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Deel 1. Inleiding 
 

Doelstelling 

 

Deze cursus is een inleiding tot het gebruik van Photoshop Elements. Omdat de lengte van 

deze cursus slechts 1 dag bedraagt, is er voor gekozen om een keuze te maken uit de vele 

gereedschappen van Photoshop Elements. Het thema van deze cursus is daarom 

Fotobewerking voor beginners bestaande uit: 

 

• Gebruik van de Organizer 

• Het maken van kleurcorrecties 

• Het corrigeren van belichtingsfouten 

• Retoucheren van foto’s 

• Herstellen van foto’s 

 

De doestelling van deze cursus is dan ook: De cursist zodanige kennis mee te geven dat hij 

zelfstandig zijn eigen foto’s met Photoshop Elements kan bewerken en beheren. 

 

 

Vereiste voorkennis 

 

• De cursist moet een basale kennis van Windows hebben. 

• De cursist moet enige affiniteit met digitale fotografie te hebben. 

 

 

Conventies in de tekst van deze syllabus 

 

Verwijzingen naar elementen binnen Photoshop Elements of Windows staan tussen 

aanhalingstekens.  

 

Voorbeeld:  

 

Start Photoshop Elements op in “Volledig bewerken” modus door in het welkomstscherm 

“Foto’s bewerken en verbeteren” te kiezen. Kies vervolgens “Bestand > Meerdere bestanden 

verwerken…”.  

 

Een reeks van kandelingen  zoals het kiezen van een commando uit het menu heeft de 

volgende notatie: “Opdracht1 > Opdracht2 …..”. 

 

Voorbeeld: 

 

Kies “Venster > Afbeeldingen > Naast elkaar”. 
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Werkwijze. 

 

De syllabus bestaat uit 13 lessen. Iedere les is weer onderverdeeld in sublessen. Tijdens de 

cursus zal de docent een subles voordoen waarna de cursisten ca 15 minuten de tijd krijgen dit 

met behulp van de syllabus te reproduceren. 

 

De verschillende lessen zijn verder zodanig opgebouwd dat zoveel mogelijk gereedschappen 

aan bod komen. Het wil dus niet zeggen dat de gevolgde benadering in de praktijk de beste 

benadering is.  
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Deel 2. Korte rondleiding 
 

Omdat er in deze cursus vaak wordt verwezen naar bepaalde onderdelen van de werkruimte 

van Photoshop Elements is het van groot belang dat we de naam van elk onderdeel goed 

kennen. Dit hoofdstuk laat in het kort deze onderdelen de revue passeren. 

 

De werkruimte van de Organizer 

 

 
Figuur 1. De Organizer. 

 

De werkruimte van de Organizer bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

Menubalk: Een standaard Windows menubalk (figuur 1). 

 

Sneltoetsbalk: De Sneltoetsbalk bevat knoppen voor het vooruit of teruggaan naar de 

volgende of vorige weergaven en rangschikkingen plus knoppen voor het ophalen, afdrukken, 

bewerken en delen van foto’s, het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van bewerkingen en 

het maken van ontwerpen. 

 

Werkruimteknoppen: Hier vindt u knoppen voor het schakelen tussen de werkruimten van 

de Fotobrowser  en de Datumweergave in de Organizer en hier kunt u ook een aantal 

eigenschappen instellen van de actieve werkruimte. 
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Organisatievak: Dit vak bevat het palet Tags en het palet Verzamelingen. U kunt deze 

paletten weergeven of verbergen.  

 

Palet Tags: In dit palet worden alle tags weergegeven, almede opdrachten voor het maken, 

hernoemen en verwijderen van tags, tag categorieën en subcategorieën. 

 

Palet verzamelingen: In dit deelvenster worden alle verzamelingen weergegeven, alsmede 

opdrachten die met dit venster te maken hebben (Hernoemen, maken etc.). 

 

Statusbalk: Geeft informatie van wat er op dat moment is geselecteerd.  

 

 

Werkruimte Editor 

 

 
Figuur 2. A. menubalk, B. Sneltoetsbalk, C. Optie- of  eigenschappenbalk, D. Gereedschapsbalk, E. 

Fotovak,  F. Paletten in palettenvak. G. Gebied met actieve afbeelding,  

 

De werkruimte van de Editor bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

Menubalk: Een standaard Windows menubalk (figuur 2-A). 

 

Sneltoetsbalk: Zie vorige paragraaf (figuur 2-B). 
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Werkruimteknoppen of tabs: Voor het snel schakelen tussen “Volledig bewerken” en “Snel 

repareren” (Figuur 2). 

 

Gereedschapsset of gereedschappenbalk: Deze balk bevat de verschillende gereedschappen 

voor het Fotobewerken (Figuur 2-D). 

 

Optie- of eigenschappenbalk: Deze balk bevat de instellingsmogelijkheden van het 

geselecteerde gereedschap uit de gereedschapsbalk (Figuur 2-C). 

 

Fotovak: Dit vak bevat miniaturen of Thumbnails van de geopende afbeeldingen (Figuur 2-

E). 

 

Paletten: Paletten helpen u bij het bijhouden en wijzigen van de afbeeldingen (Figuur 2-F). 

 

Palettenvak: Hiermee kunt u de paletten in het werkgebied orderenen (Figuur 2-F). 
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Deel 3. Voorbereidingen 
 

Les 1. Het instaleren van het lesmateriaal. 

 

Aan het begin van deze cursus heeft u een CD gekregen. Op deze CD staan alle afbeeldingen 

die u nodig heeft om deze cursus te volgen. Tijdens het installeren van deze bestanden leert u 

de basis beginselen van een belangrijk onderdeel van Photoshop Elements de Organizer. 

 

Stap 1. Stop de CD in de CD lezer. Als Windows vraagt wat hij moet doen, selecteer dan 

“map openen en bestanden weergeven” (figuur 1)  en klik op “OK”. Als Windows niets 

vraagt, open “Deze computer” en dubbel klik op het CD icoon om hem te openen. 

 

 
Figuur 1. Windows vraagt wat te doen. 

 

Stap 2. Zoek de “Lessons” folder op de CD en kopieer hem naar de “Mijn documenten” map 

op de harde schijf van uw computer. 

 

Stap 3. Vergeet niet na het kopiëren de CD uit de lezer te halen!! 

 

Stap 4. Open de ”Lessons ” map op de computer en maak in deze map een nieuwe Map aan 

door  “Bestand > Nieuw > Map” te kiezen. Noem deze nieuwe folder “Mijn Werkmap”. 

 

Stap 5. Start Adobe Photoshop Elements 5.0. 
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Figuur 2. Openingscherm Photoshop Elements 

 

Photoshop Elements opent met het intro of welkoms scherm (figuur 2.). Waarin de 

verschillende functies van dit programma op een overzichtelijke wijze worden gepresenteerd. 

Een belangrijk onderdeel van deze functionaliteit is de Organizer. Met dit onderdeel kunnen 

we onze foto’s catalogiseren. 

 

Stap 6. Klik op het icoon “Foto’s weergeven en organiseren” . 

 

Photoshop Elements start nu op in de zogenaamde Organizer modus.  

 

Stap 7. Kies Bestand > Catalogus.  

 

Het catalogus dialoogscherm opent.  

 

Stap 8. Klik op de “Nieuw” knop, type als bestandsnaam “Cursus Catalogus” en klik op 

“Opslaan”. 

 

Stap 9. Kies vervolgens “Bestand > Foto’s ophalen > Uit bestanden en mappen…” 

 

Er open zich een “Bestand dialoog” venster waarmee u naar de juiste locatie op uw harde 

schijf kunt navigeren. 
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Stap 10. Open de “Mijn documenten” map en klik éénmaal op de “Lessons” map (Figuur 3.). 

