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Meer dan tien jaar geleden kocht ik mijn
eerste camera, een Nikon Coolpix 950.
Het was een 2 megapixel-camera en ik
betaalde er evenveel voor als wat je nu
neerlegt voor een instapmodel 24 megapixel digitale spiegelreflexcamera met
standaardzoom. Al snel zag ik in dat de
eenvoud die de digitale fotografie aan de
amateurfotograaf voorspiegelt maar schijn
is. Je ziet het beeld wel onmiddellijk op
een schermpje, maar de werkelijkheid laat
zich niet zonder meer vatten in het keurslijf van wat toen nog een 4:3-uitsnede was.
Daarom schreef ik me in aan de Academie
Voor Beeldende Kunst, waar ik vijf jaar
lang avondschool volgde. Ik herinner me
nog de magie van de zwart-witfoto die
langzaam geboren werd in het ontwikkelbad. Hier leerde ik werken met reflexcamera’s en flitstoestellen en ik goochelde
met sluitertijden, diafragma’s en filmsnelheden. Het resultaat van al deze experimenten was telkens pas na ontwikkeling
te zien. Met het betaalbaar worden van de
digitale spiegelreflexen werd die feedbackperiode verkort, wat het leerproces ten
goede kwam.
Ondertussen werk ik uitsluitend digitaal.
Maar met deze digitale kansen kwamen
ook digitale uitdagingen. Adobe Photoshop
Lightroom – een pakket dat ondertussen
aan zijn vijfde versie toe is – helpt mij om
deze uitdagingen aan te kunnen. Fotografen met een analoge achtergrond zullen in
Lightroom veel aanknopingspunten vinden
met het vertrouwde werk in de donkere
kamer. De ontwikkelbaden zijn vervangen
door schuifregelaars, de contactafdrukken zijn nu digitaal en het doordrukken en
tegenhouden gebeurt tot op de millimeter
precies. De magie van het fotopapier dat

langzaam zijn geheimen prijsgeeft in het
ontwikkelbad is vervangen door de sensatie die je voelt wanneer de perfecte afdruk
geleidelijk uit de printer komt gerold.
Graag had ik hier enkele mensen bedankt
die rechtstreeks of onrechtstreeks geholpen hebben bij mijn wordingsproces als
fotograaf en bij het tot stand komen van dit
boek:
Paul Silance, de meester-goochelaar
aan de Academie die me de beginselen
van fotografie en analoge doka bijbracht.
Fotograaf en trainer Damien Lovegrove
van Lovegrove Consulting (www.lovegroveconsulting.com) en beeldbewerker Marko
Nurminen (www.markonurminen.com) die
me leerden hoe je in fotografie business
en creativiteit kan verzoenen. Ik kan hun
seminaries aan iedereen aanbevelen.
Mijn dank gaat ook uit naar de ingenieurs
van het Lightroom-team: een hyperintelligente en behulpvaardige groep waarvan
een Adobe Product Manager ooit zei dat
hij zichzelf slimmer voelde worden door
gewoon naast hen te staan!
Ik bedank ook graag de deelnemers aan
mijn workshops voor hun feedback en de
vrienden en klanten die in dit boek voorkomen. Verder ben ik nog dank verschuldigd
aan mijn uitgever, Pearson Benelux, die
mijn ideeën hielp structureren tot het boek
dat voor jou ligt. En ten slotte ook enorm
veel dank aan Ruth voor de nooit aflatende steun en het vertrouwen. Dit boek
is opgedragen aan jou en de kleine Noah,
die er in zijn kleine eentje wellicht voor zal
zorgen dat het aantal reisfoto’s in dit boek
de komende jaren enigszins zal afnemen
ten voordele van baby-foto’s.
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Voor digitale fotografen zijn het ongekend
boeiende tijden: fotocamera’s worden met
elk nieuw model krachtiger, fototoestellen die vroeger nog de prijs van een kleine
gezinswagen hadden worden betaalbaar
en ook geheugenkaarten halveren in prijs
en verdubbelen in capaciteit.
Door deze ontwikkelingen fotograferen we
meer dan ooit tevoren, maar die overvloed
houdt ook een aantal uitdagingen in. Digitale bestanden worden met elke nieuwe
camerageneratie zwaarder en stellen extra
eisen aan de computer waarop ze bewerkt
worden. Tegelijkertijd drukken we minder
af, waardoor voor veel foto’s een roemloos einde dreigt, weggestopt in een verre
uithoek van de harde schijf.
Steeds meer fotografen stellen vast dat
een goed fototoestel en dito lens niet het
einde zijn van de digitale workflow, maar
juist het begin ervan. Er moet nagedacht
worden over back-ups, schermen moeten
gekalibreerd worden en foto’s vragen om
bewerking. De eindresultaten moeten
beheerd worden en aan de wereld kenbaar
worden gemaakt als afdruk op papier of in
een fotoboek, als diavoorstelling of op het
internet. Nu digitale spiegelreflexcamera’s
erg betaalbaar worden, fotograferen meer
en meer mensen in het raw-formaat. Ook
dat vereist een gedegen aanpak in vergelijking met de kant-en-klare JPG-afbeeldingen die uit de consumententoestellen
rollen.
Zo begint voor de digitale fotograaf een
nieuwe zoektocht: die naar softwarepakketten om groeiende fotocollecties te
beheren, te ontwikkelen, te bewerken en
te publiceren. Aangezien je dit boek in
handen hebt, wil dat zeggen dat deze zoektocht je naar Adobe Photoshop Lightroom
geleid heeft: een schitterende keuze. Dit
geïntegreerde workflowpakket – bestaande
uit zeven logisch geordende modules – laat
je toe om handig en efficiënt om te gaan

met je groeiende collectie digitale foto’s.
Zoals elk nieuw pakket heeft ook Lightroom zijn eigenheden, die je in dit boek
uitgelegd vindt. Lightroom 5 ontmaskerd
is méér dan een gewone opsomming van
welk knopje wat doet. Het boek biedt een
combinatie van uitleg, inzicht en praktische
tips.
Af en toe wordt ook een zijsprongetje
gemaakt naar grote broer Photoshop en
ook andere nuttige grafische programma’s
of plug-ins worden besproken. Naast de
bespreking van de verschillende menu’s en
mogelijkheden, geeft dit boek vooral praktijkgerichte tips. De verschillende hoofdstukken worden telkens afgerond met concrete Cases met uitgewerkte voorbeelden,
voor en na’s, enzovoort. De voorbeelden
zijn telkens zo gekozen dat je niet alleen
de verschillende modules leert kennen,
maar ook hun onderlinge samenhang. Je
zal ontdekken dat snelheid, kwaliteit en
gebruiksgemak hand in hand gaan: zo blijft
er meer tijd over om foto’s te maken.
Ben je nieuw met Lightroom, dan raad ik
je zeker aan om hoofdstuk 1 goed door
te nemen: dat toont je namelijk hoe je
Lightroom moet zien in vergelijking met
andere programma’s zoals Photoshop. De
paragraaf op pagina 25 toont je ook een
volledig overzicht van een typische Lightroom-workflow met alle toeters en bellen. Zo krijg je een beter zicht op wat het
programma allemaal kan. De praktische
do’s and don’ts van Case1 op pagina 32 zijn
ook essentieel leesvoer.
Ben je al vertrouwd met een eerdere versie
van Lightroom, zoals versie 3 of 4, dan zullen Cases 2 en 3 op pagina 34 en 35 je snel
wegwijs maken in de talrijke nieuwigheden
die deze nieuwe incarnatie te bieden heeft.
Tenslotte nog een woordje over de taalkeuze in dit boek: toen de eerste versie
van dit boek, Lightroom 2 ontmaskerd, op
de markt kwam, bestond er geen Neder-
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landse versie van Lightroom. Daarom
waren de schermafbeeldingen in het
Engels. Omdat onderzoek uitwees dat
een flink deel van de Nederlandstalige
Lightroom-gebruikers het pakket in het
Engels gebruiken heb ik besloten dit zo te
laten. Het pakket in het Engels gebruiken
heeft volgens mij een aantal voordelen: je
werkt met de originele, door de ontwikkelaar gekozen terminologie. Indien je al
een Engelse Photoshop gebruikt, is het
ook een logische keuze om Lightroom
in het Engels te gebruiken. Een andere
reden is dat in de Engelse Lightroom de
sneltoetsen iets meer logica hebben (G
voor Grid, D voor Develop). Maar de laatste reden is de belangrijkste: indien je een
probleem hebt met Lightroom zijn er op
internet veel meer Engelstalige supportgroepen en tutorials te vinden dan in het
Nederlands.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Toch is het boek ook uitstekend te gebruiken als je met de Nederlandse Lightroom
wil werken. Alle menu-opdrachten worden
immers telkens in zowel het Engels als
het Nederlands vermeld. Dit maakt het
boek voor Nederlandstalige gebruikers
zelfs een aanrader: je combineert immers
de voordelen van de termen in het Nederlands te hebben met daarnaast de Engelse
vertaling mocht je iets moeten overleggen met een Lightroom-gebruiker van de
Engelse versie of iets willen opzoeken op
een Engelstalig forum!
Om plaats te maken voor de vele nieuwigheden die Lightroom 5 biedt, hebben we
besloten om het hoofdstuk over de Web
Module, die de laatste jaren slechts weinig
veranderd is, aan te bieden in een gratis
online bonus-bijlage bij het boek.
Deze bonus-bijlage bevat ook zeven bonuscases. Beslist de moeite om de PDF te
downloaden op www.pearson.com.
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Algemene
inleiding
Lightroom behoort tot een relatief nieuw soort softwarepakketten: de fotografische workflowprogramma’s.
Omdat de meeste mensen bij fotobewerking meteen
aan Photoshop (of Photoshop Elements) denken, wil
ik bij de inleiding van dit boek even algemeen schetsen
wat Lightroom is, wat het niet is en hoe het zich tot het
bekendere Photoshop verhoudt.
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Wat is Lightroom – en wat is het niet?
Een workflowpakket
Vanuit mijn praktijk als Lightroom-docent
train ik jaarlijks een paar honderd fotografen die met het pakket aan de slag willen.
Vaak gebruiken ze al Photoshop en doen
ze hun raw-ontwikkeling bijgevolg met
Adobe Camera Raw. De vraag komt dan
ook steevast of ze nu Lightroom of Photoshop moeten gebruiken. Het antwoord
is natuurlijk genuanceerder dan dat: het
is geen of-verhaal, maar een en-verhaal.
Kort samengevat komt het erop neer dat
Lightroom’s Develop (Ontwikkelen) Module
het Camera Raw-gedeelte van Photoshop
vervangt. De Library (Bibliotheek) Module
is dan weer een veel vlotter alternatief
voor de beheersmogelijkheden van Adobe
Bridge, de bestandsbrowser die standaard
bij Photoshop geleverd wordt. Daarnaast
krijg je er in Lightroom nog een pak publicatiemogelijkheden bovenop. Toch vervangt Lightroom Photoshop niet helemaal.
Voor bepaalde zaken, zoals het werken
met tekst, het maken van fotomontages
of het maken van ingewikkelde selecties
of heel specifieke correcties is een pixelLightroom is een workflowpakket dat
onderverdeeld is in modules. Twee
van die modules zijn organisatorisch
gericht: Library (Bibliotheek) en Map
(Kaart). Eén is gericht op beeldbewerking: Develop (Ontwikkelen), en
vier modules zijn publicatiegericht:
Slideshow (Presentatie), Print
(Afdrukken), Book (Boek) & Web.
Door vaak gebruikte instellingen op
te slaan als sjablonen en voorinstellingen, kan je sneller werken. Indien
nodig, kunnen vanuit Lightroom foto’s
naar externe programma’s over en
weer gestuurd worden, voor geavanceerde bewerkingen die in Lightroom
zelf niet of moeilijker mogelijk zijn.

bewerker zoals Photoshop of Photoshop
Elements nog altijd noodzakelijk. Gelukkig
voorziet Lightroom in een uitwisselmogelijkheid met die pakketten waarbij een
bewerkt raw-bestand als TIFF of PSD naar
Photoshop gestuurd kan worden voor verdere bewerking. Het eindresultaat wordt
dan netjes toegevoegd aan de Lightroom
Catalogus. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen Lightroom en de zogenaamde plug-ins. Dat zijn aparte pakketten
die ingewikkelde of geavanceerde taken
waarvoor je normaal Photoshop nodig
hebt, eenvoudiger proberen te maken. Zo
zijn er uitstekende plug-ins voor zwartwitconversie (Nik Silver Efex Pro), huidretouche (Imagenomic Portraiture) en nog
veel meer. We nemen de belangrijkste door
in hoofdstuk 8.
Lightroom is met zijn zeven modules
eigenlijk een combinatie van drie pakketten: het is in eerste instantie een beheerspakket, om de groeiende fotocollectie van
de volume-fotograaf organisatorisch de
baas te kunnen. Het is ook een publicatiepakket, dat de fotograaf toelaat om –

Import
(Importeren)

Export
(Exporteren)

Library
(Bibliotheek)

Web
(Web)

Map
(Kaart)

Book
(Boek)

Develop
(Ontwikkelen)

Print
(Afdrukken)

Slideshow
(Presentatie)

Synchronisatie, Sjablonen, Voorinstellingen & Plugins:
snelheid, herhaalbaarheid & consistentie
Lightroom 5 ontmaskerd
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zonder naar een andere applicatie over te
gaan – bestanden online te zetten, in een
diavoorstelling te gieten, af te drukken of
zelfs in een fotoboek te gieten. En tenslotte
is het – jawel – ook een raw-ontwikkelaar.
Lightroom combineert dus een aantal
taken waarvoor je vroeger aparte programma’s nodig had. Het voordeel van deze
aanpak is dat de fotografische workflow
een stuk eenvoudiger, logischer en vooral
sneller wordt.

Lightroom versus Adobe
Camera Raw
Het grote verschil tussen Adobe Camera
Raw en Lightroom zit ’m echter niet in de
raw-bewerking, integendeel: onder de
motorkap zijn Adobe Camera Raw 8 (de
Camera Raw-versie die bij het nieuwe,
enkel nog via een abonnementsformule
verkrijgbare Photoshop CC geleverd wordt)
en de raw-ontwikkelaar in de ontwikkelmodule van Lightroom 5 immers
identiek: je kan een raw-bestand precies
hetzelfde ontwikkelen in Camera Raw als
in Lightroom. De motor is gelijk, maar…
Lightrooms carrosserie is een stuk meer
gestroomlijnd en het instrumentenbord
een stuk overzichtelijker.
Die motor wordt overigens met iedere
nieuwe incarnatie van Adobe Camera Raw
en Lightroom krachtiger: Lightroom 2 en
Adobe Camera Raw 4 introduceerden de
grote nieuwigheid van lokale aanpassingen: net zoals in een donkere kamer kon
je voortaan delen van een foto selectief
donkerder of lichter maken, of het contrast
verhogen of verlagen zonder daarvoor naar
Photoshop te moeten. Landschapsfotografen waren letterlijk in de wolken met
de verloopfilters die Lightroom 2 te bieden
had.
Voor Lightroom 3 en Adobe Camera Raw 5
namen de Adobe-ingenieurs de raw-ontwikkelaar zélf onder handen. De algoritmes voor demosaicing (het omzetten van
de ruwe sensorgegevens in een beeldbestand), verscherping en ruisonderdrukking
werden gevoelig verbeterd. Vooral bij foto’s

die op hoge ISO-standen genomen werden
is een flinke kwaliteitsverbetering merkbaar! Dit resulteerde in de zogenaamde
‘Process Version 2010’ (Verwerking 2010):
(PV2010) een nieuwe standaard voor het
bewerken van raw-beelden.
Lightroom 4 en Camera Raw 7 hebben
ook weer een nieuwe Process Version: in
PV2012 werd extra aandacht besteed aan
de meest courante schuifregelaars: die
van het Basic (Standaard) paneel in de
ontwikkelmodule. Vooral op gebied van
de basisaanpassingen zoals invullicht en
herstel van hooglichten werden de algoritmes opnieuw verbeterd. Nieuwe Process
Versions brengen ongekende mogelijkheden, maar vereisen ook een aanpassing
van de gebruiker en kunnen er een foto
anders laten uitzien. Daarom zijn de oude
Process Versions nog steeds beschikbaar
en worden foto’s die met een oude Process
Version verwerkt zijn, niet automatisch
naar de nieuwe omgeschakeld.

Raw-converter
Ben je niet mee op de
Creative Cloud abonnementsformule van Adobe
gesprongen, en werk je dus
nog met een ‘oudere’ versie
van Photoshop zoals CS6 of
ouder, dan biedt Lightroom
5 je onrechtstreeks toch
toegang tot dezelfde rawconverter die in Photoshop
CC zit!

Lightroom 5 en Camera Raw 8 veranderen
niet echt iets aan de eigenlijke kwaliteit
van de raw-verwerking maar voegen drie
handige nieuwe tools toe: de vlekkenverwijderaar is niet langer beperkt tot enkel
cirkeltjes maar je kan er nu ook om het
even welke vorm mee schilderen. Het
nieuwe Upright trekt automatisch scheve
gebouwen of horizonten recht en er is een
nieuw, radiaal verloopfilter.

Metadata-editors
Zowel Lightroom als Camera Raw veranderen de beelden (data) niet zelf, maar
houden alle wijzigingen bij in de vorm van
tekst-instructiesets, die als data over de
data, of zogeheten metadata, bewaard
worden. Heb je net je raw-bestand vierkant uitgesneden en naar zwart-wit
geconverteerd? Dan staat die informatie
keurig apart in de vorm van een reeks
tekstinstructies. We noemen Lightroom en
Camera Raw daarom ook wel ‘metadataeditors’. Dit in tegenstelling tot Photoshop,
dat van oorsprong een pixel-editor is.
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Ingescande
beelden
Je kan in plaats van digitale
foto’s ook ingescande beelden importeren, beheren
en bewerken in Lightroom.
Je verliest hierbij wel een
stukje van de automatische
zoekfunctionaliteit die de
EXIF-gegevens (gegevens
over sluitertijd, datum, enzovoort die automatisch bij
een digitale opname worden
aangemaakt) bieden.

