 
te zwak naar de smaak van de meeste 
mensen.) Als je Lightroom nu vertelt op 
wat voor soort papier je afdrukt en welke 
mate van verscherping je wilt, combi-
neert het programma dat met de ge-
bruikte resolutie en past dan precies de 
juiste hoeveelheid verscherping toe voor 
dat papier bij die resolutie (leuk!). Dus 
markeer eerst het selectievakje Afdruk 
verscherpen. (Ik schakel deze optie altijd 
in voor elke afdruk en elk JPEG-bestand.) 
Kies vervolgens in de vervolgkeuze-
lijst Mediumtype de optie Glanzend of 
Mat. Kies daarna in de vervolgkeuzelijst 
Afdruk verscherpen de hoeveelheid 
verscherping die je wilt. (Ik kies meestal 
Hoog voor glanzend papier en Standaard 
voor mat papier als Epsons Velvet Fine 
Art.) Dat is alles. Lightroom doet de rest.

Stap zes:
Achter het volgende selectievakje gaat 
een andere Lightroom-instelling schuil: 
16-bits afdrukken. Met deze optie krijgen 
printers die 16-bits afdrukken ondersteu-
nen een veel groter dynamisch bereik. 
(Opmerking: Op dit moment zijn in Light-
room 16-bits afdrukken alleen mogelijk 
voor Mac OS X Leopard en later. Maar dat 
zal veranderen zodra Adobe een update 
voor Windows vrijgeeft.) Markeer het se-
lectievakje 16-bits uitvoer als je Mac OS X 
Leopard of recenter gebruikt en je printer 
16-bits afdrukken ondersteunt, zoals en-
kele van de nieuwe Canon-printers (of als 
je een 16-bits printerdriver hebt geïnstal-
leerd zoals die van Epson uit begin 2008 
die je printer geschikt maakt voor 16-bits 
afdrukken.)
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Stap zeven:
Het is tijd om het kleurbeheer in te stel-
len zodat wat uit de printer rolt hetzelfde 
is als wat je op het scherm ziet. (Hoop je 
overigens dat dit gebeurt, kalibreer dan 
eerst het beeldscherm met een beeld-
schermkalibratieset. Zolang je beeld-
scherm niet is gekalibreerd, blijft het 
anders een gok. Hierover zo meer.) Hier 
hoef je maar twee dingen te doen: (1) het 
printerprofiel kiezen en (2) de rendering 
intent kiezen. De standaardinstelling 
bij Profiel is Beheerd door printer (zie 
afbeelding), wat betekent dat je printer 
het kleurbeheer voor de afdruk op zich 
neemt. Vroeger was deze optie absoluut 
geen optie, maar de huidige printers zijn 
zo goed dat deze instelling nu best be-
hoorlijke resultaten oplevert. (Lees verder 
als je beter dan ‘best behoorlijk’ wilt.) 

Stap acht:
Printer- en papierspecifieke profielen le-
veren betere resultaten op. Ga daarvoor 
eerst naar de website van de fabrikant 
van het papier waar je op afdrukt. Zoek 
op die site de gratis ICC-kleurprofielen 
die exact overeenkomen met (a) het pa-
pier waar je op afdrukt en (b) de printer 
die je gebruikt. Zo druk ik af en toe af op 
Exhibition Fibre Paper van Epson en doe 
dat op mijn Epson Stylus Pro 3880. Op de 
website van Epson vond ik bij de optie 
Drivers & Support de downloads voor de 
3880 en voor mijn Mac-besturingssys-
teem. Boven in die pagina klikte ik eerst 
op ICC Profile Downloads en daarna op 
de knop Download Now voor Exhibition 
Fiber Paper onder Stylus Pro 3880. Vervol-
gens installeerde ik het gratis kleurprofiel 
voor mijn printer op mijn computer. Op 
een Mac vind je het ingepakte bestand 
in de map Bibliotheek/ColorSync/Profiles. 
Klik in Windows Vista of recenter met de 
rechtermuisknop op het zip-bestand en 
kies de optie Profiel installeren.
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Stap negen:
Druk als het kleurprofiel is geïnstalleerd 
de muisknop in op de vervolgkeuzelijst 
Profiel en kies Overige. Er verschijnt een 
dialoogvenster (zie afbeelding) met alle 
op je computer geïnstalleerde kleurpro-
fielen. Blader in de lijst naar de papier-
profielen voor je printer en zoek het pro-
fiel voor het papier waar je meestal op 
afdrukt. Markeer het selectievakje voor 
het juiste papier (zie afbeelding). Klik op 
OK om het profiel (of de profielen) toe te 
voegen aan de vervolgkeuzelijst.

