::ADDENDUM

ADDENDUM
In dit addendum bieden we een kort overzicht van de veranderingen in de update Capture One 22 (15.2.0). Daarnaast gaan we in dit digitale document dieper in op een aantal functies en gereedschappen die al dan niet eerder
in het boek aan bod kwamen. Hebt u het boek Zo werk Capture One Pro nog niet in uw bezit, bestel het dan hier:
tinyurl.com/CAPTURE122.

UPDATES IN CAPTURE ONE PRO
Bij het maken van een boek zijn we ons er terdege van bewust dat bepaalde
informatie na een tijd al weer verouderd kan zijn omdat de ontwikkelingen
aan goede producten nu eenmaal nooit stilstaan. De makers van Capture One
maken het echter wel heel bont. Nog terwijl de drukplaten voor het boek werden gemaakt, verscheen alweer een update van Capture One. Capture One 22
(15.2.0) is een zogenoemde feature-release met nieuwe functionaliteit, verbeteringen aan de workflow, prestatieverbeteringen, nieuwe camera- en lensondersteuning en belangrijke bugfixes.

TRAPEZIUM
De update naar Capture One versie 15.2 bevat geen bijzonder grote veranderingen, maar de verbeteringen aan het gereedschap Trapezium zijn hierop
een uitzondering. Trapezium bevat een vernieuwde gebruikersinterface die is
verdeeld in twee tabs: Guides en Sliders. Of deze tabnamen nog worden aangepast naar het Nederlands is even afwachten, dus we houden de Engelse
namen aan.
De optie Automatisch (Auto) voor Trapezium werkt nu met alle cameramodellen. Open de tab Guides om de modus Trapezium Verticaal, Trapezium
Horizontaal of Trapezium te kiezen als u de lijnen zelf wilt plaatsen met behulp
van de controlepunten. Of gebruik de optie Auto om Capture One het perspectief automatisch te laten detecteren en corrigeren. De automatische
optie detecteert de lijnen in de afbeelding(en) en past de correctie met een
hoge precisie toe. De functie werkt bovendien uiterst snel en bespaart u dus
zeer veel tijd. Als u de correctie toch zelf wilt uitvoeren of de controlepunten
wilt aanpassen na Auto te hebben gebruikt, dan kan dat nog secuurder. De
controlepunten waarmee u de horizontale of verticale hulplijnen met Trapezium positioneert, hebben namelijk een nieuw ontwerp gekregen zodat u ze
Open de tab Guides en plaats zelf
controlepunten of laat deze aanpassing met Auto uitvoeren.
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De tab Sliders biedt schuifknoppen om de perspectiefcorrecties
uit te voeren.

gemakkelijk en met grotere precisie kunt verplaatsen. Bovendien kan de precisie van de hulplijnen nu ook worden verfijnd met behulp van de toetsenbordpijlen wanneer een hulplijn is geselecteerd.
COP_Trapezium_Sli
Stan
dersdaard gebruikt de automatische optie de modus Trapezium Verticaal. U
kunt ook een van de andere twee modi selecteren en hierna op Auto klikken.
Het pictogram in de knop Auto verandert dienovereenkomstig en als u erop
klikt, wordt de gewenste correctie onmiddellijk toegepast. Automatische Trapezium kan op meerdere afbeeldingen tegelijk worden uitgevoerd. De resultaten zijn doorgaans uitstekend, maar het staat u natuurlijk vrij om hierna nog
handmatig fijnafstellingen te maken. Behalve het (ver)plaatsen van controlepunten en hulplijnen kunt u hiervoor ook de schuifknoppen in de tab Sliders
gebruiken of de numerieke waarden invoeren. De nieuwe schuifknop Scheefheid (Skew) maakt het mogelijk nog verfijndere perspectiefcorrecties te
maken door het beeld schuin te trekken.
De automatische functie van Trapezium is tevens te vinden in Automatisch,
bovenin in de werkbalk van het hoofdvenster. Klik op het driehoekje van het
pictogram Automatisch en zet de optie Trapezium (verticaal) aan. Het is niet
mogelijk een andere modus voor trapezium te selecteren voor de automatische aanpassing.
Schakel de optie Trapezium (verticaal) in in het menu Automatisch.
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Corrigeer meerdere afbeeldingen
tegelijk met Automatische Trapezium.

TIP

Als Capture One geen geschikte lijnen in de afbeelding kan
detecteren, heeft het gebruik van de automatische trapeziumfunctie geen effect.

AUTOMATISCH ROTEREN
Aan het gereedschap Rotatie en Spiegelen lijkt niets te zijn veranderd, maar
schijn bedriegt. De automatische rotatiefunctie is in deze update van Capture
One Pro weer verbeterd. Heel veel valt er niet over te vertellen, behalve dat
het natuurlijk erg handig is om deze functie te gebruiken bij het importeren
van uw RAW-bestanden. Om dit in te stellen: schakel de optie Rotatie in met
het menu van de knop Automatisch. Klik vervolgens op de knop Importeer of
open het menu Bestand, Importeer afbeeldingen. Ga naar het onderdeel
Aanpassingen en schakel hierin de optie Automatisch aanpassen in.
Klik op het pictogram Toverstaf
om de afbeelding(en) automatisch
te corrigeren.