Het grote voordeel van zo’n metadataeditor is dat je de bewerking van één foto
heel makkelijk kan synchroniseren met
een reeks vergelijkbare foto’s. Heb je 50
foto’s die allemaal dezelfde sepia tint moeten hebben? Corrigeer er één en pas het
toe op de 49 andere. Ook dat kan zowel in
Lightroom als in Camera Raw.
Het grote verschil tussen beide zit ’m in
het feit waar Lightroom en Camera Raw
die metadata bewaren: bij Camera Raw
gebeurt dat in een zogenaamd ‘sidecar’
xmp-bestand, dat naast (in het geval van
cameraspecifieke raw-bestanden zoals
Nikon’s .NEF of Canon’s .CR2) of in het
bestand (in het geval van Adobe’s eigen
universele DNG-raw-formaat) wordt
opgeslagen. Als je zo’n xmp-bestandje zou
openen met een tekstverwerker, krijg je
het hele ‘ontwikkelrecept’ van de raw-foto
in de vorm van tekstinstructies te zien.
In Lightroom worden die metadata standaard niet in zo’n xmp opgeslagen, maar in
een centrale database, de Catalog (Catalogus), waar ze met de andere metadata zoals
EXIF (sluitertijd, diafragma, cameramodel)
en IPTC (gegevens van fotograaf, model, en
dergelijke) bewaard worden, samen met
een preview (voorvertoning) van de foto.
Deze manier van werken heeft een aantal
belangrijke voordelen, maar ook een aantal
zaken waar de beginnende Lightroomgebruiker zich van bewust moet zijn.

Snelheid
Doordat alle metadata in één relatief compacte, centrale Catalogus zit, die meestal
op een snelle, interne schijf staat, werkt
Lightroom veel sneller. Je kan je fotomateriaal op alle mogelijke manieren sorteren
en filteren. Lightroom moet de eigenlijke
raw-bestanden (en bijgevolg de schijven
waarop die fysiek staan) slechts aanspreken tijdens het bewerken van foto’s en het
afdrukken ervan. In Adobe Bridge zit de
xmp-informatie bij de foto's. Als die op een
trage schijf staan, dan staat de xmp-info
ook op die trage schijf. Een zoekopdracht
duurt in Bridge dan ook veel langer. VergeLightroom 5 ontmaskerd
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lijk het met het zoeken naar je autosleutels:
het scheelt een stuk als je enkel in één lade
op zoek moet gaan dan dat je je hele huis,
je garage en misschien nog je buitenverblijf
moet gaan doorzoeken. Wanneer de schijf
waarop je foto’s staan niet aangekoppeld is,
zie je die foto’s in Bridge eenvoudigweg niet.
Om een overzicht van al je foto’s te hebben
in Bridge, moet je alle schijven waarop die
foto’s staan, aankoppelen!
De Library (Bibliotheek) Module is het brein
van Lightroom, maar dat brein is maar zo
verstandig als je het maakt door trefwoorden, labels en ratings toe te voegen. In
Lightroom kan dat zelfs gebeuren op basis
van de voorvertoningen, zonder dat de schijf/
schijven met de eigenlijke raw-bestanden
aangekoppeld zijn. Meer nog: Lightroom 5
introduceert met Smart Previews (Slimme
Voorvertoningen) een nieuw soort voorvertoningen die je toelaten om zelfs je foto’s te
bewerken zonder dat de schijf waarop ze
staan, aangekoppeld hoeft te zijn.

Verplichte import
Vooraleer je in Lightroom ook maar iets
met je foto’s kan aanvangen, moet je
ze eerst importeren. Eigenlijk betekent
‘importeren’ gewoon dat je tegen de Lightroom Catalogus zegt waar (in welke mappen en op welke schijven) de foto’s staan
waar je in Lightroom mee aan de slag wil.
Het importeren is dus feitelijk niets anders
dan het maken van verwijzingen in de
centrale database-catalogus naar waar de
foto’s staan. De foto’s zelf komen niet in de
catalogus terecht, enkel referenties naar
waar die foto’s staan.
Een belangrijk gevolg daarvan, dat al meer
dan één beginnend Lightroom-gebruiker
op het verkeerde been gezet heeft, is dat
foto’s na geïmporteerd te zijn in Lightroom
niet buiten Lightroom om van plaats of
naam veranderd mogen worden: dan raakt
de link in de database immers stuk. Gelukkig kan je ook via Lightroom zelf bestanden
hernoemen of verplaatsen, mocht dat
nodig zijn.
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Werken met verzamelingen
De databasearchitectuur van Lightroom, en
het feit dat informatie over de foto’s in een
centrale database zit, laat ook het werken
met verzamelingen toe. Verzamelingen
zijn zoals playlists in iTunes: ze laten je toe
om foto’s te groeperen, ongeacht de plaats
waar ze fysiek op de harde schijf staan.
Verzamelingen zijn voor mij een van de
top-features van Lightroom.
Stel dat je huwelijksfotograaf bent en op
het einde van het jaar een stand op een
beurs geboekt hebt en je dringend wat
voorbeeldfoto’s nodig hebt. Normaal heb
je je foto’s van de verschillende trouwpartijen in mappen op je harde schijf staan:
één map per huwelijk. Indien je niet met
Lightroom werkt zal je waarschijnlijk het
volgende doen: een nieuwe map aanmaken
op je computer met als naam ‘Beurs’. Dan
doe je één van de twee volgende zaken:
ofwel verplaats je je beste shots van hun
datum-map naar de map ‘Beurs’. Da’s echter niet zo interessant, want dan staan ze
niet meer in de oorspronkelijke map. Dus,
wellicht zal je ze eerder kopiëren. Maar
ook dat is niet helemaal ideaal, want voor
je het weet doe je nog een aanpassing links
en een retouche rechts, en heb je verschillende versies verspreid op je computer
staan. Klinkt bekend, niet?
In Lightroom is zo’n situatie kinderspel: je
maakt gewoon een Collection (Verzameling) ‘Beurs’ aan, en sleept daar de beste
foto’s uit de verschillende huwelijksmappen naar toe. Fysiek staan die foto’s nog
altijd in hun oorspronkelijke map, maar
de verzameling toont ze allemaal netjes
samen, zoals een iTunes-afspeellijst ook
liedjes uit verschillende albums samenbrengt. Een verzameling mag dan puur
virtueel zijn, ze laat wel reële tijds- en
efficiëntiewinst toe!
Maar… het wordt nog beter: in dit geval
moesten we immers nog manueel op
zoek gaan naar de foto’s en deze naar de
verzameling slepen. Indien onze huwelijksfotograaf zich echter de kleine moeite
getroost om na elk huwelijk de beste foto’s
die voor het beursoverzicht in aanmerking

komen, het trefwoord ‘beurs’ toe te kennen, dan kan een zogenaamde ‘Slimme
Verzameling’ automatisch alle geschikte
foto’s groeperen. Zodra een foto het
trefwoord ‘beurs’ toegekend krijgt, komt
hij in de Slimme Verzameling terecht. Het
is gewoon nog een kwestie van te klikken
op de slimme verzameling en een sjabloontje uit de Slideshow (Presentatie),
Print (Afdrukken) of Web Module te kiezen
om de foto’s in een handomdraai richting
scherm, printer of internet te sturen. Of
wat te denken om je beste foto’s meteen in
een echt boek te lay-outen en vanuit Lightroom’s Book (Boek) module door te sturen
naar Blurb, één van de marktleiders van
digitaal gedrukte fotoboeken? Dat kan nu
ook in de nieuwe Book (Boek) Module.

Van Lightroom
naar OS
De moraal is: verander je
iets in Lightroom aan de
plaats of de naam van een
bestand, dan wordt deze
wijziging ook in je Operating System doorgetrokken,
maar niet omgekeerd. Dit
is veruit het belangrijkste
advies voor een zorgeloze
Lightroom-start en één van
de belangrijkste tips van
Case 1.

Virtuele Kopieën
Minstens even interessant als het werken
met verzamelingen is de mogelijkheid om te
werken met Virtuele Kopieën: dat zijn verschillende bewerkingen van hetzelfde origineel. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door
de databasearchitectuur van Lightroom. Wil
je in Adobe Camera Raw een raw-bestand
in kleur én in zwart-wit ontwikkelen, dan
moet je dat bestand eerst in de Verkenner
(of in Adobe Bridge) fysiek dupliceren, om
dan elke kopie zijn eigen ontwikkeling te
geven. Dat verdubbelt de hardeschijfruimte
die nodig is. In Lightroom maak je gewoon
een Virtuele Kopie: een nieuwe set ontwikkelinstructies die verwijst naar hetzelfde
bestand. Zo ken ik collega’s die huwelijksfoto’s stelselmatig drie keer ontwikkelen:
het origineel in kleur, een Virtuele Kopie
in zwart-wit en nog een Virtuele Kopie in
sepia. Alles gaat via de Web-module online,
waarna de klant de foto’s minuten later
al kan bekijken op zijn computer. Met een
apart aan te schaffen insteekmodule (plugin) kan de fotograaf zelfs zijn foto’s vanuit
Lightroom online zetten in een website met
ingebouwde feedback-mogelijkheid: de
klant kiest dan de gewenste foto’s, vult een
door de plug-in automatisch aangemaakt
feedbackformulier in en de fotograaf krijgt
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Werken met
JPG’s
Hoewel je pas het onderste
uit de kan haalt met rawbestanden, kan je Lightroom
ook gebruiken om JPG’s te
bewerken en te catalogeren.
De bewerkingen die je op je
JPG’s zal doen, zijn ook nietdestructief: je kan ze op elk
moment ongedaan maken
zonder kwaliteitsverlies. Het
spreekt echter voor zich dat
je sneller tegen de beperkingen van een 8-bits JPG
zal aanbotsen dan tegen
die van een 12- of 14-bits
raw-bestand. Met andere
woorden: een JPG wordt
niet plots een raw-bestand
door er in Lightroom mee te
werken! Voor meer info over
de voordelen van raw, zie
Case 4.
1 Algemene inleiding
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netjes een e-mail met de bestelde foto’s en
gewenste afwerking.
Het mag uit dit alles duidelijk zijn dat Lightroom méér is dan een (overigens voortreffelijke) raw-ontwikkelaar. Het is een echt geïntegreerd workflowpakket en is ook bedoeld
om als dusdanig gebruikt te worden.

Om terug te komen op de automobielvergelijking van het begin van dit artikel:
Lightroom kopen en gebruiken enkel voor
ontwikkelmodule is een beetje zoals een
cabriolet kopen maar er nooit het dak van
afhalen: je gaat vooruit, maar je mist een
flink deel van de fun!

Niet-destructief werken

Dankzij de nieuwe Process Version
2012 (Verwerking 2012) die met
Lightroom 4 geïntroduceerd werd,
duurde het nog geen drie minuten om
deze foto op te knappen.

Lightroom 5 ontmaskerd

De aantrekkingskracht van de andere
modules ten spijt, blijft de Develop (Ontwikkelen) Module voor fotografen natuurlijk veruit de verleidelijkste van de zeven.
Hier geef je je foto’s creatief vorm. Als in
een echte digitale donkere kamer kan je
hier het raw-bestand – jouw digitale negatief – kneden, interpreteren en aanpassen
naar wens. Met een goed belichte foto kan
je in de ontwikkelmodule werkelijk alle
kanten op en zelfs met technisch minder
geslaagde raw-foto’s kan je dankzij de
grote speelruimte vaak meer dan aan-

22

vaardbare resultaten boeken. Dit is met
een JPG een stuk moeilijker, al kan je ook
dit formaat in Lightroom bewerken.
Je vraagt je misschien af wat er zo speciaal is aan correctiemogelijkheden zoals
het lichter of donkerder maken van foto’s
of het wegwerken van stofjes. Vaak zijn ze
immers ook met eenvoudiger fotobewerkingspakketten uit te voeren. Het grote
verschil is dat in Lightroom de aanpassingen niet-destructief zijn: de pixels worden
nooit veranderd, waardoor je originele foto
altijd intact blijft. Lightroom houdt de door
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jou gedane aanpassingen bij als instructiesets in zijn centrale database: de Catalogus. Pas op het moment dat je de foto’s
buiten Lightroom wil gebruiken, worden
de raw-bestanden volgens de instructieset
geëxporteerd naar een afgeleid kopiebestand van de gewenste grootte, resolutie
en type (JPG, TIFF, enzovoort). Je kan dit
bestand dan afleveren aan vrienden of
klanten.
Deze niet-destructieve aanpak heeft ook
als voordeel dat je een onbeperkt aantal undo’s hebt en naar hartenlust kan
experimenteren met andere versies van
dezelfde foto. In tegenstelling tot Photoshop vreten deze undo’s en experimenten
geen megabytes aan schijfruimte, maar
slechts een paar kilobytes. Bovendien blijft
de geschiedenis van de bewerkingen en de
mogelijkheid om deze ongedaan te maken
aanwezig zelfs nadat je Lightroom afgesloten hebt. Omdat de algoritmes waar
meer raw-bestanden verwerkt worden (de
zogenaamde Process Versions) er steeds
beter op worden, kan je met de technologie
van vandaag raw-foto’s van jaren geleden
opnieuw gaan bewerken, vaak met verbluf-

fende verbeteringen tot gevolg.
Zoals de grafiek aan het begin van het
hoofdstuk aangaf, stopt het nut van Lightroom in de fotografische workflow niet met
de bewerking van foto’s. Je kan de eindresultaten presenteren in de Slideshow
(Presentatie) Module, contactafdrukken,
foto’s of zelfs volledige fotoalbums afdrukken in de Print (Afdrukken) en Book (Boek)
Module of je foto’s zonder enige kennis
van Flash of HTML online plaatsen met de
Web Module. Deze ‘publishing’-modules
worden zelfs door veel ervaren Lightroomgebruikers nog niet voldoende naar waarde
geschat. Daarom geef ik verder in dit boek
een aantal voorbeelden van geavanceerde
lay-outs die uitsluitend of hoofdzakelijk in
Lightroom gerealiseerd werden.
In dit boek worden de zeven modules en
hun onderlinge verbanden uitgebreid
besproken, zodat je optimale resultaten
met Lightroom kan boeken. Als besluit van
dit inleidende hoofdstuk krijg je een kort
overzicht van een typische workflow. Zo
heb je alvast een beeld van wat het pakket
allemaal kan.

Sidecar-bestanden
Wie tot nu toe werkte met de ‘traditonele’ combinatie van de bij
Photoshop meegeleverde bestandsbrowser Adobe Bridge en de
raw-bewerkingsplug-in Adobe Camera Raw, heeft misschien al
vastgesteld dat het bewerken van cameraspecifieke raw-files
(bijvoorbeeld Nikon NEF, Canon CR2) aanleiding geeft tot de
creatie van een zogenaamd sidecar-bestand. Dit XMP-bestand
bevat dan de metadata (EXIF-info, trefwoorden, ontwikkelinstructies, enzovoort). Lightroom slaat bewerkingen ook op als
metadata, maar houdt alles bij in één centrale database (de
Catalog), in plaats van in individuele XMP-sidecar-bestandjes.
Dat leidt er wel toe dat bewerkingen die je in Lightroom
gemaakt hebt, niet automatisch zichtbaar zijn in Adobe Bridge
of Camera Raw. Via de opdracht Metadata / Save metadata
to File (Metagegevens / Metagegevens opslaan in bestand)
in de Library Module, kan je ervoor kiezen om van de door jou
geselecteerde foto’s een XMP-bestand aan te maken, zodat je
Lightroom-bewerkingen ook in Adobe Bridge zichtbaar zijn.
Een geautomatiseerd alternatief is dat je de optie Automatically write changes into XMP (Wijzigingen automatisch naar XMP
opslaan) aanvinkt in het tabblad Metadata (Metagegevens)
van de catalogusinstellingen – Lightroom / Catalog Settings
(Lightroom / Catalogusinstellingen) (Mac) of Edit / Catalog
Settings (Bewerken / Catalogusinstellingen) (Windows).
Het verdient hoe dan ook aanbeveling om je foto’s niet de ene
keer in Camera Raw en de andere keer in Lightroom te bewerken. Dat leidt immers enkel tot conflicten.
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+
Het onbewerkte raw-bestand
zoals het op je monitor
weergegeven wordt. Wijzigingen worden niet op de pixels
uitgevoerd, maar bewaard
in een steeds aanpasbaar
tekstbestand.

=

Het XMP-bestand, geopend met een teksteditor. Je merkt dat dit
niets anders is dan een lange lijst met metadata en instructies.
In dit voorbeeld maakten we een vierkante uitsnede en converteerden we de foto naar zwart-wit. De Lightroom-catalogus
bevat vergelijkbare metadata- en instructielijsten.

Het originele raw-bestand.

Lightroom 5 ontmaskerd

Het resultaat van de raw-instructies ‘Maak
vierkante uitsnede’ en ‘Zet om naar grijswaarden’. De instructies worden eerst virtueel toegepast op het raw-bestand tot een
voorbeeld op het scherm. Pas wanneer je het
resultaat exporteert naar een bestandsformaat zoals PSD, JPG, TIFF, wordt een kopie
aangemaakt waarbij de metadata-instructies
effectief naar pixels vertaald worden.
Pas op dit moment worden zaken zoals
kleurruimte, bitdiepte en bestandsgrootte
gekozen. Het raw-bestand zelf wordt niet
gewijzigd.

Een warme en zonnige Lightroom-bewerking met vierkante uitsnede.
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Een typische workflow in Lightroom
Er zijn zo veel manieren om met Lightroom te werken als er fotografen zijn. Toch
hebben de meeste worfklows de volgende
stappen gemeen: je importeert de foto’s in
je Lightroom-catalogus, je organiseert en
selecteert de beste bestanden, voegt eventueel sterrenratings en trefwoorden toe en
bewerkt ze. Ten slotte toon je je materiaal
aan anderen. Dit kan via een afdruk, een
diavoorstelling, een gedrukt album of een
online website of fotogalerij rechtstreeks
via Lightroom of door je foto’s te exporteren in een populair bestandsformaat zoals
JPG.
Voor al deze onderdelen maak je gebruik
van de verschillende modules in Lightroom.

