
iOS 6 voor foto en video 

Het nieuwe Apple besturingssysteem iOS 6 voor de iPhone 4 of 5,  iPad 2 of 3 en iPod 

touch biedt een aantal interessante extra’s voor foto en video. De deelfunctie bij 

Fotostream kan – naast voor iedereen – selectief voor een bepaalde groep vrienden 

foto’s versturen. Er is een verticale stitch voor panorama’s. En de functie voor 

beeldstabilisatie is aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast zijn er fraai ogende nieuwe 

geografische kaarten voor gebruik in apps, presentaties en montages. Tal van camera-, 

deel- en bewerkings-apps zijn inmiddels al aangepast voor iOS 6. 

Hebt u nog een oudere versie van iOS op uw iPhone of iPad staan, upgrade dan als volgt: 

ga naar Instellingen en kies Software Update. Er volgt een melding dat iOS 6 

gevonden is. Volg verder de instructies op het beeldscherm. Sluit tijdens het laden de 

iPhone of iPad aan op de netstroom of zorg voor een volle batterij! 

 

 
Software updaten naar iOS 6. 

 

De Shared Photo Streams kunt u nu met een select (privé) of breed publiek delen. Maak 

een keuze uit de fotocollectie, geef de Fotostream een naam en bepaal met de 

schakelaar of deze beelden breed (openbare website) of select (de gekozen ontvangers 

invoeren) naar iCloud gaan. De verzender en ontvangers kunnen de geplaatste foto’s van 

commentaar voorzien. In deze modus verschijnen de geselecteerde foto’s automatisch op 

uw apparaten en Apple TV ook op die van uw vrienden. 

 



 
Geselecteerde foto’s exclusief delen met vrienden (bron: Apple). 

 

Ga als volgt te werk: Open de filmrol en selecteer de foto(’s). Tik op de deelknop en kies 

vervolgens Fotostream. Vul de naam van de Fotostream in. Kies voor het geselecteerd 

verzenden de adressen of een speciaal daartoe aangemaakte URL. Voer eerst de 

desbetreffende contacten in bij het geselecteerd verzenden. Met de plusknop (+) zijn 

deze uit de contactenmap op te halen. Achteraf kunt u extra foto’s toevoegen met de 

knoppen Wijzig en Voeg toe. 

 

 
Het adresseren en aanmaken van een selectieve Fotostream. 

 

De ontvangers zien de nieuwe Fotostream (Symbool wolkje met naam) onder het tabblad 

voor Fotostreams van de foto-app verschijnen. Kiest u voor een openbare website, dan 

zet iOS 6 de foto’s op een aangemaakte (eigen) website in iCloud. Tik voor het plaatsen 

van reacties en likes op het tekstballonnetje van de geopende Fotostream. Verder is de 



integratie van foto’s met Facebook geoptimaliseerd. Instant sharing biedt direct toegang 

tot Facebook en Twitter. 

 

 
Het toevoegen van foto’s aan een Fotostream. 

 

 
Een optimale integratie van Fotostreams met Facebook en Twitter. 

 

FaceTime is nu geschikt voor zowel mobiele netwerken als Wi-Fi. U kunt ook gewoon het 

eigen telefoonnummer gebruiken. Indien 3G of 4G voor handen is neemt de snelheid en 

kwaliteit van het videodataverkeer aanmerkelijk toe. 

Met de iPhone, iPod en iPad waren met daartoe geschikte apps al goede panoramafoto’s 

te maken. Bij iOS 6 kan dat nu ook met verticale opnamen, het vertorama, tot een 



panoramacompositie van maximaal 240 graden. De maximale resolutie bedraagt 10.800 

x 2332 pixels, in totaal 16,8 MB. U beweegt bij een vertorama de camera in het verticale 

vlak, van beneden naar boven of van boven naar beneden. Het inzetten van een 

voorzetgroothoeklens kan het panorama-effect verder versterken. 

 

 
Het maken van verticale panorama’s (bron: Apple). 

 

De panoramafunctie zit achter de Option-knop van de camera-app. Als uw iPhone of iPod 

touch voor panorama geschikt is, verschijnt er een extra panoramaknop. Een brede pijl 

ondersteunt u bij het uitvoeren van de juiste gladde camerabeweging. Behalve de 

standaard Apple camera-app ondersteunen ook andere foto-apps deze functie. 

 

 
De panoramaknop onder Options. 

 

Handig voor presentaties en videomontages zijn de goede Apple-kaartjes met traffic- en 

3D-fly-overmodus. Die kunt u gemakkelijk overnemen en van teksten of symbolen 

voorzien. 

De verbeterde elektronische beeldstabilisatie bij video en foto betreft vooral de 

vernieuwde camera van de iPhone 5. 

 



 
De nieuwe kaarten van Apple met 3D-optie. 