Automatisch Rotatie toepassen
tijdens het importeren kan u veel
tijd besparen.
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COP_Rotate_Auto_Import
UITSNIJDEN

Ook Uitsnijden heeft een subtiele aanpassing ondergaan die het werken met
dit gereedschap net weer iets prettiger maakt. In de voorgaande versie van
Capture One moest u na het selecteren van een andere beeldverhouding
eerst de handgrepen verslepen om de nieuwe verhouding toe te passen. In de
update is dit niet meer nodig. Als u nu de beeldverhouding wijzigt met Uitsnijden, wordt deze verhouding onmiddellijk toegepast op de geselecteerde
afbeelding. Dit maakt het gemakkelijker en intuïtiever om verschillende
beeldverhoudingen in te stellen. Het kader blijft gecentreerd op het middelpunt van de afbeelding. U kunt het kader verplaatsen door in het midden van
het selectiekader te klikken en het naar de gewenste positie te slepen.
De verbetering aan Uitsnijden is
subtiel, maar het maakt het aanpassen van het beeldkader wel
veel sneller mogelijk.

COP_Uitsnijden_Auto
TOEGANG

TOT SNELMENU’S

Veel gereedschappen en pictogramknoppen in Capture One Pro bevatten een
snelmenu waarin u opties selecteert of instellingen maakt. In de voorgaande
versies moest u de muisknop ingedrukt houden om het snelmenu te openen.
Dat hoeft niet meer per se. De pictogrammen bieden nu een pijl naar beneden
om het snelmenu te openen. Menu’s kunt u nu eenvoudigweg openen door
met de rechtermuisknop op de desbetreffende pictogrammen te klikken.
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COP_Snelmenu

Het risico op RSI wordt weer een
stuk kleiner dankzij de verbeterde
methode om snelmenu’s te openen.

NIEUWE STANDAARD SORTEEROPTIE
Catalogi- en gebruikersverzamelingen worden nu standaard in Image Browser
gesorteerd op Datum in plaats van op Naam. Deze standaard kan worden
gewijzigd in Voorkeuren, Algemeen, waar zowel de sorteercriteria als de richting kunnen worden aangepast. Dit betreft alleen nieuwe verzamelingen.
Verander de criteria waarmee u
standaard uw bestanden in uw
collectie sorteert.

Open het snelmenu in Image
Browser om de sorteervolgorde in
te stellen.

COP_Sorteren_Brow
CAPTURE
ser

ONE LIVE-SESSIEDUUR

De toegang tot zogenoemde Live-sessies kan nu worden ingesteld voor 1, 3, 5,
7 of 14 dagen. U kunt kiezen tussen de verschillende opties bij het starten van
een nieuwe Live-sessie. Er zijn vijf gratis Live-sessies beschikbaar. Hierna
betaalt u € 8,99 per maand voor deze service. Meer over Live-sessies vindt u
op deze webpagina: www.captureone.com/en/live/explore.
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U kunt klanten of collega’s voortaan langer toegang bieden tot uw
Capture One Live-sessies.

Iedereen met toegang tot de Livesessie kan de foto’s bekijken en
beoordelen. De wijzigingen worden direct aangepast tussen alle
gebruikers van de sessie.

COP_Live_Browser
OVERIGE

VERBETERINGEN EN AANPASSINGEN

Sommige verbeteringen in de update zijn algemene verbeteringen en aanpassingen aan de gebruikerservaring die minder in het oog springen. Een algemene verbetering voor Mac-gebruikers is de ondersteuning voor macOS 12.2.
Voor de lezers die in het bezit zijn van een Mac die is voorzien van de Apple
Silicon (M1) is het interessant om te weten dat Capture One hiervoor diverse
prestatieverbeteringen biedt. Voorvertoningen voor gebruik in Image Browser en Viewer worden twee keer zo snel gegenereerd. Zowel de weergave als
het aanpassen van maskers die u maakt met Luma Bereik werkt wel tot 300%
sneller. De maskeropties Vervaag Masker en Verfijn Masker werken tot tien
keer sneller. De snelheid waarmee u onbewerkte Fujifilm RAW-bestanden
kunt importeren is eveneens verdubbeld.
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Een andere opmerkelijke wijziging voor gebruikers van Capture One is het
omzetten van de abonnementen voor Capture One Fujifilm/Sony/Nikonabonnees naar een ‘normaal’ Capture One Pro-abonnement. Zij krijgen automatisch hun nieuwe licentie die zonder extra kosten wordt opgewaardeerd.
Bezitters van een volledige licentie moeten online upgraden op de website
van Capture One.

HDR MERGING
De functie om RAW-afbeeldingen samen te voegen tot een HDR-bestand (HDR
Merging) is geïntroduceerd in Capture One 22 (15.0.0). Hiermee kunt u het
dynamische bereik van uw afbeeldingen vergroten door uw RAW-bestanden
die zijn gemaakt met zogeheten bracketing tot één afbeeldingen samenvoegen. Het resultaat is een lineair DNG-bestand dat u in Capture One (of in een
ander programma) kunt bewerken als ieder ander RAW-bestand.