Importeren (hoofdstuk 4)
Vooraleer je kan beginnen met werken,
moet je de foto’s – via het import-dialoogvenster 1 – van een geheugenkaart,
een aangesloten camera of een map op
de computer importeren in je Lightroom
Catalogus. Ze verschijnen dan in het
mapoverzicht van de Library (Bibliotheek)
Module. Dat mappenoverzicht is een
perfecte weerspiegeling van de mappen op
je harde schijf, met dat verschil dat – om
de boel overzichtelijk te houden – enkel
die mappen getoond worden waar foto’s
in staan die je in Lightroom geïmporteerd
hebt. Tijdens het importeren kan je desgewenst al een back-up maken van je foto’s
op een andere schijf. Je kunt het beste ook
al trefwoorden toevoegen die voor alle te
importeren foto’s gemeenschappelijk zijn
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Het Import-dialoogvenster werd in
Lightroom 3 al volledig vernieuwd.
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(bijvoorbeeld de naam van de locatie en het
model). In plaats van de weinigzeggende
door de camera gegenereerde bestandsnaam kan je tijdens het importeren je foto’s
van een logischer naam voorzien. Van alle
instellingen waarmee je foto’s importeert,
kan je een overkoepelende ‘import-preset’
aanmaken, zodat het importeren de volgende keer nog sneller verloopt.

Foto’s organiseren selecteren, specifieke trefwoorden geven, beoordelen enzovoort doe je in
de Library (Bibliotheek) Module. Omdat je veel tijd zal doorbrengen in de Grid View (Rasterweergave) van deze module, die alle foto’s als miniatuurtjes toont, loont het de moeite om de
sneltoets [G] uit je hoofd te leren. Deze brengt je immers van om het even welke module naar
de rasterweergave.

In de Loupe View (Loepweergave) van de Library (Bibliotheek) Module
kan je één specifieke foto letterlijk onder de loep nemen. Sneltoets: (E).

Lightroom 5 ontmaskerd

Organiseren in de Library
(Bibliotheek) Module
(hoofdstuk 5)
In de rasterweergave 2 van de Library
Module kan je je foto’s beoordelen, desnoods weer verwijderen, sterrenratings en
kleurenlabels geven, specifieke trefwoorden toekennen, enzovoort. Je kan ook je
geïmporteerde foto’s organiseren in mappen of in Collections (Verzamelingen): dat
zijn een soort virtuele mappen die je toelaten om foto’s die in verschillende échte
mappen staan, samen te brengen zonder
dat je ze effectief hoeft te verplaatsen of te
dupliceren. Voor kleine, vlugge aanpassingen is er het paneel Quick Develop (Snel
Ontwikkelen). Dat paneel is ook handig om
video’s te bewerken.
Je kan van Grid View (Rasterweergave)
over Loupe View (Loepweergave) 3 naar
Compare View (Vergelijkingsweergave)
overschakelen 4. In deze laatste modus
vergelijk je telkens de tot dan toe beste
foto (de ‘Select’ (Eerste keuze) met een
Candidate (Kandidaat): een ‘uitdager' die
mogelijk nog beter is. Zo kan je bijvoorbeeld van twee vergelijkbare foto’s de
scherpste kiezen, of diegene met de beste
gezichtsuitdrukking.

In Compare View (Vergelijkingsweergave) vergelijk je twee verschillende
foto’s met elkaar. Sneltoets: (C).
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Geo-taggen in de Map (Kaart)
Module (hoofdstuk 6)
Beschik je over gps-gegevens voor je
foto’s? Dan worden die in de Map (Kaart)
Module 5 automatisch weergegeven.
Indien je met een aparte gps-datalogger
werkte (een toestelletje dat qua tijd gesynchroniseerd is met je fototoestel), kan je in
deze module de gegevens van het gps-toestel laten matchen met de tijdsgegevens
van je foto’s, om ze zo van de juiste coördinaten te voorzien. Maar ook als je helemaal geen gps-toestel gebruikte, kan je in
deze module je foto’s van plaatsgegevens
voorzien, simpelweg door op een kaart van
Google Maps aan te duiden waar de foto’s
gemaakt werden.

Beschik je over gps-gegevens voor je foto’s? Dan worden die in de nieuwe Map (Kaart) Module
automatisch weergegeven. Je kan foto’s waarvoor je geen gegevens hebt manueel toevoegen
aan de kaart.

Bewerken in de Develop
(Ontwikkelen) Module
(hoofdstuk 7)
In de Develop Module (Ontwikkelen)
ontwikkel je je raw of JPG-foto’s (video’s
kan je enkel in het Quick Develop (Snel
Ontwikkelen) Paneel van de bibliotheekmodule bewerken). Je maakt de gewenste
uitsnede en past de tonaliteit, helderheid
en witbalans aan. Met de lokale aanpassingsgereedschappen kan je ook delen
van een foto bewerken: je kan met een
klassiek, lineair verloopfilter de lucht van
een landschapsfoto donkerder maken of
met het nieuwe radiaal filter of een borstel
een deel van een gezicht ophelderen. Voor
al deze zaken hoef je dus helemaal niet
meer naar Photoshop! Ook met hoogspanningslijnen die je foto’s ontsieren weet de
nieuwe Lightroom 5 raad!
Al deze aanpassingen zijn niet-destructief:
je kan dus steeds terug naar een vorige
versie. Je kan je favoriete ontwikkeltrajecten opslaan als presets (voorinstellingen)
en die later op andere foto’s toepassen die
je dezelfde ‘look’ wil meegeven.
De Develop Module heeft twee weergavemodi: een gewone 6 en de modus Before
& After (Voor & Na) 7.

De Develop Module zoals je er meestal in zal werken.

Het venster ingesteld op voor-en-naweergave.
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Je boekt enorme tijdswinsten door uit een groep van vergelijkbare foto’s er slechts één te
bewerken en deze ontwikkelinstructies vervolgens toe te passen op (in het Lightroom-jargon:
‘synchroniseren met’) alle andere foto’s. Op die manier kan je snel zaken als witbalans en
belichting voor een groot aantal foto’s optimaliseren.

Als je één foto optimaal bewerkt hebt,
dan kan je de instructies die je gebruikte
overzetten (‘synchroniseren’) naar andere
foto’s die in vergelijkbare omstandigheden
genomen werden en dus een vergelijkbare
bewerking mogen hebben. Dit levert niet
alleen tijdsbesparing op, maar ook consistentere beelden.
Het synchronisatievenster 8 biedt je de
keuze welke aanpassingen wel (bijvoorbeeld witbalans, belichting en contrast) en
welke niet (parameters die normaal per
foto verschillen zoals uitsnede en lokale
aanpassingen) gesynchroniseerd moeten
worden. In Lightroom kopieer en plak je
dus geen pixels zoals in Photoshop, maar
volledige bewerkingsinstructies! Bovendien kan je via Virtuele Kopieën experimenteren om eenzelfde foto verschillende
bewerkingen te geven, zonder dat deze
veel extra ruimte op de harde schijf innemen.
Vanuit de Library Module of de Develop
Module kan je ook heen en weer naar
Photoshop of andere programma’s om
aanpassingen te doen die in Lightroom niet
of moeilijker mogelijk zijn. Hier zie je een
voorbeeld van Photoshops filter Liquify
9, dat in de modefotografie vaak gebruikt
wordt.

Vanuit Lightroom kan je tijdelijk een bestand naar Photoshop (of een andere beeldbewerker of
plug-in) sturen om het daar verder te bewerken. Als je daarmee klaar bent, dan zal het aangepaste beeld netjes terug in de Catalogus opgenomen zijn.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Exporteren (hoofdstuk 9)
Alle informatie die je toevoegt aan en alle
bewerkingen die je uitvoert op een (raw-)
bestand, worden als instructies opgeslagen in je Lightroom-catalogus. Die informatie en bewerkingen zijn niet zomaar
in andere programma’s zichtbaar en de
meeste programma’s zoals webbrowsers, tekstverwerkers en presentatie- of
opmaaksoftware kunnen sowieso al geen
raw-bestanden lezen. Om de foto’s in je
Lightroom Catalogus voor anderen zichtbaar en bruikbaar te maken, kan je ze
exporteren naar verschillende bestandsformaten zoals JPG of TIFF. Die exportfunctionaliteit zit ondergebracht in het
exportdialoogvenster q. Dit exporteren
is Lightroom’s equivalent van de ‘Save As
(Opslaan als)’-opdracht in Photoshop.
Via apart verkrijgbare export-plug-ins kunnen foto’s van Lightroom zelfs rechtstreeks
naar een fotoblog gestuurd worden, of
voorzien worden van randen en kaders.
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van enkele
interessante export-plug-ins.

Om je in Lightroom bewerkte foto’s zichtbaar en bruikbaar te maken in andere programma’s,
die meestal niet met raw-bestanden overweg kunnen, zal je ze moeten exporteren. Ook hier
kan je tal van zaken automatiseren en vaak gebruikte instellingen opslaan als presets (voorinstellingen). Zo kan je een preset aanmaken die foto’s van een watermerk voorziet en op 600
pixels breed als een sRGB JPG exporteert, bijvoorbeeld om ze daarna op te laden naar een
fotoblog. Daarnaast kan je een preset aanmaken om hoge resolutiefoto’s te exporteren als een
Adobe RGB TIFF-bestand van 16 bit, zodat een drukker die op groot formaat kan afdrukken.

Een fotoboek maken (hoofdstuk
10) in de Book (Boek) Module
Het fotoboek is aan een revival bezig en
terecht: anders eindigen je foto’s toch
maar ergens in een verre uithoek van een
harde schijf. In de Book (Boek) Module s
kan je je favoriete foto’s bundelen in een
boek. Je hebt de keuze uit talloze sjablonen. Het resultaat van je lay-out-werk kan
je als een pdf bewaren om digitaal door te
sturen of zelf af te drukken, maar je kan
het ook digitaal laten drukken en binden
tot een echt boek. Momenteel is de keuze
qua leveranciers nog beperkt tot Blurb
(één van de sterkere spelers op het gebied
van digitaal gedrukte fotoboeken).

Sedert Lightroom 4 kan je in Lightroom volledige fotoboeken opmaken. Voor de afhandeling
werd gekozen voor Blurb.
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Presenteren (hoofdstuk 11)
in de Slideshow (Presentatie)
Module

Je foto’s in een eenvoudige slideshow gieten kon al vanaf de eerste versie van Lightroom. Je
kan zo’n slideshow, inclusief muziek ook exporteren als video, tot en met HD-kwaliteit! In
Lightroom 5 kan je nu ook video’s met foto’s combineren in een presentatie.

In de Slideshow (Presentatie) Module kan
je afgewerkte foto’s tonen aan vrienden of
klanten. Je kan ook tekstinformatie, logo’s,
muziek en achtergronden toevoegen d.
Vanaf Lightroom 3 kon je je volledige slideshow inclusief muziek exporteren als video
en in Lightroom 5 kan je nu ook video’s
in je slideshow zelf gebruiken! Alhoewel
de mogelijkheden, zeker ten opzichte van
specifieke presentatiepakketten zoals iMovie of FotoMagico (Mac) (www.boinx.com/
fotomagico) of ProShow Gold (Win) (www.
photodex.com/proshow/gold) beperkt zijn,
heeft het tonen van je foto’s via de presentatiemodule één groot voordeel: aangezien
deze module één van de kamers in het
grote Lightroom-huis is, kan de informatie
vrijelijk van de ene naar de andere module
doorstromen: zo kan je als huwelijksfotograaf tijdens het afspelen van een diavoorstelling samen met het huwelijkskoppel
sterrenratings toekennen aan de foto’s. Op
die ratings kan je dan weer filteren om de
foto’s te selecteren die in het album moeten komen! Met een apart slideshowpakket
zou je de keuze van de klant op een velletje
papier moeten noteren. En da’s toch wel
héél erg jaren tachtig, niet?

Afdrukken (hoofdstuk 12) in de
Print (Afdrukken) Module
In de Print (Afdrukken) Module kan je
afdrukken van je foto’s maken. Die kunnen
variëren van eenvoudige contactafdrukken
f tot grootformaat fine-art-prints met je
logo. Afdrukken kan op één van de op je
computer aangesloten printers, maar je
kan ook een pagina opslaan als JPG.

In de Print Module kan je je foto’s afdrukken op verschillende formaten. De uitgebreide instelmogelijkheden laten tal van creatieve toepassingen toe. Deze kan je opslaan als sjablonen.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Foto’s online zetten (hoofdstuk
13) in de Web Module
In de Web Module zet je zonder enige
programmeerkennis je foto’s in een online
fotogalerij. Lightroom wordt standaard
geleverd met een aantal Flash- en HTMLgalerijen, zoals het populaire Simpleviewer
g. Je kan het programma nog uitbreiden
met galerijen van derden. Zo kan je vanuit
Lightroom zelfs volledig werkende websites ontwikkelen met fotogalerijen, abouten contactpagina’s.
De bedoeling van dit korte overzicht is
vooral om te tonen dat Lightroom veel
meer kan dan gewoon foto’s ontwikkelen.
Het pakket is nog het best te vergelijken met een beeldfabriekje, waarbij de
kantoorruimte (Bibliotheekmodule), de
productieruimte (Ontwikkelmodule) en

de verzendingsafdeling (de verschillende
publicatiemodules) allemaal op hetzelfde
bedrijfsterrein gevestigd zijn en via gangen
en deuren met elkaar verbonden zijn. Op
die manier kan de informatiestroom vlot
door het volledige bedrijf rond gaan en is
de informatie (metadata) die in de kantoorruimte wordt bijgehouden ook bruikbaar in
de productiehal en omgekeerd.
Deze geïntegreerde aanpak laat flinke
tijds- en productiviteitswinsten toe in
vergelijking met beeldbewerkingsomgevingen waarbij elke fase (beheer, bewerking,
publicatie) in telkens andere pakketten
moet gebeuren, die door telkens andere
ontwerpers van telkens andere interfaces
en conventies voorzien werden.
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Online bonushoofdstuk
Om plaats te maken voor
de vele nieuwigheden die
Lightroom 5 biedt, vind
je hoofdstuk 13 niet in de
gedrukte versie van dit boek,
maar in een gratis online
bonus-bijlage bij het boek.
Je kan deze PDF downloaden op www.pearson.com.

Met de Web Module kan je in een
handomdraai zonder kennis van
Flash of HTML knappe fotogalerijen
online zetten.
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Case 1: Lightroom Do’s & Don’ts
Hieronder volgt een aantal praktische
aanbevelingen die vooral beginners moeten
helpen het pakket optimaal te gebruiken en
typische beginnersfouten te vermijden.
In deze Case staan verwijzingen naar
technieken en termen die nog besproken
moeten worden. Indien je niet alles onmiddellijk begrijpt, is dat volkomen normaal. Ik
raad je aan om deze Case dan ook nog eens
ter herlezen nadat je het volledige boek
doorgenomen hebt!

Lightroom Do’s
1 Werk zo veel mogelijk met één
Catalogus.
Je kan weliswaar met meerdere catalogussen werken, maar er kan slechts
één catalogus tegelijkertijd in Lightroom
geopend zijn. Dat wil zeggen dat je ook
enkel kan zoeken en filteren binnen één
en dezelfde catalogus. Hetzelfde geldt
voor het werken met verzamelingen: ook
die werken enkel binnen één en dezelfde
catalogus. Tenzij je weet wat waaraan je
begint, werk je dus best zolang mogelijk
met één catalogus. Vroeger was het zo
dat een te grote catalogus beduidend
langzamer begon te werken, maar dat is
niet langer het geval: sommige gebruikers hebben een Lightroom-catalogus
van 500.000 tot méér dan één miljoen
foto’s en die draaien prima.
Wil je om één of andere reden (bijvoorbeeld om compactere catalogi te hebben)
toch met meerdere catalogi werken, dan
kan het een goed idee zijn om te werken met zogenaamde ‘project-catalogi’
en één centrale ‘archief-catalogus’. Zie
hiervoor Case 6.
2 Doe zo veel mogelijk tijdens het
importeren.
Lightroom onderscheidt zich net van
gewone bestandsbrowsers zoals Adobe
Bridge door het feit dat je foto’s geïmporteerd moeten worden in de database.
Zoals we in Hoofdstuk 4 nog uitgebreid
Lightroom 5 ontmaskerd