Als u dubbel klikt wordt deze map geopend en dat willen we nu niet. 

 

 
Figuur 3. Foto's ophalen. 

 

Stap 11. Zorg dat volgende opties juist staan (Figuur 3.): 

• Foto’s uit submappen ophalen. Dat is precies wat we willen, dus deze moet aan staan. 

• Rode ogen automatisch corrigeren. Dit kan heel handig zijn, maar in dit geval willen 

we de foto’s alleen maar catalogiseren en nog geen bewerkingen uitvoeren. Dus zet 

deze optie uit. 

 

Stap 12. Klik op “Foto’s ophalen”. 

 

Het “Bijgevoegde tags” scherm opent (Figuur 4.) . De afbeeldingen van deze cursus bevatten 

extra informatie, de zogenaamde “tags”. Met deze tags kunnen we foto’s eenvoudig in 

bepaalde groepen onderverdelen. Het toekennen en bewerken van tags kan worden gedaan 

met de Organizer. Daar deze cursus zich alleen bezighoudt met foto bewerking, wordt de 

Organizer alleen behandeld als we hem nodig hebben. 

 

Stap 13. Klik op “Alles selecteren” en vervolgens op “OK”.  

 

Stap 14. Adobe Photoshop Elements waarschuwt dat de catalogus alleen geïmporteerde items 

bevat. Klik op “OK” om verder te gaan. 
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Figuur 4. Bijgevoegde tags scherm 

 

We hebben nu al onze werkbestanden gecatalogiseerd en we zijn klaar om verder te gaan. 

 

Stap 15. Sluit Photoshop Elements zodat we de volgende les weer schoon kunnen beginnen.



 15 

Deel 4. Kleuren corrigeren. 
 

Kleurzwemen en dergelijke worden vaak veroorzaakt door bepaalde lichtcondities of 

verkeerde instellingen van de camera. Photoshop Elements bezit een groot aantal 

gereedschappen om deze onvolkomenheden in uw foto’s te verwijderen. 

In deze les zult u deze gereedschappen leren gebruiken. We beginnen eenvoudig met de één 

stap correctie mogelijkheden en zullen daarna de meer geavanceerde mogelijkheden 

ontdekken. 

 

 

Les 2. Automatisch corrigeren van foto’s 

 

Veel van de foto’s in deze cursus zijn niet van professionele kwaliteit. Deze foto’s zijn 

speciaal geselecteerd om de verschillende problemen die fotografen kunnen tegenkomen te 

illustreren. 

 

De snelle methode voor kleurcorrectie. 
 

Photoshop Elements kan foto’s corrigeren zonder ze te openen. We zullen nu alle foto’s van 

deze les op deze manier corrigeren en we doen het zodanig dat de originele foto’s blijven 

bestaan zodat we het resultaat aan het eind van dit project kunnen vergelijken. 

 

Stap 1. Start Photoshop Elements op in “Volledig bewerken” modus door in het 

welkomstscherm “Foto’s bewerken en verbeteren” te kiezen . Kies vervolgens “Bestand 

> Meerdere bestanden verwerken…”. Er opent een scherm met verschillende opties (Figuur 

1.). 

 

Stap 2. Kies in dit scherm de “Bron” en “Doel” bestanden als volgt (Zie ook figuur 1): 

• Selecteer in “Bestanden verwerken van” de optie “Map”. 

• Onder “Bron”  selecteert u de optie “Inclusief alle submappen”. Door op “Bladeren” te 

klikken kunt u vervolgens de bron map (Lesson01) selecteren.  

• Onder “Doel” selecteert u de folder “Mijn Werkmap” die u in het begin van deze 

cursus heeft aangemaakt. 

 

Stap 3. Selecteer “Namen van bestanden wijzigen” en type “Autofix_” in het eerste invulveld 

en selecteer vervolgens “Documentnaam” in het tweede invoerveld. 

 

Stap 4. Onder “Snel repareren” aan de rechterzijde van het scherm selecteert u alle opties. 

 

Stap 5. Vergelijk alle instellingen van dit scherm met figuur 1 van deze les. Als er nog 

verschillend zijn kunt u die nu nog veranderen. Controleer vooral dat de “Afbeeldingen 

groter/kleiner maken” en de “Bestanden omzetten in” opties niet zijn geselecteerd. 
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figuur  1. Meerdere bestanden verwerken. 

 

 

Stap 6. Klik op “OK”. 

 

Photoshop Elements gaat aan het werk door de verschillende plaatjes te openen, te bewerken 

en vervolgens onder een nieuwe naam (Autofix_Documentnaam) in de doelmap te bewaren. 
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De gecorrigeerde foto’s toevoegen aan de Organizer. 
 

De “Opslaan”, “Opslaan als”  en “Opslaan voor web…” dialoog vensters hebben allen een 

standaard geselecteerde (Include in Organizer) optie. Wanneer echter de “Meerdere bestanden 

verwerken” optie gebruikt wordt, moeten foto’s handmatig aan de “Organizer” worden 

toegevoegd. 

 

Stap 1. Klik op de “Organizer”  knop   in de sneltoetsenbalk om de Organizer te openen. 

 

Stap 2. Kies “Bestand >  Foto’s ophalen > Uit bestanden en mappen…” ). 

 

Stap 3. Lokaliseer de “Mijn Werkmap” folder in het dialoog venster. 

 

Stap 4. Selecteer de 5 AutoFix_ files. (Met Shift of Ctrl kunt u meerdere files selecteren). 

 

Stap 5. Selecteer: “Rode ogen automatisch corrigeren”. Controleer al uw instellingen (Zie 

figuur 2.) en klik vervolgens “Foto’s ophalen”. 

 

 
figuur  2. 

 

Stap 6. Het “Bijgevoegde tags importeren”dialoog venster opent. Klik op “OK” om de 

plaatjes zonder tags te importeren. De tags zullen later worden toegevoegd. Klik “OK” als het 

“Automatisch rode ogen corrigeren” scherm verschijnt. 

 

Stap 7. Klik op “OK” als er een bericht verschijnt dat alleen de net geïmporteerde 

afbeeldingen te zien zullen zijn. 
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De “Organizer” toont de nieuwe plaatjes als Thumbnails. 

 

Stap 8. Kies “Bewerken > Alles selecteren” of druk op CTRL+A. 

 

Stap 9. Sleep de “Lesson 1” tag naar één van de plaatjes om deze tag aan alle plaatjes toe te 

voegen. 

 

Stap 10. Selecteer “Terug naar alle foto’s”. 

 

Nu bent u klaar om andere methoden te ontdekken om foto’s te corrigeren. Het is mogelijk 

met de Organizer de resultaten al te bestuderen. 

 

 

Les 3. Snel repareren bij het bewerken van foto’s 

 

Snel repareren combineert op een handige manier verschillende gereedschappen in Photoshop 

Elements. Als een gereedschap niet het juiste effect heeft kunt u altijd op de “Annuleer”  

knop drukken en via de verschillende schuifinstellingen handmatig corrigeren.  

 

Wanneer u zoals in de vorige les een groot aantal foto’s in één keer bewerkt ziet u maar heel 

kort het effect van de correctie. U moet er maar van uit gaan dat alles goed gaat. In de meeste 

gevallen wilt u echter elke foto individueel corrigeren zodat u er zeker van bent dat de foto 

exact zo wordt gecorrigeerd zoals u dat wilt. In een dergelijk geval kan “Snel repareren”  

gebruiken wel of niet in combinatie met andere gereedschappen. 

 

Het openen van files voor het bewerken met Snel repareren. 
 

