
VOORWOORD

Als u digitale foto’s maakt, dan weet u maar al te goed dat het resultaat zelden honderd procent geslaagd is. Kleine onzuiver-

heden, een storend element in de achtergrond, verkeerde belichting enzovoort kunnen de kwaliteit van uw foto’s naar

beneden halen. Met Adobe Photoshop CS6, de populaire beeldbewerkingsoftware, hebt u een haast oneindige hoeveelheid

gereedschappen en mogelijkheden ter beschikking om het beste uit uw gemaakte foto’s te halen. Het programma dient echter

niet alleen om noodzakelijke correcties uit te voeren. U gebruikt Photoshop ook om leuke, artistieke of creatieve dingen te

doen met uw beelden!

Photoshop CS6 is een heel omvangrijk programma en hulp bij het gebruik ervan zal u zeker van pas komen. Met het boek

Creatief met Adobe Photoshop CS6 hebt u de ideale gids in handen! Het boek bestaat uit twee delen: een kennisgedeelte en

een deel met workshops.

Het kennisdeel maakt u wegwijs in het programma en biedt grondige theoretische uitleg bij alle belangrijke ins en outs van

Photoshop. Voor beginners is deze kennis een must, maar ook voor gevorderde gebruikers is dit deel een handig naslagwerk

dat veel nieuwe informatie en extra weetjes bevat. In dit deel leert u snel en efficiënt omgaan met alle onderdelen van het

programma.

Het deel Workshops belicht Photoshop van een praktische kant. In dit deel worden een aantal doelgerichte projecten

uitgewerkt. Deze illustreren hoe u écht te werk gaat, stap voor stap. Laat u inspireren en experimenteer met de aangeboden

projecten!

Veel plezier bij het bewerken van uw digitale foto’s!

Joke Beers-Blom

TOELICHTING BIJ DE TE DOWNLOADEN BESTANDEN BEHOREND BIJ CREATIEF MET ADOBE PHOTOSHOP CS6

Ga naar de website van Van Duuren Media (www.vanduurenmedia.nl/Support/Downloads/) en klik op de titel van dit boek.

Hier treft u oefenfoto’s van de auteur aan die u onder de voorwaarden hierna mag gebruiken.

• Foto’s behorend bij het kennisdeel Hiervoor zijn vrijwel alle als voorbeeld in het boek bewerkte fotobestanden beschik-

baar in sterk verkleinde vorm en voorzien van een doorzichtig copyrightwatermerk in de foto. Een uitzondering hierop zijn

de foto’s in het hoofdstuk over de Raw-module, deze originelen worden niet beschikbaar gesteld.

• Foto’s behorend bij de workshops Voor de workshops zijn ook foto’s beschikbaar. Ook deze zijn sterk verkleind en voor-

zien van een doorzichtig watermerk met copyright. De andere workshops kunt u maken met willekeurige foto’s. Voor de

eerste workshop zijn geen foto’s nodig. Deze foto’s mag u alleen als oefenfoto’s gebruiken, enig ander gebruik en publicatie

in welke vorm dan ook is zonder toestemming van de maker, Joke Beers-Blom, niet toegestaan.
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::01 DE DIGITALE DONKERE KAMER

De donkere kamer van de digitale fotograaf bestaat uit hardware en uit software. Voor wat de software betreft werken we in

dit boek met Adobe Photoshop CS6, Adobe Bridge en de module Camera Raw. Photoshop stelt behoorlijk hoge eisen aan uw

apparatuur. In dit hoofdstuk krijgt u een globaal overzicht van de belangrijkste onderdelen van uw digitale donkere kamer.

UW DIGITALE DONKERE KAMER INRICHTEN
Als u met Photoshop digitale foto’s wilt bewerken en u hecht belang aan prachtige

resultaten, dan moet u investeren in een digitale donkere kamer. Een forse compu-

ter die geschikt is voor het intensieve werk is niet het enige dat u nodig hebt; u zult

ook extra apparatuur en software moeten hebben. Voordat u overgaat tot de

aanschaf van een degelijke uitrusting is het goed om een paar dingen op een rijtje te

zetten.

• Bepaal wat u nodig hebt Is digitale fotografie een hobby die u slechts af en toe

beoefent of is het een passie en wilt u professioneel aan de slag gaan? Hoeveel

foto’s bewerkt u en met welke bestandsformaten gaat u om? Hoe meer bestan-

den u verwerkt en hoe groter die bestanden zijn, hoe zwaarder de eisen die aan

de computer worden gesteld.