Stap tien:
Open in het deelvenster Afdruktaak op-
nieuw de vervolgkeuzelijst Profiel. Het 
kleurprofiel voor je printer staat nu als 
optie in de lijst (zie afbeelding). Is je 
kleurprofiel nog niet geselecteerd, kies 
het dan nu in de vervolgkeuzelijst. (Voor 
deze afbeelding koos ik Epsons Premium 
Luster Photo Paper.) Lightroom weet nu 
precies wat het met de kleuren voor die 
printer en voor dat papier moet doen. 
Deze stap is onmisbaar voor de kwali-
teitsafdrukken die we willen, want uitein-
delijk draait alles om de afdruk.
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Stap elf:
Bij Intent heb je twee mogelijkheden: (a) 
Perceptueel en (b) Relatief. De optie Per-
ceptueel zou prettiger ogende afdrukken 
moeten opleveren omdat deze probeert 
de relaties tussen kleuren te behouden, 
maar de kleuren komen niet altijd over-
een met wat je op je beeldscherm ziet. 
De optie Relatief geeft de toon van de 
foto beter weer, maar het is goed mo-
gelijk dat je niet zo tevreden bent met 
de uiteindelijke kleur. Welke kies je dan? 
Die er op je printer het beste uitziet. De 
meeste mensen kiezen waarschijnlijk 
Relatief, maar ik kies meestal voor Per-
ceptueel. Mijn stijl kenmerkt zich door 
volle, verzadigde kleuren en ik vind dat ik 
met Perceptueel betere kleuren uit mijn 
printer krijg. En welke kies jij? Het beste 
kun je van elke foto wat testafdrukken te 
maken. Probeer beide opties en zodra de 
afdruk uit de printer rolt, zie je meteen 
welke het beste werkt voor je printer.

Stap twaalf:
Klik onder de rechter deelvensters op de 
knop Afdrukken. Lightroom opent het af-
drukdialoogvenster. (Werk je op een Mac 
en verschijnt er een klein dialoogvenster 
met twee vervolgkeuzelijsten, klik dan 
op de knop met het omhoog wijzende 
driehoekje. Het dialoogvenster krijgt dan 
zijn volledige omvang en ziet eruit als 
hiernaast.)
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Stap dertien:
Druk de muisknop in op de vervolgkeu-
zelijst midden in het dialoogvenster bij 
de overgang tussen de twee onderdelen 
en kies de optie Printerinstellingen (zie 
afbeelding). Afhankelijk van de prin-
ter ziet dit dialoogvenster er soms wat 
anders uit. Dus geen paniek als jouw 
dialoogvenster niet dezelfde vervolgkeu-
zelijsten toont als in dit voorbeeld. Klik bij 
een pc naast de naam van de gekozen 
printer op de knop Eigenschappen.

Stap veertien:
Bij de opties voor printerkleurbeheer is 
standaard het kleurbeheer van de prin-
ter ingeschakeld. Omdat Lightroom het 
kleurbeheer voor je doet, wil je niet dat 
de printer zich ook met de kleuren be-
moeit. Zodra twee kleurbeheersystemen 
de kleuren proberen te beheren, wint 
er niemand. Schakel daarom het kleur-
beheer van de printer uit. Kies in de ver-
volgkeuzelijst de optie Uit (Geen kleur-
aanpassing). Werk je met een pc, klik 
dan bij het onderdeel Papierinstellingen 
onder Modus op het keuzerondje Aan-
gepast en kies in de vervolgkeuzelijst de 
optie Uit (Geen kleurbeheer). Afhankelijk 
van de printer krijg je soms iets andere 
opties te zien.
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Stap vijftien:
Stel nu de juiste papiersoort voor de prin-
ter in. Ik ging voor mijn printer naar het 
onderdeel Printerinstellingen van het dia-
loogvenster Afrdrukken en controleerde 
in de vervolgkeuzelijst Afdrukmateriaal 
of de papiersoort Premium Luster Photo 
Paper was geselecteerd. (Kijk bij een pc 
bij de knop Eigenschappen.)

