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1
De geschiedenis van

Lightroom Classic

De wereld van digitale fotografie blijft zich snel ontwikkelen. Niet alleen op het punt
van camera- en lenstechniek, maar ook in het traject na het nemen van de foto gebeurt
veel. Het workflowprogramma Photoshop Lightroom van Adobe speelt daarin sinds
2003 een steeds belangrijkere rol voor zowel de serieuze vrijetijdsfotograaf als de pro-
fessional. In oktober 2020 bereikte Lightroom haar tiende versie.
De oorspronkelijke versie van Lightroom heet sinds versie 8 Lightroom Classic. Daar-
naast kwam er een nieuwe versie die qua naamgeving voor veel verwarring heeft
gezorgd: Lightroom CC, ook wel Lightroom Mobile genoemd en tegenwoordig gewoon
Lightroom geheten. In dit hoofdstuk leggen we de verschillen tussen de diverse varian-
ten van Lightroom uit. In dit boek behandelen we voor het grootste deel de mogelijk-
heden van Lightroom Classic. We kunnen echter niet om de cloudmogelijkheden van
Lightroom Classic heen en dan komt u vanzelf bij Lightroom uit.



Versiehistorie
In oktober 2017 werd Lightroom gesplitst in twee versies: Lightroom Classic en
Lightroom. Lightroom Classic is de desktopversie van Lightroom die in dit boek
behandeld wordt en in feite de opvolger is van de vroegere desktopversies.
Lightroom daarentegen is een familie van applicaties die werken met foto’s die in de
cloud bewaard worden. Omdat u vanuit Lightroom Classic uw foto’s ook met de
Adobe-cloud kunt synchroniseren, kunnen we er niet omheen om in dit boek ook
een deel van Lightroom (in de cloud) te behandelen.

Lightroom Classic is de desktopversie van Lightroom. Lightroom Classic draait onder
Windows en macOS. U moet er lid van Creative Cloud voor zijn om het te kunnen
gebruiken. Lightroom Classic krijgt regelmatig updates. Dat kunnen vernieuwingen
in de mogelijkheden van de applicatie zijn, oplossingen voor fouten in de software
én ondersteuning voor nieuwe camera’s. Lightroom Classic is niet verkrijgbaar als
koopversie.

Lightroom is een ‘suite’ van applicaties. Om deze te kunnen gebruiken zult u lid moe-
ten zijn van Creative Cloud. Op de desktop draait deze applicatie Lightroom onder
Windows en macOS. Daarnaast zijn er Lightroom-apps voor Android en iOS.
Bovendien kunt u de foto’s ook via een webbrowser op de computer benaderen en
bewerken. Lightroom werd geheel nieuw ontwikkeld. Lightroom heeft – voor een
deel – de mogelijkheden van Lightroom Classic, maar de interface van de applicatie
is anders. Intuïtiever, zegt Adobe zelf. Bij Lightroom bevinden de foto’s zich niet op
de vaste schijf, ze staan bij Adobe op servers in de cloud. Bij een lidmaatschap voor
Lightroom krijgt u 1 TB aan opslagruimte in de cloud. Er is daarom geen Catalogus
op de vaste schijf zoals bij Lightroom Classic. De informatie over de foto’s, de ont-
wikkelinstellingen enzovoort bevinden zich allemaal op de servers bij Adobe. Op
deze manier hebt u overal en altijd de beschikking over alle foto’s en alle aanpassin-
gen die aan de foto’s zijn gedaan, zowel in de Lightroom-applicatie op de desktop,
op de Android- of iOS-smartphone of -tablet: alle foto’s zijn daar beschikbaar en
gesynchroniseerd. Het lidmaatschap voor Creative Cloud voor Lightroom is een
ander lidmaatschap dan voor Lightroom Classic. Alhoewel…

Ingewikkeld Om een en ander voor de gebruiker ingewikkeld en ondoorzichtig te maken kunt u
met Lightroom Classic ook gebruikmaken van de synchronisatiemogelijkheden in
de cloud. Lightroom Classic kan, net als vóór oktober 2017, samenwerken met de
Lightroom-apps voor Android en iOS. De foto’s van een mobiel apparaat worden
gesynchroniseerd naar Adobe-servers en die synchroniseert die foto’s weer met
Lightroom Classic. En u kunt een Verzameling in Lightroom Classic synchroniseren
met Lightroom. Het verschil tussen Lightroom Classic en Lightroom is dat u bij een
lidmaatschap voor Classic slechts 20 GB aan opslagruimte op de servers van Adobe
in de cloud krijgt. Hoeveel opslagruimte u in de cloud kunt gebruiken ligt aan uw lid-
maatschap.
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Verschillende
lidmaat-
schappen