• Stel een budget op Voor de meesten van ons geldt dat het budget gelimiteerd

is en dat het belangrijk is om daar binnen te blijven. Houd er bij uw raming

rekening mee dat een computersysteem ongeveer drie jaar voldoende kracht en

snelheid biedt. Na deze periode zijn de software en bijbehorende hardware vaak

weer verder ontwikkeld. U zult dus ook weer een zwaarder systeem nodig

hebben.

• Stel prioriteiten Geef liever wat meer geld uit aan een goede monitor en

voldoende RAM-geheugen. Deze onderdelen hebben de grootste invloed op uw

werk.

• Win informatie in Informeer bij vrienden of op internetforums naar de ervarin-

gen met bepaalde computeronderdelen (vooral de monitor). Bedenk ook dat het

niet altijd noodzakelijk is om direct topkwaliteit aan te schaffen.

HARDWARE EN SOFTWARE

Investeer in een computer met het besturingssysteem waarmee u zich het prettigste

voelt. Voor de een is dit een Mac, voor de ander een Windows-pc. Beide besturings-

systemen hebben hun voor- en nadelen. Aan het eindresultaat is echter niet te zien

op welk systeem u de foto’s hebt bewerkt. Welk besturingssysteem u ook kiest, een

krachtige computer is absoluut vereist!
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Zoek op het internet of in computertijdschriften naar testen van bepaalde onder-

delen. Vooral voor de monitor kunnen deze u waardevolle informatie geven om uw

keuze op te baseren.

• Processor Hoe hoger de processorsnelheid, hoe sneller de computer kan

werken. Houd hierbij ook rekening met de zogenaamde bussnelheid (FSB = Front

Side Bus) van de processor. Die is te vergelijken met een pijplijn waardoor infor-

matie tussen de processor en het RAM-geheugen stroomt. Hoe dikker de pijp,

hoe sneller de informatie tussen beide uitgewisseld wordt. Kies dus een proces-

sor met zoveel mogelijk snelheid, een zo hoog mogelijke FSB en met de grootst

mogelijke cache.

• RAM-geheugen Photoshop vreet RAM-geheugen! Hoe meer RAM u hebt, hoe

beter Photoshop werkt. De minimum hoeveelheid is eigenlijk twee gigabyte.

Volgens de minimale systeemeisen zou één gigabyte volstaan, maar dan moet u

wel erg veel geduld hebben. Met drie gigabyte RAM-geheugen werkt het

programma een stuk soepeler!

• Ruimte op de vaste schijf Hoe meer ruimte u hebt, hoe beter. Het is prettig om

ten minste twee vaste schijven in uw systeem te hebben. Op de eerste staat het

besturingssysteem en installeert u alle programma’s. Op de tweede bewerkt u al

uw fotobestanden en bewaart u uw documenten. Daarnaast zijn externe vaste

schijven ideaal voor extra ruimte en om bijvoorbeeld uw back-up op te plaatsen.

• Monitor De weergave van de monitor is voor fotobewerking de belangrijkste

schakel in het hele systeem. Een goed beeldscherm overleeft meestal zeker een

of twee computerupgrades. Een LCD-monitor werkt erg fijn en biedt tegenwoor-

dig prima kwaliteit om uw foto’s goed weer te geven. Ook hier geldt de regel: hoe

groter de monitor is, hoe meer gebruikscomfort. Bekijk de weergave van diverse

monitoren voor u tot aankoop overgaat.
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Afbeelding 01.01

Monitorkalibratiesensor.

Afbeelding 01.02

Een tekentablet.



• Monitorkalibratie Als u veel foto’s bewerkt en hoge eisen stelt, dan is het

belangrijk om uw monitor regelmatig te kalibreren. Hiermee zorgt u ervoor dat

de afdrukken uit uw printer overeenkomen met wat u op het scherm ziet. De

beste manier is om dit met een kalibratiesensor te doen. Dit apparaat meet de

beeldschermkleuren en past de kalibratie aan met behulp van de meegeleverde

software waarmee een kleurprofiel voor uw monitor wordt gemaakt.

• Invoerapparaten Hieronder vallen de muis, de trackball, het toetsenbord en

het tekentablet. Een goede muis of trackball is onontbeerlijk. Deze moet snel

reageren en vooral ook vast in de hand liggen. De keuze voor een muis of track-

ball is geheel persoonlijk. Bij plaatsgebrek werkt een trackball erg fijn omdat

deze op dezelfde plaats blijft staan. Een grafisch tekentablet kan erg handig zijn

bij het gebruik van de penselen en bij het maken van exacte selecties. U bedient

het met een soort pen, wat erg lijkt op het werken met een potlood. Teken-

tablets zijn drukgevoelig: hoe harder u drukt, hoe dikker de lijnen worden. Ze

bestaan in diverse soorten en maten.