TIPS BIJ HET FOTOGRAFEREN VOOR HDR-AFBEELDINGEN
De functie Voeg samen tot HDR bevat niet al te veel toeters en bellen. De uitvoering vindt bovendien plaats op de achtergrond en u kunt bijvoorbeeld
ondertussen de volgende bronafbeeldingen selecteren die u wilt samenvoegen, of aan iets anders werken in Capture One. Eerlijk gezegd hoeft u zelden
lang te wachten en is het samenvoegen in een oogwenk gebeurd.
De bepalende factor voor een geslaagde HDR-afbeelding is dan ook niet
zozeer welke instellingen u gebruikt in Capture One, maar hoe geschikt uw
bronbestanden zijn. Om het samenvoegen van meerdere RAW-opnamen tot
een HDR-afbeelding zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat u let op de volgende basisprincipes tijdens het fotograferen:
• Maak drie foto’s met een belichtingscompensatie van 2 EV (2 stops) tussen elk beeld. Het idee bestaat dat vijf of zes opnamen met een onderling
verschil van 1 EV een betere basis zijn voor een geslaagde HDR-afbeelding,
maar we dagen u uit de proef op de som te nemen met Capture One en
zelf te ontdekken dat het eindresultaat nauwelijks zal verschillen als u
‘maar’ drie bronbestanden gebruikt.
De uitdrukking ‘Drie is te veel’
gaat in dit geval niet op. ‘Drie is
voldoende’ wel.
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• Gebruik een statief om grote verschillen tussen de afbeeldingen te voor-

•

komen. Hebt u geen statief in de buurt, probeer dan de camera ergens op
zetten of ermee te leunen op een vast oppervlak. In het uiterste geval
maakt u de opname vanuit de hand met gebruik van een snelle sluitertijd
en probeert u of Capture One de beelden kan gelijkleggen met de optie
Automatisch uitlijnen.
Zorg dat de helderste opname nog voldoende details in de schaduwen
heeft en dat de donkerste opname geen uitgebeten hooglichten (blinkies)
bevat.

Waar u op moet letten bij het samenvoegen tot HDR

• Alleen RAW-bestanden van ondersteunde camera’s in Capture One zijn
geschikt om samen te voegen tot HDR-bestand.

• RAW-bestanden van zogeheten achromatische camera’s worden niet
ondersteund.

• Lenscorrectie wordt (momenteel) niet automatisch toegepast.
• Fujifilm-profielen worden niet ondersteund bij samenvoeging naar HDR•
•
•
•

afbeeldingen en worden vervangen door standaard Capture One-cameraprofielen.
Het is niet mogelijk om een samenvoeging tot HDR te maken met behulp
van een offline-bestand.
Alle afbeeldingen moeten dezelfde afmetingen hebben om ze te kunnen
samenvoegen tot een HDR-afbeelding.
Het is niet mogelijk om meerdere varianten van hetzelfde bestand samen
te voegen.
Als er ongewenste artefacten verschijnen in de samengevoegde HDR,
reduceer dan het aantal afbeeldingen dat u samenvoegt.

VOEG SAMEN TOT HDR
In de komende oefening gaan we ervan uit dat u minimaal drie RAW-bestanden gebruikt met een onderling belichtingsverschil van 2 EV (2 stops). Het
staat u vrij meer bronafbeeldingen te gebruiken met kleinere tussenstappen
in belichtingswaarden, maar zoals al eerder gezegd, zal het eindresultaat niet
schrikbarend anders zijn en zal vooral het renderen langer duren. Om uw
RAW-afbeeldingen samen te voegen tot HDR doet u het volgende:
1 Open de tooltab Bibliotheek en selecteer Alle afbeeldingen of een andere
verzameling in het venster Bibliotheek.
2 Selecteer in Image Browser de bronbestanden die u wilt samenvoegen.
3 U kunt het commando Voeg samen tot HDR op een van de volgende
manieren activeren:
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• Klik in Image Browser met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde afbeeldingen en kies Voeg samen tot HDR in het contextmenu.

• Open het menu Afbeelding en kies en kies Voeg samen tot HDR.
4 Er verschijnt een dialoogvenster met twee opties. Schakel indien gewenst
deze twee opties in en klik op Samenvoegen.
Er zijn niet veel instellingen nodig
bij het samenvoegen tot een HDRbestand. Capture One doet al het
werk.

Het resultaat van de samengevoegde foto’s wordt bewaard in
een DNG-bestand.

COP_HDR_ResultOpties

De opties in het dialoogvenster Voeg samen tot HDR doen het volgende:
• Automatisch aanpassen Hiermee gebruikt u tijdens het samenvoegen
de functie Automatisch. Dit levert doorgaans een uitstekend resultaat
met veel details en natuurlijk contrast. De gereedschappen die worden
gebruikt in de automatische aanpassingen zijn Belichting, Contrast, Helderheid, Hoog dynamisch bereik en Niveaus. Deze aanpassingen kunnen
na het samenvoegen nog worden aangepast of verwijderd.
• Automatisch uitlijnen Hiermee worden afbeeldingen uitgelijnd als onderdelen in de foto niet helemaal perfect zijn uitgelijnd tijdens de opnamen. Hierdoor is het mogelijk om zonder statief te fotograferen, maar
zelfs foto’s die met een statief zijn gemaakt, hebben doorgaans baat bij
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het gebruik van Automatisch uitlijnen, omdat zelfs een verkeerde uitlijning op pixelniveau kan leiden tot kwaliteitsverlies. Als u de optie Automatisch uitlijnen gebruikt verlengt dit echter de rekentijd.

TIP

Als u het menu Afbeelding opent vindt u hierin het commando
Voeg samen tot HDR met standaard. Deze functie voegt
afbeeldingen direct samen met automatisch aanpassen en
automatisch uitlijnen ingeschakeld, zonder dat u het dialoogvenster hoeft te openen.