Stap 1. Activeer de “Organizer”. 

 

Stap 2. Kies in het (tags) palette het zoek veld aan de linker kant van de Lessons 1 tag. 

 

Stap 3. Selecteer het plaatje met de 3 vazen 01_01.jpg. De namen van de files worden 

normaal niet onder de plaatjes weergegeven. Om dit aan te zetten ga naar “Bewerken > 

Voorkeuren > Algemeen” en vink de optie “Bestandsnaam weergeven bij Details” aan 

(Figuur 3.). 
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figuur  3. Voorkeuren. 

 

 

Stap 4. Klik op het “Bewerken” icoon  in de Sneltoetsbalk van de Organizer en kies “Ga 

naar snel repareren”. 

 

Stap  5. Kies uit het “Weergave” menu in de linker onderhoek “Voor en na (staand)”. 

 

 
 

Nu staat het geselecteerde bestand gereed voor een snelle reparatie. De instellingen aan de 

rechterkant van het beeldscherm kunnen we nu op de afbeelding loslaten. 

 

 

Slim repareren. 
 

Slim repareren corrigeert de algemene kleur balans en verbeterde schaduw en hooglicht 

details. Zoals andere gereedschappen in “Snel repareren” is het mogelijk om simpel op 

“Automatisch”  te klikken en het programma zoek automatisch de optimale instelling. Maar u 

kunt ook doormiddel van de schuif een instelling kiezen. 

 

Stap 6. Klik de “Automatisch” knop in het palette vak, onder de “Alg. correcties”.  

 

Het effect van de correctie is meteen te zien. 
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Stap 7. Beweeg de “Slimme reparatie” schuif om handmatig een eigen instelling te zoeken. In 

ons voorbeeld (Figuur 4.) is de schuif in het midden gezet. 

 

 
figuur  4. Slimme reparatie 

 

Stap 3. Klik op de “Toepassen” knop  in het “Alg. Correcties” palette, om de 

veranderingen door te voeren. 

 

Dit is over het algemeen de werkwijze binnen “snel repareren”: Eerst automatisch en 

vervolgens bijregelen als het resultaat niet naar wens is. 

 

 

Andere automatische correcties doorvoeren.  
 

Naast de “Slimme reparatie” zijn er ook nog andere automatische correcties binnen het palet  

mogelijk. De tweede optie die we daar vinden is “Belichting”. Zoals de naam ons al doet 

vermoeden kunnen we hier fouten in de belichting van een foto corrigeren. 

 

Stap 1. Klik onder “Belichting” op de “automatisch” knop voor “Niveaus”. 

 

Afhankelijk van de vorige instellingen zie je een duidelijke verandering in de belichting van 

de foto. 

 

Stap 2. Probeer ook de “Automatisch” knoppen voor “Contrast”, “Kleur” en “Verscherpen” 

uit.  

 

Zie de verschillende effecten en probeer te beredeneren welk onderdeel van het plaatje 

veranderd. Probeer begrip te kweken voor wat elke correctie inhoud zodat u in de toekomst 

gericht een bepaalde correctie kunt uitvoeren.  
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Stap 3. Kies “Bestand > Opslaan als”. Kies in het dialoog scherm de directory “Mijn 

Werkmap” en hernoem de file naar 01_01_Werk en selecteer het JPEG formaat. Deselecteer 

de optie “Samen met origineel opslaan in versie set” en klik vervolgens op “Opslaan”. 

 

Stap 4. Kies in het JPEG optie scherm “Hoog” in het “Kwaliteits” menu. Klik “OK”. 

 

Stap 5. Kies “Bestand > Sluiten” om het geheel af te sluiten. 

 

 

Les 4. Vergelijk van de verschillende methoden om foto’s te corrigeren. 

 

Automatische correctie is een bijzondere handige uitvinding waarmee we veel foto’s op een 

snelle en efficiënte mannier kunnen corrigeren. Voor het corrigeren van kleuren, contrast, 

helderheid e.d. gaat het programma uit van een soort gemiddelde waaraan een foto moet 

voldoen. Het probleem is echter dat niet elke foto aan zo’n gemiddelde voldoet. Zo streven de 

meeste correcties naar een maximale dynamiek van kleuren. Dat wil zeggen dat van elke basis 

kleur (Rood, Groen en Blauw) het volledige bereik moet worden gebruikt. Dit geld voor de 

meeste foto’s, maar wat doen we bijvoorbeeld bij een zonsondergang, een tegenlicht opname 

etc. in die gevallen zal een automatische correctie niet voldoende zijn. Het is daarom van 

groot belang dat we ook handmatige correcties kunnen uitvoeren. In dit onderdeel zullen we 

drie verschillende benaderingen van handmatige correcties bestuderen en aan het eind zullen 

we  de resultaten met elkaar vergelijken. De eerste stap is het maken van extra werk kopieën. 

 

Het maken van extra werk kopieën van een foto. 
 

Stap 1. Activeer de “Organizer”. 

 

Stap 2. Klik op het zoekveld  aan de linker kant van de “Lesson 1” tag. 

 

Stap 3. Selecteer het plaatje met de waterskiër (01_02.jpg). 

 

Stap 4. Klik op het bewerk icoon  en kies “Ga naar snel repareren”. 

 

Stap 5. Kies “Bestand > Dupliceren” en klik “OK” (01_02 copy.jpg).. 

 

Stap 6. Herhaal stap 5 om nog een duplicaat te maken (01_02 copy 2.jpg). 

 

Het resultaat zie je nu onder in het beeld, in het zogenaamde fotovak, verschijnen. Als het 

goed is dan zien we de originele foto (01_02.jpg) en de twee kopieën (01_02 copy.jpg, 01_02 

copy 2.jpg) (Figuur 5.). 

 



 22 

 
figuur  5. Het Foto vak met het Origineel en de werk kopieën. 

  

 

Automatisch corrigeren. 
 

Eerst beginnen we met een automatische kleurcorrectie. 

 

Stap 1. Selecteer 01_02.jpg in de in het fotovak (figuur 5.). 

 

Stap 2. Klik de (auto) knop in het kleuren palette om de kleur te corrigeren. 

 

Stap 3. Kies “Bestand > Opslaan als…” om de bewerkte file in de “Mijn Werkmap” folder te 

bewaren als JPEG. Noem hem 01_02_Werk.jpg. Zorg er voor dat “Samen met origineel 

opslaan in versieset” niet geselecteerd is. 

 

 

Handmatig aanpassen van een automatische correctie. 
 

Vervolgens herhalen we deze automatische kleurcorrectie, waarna we deze handmatig 

bijstellen. 

 

Stap 1. Selecteer 01_02_kopie in het fotovak. 

 

Stap 2. Klik op de “automatisch” knop voor de kleur correctie. 

 

Stap 3. Sleep de temperatuur schuif een stukje naar links. 

 

Deze handeling versterkt de koude kleuren van het plaatje. Zoals je aan het schuifje kan zien 

zijn koude kleuren, kleuren die naar blauw neigen en warme kleuren zijn kleuren die naar 

rood neigen. 

 

Stap 4. Bestudeer vooral de huidskleur en de kleur van het water. 

 

Stap 5. Zoek de juiste instelling en klik vervolgens op het vinkje . 
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figuur  6. Handmatige kleurcorrectie. 

 

 

Stap 6. Kies “Bestand > Opslaan als…” om de bewerkte file in de “My Werkmap” folder te 

bewaren als JPEG met de naam 01_02_Kopie_Werk.jpg. 

 

 

Het combineren van automatische correcties met handmatige. 
 