U hebt de keuze uit drie verschillende soorten fotografielidmaatschappen:

� Een fotografielidmaatschap waarbij u Lightroom Classic, Lightroom en Photo-
shop op desktop en iPad krijgt, met 20 GB opslagruimte in de cloud. ¤ 12,09 per
maand.

� Een fotografielidmaatschap waarbij u Lightroom Classic, Lightroom en Photo-
shop op desktop en iPad krijgt, met 1 TB opslagruimte in de cloud. ¤ 24,19 per
maand.

� Een Lightroom-lidmaatschap, met alleen de Lightroom-suite, géén Photoshop
maar wel 1 TB opslagruimte in de cloud. ¤ 12,09 per maand.

Daarnaast is er nog het volledige Creative Cloud-lidmaatschap voor ¤ 60,49 per
maand.

Alle info over de verschillende lidmaatschappen vindt u bij Adobe op dit webadres:
www.adobe.com/nl/creativecloud/plans.html.

DNG-converter
Hebt u nog een perfect werkende versie van Lightroom 5 of 6 en hebt u sinds kort
een nieuwe camera? En wil Lightroom de RAW-bestanden van die nieuwe camera
niet openen? Met de DNG-converter van Adobe kunt u die nieuwe RAW-bestan-
den omzetten naar het DNG-bestandsformaat en dat bestandstype kunt u er wél in
openen. RAW omzetten naar DNG is eenvoudig met de gratis DNG-converter van
Adobe. Van de nieuwste RAW-bestanden naar compatibele en universele DNG-
bestanden.

Oude soft-
ware, nieuwe
bestanden

De meeste camerafabrikanten hebben hun eigen bestandsformaat voor RAW. Bij
Nikon is dat het .NEF-formaat, bij Fuji is dat .RAF. Bij elke nieuwe camera van die
fabrikanten is dat RAW-bestand net weer een beetje anders, bijvoorbeeld dankzij
een nieuwe sensor. Daardoor moeten de ontwikkelaars van Adobe voor Light-
room en Photoshop ondersteuning voor die nieuwe .NEF of .RAF inbouwen. Uw
huidige software – bijvoorbeeld Lightroom 5 of 6 – kan zo’n nieuw bestand dus ook
niet zomaar openen. U moet wachten totdat er een update is van Lightroom of
Adobe Camera Raw. Adobe houdt die nieuwe camera’s keurig bij. Maar u bent
tevreden met Lightroom 6. U hebt niet die laatste versie van Lightroom. Het DNG-
bestandsformaat komt u daarbij te hulp. Wat is dat DNG? En hoe kunt u die nieuwe
RAW omzetten naar DNG?

Wat is DNG?DNG is een algemeen bestandsformaat voor RAW dat werd ontwikkeld door
Adobe. Het was ooit de bedoeling van Adobe dat camerafabrikanten dat allemaal
zouden gaan gebruiken. DNG (Digital Negative) moest een standaard zijn waar
fabrikanten zich allemaal aan zouden conformeren. Dus geen .NEF, .CR2, .RWA of
.RAF, maar allemaal aan de DNG. Dat is helaas niet gebeurd. DNG is standaard bij
bijvoorbeeld Pentax en bij smartphones die in RAW kunnen schieten. Nikon,
Canon, Sony en Fuji bleven met hun eigen bestandsformaten in de weer. U kunt

DNG-converter
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echter zelf bestanden omzetten naar DNG met de Adobe Digital Negative Conver-
ter, kortweg de DNG-converter. Eenmaal omgezet naar DNG kunt u het RAW-
bestand van uw nieuwe camera ook openen in ‘oudere’ software.