PANORAMAFOTO MAKEN
Een andere functie die werd geïntroduceerd in Capture One 22 (15.0.0) is het
samenvoegen (stitching) van meerdere RAW-opnamen tot een panoramafoto. De samengevoegde afbeelding wordt bewaard in een lineaire DNG die
net als een RAW-bestand optimaal kan worden nabewerkt in Capture One of
een ander beeldbewerkingsprogramma. Behalve het aan elkaar naaien van
meerdere horizontale opnamen is de panoramafunctie ook bruikbaar voor
het fotograferen van architectuur. Maak hiervoor eerst opnamen in horizontale richting en herhaal deze reeks terwijl u de camera bijvoorbeeld 15°
omhoog richt. Afhankelijk van het onderwerp kunt u dit nogmaals herhalen
terwijl u de camera 15° naar beneden richt.

TIP

Behalve panorama – of architectuuropnamen – kunt u het stitchen ook voor andere toepassingen gebruiken. Bijvoorbeeld
om een ultrahogeresolutieafbeelding te maken voor toepassingen als productfotografie, het fotograferen van kunstwerken en meer. Bij gebruik van een snelle sluitertijd – en een niet
bewegend model – zou u het stitchen zelfs kunnen gebruiken
om portretopnamen in een uitzonderlijk hoge resolutie te
maken.

TIPS BIJ HET FOTOGRAFEREN VOOR PANORAMA-AFBEELDINGEN
Net als bij het samenvoegen tot HDR is het bronmateriaal een uiterst belangrijke factor voor het maken van een geslaagde panorama-afbeelding. Bij het
fotograferen van panoramabeelden kunt u gebruikmaken van de volgende
tips:
• Fotografeer met 35mm-lens of een langere brandpuntsafstand.
• Fotografeer in portretmodus (staand).
• Gebruik bij voorkeur een statief, liefst voorzien van een waterpas.
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• Vergrendel de scherpstelling en belichting tijdens de opnamen of bepaal
deze instellingen manueel voordat u de fotoreeks maakt.

• Laat de afzonderlijke opnamen tussen de 20-40 procent overlappen.
• Capture One kan veel rijen samenvoegen, dus maak voldoende opnamen.
• Maak een zelfde reeks opnamen terwijl u de camera schuin omhoog en/of
omlaag houdt om nog meer bronmateriaal te hebben voor het samenvoegen. U hoeft dan na het samenvoegen ook minder van het beeld uit te snijden.

TIP

Het kan voorkomen dat uw afbeeldingen correctie behoeven in
verband met lichtafval (vignettering) in de hoeken van de
opnamen. Voer deze lenscorrecties uit voordat u de foto’s
samenvoegt. Dit levert een gelijkmatigere overgang tussen
luchten en andere vergelijkbare gebieden in een foto.

VOEG SAMEN TOT PANORAMA
Om meerdere opnamen samen te voegen tot een panoramafoto doet u het
volgende:
1 Selecteer de afbeeldingen die u wilt samenvoegen.
Selecteer de bronbestanden en
kies Voeg samen tot Panorama in
het contextmenu.

2 Klik met de rechtermuisknop op een van de afbeeldingen en selecteer

3

4

Voeg samen tot Panorama. U vindt dit commando ook in het menu
Afbeelding.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin een voorbeeld van het panorama
met de geselecteerde projectie wordt voorbereid. Houd er rekening mee
dat het enige tijd duurt om de preview voor de eerste keer te genereren.
Afhankelijk van het aantal afbeeldingen, scènes en gezichtsveld (field of
view) van uw afbeeldingen, kunt u een projectie van uw invoerafbeeldingen kiezen die het beste aansluit bij uw opnamen.
Klik op Voeg samen.
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De panoramafunctie in het hoofdmenu.

Projecties
Als u een van de projecties selecteert in het dialoogvenster kunt u het resultaat direct in het voorvertoningsvenster beoordelen. De opties doen het volgende:
• Bolvormig Deze projectiemodus is handig voor samenvoegen van meerdere rijen met een groot gezichtsveld, in zowel horizontale als verticale
richting
• Cilindrisch Handig voor een enkele rij afbeeldingen met een gezichtsveld van meer dan 100 graden. Verticale lijnen blijven verticaal in deze
modus.
Deze voorbeeldafbeelding toont
het effect van de projectiemodus
op de resolutie en de bestandomvang van panoramafoto.
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• Perspectief De perspectiefprojectie simuleert het gezichtsveld van uw

•

bronmateriaal met het overeenkomstige gezichtsveld van de groothoeklens. Deze projectie is handig bij afbeeldingen met een gezichtsveld van
minder dan 100 graden en bij foto’s die zijn gemaakt met technische
camera’s die tilt/shiftlenzen gebruiken.
Panini Panini is bijzonder geschikt voor architectuur waarbij het verdwijnpunt zich in het midden van het kader bevindt. Verticale lijnen blijven verticaal en lijnen die naar het verdwijnpunt gaan, blijven intact met
deze projectie.

De gekozen projectie heeft ook invloed op de mate waarmee u de afbeelding moet uitsnijden.

De samengevoegde afbeelding is een lineair DNG-bestand dat u als ieder ander RAW-bestand in Capture One kunt bewerken.
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In dit voorbeeld maakten we eerst
een reeks opnamen voor het
bovenste gedeelte en vervolgens
een zelfde reeks voor het onderste deel van de panorama.