De zes bovenste opties van het menu “verbeteren”geven de zelfde mogelijkheden als in het 

snelle reparatie palette. Deze commando’s zijn  zowel in de “snel repareren” 

als de “Volledige bewerken”modus van Photoshop Elements beschikbaar. Beide modi 

beschikken echter ook over andere methoden om kleuren van een afbeelding te verbeteren. 

Deze additionele opties vinden we in de onderste helft van het “Verbeter” menu en in de 

volgende stappen zullen we gebruik maken van de optie “Kleur variaties”. 

 

Stap 1. Selecteer 01_02_copy 2 in het “fotovak”. 

 

Stap 2. Klik op de “automatisch” knop voor de kleur correctie. 

 

Stap 3. Kies Verbeteren > Kleur aanpassen > Kleur variaties” (Figuur 7.). 

 

Stap 4. Selecteer: “Middentonen”. 

 

Stap 5. Klik éénmaal op “Blauw verhogen”. 

 

Stap 6. Klik éénmaal op “Rood verhogen”. 

 

Stap 7. Klik op “OK”. 

 

Stap 8. Kies “Bestand > Opslaan als…” om de bewerkte file in de “Mijn Werkmap” folder te 

bewaren als JPEG met de naam 01_02_copy 2_Werk.jpg. 

 

Probeer ook andere mogelijkheden. Deze variatie mogelijkheid is een heel intuïtieve manier 

om kleuren van foto’s te corrigeren en kan dus eenvoudig in combinatie met de standaard 

“snel repareren”opties worden gebruikt. 
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figuur  7. Kleur variaties. 

 

 

Vergelijken van resultaten. 
 

In het fotovak zien we alle gecorrigeerde foto’s behalve de (Autofix_) versie die we in les 2 

automatisch hebben gecorrigeerd. De eerste stap is dus het toevoegen van deze versie. 

 

Stap 1. Kies “Bestand > Openen” , selecteer Autofix_01_02.jpg en klik open. 

 

Stap 2. Selecteer: “Volledig bewerken” . 

 

Stap 3. Kies “Venster > Afbeeldingen > Naast elkaar”. 

 

Stap 4. Selecteer “Zoomen” uit de gereedschapsbalk. 

 

Stap 5. Selecteer vervolgens in de eigenschappen balk “Uitzoomen” en zet “Inzoomen alle 

vensters” aan. 

 

 
 

Stap 6. Klik in het actieve venster op de afbeelding totdat de gehele foto te zien is. 

 

Stap 7. Kies vervolgens “Venster > Afbeeldingen > Zoom afstemmen”. 

 

De zoom factor van alle vensters wordt gelijk aan die van het actieve venster. Dit is natuurlijk 

ideaal als je alle foto’s in 1 scherm met elkaar wilt vergelijken (Figuur 8.) 
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figuur  8. Vergelijken van plaatjes. 

 

Stap 8. Selecteer vervolgens “In zoomen alle vensters” in de eigenschappenbalk. 

 

Stap 9. Kies de meest aantrekkelijke foto wat betreft kleur en maak vervolgens het venster zo 

groot dat het de ruimte vult. Dit kan je doen door te slepen maar ook door het maximaliseer 

icoon aan te klikken.  In het eerste geval moet de optie  “Naast elkaar” worden uitgezet. 

 

Stap 10. Kies vervolgens “Weergave > In venster” om de afbeelding op grootte te maken. 

 

Het is deze foto waar we mee doorgaan. 

 

 

Het corrigeren van huidskleur. 

 

Eén van de speciale functies binnen Photoshop Elements is de mogelijkheid om huidskleur te 

corrigeren. Om dit voor elkaar te krijgen gaan we gewoon door met de foto die u in de vorige 

les hebt geselecteerd. 

 

Stap 1. Kies “Verbeteren > Kleur aanpassen > Huidskleur aanpassen” 

 

De muispointer verandert nu in een klein pipetje. 

 

Stap 2. Klik op de huid van de waterskier met het pipetje. 
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Stap 3. Door op verschillende plaatsen te klikken kan je de kleur bijstellen. 

 

Wat je ziet gebeuren is dat de temperatuur van de foto wordt aangepast zodat de huidskleur de 

aangegeven kleur krijgt. Eigenlijk wordt hier de huidskleur gebruikt om de temperatuur van 

de totale foto in te stellen. 

 

Stap 4. Klik “OK” en “Bestand > Alles sluiten”.  

 

 

Les 5. Rode ogen correctie 

 

Rode ogen is een algemeen probleem bij opnamen met flits waarbij de standaard flitser (De 

flitser die in de camera is gemonteerd) word gebruikt. Omdat de flitser relatief dicht bij de 

lens is gemonteerd reflecteert het flitslicht vanuit het oog rechtstreeks in de lens. Dit probleem 

kan verholpen worden door een externe flitser doormiddel van een beugel naast de camera te 

monteren of door indirect te flitsen (via een muur of plafond).  

Indien u die mogelijkheden niet heeft dan kunt u natuurlijk ook Photoshop Elements daarvoor 

gebruiken. 

 

Automatische rode ogen correctie. 
 

Stap 1. Start de Organizer op. Klik, indien nodig de “Terug naar alle foto’s” knop. 

 

Stap 2. Klik de ”zoek” box aan de linker kant van de lessons 1 tag. 

 

 
 

Stap 3. Selecteer 01_03.jpg en kies “Bewerken > Ga naar snel repareren”. 

 

Stap 4. Klik de knop voor automatische rode ogen correctie in het palettevak. 

 

Het is verbazend, maar het programma weet exact zonder aanwijzingen welke onderdelen (de 

ogen) hij moet corrigeren.  

 

Stap 5. Klik de knop “Herstellen” (Boven het rechter plaatje) om terug te gaan naar de oude 

situatie. 

 

Het rode ogen verwijder gereedschap. 

 
Stap 1. Open 01_03.jpg in “Volledig bewerken” mode. Of als u de afbeelding nog open hebt 

staan klik op de tab “Volledig bewerken”. 

 

Stap 2. Selecteer het gereedschap “rode ogen verwijderen”  in de gereedschapsbalk. 

   

Stap 3. Zet in de eigenschappenbalk de Pupilgrootte op 25%. 

 

Stap 4. Selecteer het oog. 
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Stap 5. Klik in het rode oog 

 

Stap 6. Bewaar het eindresultaat in uw “Mijn Werkmap” folder als 01_03_Work.jpg. 

 

Stap 7. Kies “Bestand > Sluiten” en ga terug naar de Organizer. 

 

 

Les 6. Het maken van selecties. 

 

Selecties spelen belangrijke rol in het corrigeren van foto’s. Zonder selecties zal Photoshop 

Elements correcties altijd op de gehele foto toepassen. Als we echter een deel van de foto 

willen corrigeren moeten we het programma duidelijk maken welk deel. Om dit te kunnen 

doen hebben we de verschillende selectie gereedschappen tot onze beschikking. Deze zijn 

terug te vinden in de tweede groep gereedschappen in de gereedschappen balk. 

 

 
 

 

Het selectiepenseel. 

 
Het selectie penseel is de meest krachtige van de selectie gereedschappen en zal in deze les 

dan ook worden behandeld. 

 

Stap 1. Selecteer in de Organizer 01_04.psd en ga naar de “Volledig bewerken mode ” 

(Bewerken > Ga naar volledig bewerken). 

 

Stap 2. Kies via  “Selecteren > Selectie laden” de “Petals” en klik op “OK” 

 

Deze selectie was met het plaatje in de pdf file opgeslagen. Deze selectie blijkt echter niet 

volledig te zien. Eén van de blaadjes van de bloem is niet geselecteerd. In het volgende deel 

zullen we eerst met het selectie penseel dit blad selecteren om vervolgens de opgeslagen 

selectie er aan toe te voegen. 