De DNG-
converter
gebruiken

Zo’n omzetting gaat heel eenvoudig. U moet eerst de laatste versie van de DNG-
converter downloaden bij Adobe. U vindt versies voor Windows en macOS op
helpx.adobe.com/photoshop/using/adobe-dng-converter.html. Dan is het
verder eenvoudig:

� Zet de bestanden die u wilt converteren in een map. In de DNG-converter
selecteert u die map. Wilt u de geconverteerde bestanden in een andere map
bewaren, dan kunt u dat opgeven.

� In de voorkeuren kunt u opgeven met welke versie van Adobe Camera Raw het
DNG-bestand compatibel moet zijn. Hebt u bijvoorbeeld Photoshop CS5 of
Lightroom 4.1, dan kiest u hier voor Camera Raw 6.6 en hoger. Het wijst zich
vanzelf.

� Kies Omzetten en de RAW-bestanden worden omgezet naar DNG.

Als u alles goed hebt ingesteld, kunt u nu die nieuwe foto’s openen in de ‘oude’ soft-
ware. De tijd die nodig is voor de conversie is afhankelijk van de resolutie van de
RAW-foto’s, van het aantal foto’s en van de snelheid van de computer waarmee u
werkt.
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2
Voordat u begint

Lightroom is een prachtig en compleet gereedschap om uw foto’s te beheren, bewer-
ken en publiceren. Als u eenmaal weet hoe u foto’s importeert in de bibliotheek, kunt u
daarna beginnen aan uw ontdekkingsreis door de uitgebreide mogelijkheden van dit
professionele workflowprogramma. Toch kan het zinvol zijn om naast deze praktijk-
kennis ook inzicht te hebben in het principe achter Lightroom. Is het nu een bibliotheek
of alleen een catalogus? Werkt u met de ‘echte’ foto’s of alleen met de voorvertoningen
ervan? Wat is een lrcat-bestand en waar kunt u dat vinden? In dit hoofdstuk vindt u het
antwoord op deze vragen en wordt aandacht besteed aan het verhuizen van foto’s en
de catalogus van de ene naar de andere computer (Windows en Mac).



De structuur van Lightroom
U kent de bibliotheek met rekken vol boeken. Zowel de rekken als de boeken zijn
geordend op onderwerp en bovendien zijn ze afzonderlijk gecodeerd. Lopend langs
de rekken is in principe elk boek te vinden.

U vindt echter sneller wat u zoekt als u bij de ingang van de bibliotheek de catalogus
raadpleegt. Hierin staan in een bepaalde structuur alle titels met daarbij de locatie.
Behalve de titel treft u er vaak ook de naam van de auteur en een samenvatting van
de inhoud in aan. Is de catalogus een databestand op een computer, dan kunt u met
enkele trefwoorden (auteur, onderwerp, titel) een titel nog sneller terugvinden.
Met de locatiecode loopt u naar het rek en vindt u het gewenste boek.

De geschetste situatie kan ook toegepast worden op digitale foto’s en daarbij speelt
Lightroom een belangrijke rol.

Net als met boeken in een bibliotheek is uw belangrijkste taak de fotobestanden in
mappen op uw computer te plaatsen. Doe dit volgens een vaste structuur. In de
volgende afbeelding ziet u daarvan een voorbeeld. Door de mapnaam te laten
beginnen met de datum (jjjjmmdd) hebt u automatisch een chronologische volgor-
de van uw fotosessies. Wordt deze datum aangevuld met een trefwoord, dan kunt
u met die combinatie, 20140612_vakantie-frankrijk, redelijk eenvoudig een serie
foto’s terugvinden. U kunt deze structuur door Lightroom laten verzorgen, maar u
kunt het ook zelf te doen vanuit Verkenner of Finder en de foto’s vanaf het geheu-
genkaartje met een kaartlezer in uw zelfgemaakte mappenarchief te kopiëren. Zo
kunt u uw fysieke fototheek (mappen met fotobestanden) inrichten als ware het
een bibliotheek met rekken en boeken.

Net als in een bibliotheek zou een catalogus ook voor uw fotoarchief de vindbaar-
heid van foto’s sterk kunnen verbeteren. Daarbij komt Lightroom u te hulp. Door
foto’s in Lightroom te importeren, plaatst u de gegevens van die foto’s (plaats op de
computer, opnamegegevens, voorvertoning) in een catalogus van Lightroom, zoals
dat eigenlijk ook gebeurt bij het inschrijven van nieuwe boeken in de catalogus van
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een bibliotheek. Bij het importeren in Lightroom vanuit een mappenstructuur op
een vaste schijf worden dus geen fysieke fotobestanden verplaatst of gekopieerd.
De catalogus bevat alleen informatie over de foto’s, niet de foto’s zelf!