Stap zestien:
Kies in datzelfde onderdeel bij Afdruk-
kwaliteit de optie Superphoto - 2880 dpi 
en markeer het selectievakje Hoge snel-
heid. (Ook nu weer is dit voor het afdruk-
ken op een Epson-printer en op Epson-
papier. Heb je geen Epson-printer… 
Waarom niet? Geintje. Voor jouw printer 
kies je de afdrukkwaliteit die het beste 
aansluit op de gebruikte papiersoort.) 
Markeer het selectievakje 16-bits/kanaal 
als je een 16-bits afdruk maakt. Kies op 
een pc in de vervolgkeuzelijst bij het on-
derdeel Afdrukkwaliteit de optie Kwaliteit. 
Maak in het dialoogvenster dat verschijnt 
het selectievakje Hoge snelheid leeg en 
kies bovendien de afdrukkwaliteit. Leun 
dan achterover en kijk toe hoe je prach-
tige afdrukken rustig uit de printer rollen.
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Stap zeventien:
Zodra je afdruk uit de printer komt, is 
het tijd om eens goed te kijken of dat 
wat we in handen hebben hetzelfde is 
als wat we op het beeldscherm zien. Als 
je beeldschermkalibratie gebruikt en 
alle instructies tot aan het downloaden 
van de printerprofielen opvolgde, moet 
de afdruk behoorlijk kloppen. Wijkt de 
kleur sterk af, dan vermoed ik dat je geen 
kalibratieapparaat hebt gebruikt. Ik ge-
bruik zelf de Spyder4 Elite van Datacolor 
(zie afbeelding). Hij is eenvoudig in het 
gebruik. Zet hem op het beeldscherm, 
start de software, kies de modus ‘doe het 
gewoon allemaal maar voor me’ (heet 
waarschijnlijk anders) en in een minuut 
of vier is je beeldscherm gekalibreerd. 
Dit is een onmisbare stap in het op orde 
krijgen van de kleuren. Zonder kalibra-
tieapparaat geef ik je weinig hoop dat 
de kleuren op je scherm en op de afdruk 
gelijk zijn.

Stap achttien:
Als je een kalibratieapparaat gebruikte en 
de instructies die ik je gaf opvolgde, zou 
de kleur nu behoorlijk goed moeten zijn. 
(Lees anders nog eens in hoofdstuk 5 de 
paragraaf over elektronische proeven.) 
Misschien loop je nu tegen een ander 
afdrukprobleem aan. Ik vermoed dat de 
kleuren nu behoorlijk goed overeenko-
men, maar dat de afdruk die je in handen 
hebt, donkerder is dan wat je op het 
beeldscherm ziet. Je hebt je foto tot nu 
toe op een groot, verlicht beeldscherm 
bekeken. Maar de afdruk heeft die ver-
lichting natuurlijk niet; dat is gewoon 
plat papier. (Probeer je maar eens voor te 
stellen hoe een verlicht verkeersbord er-
uitziet zonder verlichting. Juist, dat heb je 
nu in handen.) Gelukkig voegde Adobe 
in Lightroom 5 onder in het deelvenster 
Afdruktaak de optie Afdrukaanpassing 
toe en daarmee gaan we het probleem 
te lijf (zie afbeelding).
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Stap negentien:
In eerdere Lightroom-versies schroefden 
we vlak voor we een afdruk maakten de 
schuifregelaar Helderheid flink op. Toen 
was hij er nog. De afbeelding was dan 
op papier net zo helder als op het beeld-
scherm. (Voor mijn Epson-printer sleepte 
ik naar 20%.) Het nadeel was dat je de 
foto hiermee bewerkte. Wilde je hem 
nog voor een ander doel gebruiken, bij-
voorbeeld in een tijdschrift of op internet 
plaatsen, dan moest je de aanpassing 
eerst ongedaan maken.Tegenwoordig 
laten we de afbeelding meestal met rust 
als we wat meer helderheid of contrast 
willen zien. Met de nieuwe schuifrege-
laars Afdrukaanpassing geven we de foto 
meer contrast of helderheid, zonder dat 
we het bestand werkelijk aanpassen.