 

Stap 3. Kies “Selecteren > Deselecteren” (CTRL-D). 

 

Eerst Deselecteren we de opgeslagen selectie. We kunnen hem altijd later weer terughalen. 

 

Stap 4. Kies in de gereedschapsbalk het “selectie penseel”  (Onder het “penseel 

toverselectie”). 

 

 
 
Stap 5.  Stel de volgende waarden in: 
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• Toevoegen aan selectie. 

• 25 pixels wijd 

• Mode: selectie 

• Hardheid: 100% 

 

 
 

Stap 6. Schilder met het penseel over de binnenkant van het voorste bloemblaadje. Raak de 

randen nog niet aan. Dat gebeurd later. 

 

Stap 7. Druk de ( [ ) toets in en reduceer het aantal pixels tot 10. 

 

Stap 8. Schilder nu over de randen van het bloemblad. 

 

Stap 9. Ga door tot dat het volledige blad is geselecteerd. 

 

Als u teveel hebt geselecteerd kunt u deze selectie weghalen door de Alt toets in te drukken en 

vervolgens over het teveel geselecteerde deel te schilderen. 

Het selectie penseel is een handig gereedschap, maar het is duidelijk dat het lastig is om een 

exacte selectie te maken. We zullen later zien dat we veel sneller kunnen werken met het 

penseel toverselectie, maar voor we daarmee aan de gang wordt eerst huidige selectie aan de 

opgeslagen selectie toegevoegd. 

 

Stap 10. Laad de opgeslagen selectie (Selecteren > Selectie laden). 

 

Stap 11. Kies in het dialoog venster “Toevoegen aan selectie” en klik “OK”. 

 

De beide selecties worden gecombineerd tot één nieuwe selectie. Als de selectie nog steeds 

niet goed is kunt u met het selectie penseel alsnog de ongerechtigheden bijwerken. 

 

Stap 12. Om de nieuwe selectie te bewaren kiezen we nu “Selecteren > Selectie opslaan”. 

Kies in het dialoog venster “Petals”  als selectie en kies voor de optie “Selectie vervangen”.  

 

Op deze manier vervangen we de incomplete selectie door deze nieuwe selectie. 

 

Stap 13. Deselecteer de huidge selectie (Selecteren > Deselecteren). 

 

Het Deselecteren is een veel voorkomende handeling. Het is daarom handig om de 

zogenaamde shortcut CTRL-D te onthouden. Deze toetsen combinatie voor het deselecteren is 

bij vele grafische programma’s het zelfde (Photoshop, Paint Shop Pro, Painter etc.). 

 

 

Het selectie penseel toverselectie. 
 

Zoals al is opgemerkt is het selectie penseel niet altijd het meest handige gereedschap wat je 

kunt gebruiken. Vooral als een object door zijn kleur of intensiteit duidelijk van de 

achtergrond verschilt, is het vaak handiger om één van de zogenaamde tover gereedschappen 

te gebruiken. Het eerste gereedschap in deze categorie is het “penseel toverselectie”. Dit 
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gereedschap is een nieuw Adobe gereedschap wat zelfs niet aanwezig is Photoshop CS2. Wat 

dit betreft loopt Photoshop Elements 5 voor op zijn grote broer. 

 

 
Figuur 8. Selecteren met toverpenseel. 

 
 

Stap 1. Selecteer het “gereedschap penseel toverselectie” . 

 

Stap 2. Selecteer “nieuwe selectie” en kies voor een penseel grootte van “25 pixels” in de 

eigenschappenbalk. 

 

Stap 3. Teken over het gebied om de lelie. Probeer alle kleuren te raken (behalve de lelie dan) 

(Figuur 8.). 

 

Het bijzondere van dit gereedschap is dat het alle kleuren en intensiteiten onthoud en 

vervolgens aan de hand van deze set van kleuren een selectie berekend. Dit is een heel andere 

benadering dan het bekende toverstafje wat slecht van 1 kleur uitgaat. De reden dat Adobe dit 

gereedschap pas nu lanceert is waarschijnlijk omdat het redelijk veel rekenkracht van de 

computer verlangt. 

 

Stap 4. Draai de selectie om (Selecteren > Omkeren). 

 

Het kan zijn dat niet de gehele bloem is geselecteerd. Dit komt om dat het geel van de 

meeldraden veel lijkt op dat van het gele blad. Dit probleem kan eenvoudig met het 

rechthoekige selectie kader worden verholpen. 

 

Stap 5. Selecteer de meeldraden met het rechthoekig selectie kader . Zorg er wel voor dat 

u de optie “toevoegen aan selectie” aan hebt staan. 
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Werken met selecties. 
 

Selecties zijn heel belangrijk voor de meer gevorderde vormen van fotobewerking. Door 

selecties kunt u bepaalde effecten op een geselecteerd deel van een foto loslaten zonder dat de 

niet geselecteerde delen veranderen. In het volgende stuk zullen we de kleur van de bloem 

gaan aanpassen. 

 

Stap 1. Klik op de “Snel repareren”  tab. 

 

Stap 2. Kies “Voor en na (Staand)”. 

 

Stap 3. Sleep de “kleurtoon” schuif naar links en verander zo de kleur van de lelie. 

 

Zoals u ziet veranderd de kleurtoon van de bloem zonder dat de achtergrond van kleur 

veranderd. Het aantal toepassingen zijn legio. Zo kunt u op deze wijze de kleur van 

bijvoorbeeld een lucht in een landschap vervangen door een andere kleur.  

 

Stap 4. Klik op de annuleerknop  om de veranderingen ongedaan te maken. 

 

Stap 5. Ga naar “Volledig bewerken”.  

 
 

Stap 6. Selecteer draai de selectie om (Selecteren > Selectie omkeren). 

 

Als het goed is dan is nu alles geselecteerd behalve de bloem. We kunnen nu dus de 

achtergrond manipuleren zonder dat de bloem van kleur veranderd. 

 

Stap 7. Kies “Verbeteren > Omzetten in zwart wit…”. 

 

Stap 8. Selecteer “Stadgezichten/Opnamen:”  onder selecteer een stijl. 

 

Stap 9. Probeer ook andere stijlen uit. 

 

Stap 10. Klik “OK”. 

 

Stap 11. Deselecteer (CTRL - D). 

 

Stap 12. Bewaar plaatje in “Mijn Werkmap” folder onder de naam 01_04_Werk.psd. 

 

Stap 13. Kies “Bestand > Sluiten”. 
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 Les 7. Kleuren vervangen 

 

Stap 1. Selecteer in de Organizer plaatje 01_05.psd en laad deze en ga naar “Volledig 

bewerken”. 

 

Stap 2. Selecteer “Laag > Laag dupliceren”. 

 

Door de oorspronkelijke laag te dupliceren heb je altijd het origineel nog ter beschikking. De 

nieuwe laag is automatisch geselecteerd (Figuur 9). 

 

 
Figuur 9. Twee lagen. 

 

Het is de bedoeling dat we de gele kleur van de auto gaan vervangen door een andere (roze) 

kleur. Om te vermijden dat andere gele kleuren in het plaatje ook worden beïnvloed moeten 

we een grove selectie van de auto maken. 

 

Stap 3. Selecteer het lasso selectie gereedschap uit de gereedschapsbalk. En maak een grove 

selectie van de auto (Figuur 10.) 

 

Stap 4. We gaan nu de kleur van de auto vervangen door “Verbeteren > Kleur aanpassen > 

Kleur vervangen…” te kiezen. 

 

Stap 5. Selecteer de optie “Afbeelding” in het selectie paneel. Selecteer het meest linkse 

pipetje  en klik op de gele auto. 