• Scanner Een scanner is nodig als u uw oude analoge foto’s wilt digitaliseren en

bewerken. Als u alleen negatieven of dia’s wilt scannen, dan is een filmscanner

ideaal. Let er hierbij wel op dat de filmscanner effectief kan omgaan met het film-

formaat dat u gebruikt. Flatbedscanners zijn er in vele soorten en maten.

• Printer Fotoprinters zijn tegenwoordig zeer betaalbaar en er is keuze te over.

In de meeste gevallen bieden ze prima afdrukkwaliteit. Welke printer u aan-

schaft, is afhankelijk van de hoeveelheid afdrukken die u maakt en van uw

kritisch oog voor kwaliteit. Bij grote formaten geldt meestal dat het goedkoper is

om dit werk over te laten aan een goed fotolab.

• Back-up systeem Een externe vaste schijf is ideaal als back-upstation. Daar-

naast bieden cd-roms en dvd’s veel ruimte en de mogelijkheid om goede back-

ups te maken. Gebruik steeds de volgende stelregel: Liever een dubbele back-up

dan geen back-up!

• Camera Deze hoort eigenlijk aan het begin van het rijtje te staan want hier

begint alles mee! Leer uw camera goed kennen en leer de belichtingsmethoden

begrijpen. Het is immers altijd beter om direct een geslaagde foto met de camera

te nemen en de bewerking achteraf tot een minimum te beperken. Hoe geweldig

Photoshop ook is, er gaat niets boven een goed origineel dat slechts kleine

correcties nodig heeft.

• Software Dit boek concentreert zich op Adobe Photoshop CS6. Veel van de

beschreven technieken kunnen echter ook toegepast worden in andere versies

van Photoshop – zoals CS2, CS3, CS4 en CS5 – en in Adobe Photoshop Elements.

Laatstgenoemde biedt u echter veel beperkter mogelijkheden dan Photoshop.
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• Overige benodigdheden Houd er rekening mee dat er in uw budget wat ruimte

overblijft voor kleine benodigdheden zoals papier, inkt, batterijen, boeken enzovoort.

VOORKEUREN IN ADOBE PHOTOSHOP
Adobe Photoshop kent talloze programma-instellingen die worden opgeslagen in het

voorkeurenbestand van het programma. Het gaat hier om algemene opties voor het

weergeven en opslaan van bestanden, voor prestaties, cursoropties en opties voor

transparantie en kleuromvang, voor het weergeven en instellen van linialen en hulp-

lijnen, voor insteekmodules en tekstopties. U kunt dus heel veel voorkeuren naar wens

instellen. Zulke instellingen worden elke keer als u het programma sluit opgeslagen.

U opent het dialoogvenster Voorkeuren met een klik op het menu Bewerken, Voor-

keuren, Algemeen. In het linkerdeel van het dialoogvenster ziet u de verschillende

mogelijkheden. U opent de bijbehorende vensters met een klik op elk van de opties.

Met de knoppen Vorige en Volgende kunt u ook door de diverse vensters bladeren.

Als de voorkeuren die u hebt ingesteld u niet bevallen, dan kunt u altijd de oorspron-

kelijke standaardinstellingen herstellen. Om dat te doen, houdt u bij het starten van

Photoshop de toetsen Alt+Ctrl+Shift ingedrukt. Bij Mac OS gebruikt u hiervoor de

toets combinatie Option+Command+Shift. Er verschijnt dan een dialoogvenster met

de vraag of u de huidige instellingen wilt verwijderen. Als u op Ja klikt, dan worden

de nieuwe voorkeuren bij de volgende start van Photoshop van kracht en kunt u

deze opnieuw via het dialoogvenster aanpassen.

Afbeelding 01.04

Het dialoogvenster Voorkeuren.



KLEURRUIMTE EN KLEURINSTELLINGEN
Kleurbeheer is een complexe materie. De essentie is dat de kleuren die u op uw

monitor ziet overeenkomen met de kleuren van uw afdrukken. Het is daarom ook

heel belangrijk de monitor regelmatig te kalibreren. Het is verder ook noodzakelijk

dat de instellingen op de camera en die in Photoshop op elkaar afgestemd zijn. De

standaardinstelling is altijd sRGB. Deze kleurruimte is zeer geschikt voor weergave

op het internet, maar minder geschikt voor kleurafdrukken op uw inkjet printer.

Hiervoor is Adobe RGB (1998) geschikter; deze kleurruimte kent een groter kleur-

bereik.

