27/02/14	
  

ADOBE LIGHTROOM
STAPJE TWEE…
ALS ONZE BEELDJES NETJES OP DE
J U I S T E P L A AT S S TA A N D A N J E U K E N
ONZE HANDJES OM ZE TE BEWERKEN
TOCH?
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DE ONTWIKKELMODULE
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DE ONTWIKKELMODULE
• We gaan er wel van uit dat er hier altijd met RAWbestanden gewerkt wordt!
• Wat vroeger de donkere kamer was bij de “analoge” fotografie is nu
de ontwikkelmodule.
• Ook hier gaan we (bijna altijd) weer werken van links naar rechts en
van boven naar onder.
• In de linker kolom krijgen we van boven naar onder de verschillende
uitvouwmenu’s.
• Het middenvenster toont ons de foto(‘s) welke we geselecteerd
hebben
• In de rechter kolom vinden we de verschillende bewerkingsmenu’s
• Helemaal onderaan kan u weer de filmstrip vinden.
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LINKER KOLOM
• In de linker kolom krijgen we van boven naar onder de
volgende uitklapbare menu’s;
• Navigator
• Voorinstellingen
• Momentopnamen
• Historie
• Verzamelingen

• Onderaan kan u nog de knoppen “Kopiëren” en “Plakken”
vinden
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MIDDENVELD
• In het grote vlak in het midden krijgen we een voorbeeld te
zien van de geselecteerde foto(‘s).
• Onderaan vinden we een werkbalk met verschillende tooltjes.
• Met de sneltoets “I” kunnen we bepaalde informatie
oproepen over de geselecteerde foto.
• Met de sneltoets “F” kunnen we de geselecteerde foto op het
volledige scherm te zien krijgen.
• Met de sneltoets “G” gaan we terug naar de “gridview” in de
Bilbliotheekmodule.
• Helemaal onderaan kan u de filmstrip vinden.
© www.alex-leys.be

RECHTER KOLOM
• Hier vinden we de volgende uitrolmenu’s;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histogram
Standaard
Kleurcurve
HSL/Kleur/Zwart-wit
Gesplitste tinten
Details
Lenscorrecties
Effecten
Camerakalibratie

Onderaan bevinden zich nog de knoppen “Vorige” en
“Opnieuw instellen”
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LINKER KOLOM NAVIGATOR
• In de navigator zien we een voorbeeld van hoe de foto
er gaat uitzien voor we de preset toepassen.
• Deze werkwijze vergemakkelijkt het werken met de
presets omdat je ze niet moet toepassen om het effect
te zien.
• Boven het beeldvenster van de navigator kunnen we
rechts de vergroting van de foto in het werkvenster in
het middenvak instellen.
• Standaard staan deze keuzes op
“passend”-”vullen”-”1:1”-”1:3”.
• Door op de selectiehoekjes te klikken kunnen we deze
instellingen aan onze wens aanpassen.
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LINKER KOLOM VOORINSTELLINGEN
• In het menu voorinstellingen kunnen we standaard reeds
enkele handige presets vinden. Op het internet kan je ook
nog honderden presets downloaden al dan niet gratis.
• Deze presets staan gegroepeerd per set met elk een eigen
naam.
• In de set “Gebruikersvoorinstellingen” kan je je eigen preset
plaatsen.
• Dit doe je door eerst je instellingen te maken waarna je op het
+ teken naast de menutitel Voorinstellingen klikt. Hierna opent
zich een keuzemenu waarin je de soorten bewerkingen kan
aanvinken. In dit menu kan je ook kiezen onder welke map je
de zelf gemaakte preset gaat plaatsen. Met het – teken kan
je een preset weer verwijderen. Deze gaat enkel weg uit het
menu niet van je harddisk.
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4	
  