 

Stap 6. Selecteer vervolgens “selectie” in het selectie paneel. 
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.  

Figuur 10. Grove selectie 

 

We zien nu in het wit een deel van de auto (Figuur 10). Alles wat hier wit is in eigenlijk 

geselecteerd. Door nu meer geel van de auto aan deze selectie toe te voegen kunnen we de 

hele auto selecteren. 

 

Stap 7. Selecteer het pipetje met de “+” . Met dit pipet kunnen we de range van de kleur 

aangeven door op andere stukken geel te klikken. Klik op de gele onderdelen van de auto die 

nog niet zijn geselecteerd. Als er te veel is geselecteerd kan je het pipetje met de “-”     

gebruiken om deze selectie te verwijderen.   

 

  
Figuur 10. Kleur vervangen. 
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Stap 8. Als er ook andere onderdelen buiten de auto oplichten kunt u deze ook corrigeren met 

de “Overeenkomst” schuif. Met deze schuif is het ook mogelijk om de range van de kleur geel 

aan te geven.  

 

Stap 9. Zet de kleurtoon schuif op -88. 

 

Het geel van de auto wordt nu vervangen door een roze kleur. De kans is groot dat we nu nog 

delen zien die geel blijven (Figuur 11). Deze kunnen we nu als nog verwijderen met de 

pluspipet . 

 

 
Figuur 11. Geel gedeeltelijk vervangen. 

 

Stap 10. Verwijder de gele stukken met de plus pipet  en klik vervolgens “OK”. 

 

Stap 11. Deselecteer (CTRL-D) en bewaar dit plaatje als 01_05_Werk in “Mijn Werkmap”. 

Vergeet hierbij de optie “Samen met origineel in versie set” uit te schakelen.  
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Deel 5. Belichting problemen oplossen. 
 

In het vorige hoofdstuk hebben we een groot aantal mogelijkheden gezien om kleur te 

corrigeren/manipuleren. Dit hoofdstuk gaat over het corrigeren van belichting problemen. Dit 

type correctie heeft dus niet alleen te maken met kleur maar ook met de helderheid en het 

contrast van de foto. De volgende onderdelen zullen worden behandeld: 

 

• Lichter maken van onderbelichte foto’s 

• Het corrigeren van onderdelen van een foto. 

• Het bewaren van selecties voor hergebruik. 

• Het gebruik van aanpassing lagen. 

• Corrigeren van overbelichte en vervaagde (oude) foto’s. 

 

 

Les 8. Om te beginnen. 

 

Alvorens de handmatige correcties te bespreken zullen, zoals in de vorige les,  eerst de 

automatische correcties van Photoshop Elements worden besproken. Zodat we ze beiden aan 

het eind van de les kunnen vergelijken. 

 

Stap 1. Start Photoshop Elements in “Volledig bewerken” mode. 

 

Stap 2. Kies “Bestand  > Meerdere bestanden bewerken”. 

 

Stap 3. Doe de volgende handelingen in het “Meerdere bestanden bewerken”dialoog scherm: 

• Kies “Map” van het menu 

• Klik de “Bladeren” knop (Onder bron) en lokaliseer Lesson 2 en klik op OK. 

• Kies onder “Doel” uw “Mijn Werknap” folder. 

• Kies “Namen van bestanden wijzigen” en type “Autofix_” in de eerste optie en 

selecteer “documentnaam” in de tweede. 

 

Stap 4. Selecteer de “Snel repareren” opties: 

• Niveaus bepalen 

• Automatische contrast 

• Automatisch kleuren 

• Verscherpen. 

 

Controleer uw instellingen met figuur 1. 
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Figuur 1. Meerdere bestanden verwerken. 

 

Stap 5. Klik op “OK”. 

 

 

 

 

 

 



 37 

Les 9. Belichting fouten corrigeren met behulp van (aanpassing) lagen. 

 

 

Ophelderen van een plaatje met een overvloei modus van een laag. 
 

Stap 1. Start de Organizer en zoek via het tag pallette de plaatjes van Lesson 2. 

 

Stap 2. Klik op het plaatje 02_01.jpg 

 

Stap 3. Schakel naar de “Volledig bewerken” mode (Bewerken  > Ga naar volledig 

bewerken). 

 

Stap 4. Kies “Laag > laag dupliceren…” en klik op “OK”. 

 

Stap 5. Selecteer de nieuwe laag en kies “Bleken” als de overvloei mode (Figuur 2). 

 

 
Figuur 2. Lagen met “Bleken” als overvloei modus. 

 

 

Wauwww. Een simpele handeling en de foto ziet er meteen veel beter uit (Figuur 3.). Een 

nadeel van deze methode is dat het gehele plaatje wat is opgelicht. Ook de al enigszins 

overbelichte achtergrond. 

 

Stap 6. Kies “Bestand > Opslaan als…” om de bewerkte file in de “Mijn Werkmap” folder te 

bewaren als PSD. Noem hem 02_01_Werk.psd. Zorg er voor dat “Samen met origineel 

opslaan in versieset” niet geselecteerd is. 

 

Een andere professionele manier van werken is het gebruik van aanpassingslagen. Door 

gebruik te maken van deze lagen kunnen we onze foto bewerken zonder echt wat aan de basis 

laag te veranderen. We kunnen dus altijd terug of instellingen veranderen. Verder zal blijken 

dat we met aanpassingslagen een gedeelte van een foto kunnen bewerken. 
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Figuur 3. Effect van de extra laag. 

 

Maken van een selectie 
 

Stap 1. Start de Organizer en laad 02_01.jpg in “Volledige bewerking” mode. Zorg dat het 

lagen pallet zichtbaar is.  

 

Stap 2. Selecteer de “Penseel toverselectie” gereedschap . 

 

Stap 3. Kies “nieuwe selectie”  in de eigenschappen balk. 

 

Stap 4. Kies een penseel grootte van 13 pixels. 

 

 
Figuur 4. Selectie. 
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Stap 5. Teken een lijn van het voorhoofd naar de linker schouder van de vrouw (Figuur 4.). 

 

Stap 6. Kies het “Naar achtergrond verwijzen” gereedschap  om delen van de huidige 

selecte te verwijderen. 

 

Stap 7. Teken een lijn over de geselecteerde delen van de achtergrond. Gebruik op deze 

manier de “Naar voorgrond- en achtergrond verwijzen” gereedschappen om de uiteindelijke 

selectie te maken. 

 

Stap 8. Kies “Selecteren > Doezelaar”. 

 

Stap 9. Zet de “Doezelaar radius” op 20 pixels. 

 

Stap 10. Kies Selecteren > Selectie opslaan” en noem deze “vrouw”. 

 

 

Aanpassing lagen voor belichting. 
 

Stap 1. Klik op “Aanpassinglagen maken”  in het lagen palette en kies 

“Helderheid/Contrast…”. 

 

 
Figuur 5. Aanpassingslaag Helderheid/Contrast. 

 

Er verschijnt een dialoog venster waar we de helderheid en contrast kunnen instellen. 

 

Stap 2. Zet de helderheid op +30 en het Contrast op +20 (Figuur 5.). 

 

Stap 3. Herhaal stap 2 met een aanpassingslaag voor “Niveaus…”. 

 

Stap 4. Zet de waarden op 10, 1 en 159 (Figuur 6.). 

 

De theorie achter deze grafiek is dat de meest ideale instelling wordt bereikt door de linker en 

rechter pijlen zodanig te verschuiven dat het histogram er volledig tussen licht. Het resultaat is 

dat het histogram zodanig wordt opgerekt dat het plaatje het volledige interval van 

helderheden gebruikt. M.a.w. wit wordt echt wit en zwart wordt echt zwart. Anders gezegd: 

de foto maakt gebruik van het volledige toon bereik. 