Stap twintig:
Laten we eerst Helderheid bekijken. Hoe 
weet je hoeveel je die moet verhogen? 
(Ik hoefde hem nog nooit te verlagen.) 
Maak een testafdruk. Eigenlijk kun je 
daar hoe dan ook niet omheen, want de 
aanpassingen die je met deze schuifrege-
laars aanbrengt, zijn op je beeldscherm 
niet zichtbaar. Ze worden alleen tijdens 
het afdrukken toegepast. Het goede 
nieuws is dat de testafdruk best kleiner 
mag zijn dan het eindformaat. Vergelijk 
de helderheid van de testafdruk met wat 
je op het beeldscherm ziet. Waarschijn-
lijk is de afdruk nog te donker. Sleep de 
schuifregelaar Helderheid naar 20 en 
maak nog een testafdruk om te zien of 
dat al voldoende was.
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Stap eenentwintig:
Misschien moet je de schuifregelaar 
Helderheid nog wat heen en weer be-
wegen, maar na een paar testprints weet 
je welke waarde je nodig hebt voor het 
papierprofiel en de printer die je koos. 
Gebruik vanaf dan eenvoudigweg altijd 
dezelfde instelling als je op dat papier en 
op die printer afdrukt. (Totdat je van pa-
pier wisselt, zoals ik hier deed. Omdat elk 
papier een ander beeld geeft, zul je op-
nieuw moeten uitproberen wat de beste 
instelling is.) Gelukkig hoef je dit maar 
een keer te doen, want als je eenmaal 
weet waar die schuifregelaar Helderheid 
zit… Ik bedoel maar.

Stap tweeëntwintig:
De schuifregelaar Contrast gebruik je 
op dezelfde manier. Natuurlijk alleen als 
je afdrukken er wat vlak en niet zo con-
trastrijk uitzien. Sleep naar rechts voor 
meer contrast in de afbeelding. Ook hier 
geldt dat je pas als je afdrukt ziet wat het 
resultaat is, want ook deze schuifregelaar 
laat geen voorvertoning op het beeld-
scherm zien.

Opmerking: Met deze twee schuifrege-
laars breng je kleine verbeteringen aan in 
de helderheid en het contrast. Misschien 
bieden ze je niet voldoende om de kleu-
ren op de afdruk overeen te laten komen 
met die op je beeldscherm. Of misschien 
heb je een kleurprobleem. Blader dan 
terug naar hoofdstuk 5 voor meer details 
over het voorbereiden van afbeeldingen 
voor afdrukken en het gebruik van elek-
tronische proeven. (Daarmee spaar je 
toner en papier.)
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Stap een:
Ga na het samenstellen van de lay-out 
naar het deelvenster Afdruktaak en kies 
in de vervolgkeuzelijst Afdrukken naar 
(rechtsboven in het deelvenster) de optie 
JPEG-bestand (zie afbeelding). 

Stap twee:
Kies je de optie afdrukken naar JPEG-
bestand, dan verschijnen er nieuwe in-
stellingen. Het selectievakje Afdrukken 
in conceptmodus mag je negeren. (Dat 
is voor als je vellen vol kleine miniatu-
ren afdrukt.) De standaardinstelling bij 
Bestandsresolutie is 300 ppi. Wil je dat 
veranderen, plaats je muisaanwijzer dan 
op het veld Bestandsresolutie. De muis-
aanwijzer krijgt de vorm van een handje 
met een dubbele pijl (zie afbeelding). Klik 
en sleep naar links voor een lagere reso-
lutie of klik en sleep naar rechts voor een 
hogere.