Koppeling tussen fotobestand en catalogus Belangrijk voor het goed func-
tioneren en de betrouwbaarheid van de catalogus is dat de koppeling tussen foto-
bestand en vermelding in de catalogus niet wordt verbroken. Als u met Verkenner
of Finder fysiek fotobestanden verplaatst of verwijdert op uw computer, weet
Lightroom niet meer waar de foto’s staan. Dat is te vergelijken met iemand die in
een bibliotheek boeken verplaatst of verwijdert zonder dat in de catalogus te ver-
melden. Het lijkt dan of het boek nog aanwezig is, maar als u op de locatie kijkt, zal
het daar niet staan.

Deze catalogus is het kloppend hart van de module Bibliotheek in Lightroom en
geeft u snel en overzichtelijk een beeld van uw fototheek. Lightroom geeft u drie
hoofdgereedschappen om met de catalogus te werken:

� beheer van gegevens (modules Bibliotheek en Kaart);

� ontwikkelen van de foto’s (module Ontwikkelen);

� publicatie (Exporteren en modules Boek, Presentatie, Afdrukken en Web).

Bibliotheek
en Kaart

De module Bibliotheek is bedoeld om extra gegevens aan de catalogus toe te voe-
gen, zoals trefwoorden en persoonsgegevens, en om uw foto’s te beoordelen, te
selecteren en te beheren. Het ook de plaats om uw fotoarchief te doorzoeken.
Deze module hadden ze wat ons betreft ook gewoon Catalogus kunnen noemen,
omdat slechts met fotogegevens en -voorvertoningen wordt gewerkt en niet met
de daadwerkelijke fotobestanden. De eigenlijke bibliotheek is de mappenstructuur
die we zelf gemaakt en gevuld hebben met fotobestanden.

De module Kaart is bedoeld om uw foto’s te beheren en wel op basis van locatie-
gegevens die aan een foto zijn toegekend door gps-informatie of achteraf zijn toege-
voegd in Lightroom. U weet zo altijd waar een foto genomen is en zelfs welk traject
u gewandeld of gereisd hebt.

De structuur van Lightroom
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Ontwikkelen In de module Ontwikkelen kunt u uw foto’s ontwikkelen. Dit gebeurt echter vol-
gens een ander principe dan in Photoshop. In Lightroom worden niet de pixels van
de foto zelf bewerkt, maar worden slechts waarden van parameters, zoals belich-
ting of verscherpen, toegepast op de voorvertoning (preview) van het fotobestand.
Deze ontwikkelinstellingen worden als een soort recept opgeslagen in de catalogus
bij de overige gegevens van het fotobestand. Dat gebeurt in real-time. U hoeft in
Lightroom nooit de bewerkingen op een foto op te slaan. Het recept kan na afslui-
ten en starten van Lightroom weer vrijelijk aangepast worden. Bovendien kunt u
terugkeren naar de oorspronkelijke voorvertoning of voor één fotobestand ver-
schillende recepten, en dus verschillende voorvertoningen, maken.

Exporteren,
Boek,

Presentatie,
Afdrukken en

Web

In de modules Bibliotheek, Kaart en Ontwikkelen werkt u dus alleen ‘virtueel’ met
de foto’s. Behalve een voorvertoning op het beeldscherm is een foto nog steeds
niet tastbaar in de vorm van een bestand of een publicatievorm. Wilt u een of meer
foto’s als JPEG- of TIFF-bestand gebruiken, dan zult u het ‘recept’ op de foto moe-
ten toepassen en het resultaat naar het gewenste bestandstype moeten exporteren
(Cmd/Ctrl+Shift+ E). Met de modules Boek, Presentatie, Afdrukken en Web kunt u
echter ook een fotoboek samenstellen of een diavoorstelling, print of webgalerie
maken.