27/02/14	
  

LINKER KOLOM MOMENTOPNAMEN
• In het menu momentopnamen kan je door op het +
teken te klikken een soort van snapshot maken van
je foto zoals ze op dat ogenblik is. Later kan je dan
nog altijd terug gaan naar één van de vorige
snapshots om vanaf een tussenstap verder te
werken.
• De Momentopnamen krijgen het formaat;
JJ/MM/DD uu:mm:ss de lijst is dus chronologisch.
• Je kan de geselecteerde momentopnamen altijd
verwijderen door op de – in de menuhoofding te
klikken.
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LINKER MENU HISTORIE
• In dit menu kan je elke bewerking vinden welke je
uitvoerde op je foto. Lightroom schrijft deze ook weg
tijdens het werken, zelfs wanneer de stroom zou uitvallen
kan je hoogstens de laatste stap verliezen!
• Wanneer je later de foto terug oproept zal je ook gans
de Historie terugvinden, LR is “non- destructief”!
• Een nadeel aan het werken met de historie is het feit dat
je er geen bewerking tussenuit kan halen, je moet
telkens alle bewerkingen erna (er boven) ook
verwijderen, daarom is het gebruik van tussentijdse
Momentopnames zeker aan te raden.
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LINKER KOLOM VERZAMELINGEN
• In de map verzamelingen kunnen we een zelfbepaalde
selectie van foto’s plaatsen. Deze verzamelingen
kunnen aan alle mogelijke criteria of combinaties van
criteria voldoen.
• Je kan het best met zo veel mogelijk verzamelingen
werken. Zo kan je bijvoorbeeld per project een
verzameling aanleggen, grootouders kunnen een
verzameling “Kleinkinderen” aanleggen met daarin per
kleinkind een subverzameling.
• Je kan één bepaalde verzameling aanduiden als
“Doelverzameling, deze krijgt een + achter de naam.
Om vlug foto’s uit je grid- view of uit de filmstrip in deze
doelverzameling te krijgen selecteer je de foto en klikt
op de toets “B”. Je zal een melding krijgen “toevoegen
aan doelverzameling…”
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LINKER KOLOM
SLIMME VERZAMELINGEN
• Je kan ook werken met zogenaamde “slimme
verzamelingen”.
• Dit zijn verzamelingen waaraan automatisch foto’s worden
toegevoegd zonder dat je ze moet selecteren.
• Je kan bijvoorbeeld een slimme verzameling “Natuur” maken
met alle foto’s waaraan je het trefwoord “natuur” gaf bij het
importeren, deze foto’s komen automatisch in de slimme
verzameling “Natuur”
• Je zou ook een slimme verzameling kunnen maken van bv.
alle foto’s met camera x in combinatie met lens y en gemaakt
op diafragma z…
• Ook deze slimme verzamelingen kan je aan alle mogelijke
combinaties van criteria laten voldoen.
• Ze vinden automatisch de foto’s die aan uw gestelde criteria
voldoen!

© www.alex-leys.be
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LINKER KOLOM
KOPIËREN-PLAKKEN
• Onderaan deze kolom vind je nog twee handige
knoppen.
• Als je op “Kopiëren” klikt krijg je een menu met alle
mogelijke criteria waaraan een foto kan voldoen en
welke wel of niet kunnen gekopieerd worden.`
• Let hier wel op welke criteria je wel dan niet gaat
aanvinken!
• Ga je dan een volgende foto of foto’s selecteren en op
plakken klikken zullen al deze criteria ook toegepast
worden op de geselecteerde foto(‘s).
• Dit is veel handiger om hier verschillende foto’s op
dezelfde wijze te bewerken dan we dat bij het
importeren zouden doen.
© www.alex-leys.be