Al deze lay-outs kun je opslaan als JPEG-bestanden om naar een fotolabora-
torium te sturen, door iemand anders te laten afdrukken of om naar je klant te 
e-mailen of voor een van de tientallen andere dingen waar je JPEG-bestanden 

van je lay-outs zoal voor gebruikt. Hier lees je hoe het werkt.

Een lay-out opslaan 
als JPEG
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Stap drie:
Als volgende kom je de vervolgkeuzelijst 
Afdruk verscherpen tegen. Hier vertel 
je Lightroom op wat voor papier je af-
drukt (glanzend of mat) en welke mate 
van verscherping je wilt toepassen (Laag, 
Standaard of Hoog). Lightroom bekijkt je 
keuzen (inclusief de resolutie) en komt 
met de beste hoeveelheid en soort ver-
scherping voor bij je keuzen. Dus begin 
hier. (Ik pas deze afdrukverscherping 
toe op elke foto die ik afdruk of opsla als 
JPEG-bestand.) Maak het selectievakje 
Afdruk verscherpen leeg als je niet wilt 
dat Lightroom de geëxporteerde foto 
verscherpt.

Stap vier:
Je moet nog enkele instellingen doorlo-
pen voor we klaar zijn. De eerste is JPEG-
kwaliteit. (Ik gebruik meestal 80, omdat 
ik dat een goed compromis vind tussen 
kwaliteit en compressie van het bestand. 
Maar je mag kiezen wat je wilt en 100 is 
het hoogste.) Daaronder vind je Aange-
paste bestandsafmetingen. Laat je dit se-
lectievakje leeg, dan kiest Lightroom het 
papierformaat dat je in het dialoogven-
ster Pagina-instelling koos (in dit geval 
43x53 cm). Wil je het formaat van je JPEG-
bestand aanpassen, markeer het selec-
tievakje dan en klik en sleep in de velden 
met de maten voor andere afmetingen 
(zie afbeelding). Bepaal tot slot bij Kleur-
beheer Profiel het kleurbeheer. (Veel fo-
tolaboratoria eisen sRGB, dus vraag even 
na wat je hier moet kiezen.) In de vorige 
paragraaf lees je hoe je printerspecifieke 
kleurprofielen krijgt en daar vind je ook 
informatie over de opties bij Intent. Klik 
nu onder de rechter deelvensters op de 
knop Afdrukken naar bestand om het be-
stand op te slaan.
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Stap een:
We bereiden eerst in Photoshop het be-
stand met de rand voor om als lijst te ge-
bruiken in Lightroom. (De rand die je hier 
ziet, kun je gratis downloaden op de web-
site van dit boek. In de inleiding vind je 
het adres.) Selecteer het zwarte gebied en 
zet dat met de toetsencombinatie Com-
mand-Shift-J (pc: Ctrl-Shift-J) op een eigen 
laag boven de achtergrondlaag. Sleep 
met het gereedschap Rechthoekig selec-
tiekader (M) een rechthoekige selectie die 
bijna zo groot is als de rand zelf. Druk ver-
volgens op Delete (pc: Backspace) om het 
gebied binnen die selectie te verwijderen. 
Het bestand mag geen witte achtergrond 
hebben, want dan zou het in Lightroom 
de foto verbergen. Daarom maak je de 
achtergrond transparant. Sleep in het 
deelvenster Lagen de achtergrondlaag 
naar het prullenbakje (onder in het deel-
venster) om hem te verwijderen. Sla het 
bestand op in het bestandsformaat PNG.

Stap twee:
Goed, dat was het voorbereidende werk 
in Photoshop. Terug naar Lightroom. Klik 
op de foto die je in de lijst wilt plaatsen 
en ga vervolgens naar de module Af-
drukken. Markeer in het deelvenster Pa-
gina het selectievakje Naamplaatje. Kies 
in de vervolgkeuzelijst de optie Bewer-
ken voor het dialoogvenster Naamplaat-
jeseditor dat je hier ziet. Klik op het keu-
zerondje Grafisch naamplaatje gebruiken 
(want we importeren een afbeelding en 
niet een tekst) en klik op de knop Be-
stand zoeken. Zoek het opgeslagen PNG-
bestand met de fotolijst en klik op Kiezen 
(pc: Openen) om het te laden.