De projectie Bolvormig levert hier
het beste resultaat.

Het eindresultaat na een aantal
kleine ‘reparaties’.
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Gebruik de panoramafunctie voor hogeresolutieafbeeldingen.

TIP

Een hoge resolutie of een groot aantal invoerbeelden resulteert in een groot DNG-bestand. De maximaal ondersteunde
resolutie is 715 megapixels en de breedte of hoogte van het
panorama mag niet groter zijn dan 65.000 pixels. Panoramafoto’s met een resolutie van meer dan 600 megapixels zijn nog
wel in Capture One 22 te bewerken, maar met sterk verminderde prestaties. In dit geval verschijnt er een waarschuwing in
het venster Grootte Samenvoeging. U kunt hierin de bestandsgrootte reduceren in vier stappen: 25%, 50%, 75% of 100%. De
verwachte grootte wordt weergegeven in pixels en de schaal
wordt weergegeven in megapixels.
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TIP

Als u het DNG-bestand wilt converteren naar een PSD-bestand
voor bewerking in Adobe Photoshop, houd dan rekening met
de volgende bestandsbeperkingen van het PSD-formaat: het
heeft een maximale hoogte en breedte van 30.000 pixels en
een maximale grootte van twee gigabyte. Als het resulterende
panorama te groot wordt, verklein dan de resolutie tijdens het
maken of exporteer het naar TIFF als het PSD-bestand zijn
limiet bereikt.

KLEURREPRODUCTIE
Camera’s, printers, en beeldschermen gebruiken doorgaans een verschillende
kleurruimte. Om ervoor te zorgen dat kleuren op de juiste wijze zijn te reproduceren gebruiken apparaten ICC-profielen. Zo’n kleurprofiel is een set gegevens
die óf een apparaat óf een kleurruimte omschrijft. Het ICC-profiel wordt doorgaans in het grafisch bestand bewaard, maar kan ook worden toegevoegd met
een klein bestand dat herkenbaar is aan de .icc of .icm-bestandsextensie.

SNELCURSUS KLEURTHEORIE
Om uw kennis over kleurtheorie en aanverwante onderwerpen bij te spijkeren raden we u deze webpagina aan: bit.ly/2S0JLDN. U vindt hier een drietal
uitstekende blogartikelen over kleurtheorie en kleurmanagement. U leert bijvoorbeeld meer over hoe wij kleur waarnemen, hoe programma’s, camera’s,
printers en andere apparaten omgaan met kleuren en hoe u hier meer grip op
krijgt. De artikelen zijn afkomstig uit het boek Kleurmanagement, betrouwbare kleuren van invoer tot uitvoer door Hans Frederiks. U kunt het boek
bestellen op de website van uitgeverij Van Duuren Media.

TIP

Computer Creatief is een dagelijks blog en een uitgave van uitgeverij Van Duuren Media, uitgever van boeken over computers en creatieve software en boeken over camera’s en fotografie. Het blog is een actuele aanvulling op de boeken.

KLEURRUIMTEN TOEPASSEN
Capture One biedt de mogelijkheid om te werken met kleurprofielen die
wereldwijd als standaard worden gebruikt. Afbeeldingen kunnen ook in CMYK
worden uitgevoerd (het ICC-profiel moet beschikbaar zijn op de lokale computer). U kunt een kleurprofiel toewijzen bij het exporteren van de afbeelding of
op een willekeurig moment tijdens het werken aan een afbeelding met behulp
van de functies Proof-profiel en Recept Proofing.
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Welk kleurprofiel u het best kunt gebruiken is afhankelijk van de toepassing:
• Internet Afbeeldingen die op websites worden gepubliceerd, moeten
altijd in de sRGB-kleurruimte worden verwerkt, aangezien weinig webbrowsers ondersteuning bieden tot kleurbeheer, waardoor niet alleen de
nuances in afbeeldingen verloren gaan, maar zelfs onjuist kunnen worden
weergegeven. Afbeeldingen die zijn verwerkt in kleurruimten met een
groter bereik – zoals Adobe RGB – worden weergegeven met minder kleur
(vooral groen) en die zijn vaak iets te donker wanneer ze worden weergegeven in browsers die alleen sRGB ondersteunen.
• Afdrukken Foto’s die zijn bestemd voor gebruik in drukwerk moeten
voldoen aan specifieke wensen van een opdrachtgever, vaklab of drukker.
Adobe RGB is een grote kleurruimte die een breder kleurengamma kan
weergeven dan sRGB. Adobe RGB heeft de voorkeur bij uitgebreide bewerking of het retoucheren van afbeeldingen.
• Cameraprofiel Het insluiten van het ICC-profiel in het verwerkte bestand zorgt ervoor dat er geen kleurveranderingen worden aangebracht
in de beeldgegevens. U stelt het ICC-profiel in met het gereedschapvenster Basiseigenschappen in de tooltab Kleur.
Kies het ICC-profiel van de desbetreffende camera.

•

COP_Kleurprofiel_Basisei
Retouche
genschappenren/Manipuleren

Afbeeldingsbestanden die bedoeld zijn om
intensief te worden geretoucheerd en bewerkt, profiteren van de verwerking en uitvoer in 16-bits naar ProPhoto RGB.
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• CMYK-kleurruimten Capture One Pro biedt een selectie van de meestvoorkomende CMYK-kleurruimten. U kunt foto’s naar CMYK converteren
om de kleuren tijdens uw bewerkingen te waarborgen in plaats van deze
kleurruimteconversie aan het eind van uw workflow toe te passen.