MIDDENVENSTER
• In het vak in het midden vinden we onze geselecteerde
foto.
• Soms kan het handig zijn om bepaalde informatie van
de foto in beeld te hebben.
• Deze informatie kan je oproepen door de op toets “i” te
klikken.
• In het menu “Weergave” van de menubalk helemaal
bovenaan kan je bij “Weergaveopties” instellen welke
informatie je wil te zien krijgen. (Sneltoets Ctrl+J)
• Je kan twee verschillende menu’s instellen welke
afgewisseld getoond worden door op de i te klikken.
© www.alex-leys.be
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DE WERKBALK
• In de werkbalk zal je naargelang de gebruikte module andere
gereedschappen vinden om snel acties uit te voeren.
• Enkele van de meest gebruikte gereedschappen zijn;
Weergavemogelijkheden, spuitbus, vlaggen, sterren, kleuren,
roteren, bladeren, zoomen, raster, elektronische proef…
• Het gebruik van deze laatste kan bij het afdrukken veel miserie
voorkomen, vink “Elektronische proef” aan voor je begint de
foto te bewerken!
• We kunnen door middel van het driehoekje helemaal rechts in
de werkbalk deze opties aanpassen aan onze wensen.
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RECHTER KOLOM
HISTOGRAM
• In het Histogram krijgen we een algemeen beeld over
hoe de belichting en het contrast opgenomen zijn in
onze foto.
• Met de driehoekjes links en rechts bovenaan kunnen we
links de hoeveelheid data in de schaduwen en rechts in
de hoge lichten zichtbaar maken.
• Wanneer we de cursor even over deze driehoekjes
bewegen zien we de te diepe schaduwen blauw en de
te hoge lichten rood kleuren, “klippen” wordt dat
genoemd.
• We kunnen dit “klippen” ook permanent maken door op
de driehoekjes te klikken.
© www.alex-leys.be
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RECHTER KOLOM
HISTOGRAM
• Wanneer we onze cursor over het histogram laten
gaan merken we dat we van links naar rechts de
volgende zaken kunnen beïnvloeden;
• Zwarte tinten, hierbij kan je het blauwe “klippen” laten
verdwijnen.
• Schaduwen, hier kan je de schaduwpartijen gaan
bewerken.
• Belichting, deze werkt op gans het beeld, op alle partijen.
• Hooglichten, hier ga je bv. de lichte vlakken in de lucht
kunnen bewerken.
• Met de Witte tinten kan je er voor zorgen dat de klipping in
de hoge lichten verminderd of zelfs helemaal verdwijnt.
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RECHTER KOLOM
HISTOGRAM
• Onder de curves van het Histogram kan je enkele
gegevens van de geselecteerde foto vinden.
• Net hier onder tref je de vermelding aan “Originele
foto”. Dit wil zeggen dat je met het originele bestand
werkt.
• Je kan ook met een “Slimme voorvertoning” werken,
dan wordt natuurlijk de tekst “Slimme voorvertoning”
weergegeven.
• Door op “Originele foto” te klikken kan je kiezen om
eventueel een Slimme voorvertoning te maken, deze
laat u toe om de meeste bewerkingen uit te voeren
zonder dat u over de originele foto moet beschikken.
© www.alex-leys.be
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RECHTER KOLOM
HISTOGRAM
• Op de volgende lijn vind je enkele handige tools;
• Met de Uitsnijbedekking kan je de foto bijsnijden en/of roteren,
ze heeft een eigen menu met verschillende instellingen.
• Vlekken verwijderen doet veel meer dan dat, vanaf versie 5
van LR kan je er ganse vlakken mee bewerken, je kan ook het
formaat en de doezelaar instellen.
• De Rode ogencorrectie spreekt voor zich.
• Het Gegradueerd filter geeft u de mogelijkheid om een
volledig in te stellen verloopfilter over de foto te leggen.
• Het Radiaalfilter doet dit ook maar met een rond of ovaal
verloop.
• Het aanpassingspenseel doet ongeveer het zelfde maar dan
lokaal, op door de gebruiker zelf te bepalen plaatsen.
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RECHTER KOLOM
STANDAARD
• In het Standaardmenu maken we de meeste en
belangrijkste correcties op ons beeld. We gaan hier dan
ook wat dieper op in gaan.
• We kunnen om te beginnen hier al beslissen of we verder
gaan in kleur of in zwart-wit. Persoonlijk stel ik die keuze
liever uit tot we in het HSL/Kleur/Zwart-wit menu komen.
• Bij een onbewerkte foto gaan alle schuifjes mooi in het
midden staan. Enkel de witbalans (Temperatuur) en de
kleurtint kunnen aangepast zijn aan de gegevens welke
onze camera in de metadata geplaatst heeft.
• Bij de witbalans kunnen we in ons RAW- bestand nu nog
aanpassingen gaan doen, de keuzemogelijkheden
kunnen eventueel iets verschillen naargelang de
gebruikte camera.
© www.alex-leys.be
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RECHTER KOLOM
STANDAARD
• In het item “Tint” kunnen we indien minder ervaren
opteren om LR het werk te laten doen en gewoon op de
button “Autom.” te klikken. Je zal hierbij merken dat de
schuifjes praktisch allemaal van hun plaats gaan.
• Door de Alt- toets ingedrukt te houden kan je bij
Hooglichten, Schaduwen, Witte tinten en Zwarte tinten
het effect van je bewerking op de foto zien.
• Normaal moet, naargelang de schuif, het ganse beeld
wit of zwart zijn. Wanneer je gaat schuiven, met de alt
ingedrukt gaat op een gegeven moment het beeld
“klippen” hier moet je stoppen en eventueel iets terug
gaan om het uiterste uit je foto te halen.
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RECHTER KOLOM
STANDAARD
• Meestal maak ik de hooglichten en de zwarten iets
donkerder, ik trek de schuif naar links.
• De schaduwen en de witte tinten gaan dan weer
naar rechts, net tot aan het klippen.
• Bij de presentie kan je de helderheid iets naar
rechts schuiven net als de Levendigheid, samen
mogen ze om niet op te vallen niet boven de + 30
uit komen.
• De (kleur-) verzadiging kan je ook maar heel
beperkt gebruiken, overdrijven valt hier direct op!