zullen uitleggen, is dat importeren niets
anders dan het aanmaken in de catalogus van verwijzingen naar waar de foto’s
de facto staan. Omdat je als Lightroomgebruiker toch niet om die noodzakelijke
import-stap heen kan, kan je best van de
nood een deugd maken en al zoveel mogelijk zaken tijdens het importeren doen.
Zo laat het importdialoogvenster je toe
om meteen al de voorvertoningen aan te
maken die Lightroom nodig heeft om vlot
te kunnen werken of om geïmporteerde
foto’s een nieuwe naam te geven. Ook het
maken van een veiligheidskopie en het
toevoegen van copyrightgegevens kan
al in deze fase. Je kan zelfs tijdens het
importeren al een initiële bewerking toepassen op de foto’s, zoals het automatisch wegwerken van lensvertekeningen
(zie Case 38 op pagina 240).
3 Gebruik Keywords (Trefwoorden),
Collections (Verzamelingen), Smart
Collections (Slimme verzamelingen) &
Virtual Copies (Virtuele kopieën).
Lightroom is meer dan een – overigens uitstekende – raw-converter. De
database-structuur van Lightroom biedt
een aantal unieke mogelijkheden inzake
beheer. Aan jou om ze te gebruiken: met
trefwoorden kan je later makkelijk foto’s
terugvinden. Verzamelingen laten je
toe om foto’s uit verschillende mappen
samen te gebruiken, zonder ze fysiek te
moeten dupliceren. Slimme verzamelingen brengen automatisch foto’s samen,
gebaseerd op door jou gespecificeerde
criteria. Virtuele kopieën laten je toe om
één en dezelfde foto op verschillende manieren te bewerken, zonder dat je de foto
zelf evenzovele keren hoeft te dupliceren.
4 Maak maximaal gebruik van
templates, sjablonen en presets.
Lightroom is een workflowpakket en het
staat bol van de mogelijkheden om die
workflow te versnellen met presets en
sjablonen. Als vuistregel zou je eigenlijk moeten volgen dat wanneer je van
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plan bent om iets méér dan één keer te
doen, je er indien mogelijk het beste een
preset of sjabloon van kunt maken.
5 Werk efficiënt: doe zo veel mogelijk in
Lightroom…
Wanneer je foto’s bewerkt in de Develop
(Ontwikkelen) Module, doe dan zoveel
mogelijk via globale aanpassingen: die
kan je immers makkelijk synchroniseren (doortrekken naar) een hele reeks
andere, vergelijkbare foto’s. Werk dan
pas met lokale correcties, zoals het
verloopfilter en de aanpassingsborstel.
6 … maar ken de beperkingen.
Je zal – zeker na het doornemen van dit
boek – merken dat je héél veel kan in
Lightroom (en met iedere versie méér),
maar soms zal je sneller en of beter af
zijn door gebruik te maken van andere
pakketten, de zogenaamde plug-ins,
die je vanuit Lightroom kan aanroepen.
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van een
aantal nuttige beeldbewerkingsplugins. En natuurlijk is er nog de ultieme
Lightroom-plug-in: Photoshop! Hetzelfde hoofdstuk gaat ook dieper in op
de samenwerking tussen Lightroom en
grote broer Photoshop.
7 Gebruik alle modules, niet enkel
de Library (Bibliotheek) en Develop
(Ontwikkelen).
Ook in de andere modules valt heel wat
leuks te beleven: de Map (Kaart) Module
laat je toe om geo-tagging te doen. Dat
kan je manueel of op basis van gpsgegevens in je foto. In de Slideshow
(Presentatie) Module kan je niet alleen
beelden op je eigen monitor projecteren,
maar je presentaties ook exporteren
in videoformaat, inclusief de gebruikte
muziek. De Print (Afdrukken) Module en
de Web Module laten je toe om je beelden
respectievelijk naar een printer of naar
het internet te sturen en met de Book
(Boek) Module kan je zelfs automatisch
fotoalbums aanmaken!
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Lightroom Don’ts
De volgende paragrafen zijn cruciaal om onbezorgd met Lightroom aan de slag te gaan.
Lees ze aandachtig door: ze zullen je behoeden voor veel van de typische fouten die
beginnende Lightroom-gebruikers maken.
1 Denk niet dat de Catalogus ook je foto’s
bevat: beide moeten apart geback-upt
worden!
Eigenlijk geldt dat je van je volledige
computer (en alle losse schijven) minstens één back-up zou moeten hebben.
Specifiek voor wat Lightroom betreft
moet je zeker zorgen voor een back-up
van je Catalogus én van je foto’s. Lightroom kan je helpen bij het maken van de
Catalogus-back-up (zie Case 5 op pagina
50) maar het back-uppen van de foto’s
moet je zelf voorzien. Dit is één van de
meest voorkomende misverstanden van
nieuwe Lightroom-gebruikers, die denken dat de foto’s ‘in’ de Catalogus zitten,
en dat het back-uppen van de Catalogus
meteen ook de foto’s back-upt. Dat is dus
niet zo: de Catalogus bevat verwijzingen
naar en informatie over de foto’s, maar
niet de eigenlijke foto’s. Beide dienen dus
apart geback-upt te worden!
2 Verplaats nooit geïmporteerde foto’s
buiten Lightroom. Het verplaatsen van
foto’s buiten Lightroom moet zowat
de meest voorkomende beginnersfout
zijn tegen de ijzeren Lightroom-logica.
Omdat je Lightroom-Catalogus eigenlijk
een database is, houdt het pakket van
alle geïmporteerde foto’s de precieze locatie bij. Wanneer je nu buiten
Lightroom om (bijvoorbeeld in Windows
Verkenner of in Mac Finder) foto’s zou
gaan verplaatsen, dan raakt het pakket
in de war: de foto’s staan dan immers
niet meer waar ze verwacht worden te
staan! Indien je om een of andere reden
foto’s die al in Lightroom geïmporteerd
werden, van plaats wil veranderen, doe
dat dan met de tools die Lightroom je
biedt: je kan perfect in Lightroom foto’s

in een andere map plaatsen, nieuwe
mappen bijmaken en dergelijke meer.
Wanneer je zulke wijzigingen in Lightroom initieert, gebeuren ze ook in je besturingssysteem, maar niet omgekeerd.
3 Hernoem nooit geïmporteerde foto’s
buiten Lightroom. Bij de do’s las je al dat
je foto’s kan hernoemen tijdens het importeren. Je kan ze ook nog hernoemen
na het importeren. Alleen moet je dat
dan doen in Lightroom, met de opdracht
Library ➞ Rename Photos (Bibliotheek
➞ Naam van foto’s wijzigen) (die we op
pagina 128 nog bekijken). Hernoem nooit
je geïmporteerde foto’s in een ander
pakket zoals Adobe Bridge. De reden is
dezelfde als hierboven aangehaald.
4 Zoek niet naar de Save-knop: er is
er geen. Ook dit is een gevolg van de
databasearchitectuur van Lightroom:
in tegenstelling tot andere pakketten
heb je hier niet echt een save-knop:
de trefwoorden die je aan foto’s toevoegt en de bewerkingen die je erop
uitvoert worden allemaal onmiddellijk
terwijl je werkt automatisch weggeschreven in je Catalogus. Indien na een
uur werken met Lightroom plots de
stroom uitvalt, heb je in principe geen
werk verloren wanneer je je computer
weer opstart. Toch kent ook Lightroom
de typische shortcut Cmd-S (Mac) of
Ctrl-S (Win) om bestanden op te slaan.
In het geval van Lightroom zorgt deze
opdracht ervoor dat de metadata van
de geselecteerde foto(’s) (bewerkingen,
trefwoorden, …) die sowieso al in de
Catalogus zitten, ook nog eens naar
dat zogenaamde xmp-bestandje, waar
we het eerder al over hadden, worden
weggeschreven. Dit is vooral van belang
om de compatibiliteit met programma’s
zoals Adobe Bridge te verzekeren. Voor
een vlotte Lightroom-werking is deze
opdracht niet nodig.
Kortom, ‘Saven in Lightroom’ slaat niet
op het opslaan van bestanden, maar
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op het opslaan van metadata over die
bestanden.
5 Zoek ook niet naar de Save-as-knop,
want die is er ook niet. Wanneer je in
Photoshop op een groot, zwaar Photoshop-bestand aan het werken bent en
je wil dat opslaan als een JPG, dan kies
je ‘Save as…’ Wanneer je in Lightroom
een bewerkt raw-bestand als JPG wil
opslaan, dan spreken we over ‘exporteren’. Exporteren is eigenlijk het bewaren
van een kopie in een bestandstype (zoals
JPG), bestandsgrootte, resolutie, bitdiepte en kleurruimte die je zelf kiest. Exporteren doe je in het exportdialoogvenster, dat je bereikt via de File ➞ Export
(Bestand ➝ Exporteren) menu-opdracht.
6 Denk twee keer na vooraleer je geëxporteerde foto’s bijhoudt. In de praktijk
zal je dus foto’s exporteren om ze aan
anderen te geven: je zal bijvoorbeeld de
foto’s van een feestje als lage resolutie
JPG’s aan je vrienden bezorgen, of foto’s
voor een boek als hoge resolutie TIFFs
aan de drukker. Uit opmerkingen van
cursisten hoor ik wel eens dat ze die
geëxporteerde foto’s bijhouden, ‘voor
het geval dat’. Dat heeft echter weinig
nut: de beste kwaliteit heb je immers
al op je computer staan, in de vorm van
het originele raw-bestand op je schijf
en de bewerking ervan in de Lightroomcatalogus. Al die geëxporteerde foto’s
nemen nutteloos plaats in. Vandaar
dat je ze – nadat je ze aan je klanten of
vrienden hebt gegeven – gerust mag
verwijderen. Maak gewoon een paar
voorinstellingen aan van de exportinstellingen die je het vaakst nodig hebt
(bijvoorbeeld een voorinstelling voor
lage resolutie JPG’s met een watermerk
in kleurruimte sRGB en eentje voor
hoge resolutie TIFFs in kleurruimte
Adobe RGB). En indien je vrienden of
klanten de foto’s kwijtgeraakt zijn, kan
je in een handomdraai de originelen opnieuw exporteren en aan hen bezorgen.
In
1 de
Algemene
praktijk inleiding
– Case 1
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Case 2: Top-vijf nieuwe features in Lightroom 4 (Pro-case)
Voor wie Lightroom 4 oversloeg en nu onmiddellijk van Lightroom 3 naar Lightroom
5 overstapt, overloop ik in deze case kort de
belangrijkste nieuwigheden die Lightroom
4 te bieden had. De belangrijkste nieuwe
features van Lightroom 5 ten opzichte van
Lightroom 4 komen dan in de volgende
case aan bod.
De belangrijkste nieuwigheden zijn de –
nogmaals – verbeterde ontwikkelmogelijkheden in de Develop (Ontwikkelen) Module
en de twee nieuwe modules Map (Kaart) en
Book (Boek)
Behalve deze belangrijke wijzigingen zijn er
zoals bij elke Lightroom-upgrade ook kleinere wijzigingen die je pas gaandeweg zal
ontdekken en die verder in dit boek terloops
vermeld zullen worden.
1 Nieuwe Process Version 2012,
nieuwe aanpassingen in de Develop
Module, de aanpassingsborstel en het
verloopfilter
Voor ervaren Lightroom 3-gebruikers
wordt dit ongetwijfeld de belangrijkste
aanpassing wanneer ze met Lightroom
4 of 5 aan de slag willen gaan: niet
alleen de naam, maar ook de invulling
en het bereik van een aantal schuifregelaars in het Basic paneel werd aangepast. De nieuwe schuifregelaars Whites
(Witte tinten), Blacks (Zwarte tinten),
Highlights (Hooglichten) en Shadows
(Schaduwen) laten je toe om nog meer
dynamisch bereik uit een raw-foto te
toveren. Voor wie liever de klassieke
schuifregelaars heeft, is er nog altijd PV
2010.
Het algoritme van de belangrijke en
populaire Clarity (Helderheid) schuifregelaar werd ook aangepakt zodat het
lokaal contrast sterker kan opgedreven
worden zonder storende neveneffecten
zoals halo’s.
Controlefreaks zullen dan weer de
mogelijkheid appreciëren om in de Tone
Curve (Kleurtintcurve) per kanaal correcties uit te voeren.
Lightroom 5 ontmaskerd

Tenslotte is er ook een nieuw algoritme
om chromatische aberratie weg te werken.
De opties die beschikbaar zijn in de
lokale aanpassingsborstel en het
verloopfilter zijn uitgebreid: voortaan
kan je lokaal ook ruisonderdrukking en
witbalans toepassen (handig voor die
flitsfoto’s waar je een correctiefilter op
je flitser vergeten was). Een andere lang
gevraagde feature, namelijk het lokaal
kunnen ophelderen van schaduwen en
recupereren van hooglichten is nu ook
een feit.
Voor meer hierover, zie pagina 209 en
verder.
2 Geo-tagging in de nieuwe Map (Kaart)
Module
Deze nieuwe module laat je toe om
beelden te voorzien van gps-coördinaten. Dat kunnen gegevens zijn die
automatisch uit een tracklog van een
gps-toestel geïmporteerd worden of locaties die manueel toegevoegd worden
via de Google Maps-kaarten die in deze
module beschikbaar zijn.
De Map Module laat je namelijk toe om
naar locaties te zoeken en deze toe te
wijzen aan geselecteerde foto’s. Uiteraard kunnen ook foto’s die al gps-coördinaten hebben (via een in de camera
ingebouwde gps-encoder) op de kaart
weergegeven worden.
Voor meer hierover, zie hoofdstuk 6 op
pagina 150.
3 Nieuwe module: Book (Boek)
Behalve de mogelijkheid om pdfboeken aan te maken, is er integratie
met Blurb, één van de marktleiders in
digitaal geprinte fotoboeken, om vanuit
Lightroom opgemaakte fotoboeken
meteen te kunnen bestellen.
De opmaak gebeurt met sjablonen,
waarvan er bijna tweehonderd zijn.
Typisch voor Adobe is dat veel belang
gehecht wordt aan de opmaak en weer-
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gave van tekst. Je kan automatisch tekst
laten toevoegen uit metadatavelden
zoals het Caption (Bijschrift)-veld of zelf
tekst ingeven.
4 Soft Proofing (Elektronische proef)
Dit is ook een eigenschap die al een
tijdje op de wishlist van veel Lightroomgebruikers stond. Via Soft Proofing kan
je op je scherm simuleren hoe een foto
er afgedrukt zal uitzien en zo eventueel nog bijsturen vooraleer je de print
maakt. Een leuke optie is dat je een Virtuele Kopie kan maken, specifiek om de
tijdens het softproofen geconstateerde
nodige aanpassingen bij te houden.
Voor meer hierover, zie Case 31 op
pagina 224.
5 Doorgedreven ondersteuning
voor video
Lightroom 3 liet je toe om foto’s te
importeren, maar veel meer kon je
er eigenlijk niet mee doen. In Lightroom 4 werd de video-ondersteuning
verder doorgetrokken. Je kan videobestanden van de populairste digitale
spiegelreflexen, compactcamera’s en
smartphones importeren en Lightroom
ondersteunt ook het AVCHD-videoformaat van Sony digitale spiegelreflexen.
Eenmaal geïmporteerd kan je de video
rechtstreeks in Lightroom afspelen en
ook inkorten. Je kan een stilstaand beeld
uit een video halen en opslaan als JPG.
Veruit de spectaculairste nieuwigheid is
dat je een aantal bewerkingsparameters
uit de Develop (Ontwikkel) Module kan
toepassen op videobestanden, gaande
van Witbalansaanpassingen, via contrastaanpassingen met de kleurtintcurve
tot en met zwart-wit-conversies!
De bewerkte video kan dan uiteraard
geëxporteerd worden en video’s kunnen
naar Facebook of Flickr geüpload worden.
Voor meer hierover, zie Case 32 op
pagina 226.
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Case 3: Belangrijkste nieuwe features in Lightroom 5
(Pro-case)
Ik kan je al meteen geruststellen: Lightroom 5 behoudt dezelfde Process Version
als Lightroom 4: je hoeft dus niet opnieuw
je foto’s te leren ontwikkelen zoals dat met
de upgrade van Lightroom 3 naar 4 het
geval was. De beeldkwaliteit blijft dus op
hetzelfde (hoge) niveau. Samengevat zou
je kunnen zeggen dat waar Lightroom 4
focuste op beelkwaliteit, Lightroom 5 focust
op workflow-kwaliteit. Zo kan je nog meer
dingen in Lightroom doen waarvoor je vroeger naar Photoshop of plug-ins moest.

Automatisch foto’s
rechttrekken met Upright

Smart Previews (Slimme
voorvertoningen)

Het nieuwe Upright laat je toe om foto’s die
niet helemaal waterpas genomen werden
netjes recht te zetten. Voor landschap- en
architectuurfotografen een belangrijke
tijdsbesparing. De nieuwe Scaling schuifregelaar laat je bovendien toe om de hoogtebreedte verhouding van je foto’s enigszins
aan te passen.
Voor meer hierover, zie pagina 189.

Advanced Healing Brush

Nieuw Radial Filter

Voor velen wordt dit de headliner van Lightroom 5: je kan voortaan niet-cirkelvormige
correcties maken met het retoucheergereedschap. Een telefoondraad die je horizon
verstoort, een toerist op de achtergrond of
een rimpeltje in een portret? De Advanced
Healing Brush weet er raad mee.
Voor meer hierover, zie pagina 200.

Het nieuwe Radial Filter (Radiaalfilter)
laat je toe een ellips of cirkel boven een
bepaalde zone in je beeld te tekenen en
naar keuze de binnen- of de buitenkant
van het filter aan te passen met de instelmogelijkheden die je kent van het gewone
verloopfilter en de aanpassingsborstel.
Zo kan je het onder meer gebruiken om
niet-gecentreerde vignetten te maken, of
om de randen van een beeld te verzachten
of net extra aan te scherpen, om rekening
te houden met lens-onscherpte. Omgekeerd kan je het ook gebruiken om pakweg
gezichten of ogen op te helderen. Het grote
voordeel van het Radial Filter ten opzichte
van de aanpassingsborstel is dat je het kan
opnemen in een ontwikkelvoorinstelling en
dat je, eens je het toegepast hebt via zo’n
preset (of nadat je de radiaalfilters van één
foto gesynchroniseerd hebt met een andere
foto), je ze nog steeds van plaats kan veranderen.
Voor meer hierover, zie pagina 205.

De vorige drie punten zijn nieuwigheden
in de Ontwikkelmodule die misschien niet
je beeldkwaliteit op zich ten goede komen,
maar wel duidelijk je workflow. De Advanced Healing Brush betekent dat je minder
heen en weer naar Photoshop moet, wat
tijds- en plaatsbesparing met zich meebrengt. Upright bespaart je het frunniken
aan de perspectiefschuifregelaars in het
Lens Corrections Panel en kan dingen die
je in dat paneel eenvoudigweg niet kan.
Het nieuwe Radial Filter kan tot op zekere
hoogte het werk van de borstel overnemen wat ook tijd bespaart: je hebt immers
sneller een cirkel getekend dan er eentje
helemaal geschilderd!
De nieuwigheid die op langere termijn
waarschijnlijk het meeste impact zal hebben op de Lightroom workflow zijn echter
de nieuwe Smart Previews (Slimme voorvertoningen): dit zijn een soort van lagere
resolutie plaatsvervangers voor je originele
(Raw-bestanden) die in dezelfde map als je
Catologusbestand staan. Smart Previews
laten je toe om je foto’s te bewerken in de
Ontwikkelmodule, zelfs als de schijf waar
het origineel op staat niet aangekoppeld is.
Dit opent een aantal belangrijke workflowopties.
Voor meer hierover, zie pagina 56.
Behalve deze belangrijkste verbeteringen
zijn er zoals bij elke Lightroom-upgrade
ook kleinere nieuwigheden of wijzigingen
die je pas gaandeweg zal ontdekken en die
verder in dit boek vermeld zullen worden.

Visualize Spots (Vlekken
visualiseren)
Deze nieuwe weergave zorgt ervoor dat je
sensorstof en andere onvolkomenheden
sneller terugvindt in je foto’s.
Voor meer hierover, zie pagina 197.

