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INLEIDING

Of je nu wel of niet graag foto’s bewerkt, iets zullen we al�jd aan foto’s moeten
doen. Al was het maar een beetje uitsnijden of rechtze�en. De foto iets lichter

of donkerder maken. Belangrijk, maar niet voor iedereen voldoende om daarvoor
een programma te kopen.

Er zijn verschillende gra�s programma’s, maar die zijn vaak ingewikkeld of de
resultaten zijn niet echt mooi.

Apple hee� Photos. Een eenvoudig vooraf geïnstalleerd programma waarmee je
eenvoudige bewerkingen kunt doen en zelfs RAW-files kunt bewerken. Microso�
Windows hee� ook een Photos of Foto’s.

Het is een gra�s fotoprogramma in Windows 10. Makkelijk in gebruik en je kunt je
foto’s er goed in bewerken. De resultaten zijn prima. Daarom volgt hier een uitleg
over hoe je ermee kunt werken.

Bij de meeste mensen zal Foto’s al geïnstalleerd zijn als onderdeel vanWindows 10.
Wanneer het nog niet geïnstalleerd is, kun je het hier downloaden:

h�ps://�nyurl.com/vecagay

Je hoe� je niet te registreren bij Microso� om het uit de Microso� Store te kunnen
downloaden.
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Klik op de zoekfunc�e naast Start en type Foto. De app Foto’s wordt gesuggereerd.
Open deze app.

De app openen

Mocht het programma vragen om aan te melden, weiger dit dan indien je geen
Microso� account hebt of wilt. Weiger ook indien je geen gebruik wilt maken van
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de cloudopslag in OneDrive (sluit het aanmeldscherm en ga verder). Je kunt nu
verder zonder je aan te melden.

Wat na het openen opvalt is dat het scherm bijna leeg is.

Je moet eerst aangeven welke folders je wilt importeren in het programma. *)

*) Wanneer je je foto’s in de standaardmap van Windows voor a�eeldingen
gebruikt, dan zullen de foto’s waarschijnlijk wél al in het programma te zien zijn.
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Klik je op de puntjes, rechts, dan krijg je op�es, waaronder Instellingen. Hierin kun
je verschillende func�es van het programma aanpassen.

Klik op Mappen.

Door op het blauwe vlak te klikken kun je folders toevoegen via je Verkenner.

Zoek in de Verkenner naar de folders waarin de foto’s staan die je wilt bewerken.
Kies de folder(s) en klik op Deze map toevoegen aan A�eeldingen.

De map wordt nu toegevoegd.

Klik op de geïmporteerde map.
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Je foto’s staan nu in het programma.
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Met de knoppen rechtsboven kun je de thumbnails groter of kleiner laten
weergeven.

Het programma ondersteunt zowel RAW als JPEG bestanden.

Door op een foto te klikken krijg je deze groot te zien.
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En met de pijlen links en rechts kun je door de foto’s in de map lopen.

Boven de foto vinden we de volgende op�es:

Zoomen, Verwijderen, Toevoegen aan favorieten (alleen JPEG), Draaien en
Uitsnijden. Daarnaast: Zoeken, Bewerken & Maken, Delen en Afdrukken.
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Plus nog drie puntjes (...). Klik je op die puntjes dan zie je meer op�es.

Hiervan zijn Openen met,Ware groo�e weergeven, Bestandsinfo en Instellingen de
belangrijkste.

Met Openen met kun je de foto in een ander programma openen. Ware groo�e
weergeven laat je de foto op 100% zien. En bij Instellingen kun je allerlei
programma-instellingen veranderen. Daar kun je ook toegevoegde mappen
verwijderen.
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Bestandsinfo gee� je enkele basisinstellingen die je bij deze foto hebt gebruikt.

Sluiter�jd, diafragma, brandpuntsafstand en ISO, plus de datum waarop de foto
gemaakt is.
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Bewerken
Om te bewerken klikken we op Bewerken & maken.

We krijgen verschillende keuzemogelijkheden, maar nu kiezen we Bewerken.
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Bewerkingsvenster
Dit is het bewerkingsvenster van Foto’s.

Bovenaan zie je welke func�e momenteel ac�ef is. In dit voorbeeld Bijsnijden en
draaien. In de rechterkolom zie je dat terug.

Met de schuif kun je de foto draaien en dus recht ze�en. Verder kun je de foto een
kwartslag met de klok mee draaien door op Draaien te drukken. Spiegelen spiegelt
de foto.
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Daaronder vind je de op�e Hoogte-breedteverhouding. Wanneer je hierop klikt zie
je het volgende:

Hier staan de verschillende vaste verhoudingen waarmee je de foto kunt bijsnijden.
Wanneer je zelf een verhouding wilt maken, dan kies je Aangepast en kun je met je
cursor de uitsnede veranderen door aan de lijn en de punten op de rand van de foto
trekken.

Wanneer je wilt wisselen tussen Liggend of Staand, dan kies je de onderste op�e.
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Met de knop Opnieuw instellen kun je dit alles ongedaan maken.
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Filters

In Filters kun je allerlei voorinstellingen toepassen, zoals je die ook bijvoorbeeld
kunt vinden in Instagram.
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Aanpassingen

In Aanpassingen kunnen we meer bewerkingen uitvoeren. Het is verstandig om de
volgorde aan te houden, die ik hierna geef.
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Kleur
Kleur is in Foto’s eigenlijk de Witbalans en het eerste dat je in je foto’s wilt
corrigeren.

Wanneer we op het woord Kleur klikken, krijgen we meer op�es.
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In het venster kun je met de balk schuiven. Maar ook daaronder met de schuiven.

Met Warmte maak je de foto koeler/blauwer (naar links) of warmer/roder (naar
rechts).