 

Zoals u ziet is de onderbelichte vrouw nu volledig acceptabel geworden. Wat overblijft, is de 

overbelichte achtergrond. 
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Stap 5. Klik op “OK”. 

 

 
Figuur 6. Aanpassingslaag niveas. 

 

 

Corrigeren van de achtergrond m.b.v. overvloei mode. 

 
De achtergrond kunnen we natuurlijk op de zelfde manier benaderen als de voorgrond. Voor 

deze les is er voor gekozen de zogenaamde overvloei modi van de lagen te gebruiken. 

 

Stap 1. Laad de selectie “Vrouw” (Als de selectie nog actief was kan je deze met CTRL-D, 

Deselecteren) met “Selecteren > Selectie laden”, vink “Omkeren” aan en klik op OK. 

 

Nu is de achtergrond van het plaatje geselecteerd en kunnen we die onafhankelijk van de 

voorgrond bewerken. 

 

Stap 2. Selecteer de achtergrond laag. 

 

Stap 3. Type CTRL-C (Kopiëren) gevolgd door CTRL-V (Plakken). 

 

Dit kunt u ook doen doormiddel van “Bewerken > Kopiëren” gevolgd door “Bewerken > 

Plakken”. Er verschijnt dan een extra laag met alleen de achtergrond zonder de vrouw. Bij 

meer ingewikkelde bewerkingen is het handig om lagen een logische naam te geven. Het 

hernoemen van een laag gaat heel eenvoudig. 

 

Stap 4. Klik met de rechter muisknop op de nieuwe laag en selecteer in het popup menu 

“Laag hernoemen”. Noem de laag “bomen”. 

 

Stap 6. Selecteer nu “Bedekken” als overvloei modus. 

 

De achtergrond wordt nu meer levendig en kleurig. 

 

Stap 7. Kies “Bestand > Bewaren”. 
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Stap 8. Bewaar dit plaatje in de “Mijn werk” folder onder de naam 02_01_Layers.psd. 

Zorg er voor dat “Samen met origineel opslaan in versieset” is gedeselecteerd. 

 

Les 10. Corrigeren van verbleekte en overbelichte plaatjes 

 

We gaan nu een typisch voorbeeld van een oude vergeelde vervaagde foto bewerken. Dit type 

foto is meestal het resultaat is van het slecht ontwikkelen van de foto (te kort in het stopbad) 

of van ouderdom. Oude, met een scanner geïmporteerde, foto’s kunnen met een 

beeldbewerking programma zoals Photoshop Elements eenvoudig worden bewerkt. 

 

Er zijn vele manieren om dergelijk foto’s te bewerken. De methode die in deze les is gekozen 

is het gebruik van een overvloei modus en een aanpassingslaag. 

 
Stap 1. Selecteer en open het plaatje 02_02.jpg in het Fotovak. 

 

Stap 2. Ga naar volledige bewerking. 

 

Stap 3. Klik de laag aan met de rechter muisknop en kies “Laag dupliceren…”  

 

Stap 4. Selecteer de nieuwe laag en zet de overvloei modus op “Lineair doordrukken”. 

 

Door het “Lineair doordrukken” van de twee lagen worden  donkere delen donkerder. Lineair 

doordrukken is de tegenhanger van “Lineair tegenhouden”.  Om dit aan te tonen maken we nu  

weer een nieuwe laag aan. 

 

Stap 5. Klik de onderste laag aan met de rechter muisknop en kies “Laag dupliceren…” 

 

Stap 6. Selecteer de nieuwe laag en zet de overvloei modus op “Lineair tegenhouden”.  

 

Het lijkt er nu op dat beide lagen geen effect hebben. Zoals verwacht ziet het resultaat er 

precies uit als de oorspronkelijke foto.  

 

Stap 7. Zet de middelste laag uit door op het oogje te klikken. 

 

Stap 8. Selecteer de bovenste laag en selecteer “Laag > Nieuwe aanpassings laag >  niveaus” 

en klik in het popup venster op “Automatisch”. Als u de verschillende kanalen doorloopt kunt 

u zien dat met deze knop de waarden volgens in les 10 besproken theorie worden ingesteld.. 

Het gebruik van de overvloei lagen had slechts een didactisch nut. We hadden ook meteen 

deze aanpassingslaag kunnen gebruiken. We zien wel veel ongewenste kleuren. Mooier is om 

deze foto zwartwit te maken. 

 

Stap 9. Selecteer de bovenste laag en kies vervolgens  “Laag > Nieuwe aanpassing laag >  

Kleurtoon/verzadiging” en maak de foto zwartwit door de verzadiging op -100 te zetten.  

 

Stap 10. Bewaar het plaatje in de “Mijn werk” map onder de naam 02_02_layers.psd. 
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Resultaten vergelijken 

 
Stap 1. Open de Autofix_02_01.jpg, 02_01_Layers.psd,  Autofix_02_02.jpg en 

02_02_Layers.psd  in “Mijn Werk” map in de “Volledige bewerking” modus. 

 

Stap 2. Kies “Venster > Afbeeldingen > Naast elkaar”. 

 

Stap 4. Zorg dat alle plaatjes er in zijn geheel te zien zijn. (Zoom uit). 

 

Stap 5. Vergelijk de resultaten. 

 

Je ziet duidelijk verschillen tussen de automatische correctie en de handmatige. De les die we 

hier kunnen leren is dat u in speciale gevallen beter handmatig kunt corrigeren. 

 

Stap 6. Kies “Bestand > Alles sluiten”.  
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Deel 6. Herstellen en retoucheren 

 

Les 11. Rimpels en vlekken verwijderen 

 

Voorbereiding 

 
Stap 1. Start de Organizer en selecteer 03-03.jpg (Eenmaal klikken!!!!). 

 

Stap 2. Kies “Bewerken > Naar volledig bewerken…”. 

 

Stap 3. Zoek het lagen palette en sleep de achtergrond laag naar de nieuwe laag icoon . 

 

Dit is de snelle methode om een nieuwe laag te maken. Adobe producten zijn beroemd om 

zulke handigheden. Dit allemaal om het de gebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken. Voor 

de beginner zijn zulke handelingen vaak juist een probleem omdat zij nog geen ingewijden 

zijn in de Adobe filosofie. Een andere veel voor de hand liggende methode is het selecteren 

van de achtergrond om dan vervolgens “Lagen > Laag dupliceren…” te kiezen.  

 

Stap 4. Kies “Bestand >  Opslaan als…” en bewaar het bestand als “03_03_Werk.psd”. Zorg 

er wel voor dat “Samen met origineel opslaan in versie set” uit staat. 

 

De Healing brush 
 

Nu gaan we de dame een stuk jonger maken door haar huid te retoucheren. 

 

Stap 1. Zoom in op de ogen van de vrouw.  

 

Stap 2. Selecteer het “Retoucheer penseel” uit de gereedschapsbalk. 

 

 
 

Stap 3. Voer in de eigenschappenbalk de volgende waarden in: 

• Penseel:  15. 

• Modus: Normaal 

• Bron: Monster 

• Zet de opties “Uitgelijnd” en “Monster nemen van alle lagen” uit. 

 

Stap 4. Alt-Klik op de rechter wang van de vrouw als referentie textuur. 

 

Stap 5. Sleep het penseel over de rimpels onder het rechter oog.  

 

U ziet dat het referentie punt mee gaat. Zorg er daarom voor dat dit punt binnen de gave huid 

van de wang blijft. Als hij er buiten dreigt te vallen moet je met Alt-Klik een nieuw referentie 

punt maken.  
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Stap 6. Herhaal de stappen 4 en 5 voor zowel het rechter als linker oog. Totdat de meeste 

(maar nog niet alle) rimpels zijn verwijderd (figuur 1.) 