Nieuw in Lightroom 5.2
Net voor het ter perse gaan van
dit boek kwam Lightroom 5.2 uit.
Behalve oplossingen voor bugs en
ondersteuning voor nieuwe camera’s
en lenzen, zaten er twee nieuwe
features in: een Feather (Doezelaar)
schuifregelaar voor de Spot Removal
Tool, waarmee je kan instellen hoe
zacht of hard de retouche overgaat in
de oorspronkelijke foto en een nieuwe
Smoothness schuifregelaar in de
kleurruisonderdrukking.
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Case 4: Raw, JPG of Raw + JPG?
Hoewel je Lightroom kan gebruiken om je
JPG’s te bewerken en te beheren, schittert het pakket pas echt wanneer je met
raw-bestanden werkt. Over de voordelen
van raw kan gemakkelijk een volledig boek
geschreven worden. We beperken ons hier
tot de essentie.
De belangrijkste voordelen van
raw-fotografie zijn:
• Raw-foto’s zijn de ‘ruwe, brute’ opnamegegevens die door de sensor
opgevangen zijn. Daarom worden ze
vaak vergeleken met digitale negatieven.
In tegenstelling tot de maagdelijke rawgegevens, bevat een JPG al informatie
over de kleurverzadiging, het contrast,
de scherpte, de witbalans, enzovoort.
Een JPG is dus al door de camera (of
door de gebruiker die de camera instelde) in een zekere richting geduwd. Dit
maakt het moeilijker om hem achteraf
verder te bewerken of de tegengestelde
richting uit te sturen.
• Een gewone JPG heeft 8 bits (2^8e =
256) helderheidsniveaus per kleurkanaal. Bij een raw-foto zijn dat er
meestal 12 of 14 per kanaal, wat het
aantal niveaus tot in de honderdduizenden brengt. Een raw-bestand is dus veel
kneedbaarder dan een JPG. Je zal het
contrast en de kleuren veel extremer
kunnen beïnvloeden, voor er ongewenste neveneffecten optreden. Als je beide
bestandsformaten zou vergelijken met
elastieken dan is een raw een elastiek
die 12 of 14 millimeter breed is, een JPG
is maar 8 millimeter breed. En dan mag
je raden welke elastiek sneller zal knappen: de brede raw of de smalle JPG…

Lightroom 5 ontmaskerd

• Ten slotte worden raw-convertoren
steeds beter. De verbeterde rawconvertor van Lightroom 4 is hier het
bewijs van. Met raw-bestandsformaat
behoud je niet alleen flexibiliteit, maar
ook een wissel op de toekomst. Nieuwe
convertoren kunnen uit oude raw-bestanden ongekende details en kwaliteit
te voorschijn toveren. Raw-foto’s die je
vroeger bijna de digitale prullenbak had
ingekieperd, kunnen nu bewerkt worden
zodat het lijkt of ze met een moderne
camera gemaakt zijn, in plaats van met
een vijf jaar oude digitale dinosaurus!
Nadelen
Hoewel de nadelen van het raw-formaat
volgens ons niet opwegen tegen de voordelen, geven we hier een overzicht:
• Raw-bestanden zijn groter dan JPG’s en
vragen dus meer geheugencapaciteit en
krachtigere processoren
• Raw-conversie is een extra stap in de
workflow en kost dus meer tijd. Gelukkig hebben programma’s zoals Lightroom tal van tijdsbesparende hulpmiddelen. Aan het einde van dit boek vind je
nog eens een samenvatting van de tien
manieren waarmee je in Lightroom tijd
kan besparen.
• In vergelijking met JPG’s zien raw-bestanden er aanvankelijk fletser en minder aantrekkelijk uit. Ze moeten immers
nog ‘gekruid’ worden. De cameraprofielen die we op pagina 194 bespreken
kunnen hieraan tegemoet komen.
• Raw-bestanden zijn niet zomaar
leesbaar in andere programma’s
zoals tekstverwerkers, spreadsheets,
opmaakprogramma’s of webbrowsers.
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Daarom zal een raw-bestand uiteindelijk
toch geëxporteerd worden als een TIFF-,
PSD- of JPG-bestand.
Misschien kunnen we de discussie rond
raw versus JPG nog het beste vergelijken
met die tussen diepvriesmaaltijden en vers
koken. Er zijn ongetwijfeld gelegenheden
waar een snelle JPG-hap te verkiezen valt
boven een zelfbereide raw-maaltijd. Die
laatste vergt immers meer tijd en ook meer
kennis van zaken. Met de juiste ingrediënten kan een goede kok echter alle kanten
uit en het resulterende gerecht zal bijna
altijd geraffineerder en origineler smaken
dan de opgewarmde magnetronkost.
Een compromis: raw én JPG fotograferen
en importeren.
Wie geen tijd of zin heeft om alle foto’s
in raw te bewerken maar toch de grotere
flexibiliteit van het raw-formaat apprecieert,
kan het beste van twee werelden combineren. In Lightroom’s voorkeuren (Lightroom
➞ Preferences) (Lightroom ➞ Voorkeuren)
(Mac) of Edit ➞ Preferences (Bewerken ➞
Voorkeuren) (Win) vind je onder het tabblad
General (Algemeen) de optie ‘Treat JPG
files next to raw files as separate photos
(JPEG-bestanden naast raw-bestanden als
aparte foto’s behandelen). Door de optie
aan te zetten, gedragen beide bestandsformaten zich als aparte foto’s in je Catalogus.
Je kan dan hoofdzakelijk de JPG’s gebruiken en enkel de raws wanneer je het extra
dynamisch bereik dat Raw biedt, nodig
hebt, bijvoorbeeld om verloren gegane
hooglichten te recupereren.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

37

1 Algemene inleiding

2

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Lightroom
Catalogus en
voorvertoningen
De Catalog (Catalogus) bevat alle informatie over welke
trefwoorden en quotering je aan je foto’s gaf en hoe je ze
bewerkte. Hij houdt ook bij waar je foto’s staan. Om sneller
te werken in de bibliotheekmodule, maakt Lightroom
bovendien Previews (Voorvertoningen) aan. Die bevinden zich
in dezelfde map als je Lightroom Catalogus zelf. Een nieuwe
feature van Lightroom 5 zijn Smart Previews, een extra soort
voorvertoningen die het mogelijk maken om je bestanden te
ontwikkelen zonder dat je de originelen bij hoeft te hebben.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248
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Catalogusinstellingen
en algemene
instellingen
Lightroom heeft zowel Catalogus-specifieke voorkeuren
als algemene voorkeuren. Windows-gebruikers
openen deze respectievelijk
via Edit > Catalog Settings
(Bewerken > Catalogusinstellingen) en Edit >
Preferences (Bewerken >
Voorkeuren). Als je een Mac
bezit, dan vind je deze opties
onder het Lightroom-menu
in plaats van het menu
Bewerken.

Lightroom 5 ontmaskerd

Dit hoofdstuk lijkt behoorlijk ‘technisch’ en
weinig creatief. Je wil als fotograaf ongetwijfeld zo snel mogelijk je beelden gaan
ontwikkelen. Toch raad ik je aan om deze
bladzijden grondig door te nemen, zelfs als
je al wat langer met Lightroom werkt. Een
grondig begrip van hoe Lightroom werkt
is essentieel om op korte én lange termijn
problemen te vermijden!
Je allereerste Catalogus zal leeg zijn.
Vooraleer je dus als nieuwe gebruiker ook
maar iets kan doen in Lightroom, zal je je
foto’s moeten importeren in die Catalogus.
Omdat dat importeren belangrijk is, krijgt
het zijn eigen hoofdstuk (hoofdstuk vier).
De naam importeren is eigenlijk een beetje
misleidend: je zou kunnen denken dat de
Catalogus een soort ‘super-map’ is, waar
alle foto’s in zitten, maar dat is niet zo.
Eigenlijk onthoudt de Catalogus gewoon
waar de foto’s staan. Importeren is dus
niets anders dan het aanmaken van verwijzingen in de Catalogus, naar de eigenlijke
map(pen) waar de foto’s daadwerkelijk
staan.
Een cijfervoorbeeldje maakt dit nog eens
duidelijk: mijn Lightroom Catalogus omvat
bijna 90.000 foto’s. De meeste foto’s zijn
Nikon en Fujifilm Raw-bestanden van
tussen de 12 en de 50 megabyte. Samen
vertegenwoordigen deze foto’s ongeveer 2
terabyte (= 2.000 gigabyte) aan gegevens.
Toch is het catalogusbestand zelf amper
2,4 gigabyte groot. Mijn catalogus kan
dus onmogelijk de foto’s zelf bevatten. Hij
bevat enkel informatie over de foto’s en
verwijzingen naar waar ze staan. Als je

Mijn Catalogus bevat bijna 90.000 foto’s. Eigenlijk zou
ik moeten zeggen: ‘Mijn Catalogus bevat verwijzingen
naar bijna 90.000 foto’s’

de puntjes op de i wil zetten, moet je dus
nooit zeggen ‘mijn catalogus bevat x aantal
foto’s’. Maar zeg je ‘mijn Lightroom-catalogus bevat verwijzingen naar en metadata
over x aantal foto’s. Maar dan begrijpt
niemand waar je het over hebt, natuurlijk!
Wanneer je al met vorige versies van Lightroom gewerkt hebt en dus al één of meerdere catalogi hebt, zal Lightroom 5 deze
upgraden zodat je er onmiddellijk mee
aan de slag kan. Deze upgrade-procedure
wordt besproken in case 28.

Het catalogusbestand zelf is ‘slechts’ 2,44 gigabyte groot.
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Raw-ontwikkelaars en XMP-bestanden
Als je tot nu toe al met raw-bestanden
werkte, dan is de kans groot dat je dat
deed met de camera-raw plug-in Adobe
Camera Raw die bij Photoshop zit. Je zal
in de Develop (Ontwikkelen) Module van
Lightroom heel wat zaken herkennen.
Camera Raw bewaart de instructieset van
hoe je foto bewerkt werd en welke trefwoorden je er aan toekende in een zogenaamd sidecar-bestand, een klein bestand
met de extensie .xmp dat opgeslagen
wordt naast het originele raw-bestand of
in een speciale afdeling van het bestand

Een Nikon Raw-bestand (extensie .NEF) en het bijhorende XMP-bestand.

(indien je met DNG werkt in plaats van
met cameraspecifieke raws zoals .NEF of
.CR2).
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De Lightroom-Catalogus

Een vereenvoudigde, schematische weergave van de info die de Catalogus bijhoudt. Een Lightroom-catalogusbestand herken je aan de extensie .lrcat,
zoals je een Word-bestand aan de uitgang .doc en een Excel aan de extensie .xls herkent. Onder de motorkap is zo’n Lightroom-catalogusbestand één
grote database, die allerhande informatie bijhoudt over je foto’s. Ook de bewerkingen van je foto’s worden niet als pixels bewaard, maar als instructies
in de database.

In het vorige hoofdstuk zegden we al dat,
hoewel Lightroom een metadata-editor
is, de instructies standaard niet bijgehouden worden in een XMP-bestand zoals bij
Camera Raw, maar in een centrale database: de Catalogus. Dit heeft ondermeer
als voordeel dat Lightroom veel sneller kan
omgaan met grote hoeveelheden foto’s dan
Bridge. Ook de uitgebreide ontwikkelgeschiedenis die je altijd ter beschikking hebt
en de mogelijkheid om te werken met Vir-

tuele Kopieën zijn een interessant gevolg
van deze keuze. Om de bewerkingen uit
Lightroom ook leesbaar te maken voor
Adobe Bridge of Camera Raw, dien je dan
ook zo’n XMP-bestandje aan te maken. Dat
doe je door de gewenste foto’s te selecteren en dan de menu-opdracht Metadata
/ Save Metadata to File (Metagegevens
/ Metagegevens opslaan in bestand)
te kiezen in de Bibliotheek Module of
door gebruik te maken van de sneltoets
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Conflicten met
metadata
Het verdient aanbeveling
om je bewerkingen niet de
ene keer in Lightroom en
de andere keer in Adobe
Camera Raw te doen, zeker
niet als je Camera Raw
versie niet up to date is met
die van Lightroom (bijvoorbeeld omdat je nog met een
oudere Photoshop werkt).
Dit kan immers conflicten
met metadata opleveren,
waarbij Lightroom niet meer
weet welke instructieset
de juiste is. Als er zich toch
een conflict voordoet (te
merken aan het pijltje in de
miniatuurweergave van de
foto) dan kan je op het pijltje
klikken om een - nogal
cryptisch - dialoogvenster
te bekomen. Je kiest dan
Overwrite Settings (Instellingen overschrijven) om
de versie van Lightroom te
kiezen of Import Settings
from disk (Instellingen
importeren vanaf schijf)
om de gegevens die buiten
Lightroom om veranderd
werden (bv. in Camera Raw
of Bridge) te nemen.

[Ctrl]+[S] (Windows) of [Cmd]+[S] (Mac). Op
een vergelijkbare manier (via de opdracht
Read Metadata from File (Metagegevens
van bestand lezen) kan je ook wijzigingen
uit Camera Raw inlezen in Lightroom.
Normaal zal je echter – als je eenmaal met
Lightroom werkt – Camera Raw niet meer
gebruiken omdat Lightroom’s ontwikkelmodule net hetzelfde kan, en zelfs nog
meer: bepaalde informatie zoals de Develop History (Ontwikkelhistoriek) (pagina
164) en Virtuele Kopieën kunnen enkel in
de Catalogus bewaard worden. Het spreekt
voor zich dat, indien je niet werkt met
Bridge en Camera Raw, je deze paragraaf
aan je voorbij mag laten gaan!
Als je Lightroom voor de allereerste keer
opstart nadat je het pakket geïnstalleerd
hebt, dan krijg je dit dialoogvenster te zien.
Het venster vertelt je dat er een Catalogus
moet gemaakt worden om de informatie over je foto’s te kunnen in opslaan en

 Dit dialoogvenster (hier de PC-versie) verschijnt
wanneer je Lightroom voor de allereerste keer
opstart.

Een metadata-conflict wordt aangegeven door het
naar omhoog wijzende pijltje. Klikken op het pijltje
opent een dialoogvenster.

vraagt je of je de standaard locatie (een
submap van de map Pictures (Mijn Afbeeldingen)) wil gebruiken of zelf een naam en
een locatie wil kiezen.
Die keuze is belangrijker dan je zou denken: ben je van plan om slechts met één
computer te werken, dan is de standaard
locatie prima. Wil je echter regelmatig
met je Lightroom Catalogus op een andere
computer werken (bv. overdag op je vaste
computer maar ’s avonds op je laptop) dan
kan het beter zijn om de Catalogus op een
snelle, externe schijf te plaatsen. Die plug
je dan in in de computer waar je op dat
moment mee wil werken.
Standaard wordt er dus een Catalogus
aangemaakt met de naam Lightroom 5
Catalog.lrcat in een submap Lightroom van
de map ‘Pictures’ (‘Mijn Afbeeldingen’) op
je computer. Wil je later de naam of locatie
van een catalogus veranderen, bijvoorbeeld
omdat je met twee computers wil gaan
werken, dan vertelt Case 13 op pagina 68
hoe je dat doet.
Op een Mac kan je altijd weten op welke schijf en in
welke map je Catalogus zich bevindt door te Cmdklikken op de naam van de Catalogus. Bij Windows
kan je door de muis te bewegen over de naam van
de catalogus in de titelbalk het pad oproepen waar je
Catalogus staat.

Lightroom 5 ontmaskerd
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De Catalogus bevat verwijzingen naar de foto’s, maar niet de foto’s zelf…
Waar staat het catalogusbestand?

Waar staan je(Raw-)foto’s zelf?

•

Je foto’s mogen staan…
• Op één of meerdere interne schijf/schijven
• Op één of meerdere externe schijf/schijven
• Op een netwerk-schijf
• Op een combinatie van deze

•

•
•

Standaard in een submap ‘Lightroom’
van de map ‘Pictures’ (‘Afbeeldingen’)
Mag ook een andere locatie zijn (zie
case 13 over hoe je een catalogus kan
verplaatsen) maar…
• … beste op een zo snel mogelijke
schijf met een zo snel mogelijke
interface
Een netwerk-schijf is niet mogelijk!
Indien je veel werkt met twee verschillende computers: zet de catalogus op een snelle en schokbestendige externe schijf (zie case 8)

Tip:
• Best een zo snel mogelijke schijf
• Best (per schijf) alle foto’s onder één hoofdmap, bv. ‘LightroomFotosLacie’, ‘LightroomFotosDrobo’, …
• Eventueel combineren: nog in de Ontwikkelmodule te bewerken foto’s
op de snelle interne schijf van de computer, bewerkte foto’s verplaatsen
naar grotere en goedkopere (maar tragere) externe schijf
• Eens foto’s in Lightroom geïmporteerd, altijd verplaatsen en hernoemen via Lightroom, niet via Verkenner (PC) / Finder (Mac)

De Lightroom-voorvertoningen

Previews to the
rescue
Het previews
previews.lrdata
lrdata bestand bevat de voorvertoningen die Lightroom gebruikt in de Bibliotheekmodule
Bibliotheekmodule.

Naast (letterlijk) het catalogusbestand
wordt door Lightroom ook een bestand
aangemaakt dat de previews (voorvertoningen) van de geïmporteerde foto’s bevat. Dit
bestand heeft dezelfde naam als de Catalogus, met het suffix previews.lrdata. De
grootte ervan is rechtstreeks afhankelijk
van het aantal foto’s en de gekozen kwaliteitsinstellingen voor de voorvertoningen.
Technisch gezien zijn deze voorvertoningen
gecomprimeerde JPG’s. Als het bestand
previews.lrdata te groot zou worden, dan
vind je onder het tabblad File Handling
(Bestandsafhandeling) van de Catalog Settings (Catalogusinstellingen) de mogelijkheid om de ruimtevretende 1:1-previews
automatisch te laten verwijderen als ze
een bepaald aantal dagen niet gebruikt
worden. Zo behoud je enkel de previews
van de foto’s die je regelmatig nodig hebt.
De twee belangrijkste voorvertoningen die

in dit bestand previews.lrdata opgenomen
zijn, zijn de Standard en de 1:1 Previews.
Deze eersten worden in de Bibliotheekmodule gebruikt wanneer je een foto in
loepweergave bekijkt. Het verdient dan
ook aanbeveling om hun grootte aan te
passen aan de breedte van je monitor. De
1:1 previews worden in de Bibliotheekmodule gebruikt wanneer je inzoomt op een
foto, bijvoorbeeld om de scherpte ervan te
controleren.
Zoals we in hoofdstuk 4 nog zullen aangeven, kan je deze previews al laten aanmaken tijdens het importeren. Dat spaart
je later wachttijd uit. Het voordeel van de
standaard en 1:1 previews is dat je in de
Bibliotheekmodule je foto’s van ratings en
trefwoorden kan voorzien en ze in verzamelingen kan onderbrengen, zonder dat je
daarvoor de schijf waar de originele (raw-)
foto’s op staan, nodig hebt.
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Het previews.lrdata-bestand
bevat eigenlijk allemaal
JPGs die op een bepaalde
manier gerangschikt zijn
en niet zonder Lightroom
leesbaar zijn. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld
omdat je ondanks alle backup-adviezen je originele
foto’s kwijtgeraakt bent) kan
je via een gratis te downloaden software-pakketje
uit het gecomprimeerde
previews-bestand losse
JPG’s opnieuw tevoorschijn
toveren, natuurlijk enkel in
de mate (en de kwaliteit) dat
deze beschikbaar waren.
http://helpx.adobe.com/
lightroom/kb/extract-previews-lightroom-4.html
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Slim werken met
Smart Previews
Lightroom 5 introduceert
Smart Previews: een nieuwe
categorie van voorvertoningen die het mogelijk maken
om foto’s te bewerken in de
Ontwikkelmodule, zelfs als
de originelen niet beschikbaar zijn.