© www.alex-leys.be
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RECHTER KOLOM
KLEURTINTCURVE
• Ook hier kan je weer allerhande factoren in je beeld
gaan beïnvloeden.
• De Kleurtintcurve is er speciaal bij gebracht om
tegemoet te komen aan de gebruikers van de vroegere
versies van Photoshop, hier worden verschillende
aanpassingen gedaan door werken met curves.
• Voor onervaren gebruikers is het misschien handiger om
in de foto te werken, dit kan je doen door eerst op het
kleine cirkeltje links boven in het menu van de
Kleurtintcurve te klikken. Door dan met de cursor in de
foto te slepen kan je de curve aanpassen daar waar je
met de cursor sleept.
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RECHTER KOLOM
HSL/KLEUR/ZWART-WIT
• Onder HSL kan je kleurtoon, Verzadiging en Luminantie
van je foto aanpassen.
• Onder de tab Kleur doe je het zelfde maar nu per kleur.
• Bij de tab Zwart- wit kan je prachtige dingen doen om
bepaalde kleuren te gaan beïnvloeden in je beeld, je
kan dit per kleur doen ofwel op “Automatisch” klikken en
Lightroom het werk voor u laten doen.
• Ook hier geldt weer het gebruik van het
doelaanpassingsgereedschap en het dubbelklikken op
de knop van de schuif om ze terug op nul te zetten.
• Je kan ook hier weer de effecten aan- of uitschakelen
met de schakelaar linksboven in de menukop.

© www.alex-leys.be
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RECHTER KOLOM
GESPLITSTE TINTEN
• Iedereen kent de prachtige duotoon- foto’s uit het
analoge tijdperk.
• Middels de mogelijkheden van de Gesplitste tinten
kunnen we hetzelfde effect bereiken.
• Voor de Hooglichten en voor de Schaduwen zijn er
mogelijkheden om ze elk apart in te stellen.
• Je kan ook de balans tussen beiden aanpassen.
• Het werkt best om eerst de verzadiging tot bv. 75 te
brengen en dan pas de Kleurtoon aan te passen, je
kan later de verzadiging nog verlagen.
© www.alex-leys.be

RECHTER KOLOM
DETAILS
• Dit is een menu waar men vlug te ver kan gaan, dikwijls
wordt dit te laat opgemerkt. Daarom deze tip; het
verscherpen en de ruisreductie (Luminantie) samen
mogen nooit meer dan 100 bedragen.
• Met het selectietooltje links boven zoeken we een detail
waar we duidelijk het effect van het verscherpen en het
“ontruisen” kunnen merken, meestal een donkere partij.
• In de vakliteratuur wordt de raad gegeven om enkel
met de Hoeveelheid verscherpen en met de luminantie
bij de ruisreductie te werken. Om vlot met de andere
instellingen te kunnen werken dien je over een
behoorlijke dosis kennis ter zake te beschikken.
• Persoonlijk gebruik ik soms ook het programma Dfine van
Nik.
© www.alex-leys.be