 

 
Figuur 1. Vrouw zonder rimpels. 

 
Naast het retoucheer penseel kunt u ook nog kiezen uit het “Snel retoucheer penseel”. Dit 

penseel bepaald zelf wat hij bemonsterd en u hoeft dus niet gebruik te maken van Alt-Klik. 

 

De puntjes op de i zetten 

 

Met de retoucheer gereedschappen kunnen we niet alle oneffenheden verwijderen. Om de 

puntjes op de i te zetten gebruiken we eerst het gereedschap “Vervagen”  

 

Stap 1.  Selecteer het gereedschap “Vervagen” .  

 

Stap 2. Sleep dit gereedschap over de lachrimpels om de ogen en de mond. 

 

Stap 3. Kies zonodig een kleiner penseel en probeer ook de kleine oneffenheden te 

verwijderen. 

 

Stap 4. Switch indien nodig met “J” naar de retoucheer penselen en met “R” naar het 

gereedschap “Vervagen”. Ga door totdat alle rimpels en vlekken zijn verwijderd. 

 

Door het verwijderen van de rimpels is de vrouw in de meeste gevallen wel erg strak 

geworden. Om het gezicht wat natuurlijker te maken geen we gebruik maken van de 

achtergrond laag die nog steeds de originele afbeelding bevat. 

 

Stap 5. Zet de dekking van de bewerkte laag op 70%, zodat de rimpels heel vaag te zien zijn.  

 

Stap 6. Kies “Bestand > Opslaan” en vervang het 03_03_Werk.psd bestand. 

 . 
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Les 12. Een oude beschadigde foto repareren 

 

Voorbereidingen 

 
Stap 1. Selecteer 03_04.jpg in de Organizer en kies “Bewerk > Ga naar voledig bewerken…” 

 

Stap 2. Kies “Bestand >  Opslaan als…” en bewaar het bestand als “03_04_Werk.psd”. Zorg 

er wel voor dat “Samen met origineel opslaan in versie set” uit staat. 

 

Stap 3. Kies “Laag > dupliceer” laag en klik op OK. 

 

Stap 4. Kies “Bestand > Opslaan” (overschrijf het origineel). 

 

 

Selection brush gereedschap 

 
Stap 1. Selecteer het “Selectiepenseel”  in de gereedschapsbalk. In de meeste gevallen is hij te 

vinden onder het gereedschap “penseel toverselectie”. 

 

 
 

Stap 2.  Voer in de eigenschappenbalk de volgende waarden in: 

• Afmeting penseel: 60 px 

• Modus: selectie 

• Hardheid: 100% 

 

Stap 3. Selecteer de randen en de achtergrond. (figuur 2). 

 

Het is pas een grove selectie. Verder op in deze les gaan we deze selectie nog verder 

verfijnen.  

 



 46 

 
Figuur 2. Selectie in oude foto 

 

Stap 4. Bewaar de selectie als Backdrop door middel van “Selecteren > Selectie opslaan”. 

 

 

 

Bewaarde selectie bijwerken en het wegfilteren van oneffenheden 

 

 
Stap 1. Selecteer “Masker” als modus in de eigenschappenbalk. 

 

Het niet geselecteerde deel van de foto wordt rood (figuur 3.). Her rode deel wordt dus het 

masker genoemd. Het maskeert als het ware de delen van de foto die niet bewerkt mogen 

worden. 
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Figuur 3. Gemaskerde foto. 

 

Stap 2. U kunt nu het selectiepenseel gebruiken om de selectie te verfijnen. Met en zonder de 

Alt knop kunt u het masker respectievelijk uitbreiden of verwijderen. Het uiteindelijke masker 

moet bepaalde details beschermen. 

 

Stap 3. Bewaar de aangepaste selectie weer als backdrop (Overschrijf dus de oude selectie) 

door middel van “Selecteren > Selectie bewaren”. 

 

Stap 4. Zet de modus terug op selectie. 

 

Stap 5. Kies “Filter > Ruis > Stof en krassen”. 

 

Stap 6. Zet “Radius” op 8 pixels en “Drempel” op 10 niveaus. 

 

U kunt het resultaat in het dialoog scherm bekijken. Heel veel beschadigingen zijn plots 

verdwenen. Als het nog niet goed is kunt u de waarden van de Radius en Drempel naar 

believen variëren. 

 

Stap 7. Klik “OK”. 

 

Stap 8. Kies “Selecteren > Deselecteren” om de selectie te verwijderen. 

 

 

Clone gereedschap 
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Het bovenstaande filter is een prima gereedschap om kleine oneffenheden te verwijderen. 

Maar is niet geschikt om beschadigingen buiten de selectie en in gebieden met veel detail te 

verwijderen. In dat geval in een meer handmatige methode nodig. 

In deze les zult u het kloonstempel leren gebruiken. Met de kloonstempel kunt u een deel van 

een afbeelding kopiëren (klonen) wat vooral handig is als een beschadigde structuur elders in 

de afbeelding nog intact is. 

 

Stap 1.  Zoom in op het gedeelte tussen de benen van het jongetje (figuur 4). 

 

 
Figuur 4. Beschadiging tussen de benen van het jongetje. 

 

Er is duidelijk een beschadiging te zien die te groot bleek te zijn voor het “Stof en krassen” 

filter. 

 

Stap 2. Kies de “Kloonstempel”  uit de gereedschapsbalk. 

 

Stap 3. Klik op het gereedschap icoon in de eigenschappenbalk en kies “gereedschap 

herstellen”. 

 

 
 

De actie selecteert automatisch de standaard instellingen voor dit gereedschap. Dit is vooral 

handig als tijdens het gebruik de standaard waarden zijn vervangen en als u deze snel weer 

wilt herstellen. Elk gereedschap in de gereedschap balk heeft zo’n optie. 

 

Stap 4. Alt-Klik aan de linkerkant van de beschadiging. Beweeg vervolgens de tool in een 

rechte lijn naar rechts naar de beschadiging en sleep het gereedschap vervolgens van boven 
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naar beneden (Linkermuis ingedrukt) over de beschadiging heen. Als alles goed gaat kan hij 

zo in één beweging worden verwijderd. 

 

Stap 5. Kies “Bestand > Opslaan” om het resultaat te bewaren. 

 

 

Tegenhoud gereedschap 
 

Het “tegenhoud gereedschap” heeft zijn naam te danken aan het feit dat fotografen in de 

donkere kamer bij het belichten van het fotopapier bepaalde delen minder belichten door 

bijvoorbeeld met hun hand in de lichtbundel te wapperen. Het resultaat van deze techniek was 

dat delen van de foto lichter van kleur werden. 

 

Deze techniek in digitale vorm zullen we nu gebruiken om de schoenen van het meisje schoon 

te maken. 

 

Stap 1. Zorg dat je op de schoentjes van het meisje bent ingezoomd. 

 

Stap 2. Kies het tegenhoud gereedschap uit de gereedschapsbalk (meestal te vinden onder de 

“spons”). 

 

 
 

Stap 3. Voer de volgende waarden in de eigenschapbalk: 

• Kies een rond zacht penseel 

• Kies voor de grootte 19 pixels 

• Selecteer bereik = Middentonen en belichting 50%  

 

Stap 4. Schilder met het gereedschap over de schoentjes totdat ze mooi wil zijn geworden. 

 

De oude foto is nu stukken mooier geworden dan hij was. 

 

Stap 5. Kies “Bestand > Opslaan”. 

 

 

 