Cafeïne voor je
Mac
Afhankelijk van hoe de
‘Standby’ en ‘Sleep’ modus
van je computer ingesteld
is, kan het zijn dat deze in
slaapstand gaat vooraleer
langdurige Lightroom-processen (zoals grote exports
of het aanmaken van grote
hoeveelheden voorvertoningen) voltooid zijn. In dat
geval kan de Mac-App
Cafeine (http://lightheadsw.
com/caffeine/) van pas komen. Afhankelijk van hoe de
‘Standby’ en ‘Sleep’ modus
van je computer ingesteld
is, kan het zijn dat deze in
slaapstand gaat vooraleer
langdurige Lightroom-processen (zoals grote exports
of het aanmaken van grote
hoeveelheden voorvertoningen) voltooid zijn. In dat geval kan de Mac-App Cafeine
(http://lightheadsw.com/
caffeine/) van pas komen.

Lightroom 5 ontmaskerd

De nieuwe Smart Previews worden gebruikt in de Ontwikkelmodule en laten je toe om je foto’s te bewerken,
zelfs als de originelen niet beschikbaar zijn.

Tot en met Lightroom 4 kon je op basis van
de gewone Standaard en 1:1 voorvertoningen al wat werk in de bibliotheek verrichten, maar om foto’s te ontwikkelen, moest
je de schijf waar de eigenlijke raw bestanden op stonden, aankoppelen. De nieuwe
Smart Previews (Slimme voorvertoningen)
van Lightroom 5 brengen daar verandering in. Je kan er tijdens het importeren
van foto’s (zie hoofdstuk 4) al voor kiezen
om automatisch Smart Previews aan te
maken. Later kan je dat ook nog steeds
door één of meerdere foto’s te selecteren
en Library > Previews > Build Smart
Previews (Bibliotheek > Voorvertoningen
> Slimme voorvertoningen maken) te
kiezen. Eens je voor een foto zo’n slimme
voorvertoning gemaakt hebt, kan deze
dienst doen als stand-in voor je origineel wanneer dat niet beschikbaar is (bv.
omdat je met een laptop werkt waarvan de
interne schijf de catalogus en de voorver-

toningen bevat maar de eigenlijke foto’s
op een externe schijf staan die je niet altijd
bij je hebt). Wanneer je later dan de schijf
met de originelen aankoppelt, worden de
wijzigingen automatisch ‘doorgeseind’.
Technisch gezien is een Smart Preview een
Lossy Compressed DNG: een bestandsformaat dat met Lightroom 4 geïntroduceerd
werd. Omwille van de compressie en het
feit dat de grootte van zo’n Smart Preview
beperkt is tot 2540 pixels aan de langste
zijde, kan hij een pak kleiner zijn dan het
origineel: een raw bestand van mijn Nikon
D800 weegt ongeveer 50 megabyte, een
Smart Preview van zo’n bestand weegt tussen de één en de anderhalve megabyte.
Naargelang je situatie kunnen Smart
Previews een gevoelige verbetering van
je workflow met zich meebrengen. Ik
bespreek een drietal scenario’s in Case 8
op pagina 56.

Maak een back-up van je catalogus!
Je catalogus verliezen is bijna even erg
als je raw-bestanden zelf verliezen: je zou
immers alle trefwoorden, organisatie in
verzamelingen en – waarschijnlijk nog het
ergste van al – alle ontwikkelinginstructies
van je foto’s kwijtraken. Zonder je catalogus worden je foto’s teruggekatapulteerd
naar de onbewerkte raw-status van net na
de opname. Het is dan ook onontbeerlijk
om – uiteraard op een andere harde schijf
– een back-up van je Catalogus te maken.
Je kan in het tabblad General (Algemeen)
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van de Catalog Settings (Catalogusinstellingen) de frequentie instellen waarmee
Lightroom je moet herinneren aan het
maken van zo’n back-up. Bij het afsluiten
van Lightroom krijg je het dialoogvenster
'back-up' dan gepresenteerd.
Verder in dit hoofdstuk, in Case 11 op
pagina 65, krijg je een overzicht met nog
wat handige veiligheidstips. Op de bladzijde
hiernaast lees je meer over het eerstelijnsbeveiligingssysteem dat ik zelf gebruik: de
Drobo.
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De Drobo 5D en kleine broer Drobo Mini
DroboDrobo (afkorting voor Data Robotics) is een geavanceerd maar toch
eenvoudig te bedienen opslagsysteem
dat gebaseerd is op de populaire Raid
technologie, maar nog wat verder gaat.
Drobo zelf noemt het ‘Beyondraid’. Drobo
maakt verschillende toestellen, waarvan
voor fotografen de volgende drie interessant kunnen zijn:
• De Drobo 5D is een zwart metalen
omhulsel, waarin tot vijf 3,5 inch
harde schijven ondergebracht kunnen
worden. Het systeem verdeelt de data
intelligent over de aanwezige harde
schijven. Als vuistregel geldt dat - bij
harde schijven van gelijke grootte één harde schijf gebruikt wordt om de
data veilig te stellen, terwijl de andere
informatie bevatten. De grootste 3,5
inch harde schijven zijn momenteel
4 terabyte, zodat een Drobo met vijf
harde schijven tot 16 terabyte aan nuttige gegevens kan bevatten.
Het systeem detecteert een crash van
één harde schijf en zal de gebruiker
vragen om de defecte harde schijf te
vervangen door een nieuwe. De gegevens
worden hierbij automatisch overgezet op
de nieuwe harde schijf. Drobo biedt dus net zoals Raid 1 - een beveiliging tegen
een crash van één enkele harde schijf
in het systeem. Indien je dat wenst, kan
je je Drobo ook instellen op ‘Dual Disk
Redundancy’: er mogen dan - tegelijkertijd - zelfs twee schijven stuk gaan
zonder dat je data verliest. Uiteraard gaat
dit ten koste van de maximale nuttige
schijfcapaciteit.

kan laten meegroeien met je behoefte
aan opslagcapaciteit en dat je de schijven
één voor één kan vergroten. De Drobo
5D heeft een USB3 én een Thunderboltaansluiting. Dit zijn de snelste interfaces
die momenteel beschikbaar zijn. De 5D
heeft een ‘accelerator bay’ waar je een
mini-SSD schijf in kwijt kan die de prestaties nog verhoogt.
• Er bestaat ook een netwerk-uitvoering, de Drobo 5N.
• Voor fotografen die vaak onderweg zijn
en - ondanks de mogelijkheden van
de nieuwe Smart Previews - graag
hun foto’s meenemen, is de Drobo
Mini een interessante optie. Deze
gebruikt tot vier 2,5 inch harde schijven zoals in laptops gebruikt worden.
Zo’n schijven bestaan momenteel in
groottes tot 2 terabyte zodat je tot zes
terabyte aan gegevens mee kan nemen. Ook hier kan je gebruik maken
van de ‘accelerator bay’. De Drobo
Mini weegt volledig uitgerust amper
1,5 kilogram.
Waar je je foto’s ook op bewaart, houd er
rekening mee dat geen enkel systeem je
bescherming kan bieden tegen het corrupt of onleesbaar worden van gegevens
of het verloren gaan ervan door (val-)

schade, brand of diefstal! Om die reden
is een Drobo of een ander Raid-systeem
geen alleenzaligmakende beveiliging.
Case 5 geeft je daarom nog wat meer
ideeën voor een waterdichte back-upworkflow!
Houd er rekening mee dat Drobo enkel
de behuizing en de technologie levert: je
moet dus apart de schijven aankopen.
Het voordeel daarvan is dat je klein kan
beginnen en uitbreiden naarmate dat
nodig is: harde schijven hebben de goede
gewoonte om - tenzij de fabrieken overstroomd worden zoals in 2011 gebeurde
in Thailand - elk jaar krachtiger en goedkoper te worden. Meer informatie en een
overzicht van aanbevolen schijven vind je
terug op www.drobo.com.

In tegenstelling tot meer klassieke Raidsystemen mogen de gebruikte schijven
in een Drobo van verschillende grootte
zijn. Dit impliceert ook dat je het systeem
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Ik heb Lightroom ingesteld dat het
programma ,telkens ik het afsluit,
me de vraag stelt of ik een backup wil
maken. Ik doe het daarom niet altijd,
maar ik word er wel aan herinnerd!

Back-ups
De Catalogus bevat enkel
verwijzingen naar je foto’s,
maar niet de bestanden zelf.
Je kan Lightroom instellen om automatisch een
back-up van je Catalogus te
maken, maar dat is dus nog
geen back-up van je eigenlijke foto’s. Dit moet je apart
doen, desnoods via aparte
software.

Eén of meerdere catalogi?

Verschillende
installaties
Je mag volgens de gebruikersovereenkomst Lightroom installeren op twee
computers, bijvoorbeeld op
een draagbare pc en op een
desktop, op voorwaarde dat
je beide niet tegelijkertijd
gebruikt. Aangezien de
installatie-dvd zowel de
Mac- als Windows-versies
bevat, kan je Lightroom zelfs
op een pc-desktop en op
een Mac-laptop gebruiken
of omgekeerd.
Lightroom 5 ontmaskerd

Als vuistregel geldt dat, zeker wanneer je
met Lightroom begint, je je best beperkt
tot één catalogus, tenzij je weet wat je doet
en een goede reden hebt om met meer dan
één catalogus te werken.
Eén zo’n reden kan zijn dat, naarmate je
catalogus meer en meer (verwijzingen
naar) beelden, previews en instructies
bevat, hij groter wordt. Afhankelijk van
je systeemkenmerken, intern en extern
geheugen kan dat uiteindelijk tot vertragingen leiden. Een eerste optie is om
in het back-up-dialoogvenster de optie
Optimize catalog after backing up (Catalogus optimaliseren na het maken van een
back-up) aan te vinken. Er zijn Lightroomgebruikers die meer dan één miljoen foto’s
in dezelfde catalogus beheren!
Een andere optie is om met meerdere,
projectgebonden Catalogi te werken. Sommige fotografen werken met een privécatalogus en een professionele catalogus.
Een alternatief dat sommige huwelijksof modefotografen gebruiken, is om te
werken met één catalogus per opdracht of
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per jaar. Deze werkwijze heeft een aantal
voordelen:
• De individuele Catalogi zijn kleiner en
werken dus sneller, vooral op tragere
hardware.
• Je kan van een kleinere catalogus ook
gemakkelijker een reservekopie maken.
Zo lang je die specifieke catalogus niet
meer gebruikt, dient de reservekopie
niet bijgewerkt te worden.
• Een kleine catalogus is bovendien
gemakkelijker op een draagbare harde
schijf te zetten om bijvoorbeeld tijdelijk
op een laptop te werken.
Er zijn echter ook belangrijke nadelen
verbonden aan deze werkwijze:
• Je kan niet zomaar je volledige fotocollectie doorzoeken: er kan immers maar
één catalogus tegelijkertijd open staan
tijdens een Lightroom-sessie. Voor je
het weet heb je een foto nodig die in
een andere catalogus zit of – erger nog
– heb je een foto uit de ene én een foto
uit de andere catalogus nodig en dan
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beginnen de problemen: om een andere
catalogus te openen, moet je de huidige sluiten. Als een huwelijksfotograaf
die per huwelijk een aparte catalogus
aanmaakt, een portfolio wil maken met
zijn beste werk van de laatste jaren, dan
moet hij in alle catalogi apart op zoek
gaan naar de beste foto’s. Werken met
meerdere catalogi druist dus een beetje
in tegen het gebruiksgemak van Lightroom als bestandsbeheersprogramma
voor je digitale archief.
• Je moet ook opletten voor inconsistente
trefwoorden in de verschillende catalogi
en je vermijdt best ook duplicaatfoto’s
over de verschillende catalogi.
• Om al deze redenen is het beter om met
zo weinig mogelijk catalogi te werken,

tenzij de grootte van je catalogus ervoor
zorgt dat je niet meer vlot met Lightroom kan werken.
In dat geval is er nog een compromisoplossing: je werkt met een individuele,
kleine, aparte catalogus per opdracht (of
bijvoorbeeld per jaar). Eenmaal afgewerkt,
of als het jaar voorbij is, importeer je de
kleinere catalogi in één grote archiefcatalogus. Die zal dan wel wat trager zijn, maar
dat weegt niet op tegen het gemak dat
je hebt om al je foto’s ‘onder één dak’ te
hebben, zodat je vlot portfolio’s kan maken,
foto’s kan selecteren voor wedstrijden, bijbestellingen kan verwerken en dergelijke
meer. In de Case Werken met project- en
archiefcatalogi wordt deze procedure stap
voor stap uitgelegd.

Eén catalogus op meerdere computers
Aangezien Lightroom continu lees- en
schrijfbewegingen uitvoert in de catalogus,
plaats je deze natuurlijk het beste op een
snelle (interne of externe) harde schijf.
Het is niet mogelijk om de catalogus op
een netwerkschijf te zetten: verschillende
gebruikers kunnen dus niet tegelijkertijd
toegang hebben tot dezelfde catalogus. Dit
is een van de grootste beperkingen van de
huidige Lightroom-architectuur die ervoor
zorgt dat het pakket in grote fotostudio’s,
collectieven of fotoagentschappen minder gebruikt wordt. De foto’s zelf kan je
eventueel wel op een netwerk plaatsen, al
zal dit dan wel snel genoeg moeten zijn –
tenzij je gebruik maakt van de mogelijkheden van Smart Previews, zoals toegelicht
in case 8.
Wat wel mogelijk is en in de praktijk vaak
voorkomt, is het volgende scenario: stel
dat je op reis gaat en een laptop meeneemt, terwijl je eigenlijke Lightroom
‘Master’ catalogus normaal thuis op de
harde schijf van je desktop-computer staat.
Je kan dan op reis je reisfoto’s importeren
in een nieuwe, tijdelijke catalogus die je

onderbrengt op een externe harde schijf
die je aan je laptop koppelt. De foto’s zelf
importeer je eveneens naar een locatie
op die harde schijf. Tijdens je reis kan je,
terwijl alles nog vers in het geheugen zit,
het kaf al van het koren scheiden, je foto’s
van trefwoorden en sterrennoteringen
voorzien en ze zelfs al wat bewerken. Als
je thuiskomt, wil je natuurlijk liever verder
werken op je krachtige desktop met de
grote, gekalibreerde monitor. Je koppelt
de externe schijf dan aan de desktopcomputer en kiest daar eenvoudigweg voor
File / Open Catalog (Bestand / Catalogus
openen) (zo open je de op reis aangemaakte catalogus zonder hem in je grote
‘Master’ catalogus te importeren) of File /
Import From Catalog (Bestand / Importeren uit een andere catalogus) wanneer je
de eerder aangemaakte Catalogus wel wil
invoegen in je grotere, ‘Master’ Catalog.
Met enige planning en na een beetje oefening is het helemaal niet zo ingewikkeld
als het lijkt. Je kan altijd even oefenen met
een paar testfoto’s en testcatalogi.
Ook het omgekeerde scenario komt vaak
voor: stel dat je werkt met één Master
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Synchroniseren
Gevorderde gebruikers:
er bestaat een optie om
dezelfde catalogus toch op
meerdere computers te
synchroniseren via DropBox
of een vergelijkbare dienst.
Je leest meer over deze –
experimentele – procedure
in Case 1 in de download.

Mac-gebruikers
Wanneer je met Mac-computers werkt, kan het nog
eenvoudiger: je kan dan gewoon op de trein de nieuwe
Catalogus aanmaken op de
harde schijf van de laptop
zelf en de foto’s ook importeren op de harde schijf van
de laptop. Eenmaal thuis zet
je de Macbook uit en verbind
je hem met een FireWirekabel met de desktop-iMac.
Vervolgens start je de
MacBook op terwijl je de
T-toets ingedrukt houdt. Zo
zal je volledige MacBook
als een externe harde schijf
verschijnen in de Finder van
je iMac. Daar kan je dan
gewoon via Import From
Catalog (Importeren uit
een andere catalogus…)
navigeren naar de Catalogus op je als harde schijf
aangekoppelde MacBook en
zo de foto’s en de gegevens
overpompen naar je iMac!

2 De Catalogus
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Catalog op je krachtige desktop. Je kan
altijd een onderdeel (bijvoorbeeld een map
of een verzameling) van deze catalogus als
mini-catalogus – samen met de bijhorende
foto’s – exporteren naar een draagbare
harde schijf en deze meenemen naar een
klant. Zo kan je ter plekke op je laptop de
foto’s laten zien, in overleg met je klant de
gewenste foto’s uitkiezen en van ratings
voorzien en eventueel zelfs al licht bewerken. Terug thuis voeg je deze tijdelijke
catalogus met alle daar aangebrachte
wijzigingen weer samen met de Master
Catalogus.
Het mag dus duidelijk zijn: wie met
verschillende computers werkt, heeft
verschillende mogelijkheden. Veel zal
afhangen van de grootte van je catalogus
en van hoe vaak en hoe grote onderdelen ervan je op een andere computer wil

bewerken: indien je hoofdzakelijk met één
computer werkt, en slechts soms een deel
van je foto’s op een andere computer nodig
hebt, is het hierboven beschreven scenario
wellicht het beste. Indien de verhouding
waarin je beide computers gebruikt eerder
fifty/fifty is, dan gaat dat continue importeren van catalogi in elkaar al snel vervelen
en kan het beter zijn om de Catalogus en
de foto’s op één of twee aparte externe
harde schijven te plaatsen. De nieuwe
Smart Previews maken die optie nog een
pak interessanter: zo past mijn volledige,
90.000 foto’s tellende Catalogus, inclusief Smart Previews voor al mijn foto’s en
gewone previews voor de recentste foto’s,
op een supersnelle externe SSD-schijf van
256 gigabyte.
In Case 7 stellen we een aantal basisscenario’s nog eens schematisch voor.