Tint gebruik je alleen wanneer een foto een magenta of een groene kleurzweem
hee�.



Gratis fotobewerking 21

Wanneer we op Opnieuw instellen drukken gaan alle bewerkingen onder Kleur
weer naar nul.
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Licht

Je kunt ook hier de schuif in het schermpje gebruiken. Maar ook met de schuiven
daaronder Contrast, Belich�ng, Hooglichten en Schaduwen veranderen.

Indien een foto echt heel erg te donker of te licht is, gebruik je eerst Belich�ng om
dat te herstellen.



Gratis fotobewerking 23

Maar anders kijk je eerste of je met Hooglichten en Schaduwen voldoende correc�e
kunt toepassen.

Hooglichten past alleen de lichte delen van de foto aan. Schaduwen alleen de
donkere.

Daarna corrigeer je desnoods nog iets met Belich�ng.

Omdat het werken met Hooglichten en Schaduwen de foto soms wat flets kan
maken, gaan we nu naar Contrast om dat te verhelpen.
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Helderheid en Vigne�ering
Met Helderheid kun je je foto verscherpen.

Door naar rechts te schuiven, wordt je foto scherper.
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Door de slider onderVigne�ering naar rechts te schuivenmaak je de randen donker
waardoor de blik van de kijker, indien je dat wilt, naar het midden van de foto
gestuurd wordt.
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Inzoomen

Wanneer je met je cursor op de foto gaat staan zie je onderin drie knoppen
verschijnen waarmee je kunt in- en uitzoomen.
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Rode ogen
Rode ogen ontstaan vaak wanneer je flitst. Het programma biedt de mogelijkheid
om dit te corrigeren.

Wanneer je op de knop Rode ogen drukt, wordt je cursor een rondje. Daarmee klik
je een paar keer op een rode pupil en het programma zal proberen deze kleur te
verwijderen. Doe hetzelfde met het andere oog.
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Spotfix
Foto’s hee� een eenvoudige vlekkenverwijderaar voor s�ppen in de lucht of op
effen vlakken.
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Wanneer je op de knop Spotfix drukt, wordt je cursor weer een rondje. Zoom in
naar de vlekjes. Klik je op een vlek en het programma zal proberen deze te
verwijderen.
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Doe hetzelfde met de andere vlekjes.

Onderin het venster heb je de mogelijkheid om met de pijltjes de bewerking
ongedaan te maken of opnieuw toe te passen.
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Opslaan

Klik nu Een kopie opslaan om de bewerkte foto op te slaan. Deze wordt nu met een
andere naam opgeslagen bij je origineel.
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Aanpassen groo�e
Bij Hoogte-breedteverhouding konden we de beeldverhouding aanpassen. Maar
om de foto daadwerkelijk te verkleinen gaan we als volgt te werk:

Klik op de drie puntjes rechts bovenaan en kies uit het menu voor Formaat wijzigen.
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In het venster dat nu verschijnt, zie je dat de huidige groo�e van het bestand 19,7
MP bedraagt. Verder krijg je de keuze om je foto aan te passen. S (small), M
(medium), L (large) en A (aangepast). Achter de le�ers zie je een omschrijving.
Kiezen we nu voor M dan verschijnt het volgende scherm:
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Hierin kunnenwe de naamvan het bestand aanpassen. Doe dit, want anders wordt
de foto overschreven die je zojuist bewerkt hebt en heb je alleen nog het verkleinde
exemplaar!
En klik op Opslaan.
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Met A krijgen we meer controle over deze handeling. Klik op A.



Pas direct Kwaliteit aan in dit venster. Zet dat op 100%.

Windows Foto’s37



Nu gaan we de groo�e van de foto aanpassen.
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Wanneer we Hoogte-breedteverhouding behouden aanvinken zal, zodra we
bijvoorbeeld een breedte van 1500px opgeven de hoogte meeveranderen.
Hierdoor blij� de verhouding van je foto onveranderd.
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Klik nu op Aangepaste kopie opslaan.
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Kies een plek op de foto op te slaan. Indien dat in dezelfde map is als je originele
foto, hernoem dan deze verkleinde kopie. Klik nu op Opslaan.
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ezien nu twee foto’s op onze harde schijf waarbij de verkleinde foto (_AHF7661-
1.jpg) 1500x1000 pixels is en nog slechts 1,04 MB
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Terug

Na het opslaan toont het programma de foto. Klik op het pijltje in het blauwe vlak
linksboven om terug te gaan naar de map waarin je momenteel werkt.
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Mappen

Daar zie je het bestand nu staan naast het origineel en met een extra getal achter
de originele naam. En een RAW-bestand zal meteen omgezet worden in een JPEG.
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Wissen of Hernoemen
Het is verstandig om je bestand een andere naam te geven. Bijvoorbeeld
_AHF7671_bewerkt.jpg. Maar zorg er in ieder geval voor dat de oorspronkelijke
naam in de nieuwe naam staat. Daardoor is je origineel gemakkelijker terug te
vinden.

Wanneer je met de rechter muisknop op de betreffende foto klikt, opent zich een
op�emenu.
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Nu kun je de foto eventueel verwijderen of, via de Verkenner, hernoemen.

Tot slot
Er zijn meer en uitgebreidere gra�s bewerkingsprogramma’s voor je foto’s. Dit gra�s
Microso� programma voldoet zeer goed als je niet uitgebreid wilt bewerken, maar
wel graag wilt dat je fotos er goed uitzien.
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Een korte uitleg van het
fotobewerkingsprogramma van

Microso� dat niets kost, eenvoudig
in gebruik is en goede resultaten
gee�.

Voor mensen die fotobewerking
zoveel mogelijk uit de weg gaan.