Kenmerken van de voorvertoning De op de camera ingestelde witbalans
bepaalt bij RAW grotendeels de kleuren van de voorvertoning in Lightroom. Zaken
als verscherping of beeldstijlen zijn vaak eigen aan de camera en zullen door
Lightroom niet in de voorvertoning worden meegenomen. Is uw camera ingesteld
op monochroom en RAW en bekijkt u de foto’s in Lightroom, dan zullen ze toch als
kleurenbeeld worden weergegeven. Tip: selecteer alle beelden en druk op de letter
V. Zo worden ze allemaal in grijswaarden getoond.

Locatie van de catalogus
Als u voor het eerst van start gaat met Lightroom, wordt automatisch een catalo-
gus gemaakt. Terwijl u in de loop van de tijd meer foto’s in Lightroom importeert,
zal de catalogus uitdijen en zal Lightroom – als u dat hebt ingesteld – ook regelmatig
een back-up maken van de catalogus (let op: niet van de fysieke fotobestanden!). U
vindt de catalogus in de map Lightroom op de C-schijf (Windows) of Macintosh HD
(Mac) in de map Afbeeldingen als het bestand met de naam Lightroom Catalog.lrcat.
Dat is bij Windows en Mac hetzelfde. Naast het catalogusbestand maakt Lightroom
nog twee andere bestanden: Lightroom Catalog Helper.lrdata en Lightroom Cata-
log Previews.lrdata, waarin de voorvertoningen van de foto’s zitten opgeslagen. Als
Lightroom geopend is worden er tijdelijke bestanden geopend, die weer verdwij-
nen als u Lightroom sluit. Uw fotoarchief met de fysieke fotobestanden zal waar-
schijnlijk op een externe vaste schijf staan.

Deze standaardlocatie voor de catalogus heeft zijn beperkingen. Als bijvoorbeeld
uw C-schijf of Macintosh HD crasht of geformatteerd wordt, bent u alle voorverto-
ningen en recepten van uw foto’s kwijt. Daarom is het belangrijk om elke keer als u
Lightroom Classic afsluit een back-up te maken van uw catalogus. Mocht er dan iets
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met de vaste schijf gebeuren, dan hebt u alle recepten en verdere informatie in de
back-up van uw catalogus staan.

Het catalogusbestand kan – als de bibliotheek heel veel foto’s bevat – flink groot
worden en vele gigabytes in beslag nemen. Omdat Lightroom Classic voortdurend
leest en schrijft in en naar de catalogus, is het belangrijk dat het catalogusbestand op
een snelle vaste schijf staat. Dat kan de interne schijf van uw computer zijn (veelal
een snelle ssd) of op een snelle externe schijf, waar u ook uw foto’s hebt opgesla-
gen.

De (externe) vaste schijf voldoet bij voorkeur aan de volgende eisen:

� een snelle aansluiting (zoals USB-C of Thunderbolt);

� een grote capaciteit (minimaal 2 TB);

� bij voorkeur een ssd-schijf. Kortom, een snelle vaste schijf.

Zet alles op dezelfde schijf Staan fotoarchief en catalogus op dezelfde schijf,
dan zal bij een back-up van die schijf ook de catalogus worden opgeslagen en hebt u
na een crash de fotobestanden en de catalogus snel weer beschikbaar. Staat het
catalogusbestand op de interne vaste schijf en de foto’s op een externe schijf, maak
dan regelmatig een back-up van het catalogusbestand naar een externe schijf, zodat
u niet voor verrassingen komt te staan als de interne schijf de geest geeft.

Lightroom
Classic voor
het eerst
starten

Start u Lightroom voor het eerst dan maakt Lightroom automatisch een nieuwe
catalogus.

1. Start Lightroom.

Lightroom maakt een catalogus in de map Afbeeldingen�Lightroom met de
naam Lightroom catalog.lrcat.

Op het scherm verschijnt de interface van de module Bibliotheek in Lightroom.
Er staan natuurlijk nog geen foto’s in.

2. Als u het catalogusbestand op een andere schijf wilt hebben, kies dan Bestand,
Nieuwe catalogus.

3. Bedenk een duidelijke naam.

4. Blader naar de schijf met de bestanden van uw fotoarchief.

5. Bevestig uw keuze.

Lightroom sluit de standaardcatalogus en opent de nieuwe, lege catalogus die u net
hebt gemaakt. De naam van die nieuwe catalogus ziet u linksboven (Mac: midden) in
de titelbalk van Lightroom. U kunt nu foto’s importeren.