Upgraden van oudere Lightroom-catalogi
Als je al met een oudere versie van
Lightroom werkte, dan zal je je catalogus
moeten upgraden naar Lightroom 4. Dat
gebeurt automatisch, al zorg je veiligheidshalve het beste voor een recente
back-up. Wanneer je Lightroom 5 voor

Lightroom 5 ontmaskerd
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het eerst opstart, zal het programma je
default (standaard) catalogus upgraden.
Wat er gebeurt is dat Lightroom een
kopie maakt van je oudere catalogus.
Indien deze nog de standaard naam
‘Lightroom 4.lrcat’ had, maakt Lightroom
daar voor de geüpgrade kopie ‘Lightroom
5.lrcat’ van. Indien je de catalogus vroeger al eens een andere naam gegeven
had, dan zal Lightroom de oude naam
overnemen in de geüpgrade kopie, maar
er de extensie -2 achter aan zetten. Het
previews.lrdata bestand wordt dan ook
hernoemd met een -2 achteraan, zodat
het kan gebruikt worden met de geüpgrade catalogus. In je catalogusmap
vind je bijgevolg de oude en de nieuwe
Lightroom-catalogus naast elkaar. Eens
je geverifieerd hebt dat de nieuwe catalogus werkt, kan je in principe het oude
Lightroom 4 .lrcat bestand verwijderen.
Vind je die -2 extensies niet zo netjes,
dan kan je die naam achteraf nog wijzigen. Hoe je dat doet lees je in case 21.
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Het upgrade-dialoogvenster. Met de knop Change (Wijzingen) kan je eventueel de door Lightroom voorgestelde plaats en naam van de geüpgrade Catalogus wijzigen.

Heb je meerdere catalogi die upgegrade
moeten worden, dan zal je ze één voor
één moeten openen via File > Open
Catalog (Bestand > Catalogus openen)
wat automatisch de upgrade-procedure

in gang zal zetten. Je zal dit dan voor elk
van deze catalogi moeten herhalen. Nog
een argument om met zo weinig mogelijk
catalogi (idealiter slechts één) te werken!

Importeren van een Photoshop Elements Catalogus
Wanneer Lightroom op je computer een
Photoshop Elements catalogus (aangemaakt met de Organizer van dat programma) aangetroffen heeft, verschijnt
in het File (Bestand) Menu een optie
(Upgrade Photoshop Elements Catalog)
om deze up te graden tot een nieuwe
Lightroom-catalogus die je dan desgewenst kan importeren (als catalogus) in je
eigenlijke Lightroom-hoofdcatalogus.
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Case 5: Mijn back-upworkflow
In mijn workflow staan alle fotobestanden
(behalve de meest recente, die nog bewerkt
moeten worden en daarom op de snellere
interne schijf van mijn computer staan) op
een Drobo 5D met vijf harde schijven van
elk twee Terabyte. Dit levert acht Terabyte
bruikbare ruimte op, terwijl één Terabyte
gebruikt wordt om het systeem te beschermen tegen het uitvallen van een schijf.
Hoewel het niet noodzakelijk is, staan alle
foto’s op de Drobo onder één hoofdmap, die
onderverdeeld is in submappen op datum.
Het voordeel hiervan is dat de volledige
fotocollectie makkelijk te verplaatsen is en
nog eens apart te back-uppen is. Indien die
externe back-up ooit aangewend zou moeten worden, hoef ik in Lightroom enkel de
koppeling te herstellen met de hoofdmap.
De submappen zullen dan automatisch
door Lightroom teruggevonden worden.

weggeschreven naar die Catalogus en dus
staat die maar liefst op een zo snel mogelijke harde schijf. Nieuwe foto’s worden van
de geheugenkaart via Lightroom ook naar
een mapje ‘LightroomWorkInProgress’ op
deze Solid State Drive gekopieerd en geimporteerd. De reden hiervoor is dat vooral
het bewerken van foto’s voor Lightroom een
intensieve aangelegenheid is, waarbij er
continu wisselwerking is tussen de foto’s
en de Lightroom-catalogus: door zowel de
nog te bewerken foto’s als de Catalogus op
de snelste schijf (in mijn geval de SSD) te
plaatsen, kan ik efficiënt werken. Helaas
is SSD-geheugen duur, zodat ik er maar
256 GB van heb. Daarom verplaats ik de
foto’s als ik ze eenmaal bewerkt heb naar
de Drobo, om terug plaats vrij te maken op
de SSD. Dat verplaatsen doe ik uiteraard via
Lightroom zelf.

Mijn computer zelf, een iMac, heeft twee
interne harde schijven: één supersnelle
SSD (Solid State Drive)-schijf met daarop
ondermeer alle programma’s. Daarnaast
heeft de computer ook nog een tweede,
‘gewone’ harde schijf die alle documenten
bevat. Om de prestatie te verhogen, staat de
Catalogus zelf ook op de Solid State Drive:
wanneer je in Lightroom aan het werken
bent, wordt er immers continu informatie

Om ook de Catalogus te beschermen
tegen problemen met de SSD-schijf van
de iMac, werd Lightroom zo ingesteld
dat telkens bij het afsluiten de catalogus
geback-upt wordt naar een andere schijf.
Het maakt niet uit welke, zolang het maar
een andere is! Na verloop van tijd mogen
de oudste catalogusback-ups overigens
gewist worden. Ten slotte – maar dit is een
algemene voorzorgsmaatregel – worden
alle gegevens en instellingen van de iMac
harde schijven sowieso via Time Machine
nog eens geback-upt naar een externe
harde schijf.

Oude back-ups
Lightroom plaatst je oude back-ups
in submappen van de locatie die je
aangaf in het back-up-dialoogvenster.
De naam van die submappen bevat de
datum en het uur waarop de back-up
gemaakt werd. Op den duur nemen
die back-ups veel plaats in, zodat
je altijd de oudste mag verwijderen.
Indien je een paar recente back-ups
hebt, is dat voldoende. Zorg ervoor
dat je tijdens het opruimen nooit per
ongeluk je originele catalogus verwijdert, natuurlijk!

Lightroom 5 ontmaskerd

Een ideale back-upworkflow voorziet ook
in een ‘off site-kopie’: een back-up van de
bestanden die op een andere plaats bewaard worden. Zo bescherm je jezelf tegen
brand of diefstal. Iedere week wordt in
principe een extra back-up gemaakt van de
gegevens op de Drobo (ik gebruik daarvoor
mijn vorige, tragere Drobo maar een andere
schijf werkt uiteraard ook, op voorwaarde
dat hij groot genoeg is) en van de gegevens
op de interne harde schijven. Deze backupschijven worden elders bewaard.
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Omdat ik mezelf ken (zag je ‘in principe’
staan in de vorige paragraaf?), en weet dat
die wekelijkse update van de off site-backup er niet altijd van komt, werk ik nu ook
met een extra online back-up. Ik gebruik
daarvoor Backblaze (www.backblaze.
com). Voor ongeveer 65$ per jaar kan ik
een onbeperkt volume (met uitzondering
van netwerkschijven) online back-uppen.
Wanneer je met zo’n online back-up begint,
kun je wel het beste een snelle en onbeperkte internetaccount hebben: het opladen
van de eerste back-up vraagt immers flink
wat bandbreedte en kan dagen, weken of
zelfs meer dan een maand duren. Daarna
worden enkel nog wijzigingen geback-upt
en dat gaat natuurlijk vlotter. Door deze
combinatie van drie veiligheidsvoorzieningen – een Drobo die me beveiligt tegen
het crashen van één schijf, en een gewone
backup van de harde schijven van mijn
computer, een extra off site-back-up, en
een online back-up – slaap ik ’s nachts een
stuk rustiger.
Na verloop van tijd zal je misschien ook
een hoop presets en templates aangemaakt hebben in Lightroom. Het verdient
aanbeveling om ook deze veilig te backuppen, indien je geen algemene back-up
van je computer maakt. Om te weten waar
Lightroom deze presets bewaart, kan je
het beste Show Lightroom Presets Folder
(Lightroom Voorinstellingenmap tonen)
aanklikken in het tabblad Presets (Voorinstellingen) van de Lightroom Preferences
(Voorkeuren).
In het tabblad General (Algemeen) van de
Catalogusinstellingen stel je de frequentie
in waarmee Lightroom je moet herinneren
aan het maken van een back-up. De optie
Test integrity before backing up (Integriteit
testen voordat er een back-up wordt gemaakt) laat je alvast altijd aan staan. Wanneer je ondervindt dat Lightroom trager
begint te werken, kan je Optimize catalog
after backing up (Catalogus optimaliseren
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3 maand
gratis proberen
Op www.morethanwords.be/discounts.html vind je een kortingscode
waarmee je Backblaze drie maanden
gratis kan uitproberen.

Backblaze houdt je op de hoogte hoe lang het nog duurt eer je bestanden gebackupt zijn.

na het maken van een back-up) aanvinken.
Je vindt dit commando ook terug onder File
/ Optimize catalog (Bestand / Catalogus
optimaliseren). Je merkt dat Lightroom je
in het dialoogvenster ook waarschuwt dat
een back-up van de catalogus geen backup van de foto’s zelf inhoudt: die moet je
apart back-uppen!
Ik heb mijn eigen back-up-workflow beschreven als voorbeeld. Het is echter geen
absolute must dat je op dezelfde manier of
evenveel back-ups maakt. Mijn back-upworkflow werkt voor mij en misschien ken
je zelfs betere of snellere manieren om te
back-uppen. De bedoeling van deze Case
was vooral om je bewust te maken van
het feit dat je hoe dan ook minstens één,

bij voorkeur off site te bewaren, back-up
moet hebben van – wat Lightroom betreft
– minstens je foto’s en je Catalogus. Alleen
een Drobo of een ander type van Raidsysteem volstaat daarbij niet: dat beveiligt
je immers enkel tegen het stuk gaan van
één schijf in de hele configuratie. Wanneer
de raid-controller (die de spreiding van de
data over de schijven regelt) stuk gaat of je
Raid-systeem zelf gestolen wordt, ben je
alsnog de pineut.
Er is een IT-spreekwoord dat stelt dat het
niet de vraag is of een harde schijf kapot
gaat, maar wanneer ze kapot gaat. Bovendien kan er kan brand of diefstal uitbreken
of kan je per ongeluk foto’s of je Lightroomcatalogus verwijderen.
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Case 6: Werken met project- en archiefcatalogi (Pro-case)
Eerder vermeldden we al dat het werken
met kleine, compacte projectcatalogi en
één centrale archiefcatalogus voor sommigen een optie kan zijn om de snelheid
van werken te combineren met het gemak
van één groot doorzoekbaar archief. Als
voorbeeld nemen we de workflow van
een huwelijksfotograaf. Zoals het schema
samenvat, komt het erop neer dat je één
catalogus per huwelijk aanmaakt en vervolgens in die aparte catalogi het grote werk
doet (ontwikkeling, trefwoorden toekennen,
enzovoort). Zodra een huwelijksreportage is
afgewerkt, worden de afgewerkte catalogus samen met de foto’s geïmporteerd in
de grote archiefcatalogus. Zo heb je een
kleine, flexibele en snelle catalogus wanneer dat het meeste voordelen biedt en kan
je toch van de voordelen van één enkele
catalogus genieten wanneer het zware
werk achter de rug is.
1 Met File / New Catalog (Bestand /
Nieuwe Catalogus) maak je één keer
een – voorlopig lege – catalogus aan,
die je Archief noemt 1. Je kan deze
archiefcatalogus in een map op je
computer zetten, maar je kan hem ook
op een externe harde schijf plaatsen die
je specifiek voor dat doeleinde reserveert. Voorlopig doen we niets met deze
archiefcatalogus.
2 Telkens wanneer je een huwelijk gefotografeerd hebt, maak je daarvoor een
aparte catalogus aan en importeer je de
beelden daarin. Je geeft deze catalogus een logische naam, waar naast de
datum bijvoorbeeld ook de naam van
het koppel in vermeld staat. Zo heb je na
verloop van tijd bijvoorbeeld de catalogi
20090613_Sefel en 20090620_Vandergracht.lrcat.
3 Je werkt in elke afzonderlijke catalogus
en voorziet de foto’s van bewerking,
trefwoorden en quoteringen. Uiteraard
stel je Lightroom ook zo in dat elke
Lightroom 5 ontmaskerd

Doorzoekbaar
Huwelijk 1

afgewerkt

archief

+ back-up

afgewerkt

Huwelijk 2
+ back-up

afgewerkt

Huwelijk 3
+ back-up
huwelijkscatalogus geback-upt wordt op
een andere schijf.
4 Als je een bepaald huwelijk volledig
afgewerkt hebt, dan open je de catalogus Archief.lrcat en importeer je het
afgewerkte materiaal via File / Import
From Another Catalog 2 (Bestand /
Importeren uit een andere catalogus)
door naar dat lrcat-bestand te bladeren
en de optie Choose (Kiezen) te kiezen
3. Als je werkwijze erin bestaat om de
archiefcatalogus en foto’s op een aparte,
externe harde schijf te zetten, dan
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Nadeel van importeren
Het importeren van één catalogus in
een andere heeft – behalve het feit
dat het dialoogvenster niet uitblinkt
in toegankelijkheid – nog een groot
nadeel: ingestelde Publish Services
(services voor publiceren, zie pagina
290) gaan namelijk niet mee over in
een Catalogus-transfer. Of dat voor
jou een nadeel is, zal afhangen van of
je vaak met Publish Services werkt.
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kopieer je de foto’s zelf mee naar die
harde schijf. Je kiest dan 4 Copy new
photos to a new location and import
(Nieuwe foto’s naar een nieuwe locatie
kopiëren en importeren). Daaronder
druk je op de knop Choose en navigeer
je naar de externe harde schijf waarnaar
de foto’s gekopieerd worden.
Indien de Archiefcatalogus en foto’s op
dezelfde schijf staan als je aparte projectcatalogi, kies je Add New Photos to
Catalog without Moving (Nieuwe foto’s
aan catalogus toevoegen zonder ze te
verplaatsen): de foto’s staan immers al
op de harde schijf van je computer van
toen je er nog in de projectcatalogus
mee aan de slag was!

tenminste indien je in stap 4 gekozen
hebt voor Copy new photos to a new location and import en niet voor Add new
photos to catalog without moving. In dit
laatste geval mag je uiteraard enkel de
huwelijkscatalogus verwijderen en niet
de foto’s!

5 Je zorgt uiteraard voor een back-up van
de archiefcatalogus zelf én van de foto’s
die erin opgenomen zijn.

7 Je herhaalt deze procedure bij elk afgewerkt huwelijk.

6 Op het moment dat je een huwelijkscatalogus geïmporteerd hebt in de archiefcatalogus, kan je best de oorspronkelijke individuele catalogus in principe
verwijderen. Alle metadata over de foto’s
zitten nu immers ook in de archiefcatalogus. Je kan ook de foto’s waarnaar die
projectcatalogus verwees verwijderen,

8 Als je nu een portfolio met je beste werk
wil samenstellen, dan open je eenvoudigweg de archiefcatalogus en zoekt
naar je beste foto’s, of je zet een Slimme
verzameling op die dat werk voor jou
doet. Hiervan kan je dan een presentatie,
afdruk, webgalerij of fotoboek maken in
de respectievelijke output-module.
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Case 7: Scenario’s voor een computerset-up
Het mag ondertussen duidelijk zijn dat je –
in functie van je eigen noden en gewoontes
als fotograaf en de computerhardware die
je ter beschikking hebt – het beste even
kunt nadenken over hoe je met Lightroom
zal werken. Hieronder vind je enkele verschillende scenario’s die je kan aanpassen
aan je eigen situatie. Ze gelden slechts
als een indicatie en beogen geen volledigheid. Het belangrijkste is dat je een inzicht

krijgt in wat mogelijk is en wat voor jou een
goede configuratie kan zijn.
De nieuwe Smart Previews maken nog
meer flexibele workflows mogelijk.
De back-up-voorstellen hier beperken zich
ook tot je Lightroom-catalogus en je foto’s.
In de praktijk zal je wellicht ook word-documenten, excel sheets en dergelijke meer
willen back-uppen!

Eén laptop met externe harde schijven
De harde schijf van laptops is vaak beperkt.
Een goede strategie is om:
• de Catalogus met de previews op de
laptop zelf te zetten (dat zal normaliter
immers de snelste schijf zijn).
• je foto's zelf op een (of meerdere)
draagbare en schokbestendige externe
harde schijven te plaatsen.
Waar?

Wat?

Interne HD laptop

•
•
•

Catalogus
Previews
Smart
Previews

(Schokbestendige)
externe HD

•
•

Foto’s
Catalogus
Back-up

Grote externe
HD (buitenshuis
bewaren)

•

Back-up van
foto’s
Extra back-up
van Catalogus

•

Lightroom 5 ontmaskerd

• van zowel je Catalogus als je foto’s
back-ups te maken op nog een andere
externe harde schijf die je elders bewaart.
Dit maximaliseert je productiviteit: je
kan Library (Bibliotheek)-taken uitvoeren (trefwoorden toevoegen, sorteren,
filteren en collecties aanmaken) en dit
zelfs zonder dat je de draagbare schijf
met de foto’s mee hebt. Meer nog,
indien je voor je foto’s Smart Previews
aangemaakt hebt, kan je zelfs zonder
de foto-schijf mee te hebben je foto’s
in Lightroom bewerken op basis van
die Smart Previews. Het bewerken via
Smart Previews heeft wel een aantal
beperkingen, die we op pagina 56 overlopen. Wil je helemaal compromisloos
kunnen bewerken en in hoge resolutie
afdrukken of exporteren, dan neem
je de, draagbare foto-harddisk mee,
waarop je meteen ook de back-up van
je Lightroom-catalogus kan onderbrengen.
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Eén laptop met externe
harde schijven: variatie op
de vorige set-up
Deze optie is een geoptimaliseerde versie
van de vorige, en is geïnspireerd op mijn
eigen workflow die ik in Case 5 voorstelde.
Door de recente foto’s die je nog niet
bewerkt hebt mee op de interne schijf van
de laptop te plaatsen, bereik je een goed
compromis tussen snelheid van werken en
schijfgebruik. Bovendien kan je die recente
foto’s dan ook probleemloos bewerken, niet
alleen in Lightroom maar ook in Photoshop
of plug-ins (Smart Previews kan je enkel
in Lightroom’s eigen ontwikkelmodule
bewerken).
Waar?