Het zou mooi zijn als Lightroom een ingebouwde mogelijkheid had om randen, 
kaders en lijsten rond je foto’s te zetten, maar jammer genoeg is die er niet. Met 
een kleine omweg krijg je het effect toch voor elkaar in Lightroom met het 
deelvenster Pagina en een speciale optie bij Naamplaatje. Hier lees je hoe je dit 
doet.

Kaders rond de 
afdruk
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BONUSVIDEO:
In een bonusvideo leg ik stap voor stap 
uit hoe je naamplaatjes met transparan-
tie maakt. Kijk op http://kelbytraining.
com/books/LR5.

Stap drie:
Zodra je op OK klikt, verschijnt de lijst 
ergens in de afdruk (bijna alsof hij op zijn 
eigen laag staat). Het formaat en de po-
sitie kloppen niet, dus die breng je eerst 
in orde. (Dat doen we in de volgende 
stap. Kijk nu eerst eens naar het midden 
van de rand. Dit gebied is transparant en 
je ziet gewoon de foto erachter. Daarom 
moesten we dit bestand opslaan zon-
der achtergrondlaag en als PNG: om die 
transparantie te behouden.)

Stap vier:
Schaal de rand door op een hoekpunt 
te klikken en naar buiten te slepen (zie 
afbeelding) of gebruik de schuifregelaar 
Schaal in het deelvenster Pagina. Is het 
formaat in orde, dan verplaats je de rand 
in zijn geheel door binnen de lijst te klik-
ken en te slepen. Gebruik de schuifrege-
laars Marges in het deelvenster Lay-out 
om de foto te schalen.
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Stap vijf:
Ben je tevreden met het resultaat, druk 
de muisknop dan in buiten de rand om 
de selectie op te heffen. Het eindresul-
taat zie je hiernaast. Wil je deze rand 
bewaren voor toekomstig gebruik, open 
dan weer het dialoogvenster Naamplaat-
jeseditor en kies in de vervolgkeuzelijst 
Aangepast, linksonder in het dialoogven-
ster, de optie Opslaan als. Zo heb je een 
snel toe te passen randeffect.

TIP: Lijsten voor meerdere foto’s
Als er meer dan een foto op de pagina 
staat, dan kan Lightroom dat naam-
plaatje met lijst aan elke afzonderlijke 
foto toevoegen. Markeer in het deelven-
ster Pagina het selectievakje Renderen 
op elke afbeelding.

Stap zes:
Hier maakten we een horizontale lijst. 
Maar hoe voeg je deze rand aan een 
staande foto toe? Als je de pagina-in-
stelling wijzigt in staand (klik onder de 
linker deelvensters op de knop Pagina-
instelling) wordt de rand automatisch 
geroteerd. Druk je een verticale foto af 
in liggende positie, klik dan in het deel-
venster Pagina op het gradenvak naast 
het selectievakje Naamplaatje en kies de 
rotatiehoek om de rand bij te draaien (zie 
afbeelding). Hoewel je de lijst waarschijn-
lijk nog moet schalen en verplaatsen 
voor hij perfect past, doet die ene rand 
nu dubbel dienst.
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Lightroom-tips  >  >

 ▼ Zie je geen linialen?
Zie je geen linialen boven en links van 
de foto als je op Command-R (pc: Ctrl-R) 
drukt? Maak dan eerst de hulplijnen 
zichtbaar met Command-Shift-H (pc: 
Ctrl-Shift-H) of kies in het menu Weer-
gave de optie Hulplijnen tonen. Gebruik 
je nu de toetsencombinatie weer, dan 
schakel je de linialen in en uit.

 ▼ Maateenheden wijzigen
Wil je de maateenheid voor de linialen 
wijzigen, klik dan met de rechtermuis-

knop op een liniaal en kies de maateen-
heid die je wilt (inches, centimeters, 
millimeters, punten of pica’s).

 ▼ De achtergrondkleur van de 
voorvertoning wijzigen

Hoewel je de kleur achter de foto niet 
kunt wijzigen (die blijft egaal wit), kun je 
wel de grijze kleur van het canvas rond 

de af te drukken pagina wijzigen. Klik 
met de rechtermuisknop eenvoudig 
op de grijze achtergrond en kies een 
andere kleur.