TIP

Als u kleurbeheer wilt uitstellen tot het moment van uitvoer
van het bestand, of geen idee hebt welke instellingen u het
best tijdens uw bewerkingen kunt toepassen, gebruik dan het
kleurprofiel sRGB IEC61966-2.1.

SOFT PROOFING
Hoewel goed kleurmanagement veel nare verrassingen voorkomt, blijft het
moeilijk om echt goed in te schatten hoe een afbeelding uiteindelijk wordt
weergegeven op een ander apparaat of wanneer deze wordt geprint. Capture
One biedt hiervoor soft proofing, een techniek waarmee u tijdens het bewerken en ontwerpen kunt simuleren hoe kleuren uitpakken met een specifiek
kleurprofiel en het gebruikte papier waarop wordt geprint. De functie is net
als alle aanpassingsgereedschappen, niet-destructief.

TIP

Als u werkt aan een afbeelding waarvan u verschillende uitvoertypen wilt maken, is het verstandig om een kleurprofiel te
gebruiken met een breed gamma (bijvoorbeeld ROMM RGB).
Het voordeel hiervan is dat u het kleurprofiel dan probleemloos kunt aanpassen aan de uitvoerbestemming. Het is echter
zo dat hierbij de kans bestaat dat er kleurinformatie wordt
weggegooid wanneer u overschakelt naar een kleiner kleurengamma. Als u hierna terugkeert naar een profiel met een
groter bereik, wordt de aanvullende kleurinformatie niet hersteld. Met Soft Proofing voorkomt u dit, zodat u in het grootste
kleurbereik kunt blijven werken totdat u klaar bent om de
afbeelding te converteren naar het gewenste uitvoerprofiel.

PROOF-PROFIEL
Het is in Capture One mogelijk om kleurruimteprofielen, inclusief CMYK, te
testen voor uitvoer voordat ze worden geëxporteerd. Capture One toont de
afbeelding in Viewer met het ICC-profiel dat is geselecteerd in het gemarkeerde exportrecept. Zodoende kunt u een recept gebruiken om een kleurruimte permanent weer te geven. Met de standaardinstelling van Capture
One worden voorvertoningen weergegeven met het uitvoerprofiel van het
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geselecteerde exportrecept, maar u kunt de afbeelding ook met een ander
ICC-profiel weergeven zonder het recept te wijzigen.

TIP

Let op: een permanent kleurruimteprofiel dat in Viewer wordt
weergegeven, kan andere kleuren produceren dan het daadwerkelijke uitvoerbeeld.

Om het beeld bijvoorbeeld weer te geven in een CMYK-kleurruimte opent u
het menu Weergave, Proof-profiel en selecteert u de gewenste kleurruimte.
Om alle beschikbare kleurruimten te bekijken opent u Weergave, Proof-profiel en kiest u Toon alles. Hierna verschijnen alle kleurruimten in het menu.
Selecteer een andere kleurruimte
voor de beelduitvoer.

COP_Kleurprofiel_CMYK
U kunt een afbeelding ook in een andere kleurruimte bekijken door een recept

met de gewenste kleurruimte te kiezen in Exporteer Afbeeldingen met de instellingen ICC-profiel in het venster Formaat & Grootte.
Verander de kleurruimte van een
recept in Exporteer Afbeeldingen.

COP_Kleurprofiel_CMYK_Formaat_Grootte
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RECEPT PROOFING
Om uw foto’s permanent in een specifieke kleurruimte weer te geven tijdens
uw bewerkingen, doet u het volgende:
1 Selecteer een kleurprofiel of een recept in het menu Weergave, Proofprofiel.
Recept Proofing toont uw aanpassingen in de kleurruimte van het
geselecteerde exportrecept.

Verander automatisch de kleurweergave aan de hand van het
geselecteerde recept.
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2 Open het menu Weergave en kies Recept Proofing of gebruik de sneltoet-

3

sen Shift+Cmd+\ (macOS) of Shift+Ctrl+\ (Windows).
Hierna verschijnt de tekst Proofing bovenaan de afbeelding zodat u weet
dat het beeld wellicht niet alle kleurnuances weergeeft die wel in de
bewerkte foto aanwezig zijn.
Gebruik hetzelfde menucommando of de sneltoets nogmaals om de
modus weer uit te schakelen.

MASKER OMKEREN
In hoofdstuk 8 van het boek hebt u uitgebreid kennisgemaakt met de diverse
methoden om maskers te maken en met de eigenschappen van de verschillende typen maskers. We vertelden u ook over de functie Luma Bereik waarmee we snel en eenvoudig zeer verfijnde maskers kunnen maken door
gebruik te maken van de helderheidswaarden van de schaduwen, middentonen of hooglichten in de foto. We haalden in het boek al kort het verschil
aan tussen het omkeren van een masker in Luma Bereik en het omkeren van
maskers die bijvoorbeeld zijn gemaakt met maskerpenselen of met Kleurbewerker. We gebruiken dit addendum daarom graag om hier nog iets dieper
op in te gaan aan de hand van het volgende voorbeeld.