Als u uw foto’s bij een afdrukservice laat afdrukken, dan controleert u of deze

afdrukservice Adobe RGB (1998) ondersteunt. Als dit niet het geval is, dan kunt u de

foto’s naar sRGB converteren. Een goede afdrukservice zal echter Adobe RGB (1998)

ondersteunen.

KLEURRUIMTE INSTELLEN OP DE CAMERA

Afhankelijk van het merk en cameratype zal uw instelmenu er wat anders uitzien.

Raadpleeg dan ook uw handleiding als u de juiste instelling in het menu niet kunt vin-

den. Zoek in het menu van uw camera naar de term Kleurruimte of Color Space. U

hebt dan veelal de keuze tussen sRGB en Adobe RGB. Kies voor Adobe RGB als u zelf

afdrukt of als u een beroep doet op een afdrukservice die deze kleurruimte

ondersteunt.

Als u bij het fotograferen gebruik maakt van het Raw-formaat, dan kunt u de kleur-

ruimte ook achteraf via Camera Raw instellen op Adobe RGB (1998).
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Kleurruimte instellen op de camera.

Afbeelding 01.06

Kleurruimte instellen in CameraRaw.



KLEURRUIMTE INSTELLEN IN PHOTOSHOP

Kies Bewerken, Kleurinstellingen om het gelijknamige dialoogvenster te openen.

Standaard is Europa, algemeen gebruik 3 in de vervolgkeuzelijst Instellingen

geselecteerd met de bijbehorende werkruimte sRGBIEC1966-2.1. Als u in de ver-

volgkeuzelijst Instellingen kiest voor Europa, prepress 3, dan wordt de werkruimte

Adobe RGB (1998) gebruikt. Als u deze optie instelt, dan wordt u ook gewaarschuwd

als u foto’s met een andere kleurruimte opent. Laat dan de kleurruimte omzetten

naar de kleurruimte van Photoshop.

Deze kleuromzetting kunt u ook automatisch laten uitvoeren. Kies hiervoor Bewer-

ken, Kleurinstellingen. In het gelijknamige dialoogvenster verwijdert u het vinkje bij

Vragen bij openen achter Profielen komen niet overeen in het onderdeel Beleid

voor kleurbeheer. De foto’s met een andere kleurruimte dan de standaard ingestel-

de kleurruimte worden dan automatisch omgezet naar de standaard ingestelde

kleurruimte.
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Afbeelding 01.07

Dialoogvenster Kleurinstellingen.



KLEURRUIMTE WIJZIGEN VOOR WEB OF AFDRUKSERVICE

Als u uw foto’s op het internet wilt plaatsen, gebruik dan de sRGB kleurruimte,

anders worden de kleuren in veel gevallen niet mooi weergegeven. Ook als uw

afdrukservice geen Adobe RGB (1998) ondersteunt, kunt u de foto’s beter naar sRGB

converteren. Klik hiertoe op het menu Bewerken, Omzetten in profiel en kies in het

dialoogvenster bij Doelruimte voor sRGB.

Als u veel foto’s moet omzetten, dan is het handiger om er een handeling van te

maken zodat u met één klik alle foto’s kunt omzetten.

DE INTERFACE VAN PHOTOSHOP IN VOGELVLUCHT
In de standaardinterface Essentiële elementen van Photoshop CS6 vindt u de

gereedschapsbalk aan de linkerkant van het scherm en een kolom met paletten aan

de rechterkant. Onderin vindt u een tabblad waarin u Mini Bridge kunt bekijken en

een tabblad Tijdlijn om filmpjes te bewerken.

U kunt de kolom met paletten samenvouwen tot een kolom met knoppen. De palet-

ten opent u met een klik op de betreffende knop. Klik op de kleine pijltoetsen

bovenin het palet als u de paletten wilt samenvouwen of uitvouwen.

U wisselt van schermmodus met de opdracht Venster, Werkruimte – of door twee-

maal op de F-toets te drukken. In de weergave Volledig scherm werkt u zonder

Menubalk en met een zwarte achtergrond. De paletten en de gereedschapsbalk

kunt u naar wens samenvouwen of uitvouwen door met de muis over de zijranden te

bewegen. Met een klik op het grijze balkje opent u het gewenste palet.
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Afbeelding 01.08

Dialoogvenster Profielen komen niet overeen.



In alle weergavemodi kunt u een andere achtergrondkleur dan grijs of zwart kiezen.

Klik met de rechtermuisknop ergens op de achtergrond en klik op een optie in het

verschenen menu.
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Afbeelding 01.09

De standaardinterface van Photoshop heeft nu

een donkere achtergrond.