 ▼ Foto’s toevoegen aan de 
afdrukwachtrij

Niets is zo eenvoudig als het toevoe-
gen van foto’s om af te drukken. Ga 
eenvoudig naar de filmstrip, druk de 

Command-toets (pc: Ctrl-toets) in en klik 
op elke foto die je aan de wachtrij wilt 
toevoegen. Lightroom maakt direct een 
nieuwe pagina in de wachtrij. Het verwij-
deren van een foto uit de wachtrij is net 
zo eenvoudig: druk de Command-toets 
(pc: Ctrl-toets) in en klik in de filmstrip op 
een geselecteerde foto om de selectie 
op te heffen. (Lightroom verwijdert die 
pagina automatisch uit de wachtrij, dus 
je drukt geen lege pagina af.)

 ▼ Marges snel bijstellen zonder 
schuifregelaars

Met de schuifregelaars Marges en 
Celgrootte kun je de afbeelding op de 
pagina verplaatsen. Maar als de hulplij-
nen zichtbaar zijn, is het makkelijker om 
op een hulplijn te klikken en te slepen. 
Zodra je begint te slepen, verschijnt 

boven de hulplijn de positie ervan (in 
centimeters). Erg handig om snel en 
eenvoudig de zijmarges of de boven- en 
ondermarge even groot te maken.

 ▼ Stuur je afdrukken naar een 
fotolab?

In Lightroom 5 kun je een lay-out 
opslaan als JPEG-bestand om naar een 
fotolab te sturen. Hier is een geweldige 
tip: maak een nieuwe sjabloon met je 
gebruikelijke instellingen voor paginafor-
maat en lay-out en dergelijke, maar kies 
het kleurprofiel dat je lab wil (meestal is 
dat sRGB voor kleurenlabs). Zo vergeet je 

nooit de juiste kleurruimte te kiezen als 
je de afbeelding opslaat als JPEG.

 ▼ 16-bits afdrukken
Is je inkjetprinter nog niet zo oud, 
dan ondersteunt hij waarschijnlijk 
afdrukken in 16-bits. Om daar gebruik 
van te maken, heb je wel de laatste 
printerdriver nodig. (Die kun je gratis 
downloaden op de website van de 
fabrikant.) Opmerking: Op dit moment 
kunnen alleen Mac-gebruikers die Mac 
OS X Leopard of recenter gebruiken in 
16-bits afdrukken.

 ▼ Bepaal hoe Lightroom het logo 
afdrukt

Er zijn nog twee andere mogelijkheden 
voor hoe je tekstlogo wordt gebruikt in 
indelingen met meerdere foto’s. Kies je 
Renderen op elke afbeelding, dan ver-
schijnt het logo in elke afdrukcel ponti-
ficaal midden in elke foto. (Erg handig 
als je het als watermerk wilt gebruiken 
waarbij je de dekking dan verlaagt.) 
Kies je Renderen achter afbeelding, dan 

wordt het op de achtergrond afgedrukt 
alsof het een watermerk in het papier is. 
(Maak het iets groter dan de afbeelding 
zelf.)

 ▼ Het naamplaatje aanpassen
Met de pijltoetsen op je toetsenbord 
pas je in de module Afdrukken met 
kleine stapjes de positie van je naam-
plaatje aan.
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geselecteerde foto verwijderen  117
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bij afdrukken  431
blauwe waarschuwing voor 

internet  203
camera en Lightroom 

overeenstemmen  274
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masker
automatisch maskeren  213, 233
selectie aanpassen  221
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maskeroverlay tonen  214
meerdere foto’s op een pagina  424
meerdere foto’s tegelijk bewerken  
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metagegevens

afdrukken  422
copyrightgegevens  90
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importeren  13
opslaan in apart bestand  38
sjabloon  40
verbergen bij exporteren  284
XMP-bestand  38
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contrast vergroten  159
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cel  45
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modefotografie  166
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Kaart  94
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momentopname  206
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naamplaatjeseditor  132, 384
navigatiebalk
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neutraal grijsverloopfilter  226
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opnieuw koppelen  111
zoeken  111

