
NUENEN



Fotobewerking

Wim Nijdam     24 januari 2019



Inhoud

 Welke programma’s zijn er?

Wat zijn de meest gebruikte programma’s?

 Picasa ??

Is Picasa nog steeds te gebruiken?

 FastStone
Favoriet bij foto-hobbyisten

 PhotoShop

Van semiprofessioneel tot professioneel



Belangrijkste programma’s

Offline (op de eigen computer) gratis
 Picasa (nog steeds?)

 IrfanView

 FastStone

Offline betaald
 Adobe Photoshop Elements (ca. € 80,- bundel ca. € 125,-)

 Adobe Lightroom (ca. € 130,-) 

 Adobe Photoshop Creative Cloud (€ 60,- per maand)

Online (vanuit de Cloud)
 Google Foto’s (15 GB originele grootte gratis en “hoge” kwaliteit onbeperkt)

 Microsoft Foto’s (gekoppeld aan OneDrive, 5 GB opslag gratis)



Starten vanuit Verkenner (OUD)

 Klik met de rechter muis op een 
foto.

 Kies in het uitrolmenu “Openen 
met”

In het tweede uitrolmenu verschijnt 
nu een lijst met alle programma’s op 
de PC waarmee je iets met een foto 
kunt doen.

 Maak hieruit een keuze en klik er 
op.



Starten vanuit Verkenner  (W10)

 Selecteer een foto.

 Klik in het lint op het driehoekje 
naast “Openen”.

In het uitrolmenu verschijnt nu een 
lijst met alle programma’s op de PC 
waarin je een foto kunt openen.

 Maak hieruit een keuze en klik er 
op.

 De foto wordt nu in dit programma 
geopend.



Starten vanuit de Verkenner

Zorg dat een foto automatisch in het gewenste programma opstart.

 Ga in Windows 10 naar instellingen en kies het hoofdstuk APPS

 Klik hierin op Standaard-apps

 Kies nu Fotoviewer

 Kies nu één van de apps

Voortaan wordt een foto 

automatisch met dit programma

geopend.



PICASA

 Het programma Picasa wordt sinds maart 2016 niet meer door Google 
ondersteund.

 Google heeft gemeld dat het is vervangen door Google Foto’s. Dit programma 
werkt met opslag in de cloud, de oude webalbums van Picasa zijn dan ook 
automatisch overgezet naar Google Foto’s.

 Het Picasa programma (op de PC) blijft echter prima te gebruiken, het heeft een 
aantal gemakkelijke functies, sommige daarvan zijn uniek.

 Heb je het programma nog op de PC, gebruik het dan gerust.

 Wil je het op een (nieuwe) PC installeren: http://picasa.nl.downloadastro.com/

 Advies: installeer niet de bijbehorende Picasa-viewer, want deze kan conflicteren 
met de viewer van Windows 10.

http://picasa.nl.downloadastro.com/


Wijzigingen opslaan in Picasa

 Misverstand: Picasa maakt geen eigen mappen aan, maar gebruikt de mappen 
zoals die in de Windows Verkenner staan.

 Wijzigingen aan foto’s in Picasa zijn in eerste instantie alleen zichtbaar in 
Picasa zelf. De foto in de Windows verkenner blijft nog ongewijzigd.

 Om de wijziging door te voeren

in de foto in de verkenner moet

men de wijziging opslaan.

Men doet dit door op blauwe

opslagknopje te klikken.



Wijzigingen opslaan in Picasa

 Na klikken op het blauwe knopje verschijnt nog deze melding:

 Klik op “Opslaan”

 De originele foto wordt nu in een

verborgen map opgeslagen.

Om verborgen mappen toch zichtbaar te maken 
wordt in de Verkenner in het tabblad “Beeld” 
een vinkje te geplaatst bij “Verborgen items”.
De verborgen map heet “picasaoriginals”.

Normaal laten we het vinkje weg, het werkt 
anders alleen maar verwarrend.



FastStone

Wordt steeds populairder bij foto-hobbyisten.

Het programma is veilig te downloaden vanaf:

http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm

* Download altijd indien mogelijk vanuit de website van de fabrikant *

 FastStone Image Viewer geeft de Verkenner vergroot weer.

 Goed overzicht van alle foto’s in de map.

 De viewer is goed om te selecteren, beperkte mogelijkheden om te wijzigen.

 Mooie diapresentatie op volledig scherm.

 Door op een foto te dubbelklikken wordt de foto schermvullend getoond.

 In dit scherm zijn aan vier zijden menu’s op te roepen door er met de muis 
naar toe te gaan. In deze menu’s veel mogelijkheden om te verbeteren.

http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm


Mogelijkheden van FastStone

De Consumentenbond geeft onderstaande aanbeveling:

 Gemakkelijk bekijken en bewerken

 Veel opties voor bewerken:



Viewer FastStone

Verkenner

Bewerkingen

(summier)

Geselecteerde

foto

Voorbeeld



Foto geopend in FastStone

Geopend op volle schermbreedte!

 Aan alle vier de zijden zijn menu’s op te roepen

 Muis naar boven geeft inhoud van de map weer.



Foto op volledig scherm

 Muis naar boven toont de foto’s uit de map in een rij.

 Muis naar links geeft alle bewerkingsmogelijkheden.

 Muis naar rechts toont de EXIF-gegevens  van de foto.

 Muis naar onder geeft de belangrijkste bewerkingen en 
de knoppen om de gewijzigde foto op te slaan.



Adobe programma’s

 Photoshop Elements
 Vereenvoudigde versie van het professionele Photoshop

 Wordt vaak in een bundel verkocht met Premiere Elements (videobewerking)

 Werken in lagen is mogelijk

 Photoshop
 Het professionele programma voor beeldbewerking + grafische toepassingen

 Tegenwoordig als Creative Cloud alleen in abonnement te gebruiken

 Volledige pakket kost ca. € 60,- per maand

 Lightroom
 Vereenvoudigde versie van CC

 Specifiek voor digitale fotobewerking, niet voor andere grafische toepassingen.

 Gebruikersvriendelijker dan de Photoshop versies

 Werken in lagen niet mogelijk.



Photoshop Elements

Ieder jaar komt er een 
nieuwe versie, huidige versie 
is Photosh. Elements 2019

Dit scherm is versie 11 van 
2013.

 Menubalk aan bovenzijde

 Keuze uit Snel of Expert

 Groot foto scherm

 Bewerk/teken gereedsch.

 Kleur selectie

 Geopende foto’s

 Rechter veld met “lagen”

 Keuze knoppen voor 
rechter veld



Wat is voor U het beste?

Stel u zelf de vraag wat u er mee wilt:

 Beheren en ordenen van foto’s

 Kleine verbeteringen:

 Rechtzetten

 Uitsnede maken

 Helderheid en Contrast verbeteren

 Afmetingen aanpassen (in pixels)

 Batch bewerking, bv namen aanpassen

 Klonen

 Werken met lagen

Maak uw eigen keuze, maar de tip van ons is het gratis FastStone.