MASKER OMKEREN MET LUMA BEREIK
We openen het gereedschap Lagen, klikken op het driehoekje naast het pictogram Nieuwe laag, het plusteken (+) en kiezen Nieuwe Gevulde Aanpassingslaag in het snelmenu. Hierna klikken we in Lagen op de knop Luma Bereik. U
kunt Luma Bereik eveneens openen met het menu Laag, Luma Bereik of door
na een secundaire muisklik op de laag Luma Bereik in het snelmenu te selecteren.
Om het masker te kunnen zien selecteren we de optie Toon Masker. Om het
masker in grijstonen te bekijken, openen we in Cursortools het menu met de
maskerpenselen en kiezen Toon Grijstoonmasker. Dit kan ook met de sneltoetsen Option+M (macOS) of Alt+M (Windows).
Hierna stellen we het toonbereik in met de zwarte en witte handgrepen
bovenaan de grafiek in het venster en schuiven we de punten naar de gewenste waarden. Met de zwarte en witte handgrepen aan de onderkant van de
grafiek maken we de overgang van het masker vloeiender.
We verfijnen de randen nog enigszins met de schuifknoppen Straal en Gevoeligheid en klikken op Toepassen om het masker te gebruiken.
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Met Luma Bereik maakt u in een
handomdraai zeer complexe maskers.

COP_Maskers_Luma_Mas
LUMA-MASKER
ker

AANPASSEN

Het grote voordeel van luma-maskers is dat u de instellingen van het masker
op elk moment weer kunt wijzigen in het venster van Luma Bereik. De manier
waarop dit zogeheten parametrisch masker werkt heeft echter ook enkele
nadelen. Als we bijvoorbeeld in het venster Lagen met de rechtermuisknop op
de zojuist gemaakte maskerlaag klikken en de optie Keer Masker om selecteren in het contextmenu, levert dat een zwart masker op. Om dit op te lossen
klikken we weer op Luma Bereik en kiezen we de optie keer Bereik om.
Het commando keer Bereik om
werkt op een luma-masker niet
helemaal zoals u misschien zou
verwachten.
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COP_Maskers_Luma_omke
Het gebruik
ren_Zwart
van Luma Bereik heeft nog enkele beperkingen. U kunt u het mas-

ker bijvoorbeeld niet aanpassen met de opties Vervaag Masker en Verfijn Raster in het contextmenu van Lagen, en daarnaast kunt u ook geen gebruik
maken van de maskerpenselen Teken Masker en Magisch penseel om delen
van het masker te bewerken.

TIP

De tekengereedschappen Wis Masker, Teken Lineair Verloopmasker en Teken Radiaal Verloopmasker hebben wel effect op
het luma-masker.

Teken Radiaal Verloopmasker is
hier toegevoegd aan het lumamasker.
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COP_Maskers_Luma_Radi
Als u een
aal

masker dat is gemaakt met Luma Bereik toch wilt bewerken met de
eerder genoemde functies, dan kunt u het parametrisch masker veranderen
in een gerasterd masker. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de laag met
het luma-masker en kies Raster Masker. Uw eerder gemaakte instellingen in
Luma Bereik zijn hierna verwijderd, maar u kunt Luma Bereik echter wel weer
gebruiken en op basis van het gerasterde masker opnieuw een luma-masker
maken.

Converteer het zogeheten parametrisch masker naar een masker
dat bestaat uit pixels.

WERKEN IN ZWART-WIT

COP_Maskers_Luma_Rasteren

Als u een liefhebber bent van zwart-witfotografie dan kunt u natuurlijk terecht
in de tooltab Stijlen en Voorinstellingen waar u talloze instellingen vindt om
uw foto’s snel en eenvoudig in een zwart-witafbeelding om te zetten. Daarnaast kunt u terecht in het gereedschapsvenster Zwart-Wit in de tooltab
Kleur. U hebt echter ook nog de mogelijkheid om de tooltab Zwart-Wit toe te
voegen waaraan alle relevante gereedschappen zijn toegevoegd. Om deze
tooltab toe te voegen, doet u het volgende:
1 Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk met tooltabs en kies in het
contextmenu de optie Voeg Tooltab toe en selecteer vervolgens het item
Zwart-Wit.
2 Het tooltabvenster met alle relevante gereedschappen is hierna toegevoegd. Bovenaan ziet u Stijlen en Voorinstellingen. U kunt deze voorinstellingen eventueel als uitgangspunt gebruiken en naar eigen voorkeur aanpassen.
Als u de aanpassingen zelf wilt instellen ga dan naar het gereedschap ZwartWit en schakel de optie Zwart-Wit inschakelen in. Gebruik de schuifknoppen
om specifieke kleuren te verzwakken of te versterken. Met de overige gereedschappen Belichting, Niveaus, Curve, Klaarheid, Vignettering en Filmkorrel
kunt u de zwart-witfoto verbeteren zoals u dat in eerdere hoofdstukken van
het boek hebt geleerd .
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Voeg de tooltab Zwart-Wit extra
toe met het snelmenu.

Wilt u een ‘oranje filter’ op de
afbeelding toepassen, geef dan
Rood en Geel dezelfde positieve
waarden.