Ontwikkelen (module)  240
opname maken  241
opslaan in Lightroom  280
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paginanummering

opmaak aanpassen  361
toevoegen  356

paginaraster  416
panorama

effect  416
samenvoegen in Photoshop  324
voorvertoning  302

papier  434
papiersimulatie  200
PDF

presentatie opslaan  389
penseelpunt

hardheid  215
zachtheid  215

perspectief corrigeren  260
Photo art textures  310
Photomatix Pro  335
Photoshop

achtergrondlaag verwijderen  28
druppel  321
fotolijst maken  444
haar selecteren  309
handeling opnemen  318
HDR samenvoegen  329
laagmasker  310
lagen behouden in Lightroom  317
Lay-outoverlay  28
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openen vanuit Lightroom  306
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tekst aanpassen  368
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tekst
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fotoboek  352
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opmaak  353
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tijdelijke verzameling  80
tijdschriftomslag  28
tijdzone  97
toepassen tijdens importeren  197
tracklog voor gps  97
trefwoord

delen  115
groep foto’s  85
hoofdtrefwoord  87
importeren  14
meerdere foto’s  85
snel toewijzen  115
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toewijzen  84
trefwoordenlijst  86
verwijderen  87, 115

Trefwoorden vastleggen 
(deelvenster)  84

tweede beeldscherm  127
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Uitsnijdkader (gereedschap)  242
uitzoomen  116
upgrade eerdere versie  140
Upright  260
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Vergelijken (weergavemodus)  69
Verlichting dimmen 

(weergavemodus)  46
Verlichting uit (weergavemodus)  46, 

245
verloop

gegradueerd filter  226
neutraal grijsverloopfilter  226
omkeren  232
verplaatsen  227

verscherpen  178
bij exporteren  284, 303
halo  269
in de camera  268
masker  270
voorvertoning  268

verscherping
bij afdrukken  433, 443

verzameling
back-up maken  109
beste foto selecteren  67
beste foto vinden  64
foto toevoegen  115
inhoud bekijken  116
maken  60, 63
snelle verzameling  80
tijdelijke verzameling  80
verwijderen  115

verzamelingsset
maken  72
subset  73

video
afbeelding maken  397
afspelen  395
Animoto  402
automatisch synchroniseren  399
bijsnijden  395
DPX  282
exporteren  282, 389
Facebook  401
Flickr  401
importeren  22, 394
inkorten  395
kwaliteit  401
miniatuur kiezen  396
posterframe  396
Premiere Pro  23
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snel doorbladeren  394
speciaal effect  397
voorinstelling opslaan  399
voorvertoning  23
witkaart  402
YouTube  396, 402

vignet
lensvervorming  266
radiaalfilter  228
toevoegen  170
verwijderen  266

virtuele kopie
elektronische proef  207
herkennen  182
maken  176, 191
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verwijderen  62
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opsporen  248
visualiseren  248
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voorinstelling
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fotoboek  355
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importeren  197
momentopname  206
opslaan  196, 287
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voor exporteren  281
voor importeren  20
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wijzigen  206, 285
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kiezen  207
naast elkaar  188
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voorvertoning
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internet  203
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presentatie  366
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sjabloon  366
standaard  11
van voorinstelling  194

voorvertoning omslag  28
vrijstellen van achtergrond  308
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waarderen

beste foto vinden  61
Geweigerd  62, 116
Keuze  61, 116
kleur  60
ster  60

watermerk  447
toevoegen bij exporteren  284, 288
transparante achtergrond  291

weergavemodus
aanpassen  122
Beoordeling  65, 117
Loep  45, 120
Raster  45, 122
schermvullend  48
Vergelijken  69

Verlichting dimmen  46
Verlichting uit  46, 245

witbalans
aanpassen  142
Aanpassingspenseel   218
grijskaart  147
herstellen  182
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video  402
voorinstelling  143
Witbalansselector  145
witkaart  402
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zoomen met spatiebalk  136
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zwart-wit
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gesplitste tinten  180
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