Locatie van de catalogus
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Foto’s op één
schijf,

catalogus op
systeemschijf

Hebt u al een catalogus opgebouwd van een uitgebreid fotoarchief, dan kunt u de
catalogus verplaatsen naar de vaste schijf met daarop de fotobestanden. De locatie
van de catalogus waarin u werkt is eenvoudig te vinden door in Windows links-
boven in de titelbalk van Lightroom met de rechtermuisknop op de naam van de
catalogus te klikken en de optie Locatie van catalogus tonen te kiezen (Mac:
klikken met de rechtermuisknop midden op de naam van de catalogus in de titelbalk
opent Finder).

Het lrcat-bestand wordt in Verkenner of in Finder getoond. Kopieer dit bestand
naar de locatie waar uw fotobestanden staan en wijzig de naam van Lightroom
Catalog in een voor u duidelijke naam. Als u nu op dit lrcat-bestand dubbelklikt,
wordt de catalogus geopend en ziet u al uw foto’s netjes met alle gegevens terug.
Let op dat op de nieuwe locatie van het lrcat-bestand dan weer wel alle previews
opnieuw opgebouwd moeten worden.

Foto’s op
verschillende

schijven,
catalogus op

systeemschijf

Als u vanuit diversie schijflocaties foto’s in Lightroom geïmporteerd hebt, kan uw
fotoarchief onoverzichtelijk worden en is het ook niet mogelijk de catalogus bij de
fotobestanden te plaatsen. Het is dan raadzaam alle fotobestanden op één schijf te
verzamelen en daarbij ook de catalogus te plaatsen. Deze ‘volksverhuizing’ kan
Lightroom voor u verzorgen met de optie Exporteren als catalogus in het menu
Bestand.
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Maak in Lightroom een selectie van de gewenste foto’s of selecteer alle previews
(Cmd/Ctrl+A). Alle fotobestanden in de betreffende mappen worden met de optie
Exporteren als catalogus fysiek gekopieerd naar de nieuwe locatie en de catalo-
gus wordt hierop aangepast. Zorg dat de exportlocatie een snelle vaste schijf is.

Het archief
verhuizen

Als u de fotobestanden en de catalogus op één schijf hebt staan, is het verhuizen
ervan relatief eenvoudig. Selecteer het gehele fotoarchief inclusief de map met de
catalogus en kopieer deze naar de nieuwe vaste schijf of computer. Dit werkt goed
in de volgende situaties:

� Verhuizen naar grotere of snellere vaste schijf.

� Verhuizen van oude naar nieuwe computer.

� Overzetten van laptop naar desktop en omgekeerd.

� Verhuizen van Windows naar Mac en omgekeerd.

Omdat bij deze verhuizing vele gigabytes betrokken zijn, zal dit de nodig tijd in
beslag nemen.

Gebruik een externe schijf Staan uw fotoarchief en de catalogus op een
externe (snelle) vaste schijf, dan kunt u deze overal mee naartoe nemen. Als op de
computer op een andere locatie Lightroom is geïnstalleerd, hoeft u alleen de
externe schijf aan te sluiten en u kunt uw gehele fotoarchief vanuit uw eigen catalo-
gus in Lightroom op de andere computer zien en benaderen!

Stapsgewijs beginnen
Als u Lightroom de eerste keer start, is de werkwijze niet vanzelfsprekend. U ziet
een grijze en vooral lege interface met een oneindig aantal knopjes en deelvensters.
Waar moet u beginnen? De volgende hoofdstukken geven u alle informatie, maar
hier volgt een kort overzicht van de stappen om foto’s te beoordelen, selecteren,
bewerken, publiceren en exporteren.

1. Zorg voor een overzichtelijke mappenstructuur voor uw fotobestanden en
start Lightroom.

2. Maak een eigen catalogus op dezelfde schijf als waarop uw fotobestanden staan
(zie de voorgaande paragraaf).

3. U ziet een lege catalogus met boven zeven modules en links en rechts deelven-
sters.

4. Klik in de module Bibliotheek op de knop Importeren, onder in het linker-
deelvenster.

Stapsgewijs beginnen

11



5. Blader links in het Importvenster naar de gewenste map met foto’s op de
betreffende vaste schijf.

6. Alle foto’s zijn te zien in een rasterweergave (toets G) en de vinkjes bij de foto’s
kunnen aan- en uitgezet worden.

7. Druk op de toets E om foto’s beeldvullend te zien en eventueel te selecteren. In
die weergave bladert u met de pijltoetsen links en rechts door de foto’s. Druk
weer op de toets G voor een totaaloverzicht.