COP_Zwart-Wit_Tool
Kliktabin

het venster Zwart-Wit op het pictogram Zwart-Wit Voorinstellingen
beheren en toepassen, de drie horizontale balkjes rechtsboven in het venster. Er verschijnt een menu met vele voorinstellingen voor zwart-witfotografie en duotonen. Kies de optie Voorinstellingen stapelen om de gekozen instellingen te combineren op dezelfde laag. Kies de optie Sla aangepaste
Voorinstellingen op om uw instellingen te bewaren voor later gebruik.
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ENHANCED IMAGE PACKAGE (EIP)
De optie Enhanced Image Package (EIP) biedt een veilige, betrouwbare en
niet-destructieve methode om een origineel RAW-bestand samen met eventuele aanpassingen, metadata en relevante ICC-profielen en LCC-lensprofielen in één zogenoemde container te bewaren. Dit maakt het EIP-formaat zeer
geschikt voor het delen van bestanden tussen collega’s en klanten, of wanneer u bijvoorbeeld bestanden wilt verplaatsen tussen uw laptop en uw desktopcomputer. Alle RAW-bestanden van officieel ondersteunde camera’s kunnen worden ingepakt als EIP-bestand. Het is zelfs mogelijk om Capture One
automatisch RAW-bestanden te laten inpakken als EIP’s wanneer u met een
gekoppelde camera werkt.

TIP

Voordat u denkt dat u zich weer een hoop gedoe op de hals
haalt met een nieuw bestandsformaat en uw bestanden straks
niet worden herkend op andere systemen, dan kunnen we u
geruststellen. Het EIP-bestand is namelijk een ‘gewoon’ ZIPbestand waarin uw RAW-bestand wordt bewaard met de bijbehorende databasebestanden met uw aanpassingen en instellingen.

TIP

U kunt EIP-bestanden alleen gebruiken in sessies. De reden
waarom deze optie niet in een catalogus werkt, heeft te maken
met de manier waarop Capture One de database van een catalogus samenstelt. Zoals u in het boek hebt geleerd, worden in
sessiemappen databasebestanden afzonderlijk bewaard, terwijl een catalogus gebruikmaakt van één databasebestand.
Pak een EIP daarom altijd uit voordat u deze in een catalogus
gebruikt.

EIP-BESTANDEN GEBRUIKEN
Om gebruik te maken van EIP-bestanden tijdens het importeren moet u dit
instellen in Voorkeuren. Open het menu Capture One, Voorkeuren (macOS)
of Bewerken, Voorkeuren (Windows) en klik op de tab Afbeelding. Schakel de
optie Pak in als EIP bij importeren in. Wilt u de optie ook gebruiken tijdens
opnamen via tethering, schakel dan ook de optie Pak in als EIP bij opnemen
in.
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Schakel de optie Pak in als EIP bij
importeren in.

COP_EIP_VoorkeuOm
ren

afbeeldingen te bewaren in een EIP-bestand selecteert u de gewenste
afbeeldingen, opent u het menu Afbeelding en kiest u Pak in als EIP. De bestanden worden automatisch ingepakt en krijgen de extensie .eip.
Inpakken en wegwezen…

De bestanden in de sessie hebben
na het inpakken de extentie .EIP
gekregen.
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De inhoud van het EIP-bestand
nadat we het ZIP-bestand zelf
hebben uitgepakt.

COP_EIP_Map2

• Om EIP-bestanden uit te pakken, selecteert deze afbeeldingen en kiest u
Pak EIP uit.

• De bestanden worden uitgepakt en krijgen de oorspronkelijke bestandsextensie weer terug.

EIP-BESTANDEN IMPORTEREN
Wanneer u samenwerkt met collega’s, is het noodzakelijk dat er bij het inpakken van RAW-bestanden als EIP-bestand informatie over de bestandslocatie
en andere aanvullende bestanden worden toegevoegd. Om aanpassingen
zichtbaar te maken moet u in het venster Importeer afbeeldingen de optie
Neem aanpassingen mee inschakelen wanneer u EIP-bestanden importeert,
omdat de aanpassingen anders niet zichtbaar zijn. U kunt in dat geval de bestanden opnieuw importeren met deze instelling actief. Dat is niet het geval
als u een map met EIP-bestanden in een sessie sleept. Capture One neemt dan
automatisch de bestaande aanpassingen mee bij het maken van de voorvertoningen.
Om de EIP-bestanden te importeren doet u het volgende:
1 Open een sessie of catalogus en selecteer Bestand, Importeer afbeeldingen of klik op het pictogram Importeer in de werkbalk. Het dialoogvenster
Importeer afbeeldingen wordt geopend.
2 Selecteer in dit venster de map met EIP-beeldbestanden die u wilt importeren en stel vervolgens de bestemmingsmap, de naamgeving en andere
opties in die u wilt gebruiken.
3 Schakel de optie Neem aanpassingen mee in.
4 Klik op de knop Importeer [aantal] Afbeeldingen om de EIP’s inclusief
aanpassingen te importeren.
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Importeer de EIP-bestanden inclusief aanpassingen.

COP_EIP_Aanpassin
EIP-BESTANDEN
gen

EXPORTEREN IN EEN CATALOGUS

Het exporteren naar een EIP-bestand van afbeeldingen in een catalogus is
mogelijk op de volgende manier:
1 Selecteer de afbeelding(en) die u wilt bewaren.
2 Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies Exporteren en
selecteer vervolgens Exporteer originele bestanden. Er verschijnt een
dialoogvenster. Schakel in dit venster de optie Pak in als EIP in.
3 Klik op [Aantal] originelen exporteren.
Open het contextmenu om de originele afbeelding te exporteren.

COP_EIP_Export_Origineel1
COP_EIP_Export_Origineel2
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Neem alle instellingen en aanpassingen van de foto mee in het EIPbestand.
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