13	
  

27/02/14	
  

RECHTER KOLOM
LENSCORRECTIES
• Dit menu is vanaf versie 5 sterk uitgebreid en
verbeterd. Zo geeft de automatische werking
meestal een zeer goed resultaat.
• In het menu Standaard vink je best de drie opties
aan, hierdoor gaan de gekende afwijkingen van je
lens automatisch gecorrigeerd worden.
• Onder de tab profiel ga je merken dat LR reeds uw
lens heeft herkend en dit profiel heeft
aangenomen. Je kan echter nog altijd zelf ingrijpen
in de instellingen.
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RECHTER KOLOM
LENSCORRECTIES
• Onder de tab Kleur kunnen we de kleurafwijking
verwijderen indien LR de gebruikte lens niet herkent, je
kan met de pipet precies op bv de chromatische
aberratie klikken om ze te verwijderen.
• Onder de tab Handmatig kan je de
perspectiefcorrecties manueel gaan toepassen. In feite
is dit het “oude” menu welk tot in versie 4 van LR te
gebruiken was. Bij extreme afwijkingen of wanneer het
programma de correctie niet doet volgens uw wens kan
je hier nog ingrijpen.
• Vergeet niet om de optie “Uitsnijden behouden” aan te
vinken of je kan zelf gaan uitsnijden achteraf.
© www.alex-leys.be
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RECHTER KOLOM
EFFECTEN
• Onder “Vignetten na uitsnijden” kan je een positief
(=lichter) of een negatief (=donkerder) vignet aan je
foto meegeven. Wanneer je de schuif van de
hoeveelheid aanraakt zal je merken dat ook de andere
instellingen actief worden.
• Het zelfde geldt voor de tab “Korrel”. Hier kan je
eventueel de korrel van een analoge film nabootsen,
deze wordt dikwijls verward met de digitale ruis.
• Er is echter betere software beschikbaar om dit effect te
verkrijgen (Nik software), enkel bij een kleurenfoto is de
eigen optie van LR te verkiezen boven de externe
oplossingen.
© www.alex-leys.be

RECHTER KOLOM
CAMERAKALIBRATIE
• Vooreerst, stel altijd de recentste Procesversie in! De
ouder versies dienen om met de beelden te werken
welke onder de oudere systemen werden
geïmporteerd.
• Naast de knop “Profiel” kan je één van de
standaardprofielen kiezen welke meestal ook in uw
camera te vinden zijn. Ook hier weer het nut van
het werk met RAW, je krijgt een puur en onbewerkt
bestand in je computer, niet één wat al door de
software in je camera tot een JPG gekneed werd
onder ongekende instellingen.
© www.alex-leys.be
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RECHTER KOLOM
CAMERAKALIBRATIE
• In dit menu kan je echter ook je eventueel eigen
aangemaakte (bv met Colormunki passport)
cameraprofielen terugvinden.
• Zeker bij productfotografie waar de kleuren zo
realistisch mogelijk moeten zijn is deze werkwijze
aan te raden.
• Je kan gerust een keer proberen om één van de
standaardprofielen te selecteren, mogelijk wordt
uw foto er beter van.
• Voor de puristen is er dan ook nog de mogelijkheid
om dit profiel manueel te bewerken.
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RECHTER KOLOM
VORIGE – OPNIEUW INSTELLEN
• Met de knop “Vorige” gaan we de bewerking van
de vorige foto toepassen op de huidige
geselecteerde foto. Dit is slechts nuttig wanneer we
twee gelijkaardige foto’s op dezelfde manier willen
bewerken.
• Bij het klikken op de knop “Opnieuw instellen” gaan
we helemaal terug naar het bestand zoals het
zonder enige vorm van bewerken op uw harde
schijf staat, alle bewerkingen worden teniet
gedaan.
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