8. Kies in het rechterdeelvenster van het Importvenster bij Voorvert. Rende-
ren de optie Standaard.

9. Maak in rechterdeelvenster nieuwe metagegevens met naam en adres.

10. Klik rechtsonder in het dialoogvenster op de knop Importeren om de foto’s
in de catalogus van Lightroom op te nemen. De voortgang ziet u linksboven in
het hoofdvenster.

11. Eerst ziet u miniaturen verschijnen. Vervolgens worden in de voortgangsstatus
ook de grotere previews gemaakt. Wacht bij voorkeur met werken tot het
hele importproces klaar is.

12. U ziet in het midden van het scherm een raster van miniaturen. Onderaan staat
een filmstrip met diezelfde miniaturen. Druk op de toets E om de eerste foto
kadervullend te zien. Beoordeel de foto op kadering, belichting en kleur. Om de
scherpte op 100% te kunnen zien, klikt u in de beeldvullende voorvertoning van
een foto om in te zoomen. Door met ingedrukte muisknop te slepen, schuift u
door de foto. Als u klikt, wordt de foto weer kadervullend getoond. Om in te
zoomen kunt u ook de spatiebalk ingedrukt houden.

13. Geef op basis van de genoemde kwaliteitscriteria de foto’s een sterwaardering
met de cijfertoetsen 1 tot en met 5. Kies 4 voor een goede foto, die nog enigs-
zins bewerkt moet worden. Kies 5 voor een bijna perfecte foto die u bijvoor-
beeld alleen hoeft bij te snijden.

14. Klik rechtsonder in de balk boven de filmstrip op het woordje Filter. U ziet nu
vijf sterren op de balk.

15. Klik op de vierde ster en in de filmstrip zijn nu alleen nog de foto’s met een ster-
waardering van 4 en hoger te zien. Druk op de letter G om een rasteroverzicht
te zien in het hoofdvenster.

16. Sterwaarderingen kunnen aangepast worden door een andere waarde te typen.
Met nul vervalt de waardering.

17. Schakel over op de module Ontwikkelen en pas met de gereedschappen belich-
ting, kleur en detail aan.
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18. U kunt door op de letter R te drukken snel een foto bijsnijden met Uitsnijdbe-
dekking. Het kader kan worden verkleind door de besturingspunten te slepen.
Door te slepen in het kader verschuift u de foto in het kleinere kader. De foto
kan gedraaid worden door buiten het kader te slepen. Druk weer op de letter
R om de uitsnede beeldvullend te zien. U kunt zo later de uitsneden nog een-
voudig aanpassen.

19. Hebt u alle foto’s aangepast, dan kunt u de gewenste foto’s met Ctrl of Shift
(Cmd of Shift) selecteren in de Rasterweergave (G) en gebruiken in de modules
Kaart, Boek, Presentatie, Afdrukken en Web.

20. Wilt u de geselecteerde foto’s als JPEG of TIFF gebruiken, kies dan Bestand,
Exporteren (Cmd/Ctrl+Shift+E), stel de gewenste locatie en andere opties in
en klik op Exporteren.

Maak een oefencatalogus Voordat u aan de slag gaat met uw echte archief is
het misschien raadzaam eerst een testcatalogus te maken en daarin een paar map-
pen met RAW-bestanden te importeren. Zo kunt u kijken of u de handelingen met
de catalogus kunt reproduceren. Zolang u tijdens deze testfase de fysieke RAW-
bestanden ongemoeid laat, kunt u naar hartenlust spelen met de catalogus: her-
noem het lrcat-bestand, verplaats het en maak een back-up. Hebt u eenmaal uw
koudwatervrees overwonnen, dan kunt u vol vertrouwen verder in dit boek en de
definitieve catalogus van uw fotoarchief gaan opzetten in Lightroom.

Stapsgewijs beginnen
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