Wat?

Interne HDlaptop

•
•
•
•

Catalog
Previews
Smart Previews
Nog in de Develop Module
te verwerken
foto's

Schokbestendige
externe HD

•

Reeds bewerkte Foto’s
Catalogus
back-up

Grote externe
HD (buitenshuis
bewaren)

•

•

•

Back-up van
foto’s
Back-up van de
catalogus
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Eén desktop
Dit scenario lijkt sterk op het eerste, maar
het verschil zit hem in het feit dat je kan
opteren om zowel de catalogus als de foto’s
op de interne harde schijf te zetten indien
die groot genoeg is. Vergeet ook hier niet
om back-ups te maken. Idealiter heb je nog
een online back-up, of een tweede back-up
van alles, die je buitenshuis bewaart.
Waar?

Wat?

Interne HD desktop

•
•
•
•

Back-up 1: Grote
externe HD

Tweede grote externe HD (buitenshuis bewaren) en/of
Online Back-up

•
•
•

Catalog
Previews
Smart
Previews*
Foto’s
Back-up van
foto’s
Back-up van
de Catalog
Extra backup

* Wanneer je enkel met één desktop-computer
werkt en al je foto’s op de interne schijf van die
computer staan, heeft het aanmaken van Smart
Previews niet zoveel zin.

Een alternatief met een Raid-systeem:
Waar?

Wat?

Interne HD desktop

•

Catalog

Raid 1-systeem

•
•
•

Foto’s
Previews
Smart
Previews**
Back-up van
de Catalog

•
Grote externe HD
(buitenshuis bewaren) en/of Online
Back-up

•

•

Back-up van
gegevens op
Raid 1-systeem
Back-up van
interne HD
desktop

** Smart Previews kunnen handig zijn om je
workflow te versnellen wanneer je foto’s zelf op
een tragere externe schijf staan. Case 8 vertelt
je meer hierover.

Ook hier kan je uiteraard elementen uit het
vorige schema combineren: zo kan je bv.
recent, nog te bewerken werk op de interne
schijf van de desktop plaatsen en oudere
foto’s op een grotere maar tragere externe
schijf.

Afwisselend werken met
twee computers
(laptop en desktop)
Hiervoor zijn een tweetal scenario's
mogelijk, in dalende mate van eenvoud en
handigheid:
A De catalogus afwisselend
op de ene of de andere computer openen
Je werkt met één catalogus die, samen met
de Previews en eventuele Smart Previews
op een draagbare schijf staat. De foto’s
kunnen op dezelfde draagbare schijf staan,
op andere externe harde schijven of op
netwerkschijven. Je sluit de harde schijf
met de catalogus aan op de pc waarmee je
op dat moment wil werken. Omdat er maar
één catalogus is, zullen er geen conflicten
optreden. Zorg er wel voor dat je Lightroom
netjes afsluit, vooraleer je de harde schijf
verwijdert. Daarna kan je de schijf met de
Catalogus (en indien nodig ook de schijf
met de foto’s) aankoppelen aan de andere
computer en daar verder werken. Indien je
voor al je foto’s Smart Previews gemaakt
hebt, kan je op om het even welke computer waar je de externe schijf aan aankoppelt (en waar Lightroom 5 op geïnstalleerd
staat) je foto’s bewerken. Case 8 gaat dieper in op deze workflow die dankzij Smart
Previews een pak beter geworden is.
B De configuratie Meest gebruikt –
Minder gebruikt
In dit geval staat de catalogus op één van
de twee computers, meestal de krachtigste
waarop je het meeste werkt. Als je op de
andere computer (bijvoorbeeld een laptop)
aan bepaalde foto's wil werken, dan transfereer je deze bestanden via File / Export
as Catalog (Bestand / Exporteren als
Catalogus) en File / Import from Another
Catalog (Bestand / Importeren uit andere
catalogus).
In Pro-case 10 wordt deze procedure helemaal uitgespit.
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Case 8: Mogelijke workflows op basis van Smart Previews
Smart Previews zijn een van de interessantste nieuwe features van Lightroom 5 en
ze kunnen je workflow gevoelig verbeteren.
Soms zelfs zonder dat je het weet: tijdens
de recente Professional Imaging beurs in
Nieuwegein, Nederland had ik de eer had
om de wereldwijd eerste publieke voorstelling van de beta-versie van Lightroom 5
te verzorgen. Ik had de Advanced Healing
Brush (zie pagina 200), Upright (zie case 39)
en het Radial Filter (zie case 36) al voorgesteld. Tot slot van de demo wou ik even mijn
externe fotoschijf afkoppelen om te tonen
dat je dankzij Smart Previews gewoon
verder kan werken in de Ontwikkelmodule,
toen bleek dat die schijf eigenlijk de vollledige demo al afgekoppeld was! Op die
manier had ik meteen het grote voordeel
van deze nieuwe soort voorvertoningen
aangetoond.
Ongeacht de grootte van het origineel, is
een Smart Preview beperkt tot 2540 pixels
aan de langste zijde. Deze vaste, lagere
resolutie gecombineerd met de interne
compressie en de lagere bit-diepte (8 bits
in plaats van 12 of 14 bits) maken dat een
Smart Preview vrij klein is: tussen de één
en anderhalve megabyte. Voor alle duidelijkheid: Smart Previews zijn geen miniraws: qua kwaliteit en bestandsgrootte
situeren ze zich ergens tussen raw en JPG.
Ze zijn enkel bedoeld als een tijdelijke
‘stand-in’ voor je originelen wanneer deze
laatste niet beschikbaar (‘offline’) zijn en
zijn uiteraard niet bedoeld als een definitieve vervanging ervan! Wanneer je de schijf
met de originelen terug aankoppelt, worden
de wijzigingen die je op de Smart Previews
uitvoerde, ‘doorgestuurd’ naar en toegepast
op de originelen.
Door hun geringe grootte passen Smart
Previews vaak op een compacte, snelle
externe schijf (bv. een SSD schijf): zo wegen
alle Smart Previews van mijn 90.000 foto’s
tellende catalogus nog ongeveer 80 gigabyte.
Lightroom 5 ontmaskerd

Smart Previews kunnen al tijdens het importeren gemaakt worden door ‘Build Smart Previews’ (Slimme voorvertoningen maken) aan te
vinken bij File Handling (Bestandsafhandeling)
in het importdialoogvenster. Je kan echter ook
later nog Smart Previews aanmaken voor een
selectie foto’s via Library > Previews > Build
Smart Previews (Bibliotheek > Voorvertoningen > Slimme voorvertoningen maken).

Wanneer de originelen niet beschikbaar zijn,
maar er een Smart Preview bestaat, wordt dit
in de rasterweergave van de Bibliotheekmodule
weergegeven met dit symbooltje.

‘Offline’ en ‘Online’
Met betrekking tot Smart Previews en de foto’s die ze vertegenwoordigen, zal je vaak
de termen ‘Offline’ en ‘Online’ horen. Deze termen slaan niet op het online of offline
zijn van internet, maar op het al dan niet verbonden zijn van de schijf waar de originelen op staan. Wanneer we zeggen dat een originele foto ‘offline’ is, bedoelen we
in dit boek dat de schijf waar de foto op staat, niet aangekoppeld is. Is de schijf wel
aangekoppeld, dan is de foto ‘online’.
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Smart Previews vind je terug in een smart previews.lrdata bestand in dezelfde map als je Catalogus,
naast die Catalogus en naast de ‘gewone’ previews die vooral in de bibliotheekmodule gebruikt
worden.

is vaak beperkt. Daarom beslissen veel
laptopgebruikers om vroeg of laat hun
foto’s op een externe harde schijf onder te
brengen (zie ook case 26). Indien je de catalogus, de ‘gewone’ Previews en de Smart
Previews op de interne schijf van de laptop
laat staan, kan je voortaan op je laptop
overal met je foto’s werken, zelfs als de
originelen ‘offline’ zijn. Je kan zelfs foto’s in
lagere resolutie afdrukken, verzenden via
mail, op Facebook plaatsen of in Publish
Services onderbrengen.
Deze workflow is heel eenvoudig en transparant: wanneer het origineel online werkt
Lightroom daarmee. Wanneer het origineel
offline is, maar je hebt voorafgaandelijk
(of al tijdens het importeren) een Smart
Preview gebouwd, dan werkt Lightroom
daarmee tot het origineel terug online is!
2 Met twee computers en een ECS
(Externe Catalogus Schijf) werken

Mijn catalogus ‘bevat’ bijna 90.000 foto’s die samen ongeveer 2 terabyte aan harde schijfruimte
innemen. De Smart Previews voor al deze foto’s ‘wegen’ slechts ongeveer 80 GB, dus minder dan
4 procent. Hoe meer jouw camera een ‘megapixelkanon’ is, hoe lager dit percentage zal zijn. Dit
kleine percentage extra harde schijf ruimte laat je toe om ten volle te genieten van de voordelen en
workflows die we in deze case voorstellen.

Laptop & Desktop Image © Beboy | www.fotolia.com

1 Werken met een laptop (of een
andere computer met beperkte harde
schijfruimte).

Veel fotografen hebben slechts één computer; in steeds meer gevallen is dat een
laptop. Die biedt namelijk het voordeel van
draagbaarheid maar de hardeschijfruimte

Thuis

Lightroom Programma
Lightroom Catalogus
Lightroom Previews
Lightroom Smart Previews

Nogal wat fotografen hebben twee computers: een laptop en een desktop. Je weet al
dat je je Lightroom Catalogus niet op een
netwerkschijf kan plaatsen. Indien je catalogus op de interne schijf van je desktop
stond en je wilde (een deel van) je foto’s
bewerken op de laptop, dan moest je vóór
Lightroom 5 die foto’s als een catalogus exporteren naar een externe schijf, die schijf
aankoppelen aan je laptop, de geëxporteerOnderweg

Foto’s

Lightroom Programma
Lightroom Catalogus
Lightroom Previews
Lightroom Smart Previews

Foto’s bewerken onderweg is mogelijk,
dankzij Smart Previews
Wanneer je je foto’s op een externe schijf plaatst (ik gebruik een Drobo 5D met Thunderbolt en USB3 aansluiting daarvoor) of op een netwerkschijf
maar je de Catalogus zelf (en bijgevolg de (Smart) Previews op de interne schijf van je laptop, kan je altijd en overal je foto’s bewerken in Lightroom.
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Op kantoor

Foto’s

Lightroom Programma

Lightroom Catalog
Lightroom Previews
Lightroom Smart
Previews
ECS

Thuis/Onderweg

Lightroom Catalog
Lightroom Previews
Lightroom Smart
Previews
ECS

Lightroom Programma

Thuis of onderweg werken op
de laptop is mogelijk dankzij
Smart Previews

Terug op kantoor

Foto’s

Lightroom Programma

Lightroom Catalog
Lightroom Previews
Lightroom Smart
Previews
S
C
E

Power Tip

Bewerkingen die onderweg of thuis met de laptop uitgevoerd werden, worden
automatisch getransfereeerd naar de hoge-resolutie originelen

In mijn persoonlijke workflow bevat mijn Lightroom Catalogus verwijzingen naar zo’n 90.000 foto’s.
Deze bevinden zich op een nieuwe Drobo 5D waar ze ongeveer 2 terabyte aan plaats innemen.
De Catalogus, Previews en Smart Previews staan op een externe 256 GB SSD Lacie Thunderbolt schijf.
De Smart Previews ‘wegen’ amper 80 gigabyte. De grootte van de ‘gewone’ previews (die groter zijn
dan de Smart Previews) kan ik onder controle houden via de opties in de File Handling (Bestandsafhandeling) afdeling dat te vinden is onder Lightroom > Catalog Settings (Catalogusinstellingen)
(Mac) of Edit (Bewerken) > Catalog Settings (Catalogusinstellingen) (Win). Wanneer ik op mijn laptop wil werken, sluit ik Lightroom op mijn desktop computer af, verwijder de ECS en koppel hem aan
de laptop aan, start Lightroom op, open de Catalogus van op de ECS en werk van daar uit. Wanneer ik
klaar ben op de laptop, sluit ik daar Lightroom af, koppel de ECS af, verbind die terug met de desktop,
start Lightroom op, open de Catalogus vanaf de ECS en alle wijzigingen die ik ondertussen gemaakt
had, worden automatisch doorgestuurd naar de hoge resolutie originelen op de Drobo.

Lightroom 5 ontmaskerd

de catalogus openen op je laptop, de foto’s
bewerken en dan die gewijzigde catalogus
terug importeren in je hoofdcatalogus op je
desktop. Indien dit ingewikkeld klinkt is het
omdat het ook vrij ingewikkeld is: beslist
iets voor meer gevorderde gebruikers en
ook niet iets wat je een paar keer per dag
wil doen. Voor het geval het toch nodig zou
zijn, loodst case 10 je hierdoor.
Het alternatief was dat je je Catalogus – en
ook je foto’s – op één of meerdere externe schijven moest hebben en die dan
aankoppelde op de computer waar je op dat
moment mee wou werken. Maar een grote
externe schijf neem je niet zomaar even mee!
Smart Previews in Lightroom 5 bieden een
oplossing: deze bestaat er in om je Catalogus
(en bijgevolg de Previews en Smart Previews)
op een snelle externe schijf te plaatsen (ik
noem die de ECS voor ‘Externe Catalogus
Schijf’ maar dat is uiteraard geen officiële
term). Zorg ervoor dat die ECS zo snel mogelijk is (bij voorkeur een snelle 7.200 RPM
schijf of beter nog: een Solid State Drive) én
dat de schijf ook een snelle interface heeft:
USB3 of als je met een recente Mac werkt:
Thunderbolt. De foto’s zelf kunnen op de
interne schijf van je desktop computer of nog
een andere externe schijf staan.
Je plugt dan eenvoudigweg de ECS in bij de
computer waar je op dat moment wil mee
werken. Op de desktop werk je dan met de
originelen ‘online’, op je laptop werk je op
de Smart Previews.
Een ding wat je in de gaten moet houden in
dit scenario is je Catalogus-back-up: zorg
dat je nog rigoureuzer dan anders back-ups
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Indien je meteen ook de Mac- en
Windows-probeerversies van Lightroom 5 (die je van de Adobe website
kan downloaden) in een mapje op je
ECS plaatst, kan je letterlijk overal ter
wereld je catalogus openen, zelfs als
je je eigen computer niet bij je hebt:
gewoon de probeerversie installeren
op om het even welke (compatibele)
computer en je kan aan de slag!
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Zelf gebruik ik deze 256 GB Lacie Rugged Thunderbolt SSD schijf als mijn ECS. Deze bestaat
in 128, 256 en 512 GB SSD versies en in een
klassieke, 1TB ‘roterende’ schijf versie. De Lacie
Rugged Thunderbolt is de enige schijf die ik ken
die tegelijkertijd een USB3- én een Thunderbolaansluiting heeft. SSD’s (Solid State Drive) zijn
duur maar het is het snelste geheugen wat er
momenteel bestaat. Het is ook veiliger in een
mobiele omgeving dan klassieke schijven omdat
het geen bewegende delen omvat. Het goede
nieuws is dat de prijzen gestaag zakken en – als
je enkel je Catalogus en je voorvertoningen op
de SSD wil plaatsen, je niet zo’n groot exemplaar nodig hebt.

Catalogus op ECS
Als je catalogus op een ECS staat
zorg je er uiteraard best voor dat de
back-ups van die catalogus gebeuren
op een interne schijf, bijvoorbeeld die
van je desktop computer.

maakt, want externe schijven lopen natuurlijk een hoger risico om verloren te raken
of gestolen te worden (en in het geval van
klassieke, roterende schijven stuk te gaan).
Maak je Catalogus-back-ups dus op de interne schijf van de desktop of van de laptop
(of alternerend op elk van beide) en verifieer
in het back-updialoogvenster of Lightroom
wel naar de juiste schijf back-upt.
3 Met twee computers werken maar de
catalogus op de interne schijf van één
van de computers houden.
De procedure die ik hierboven uitlegde is
heel eenvoudig en transparant. Het grootste nadeel is dat je nog altijd één externe
schijf met je mee moet nemen. Op treinen
of vliegtuigen waar plaats echt beperkt is,

kan zelfs dat vervelend zijn. In dat geval zou
je ervoor kunnen opteren om de Catalogusmap (die je catalogus, Previews en Smart
Previews bevat) te verplaatsen (eventueel
via tussenkomst van een externe schijf) van
de ene interne schijf (die van je desktop)
naar de andere (die van je laptop). Verplaatsen is beter dan kopiëren, want als er
meerdere versies van je catalogus in omloop zijn, open je voor het weet een oudere
versie in plaats van de meest recente en
het kan eventjes duren eer dat opvalt! Deze
‘verplaatsen’ procedure is vooral handig
wanneer je weliswaar op twee computers
wil kunnen werken, maar de periodes
waarop je onafgebroken op één van beide
werkt, vrij lang zijn.
4 Andere voordelen van Smart Previews
Zelfs als je niet geïnteresseerd bent om
via Smart Previews je foto’s op een andere
computer te bewerken, kan je er toch nog
je voordeel mee doen en kan het bijgevolg
toch nog nuttig zijn om ze aan te maken:
Ten eerste zorgen Smart Previews er voor
dat de schuifregelaars in de Ontwikkelmodule sneller ‘vrijgegeven’ worden wanneer
je in een Lightroom-sessie voor het eerst
naar deze module overschakelt.
Ten tweede vormen ze een soort lage-resolutie back-up: indien er iets zou gebeuren
met je originelen en je hebt geen back-up,
zijn Smart Previews beter dan niets!
Ten derde, indien je Catalogus op de interne
schijf staat maar je foto’s op een trage, externe schijf of een netwerk schijf en je last
hebt van die tragere snelheid, zou je er voor
kunnen opteren om die schijf doelbewust
af te koppelen en zo Lightroom verplichten
om met de Smart Previews in plaats van
met de originelen te werken.
5 Status-indicatoren
Onder het histogram in de Bibliotheek- en
Ontwikkelmodule vind je in Lightroom 5
een statusbalk die weergeeft of er al dan
niet reeds een Smart Preview van een foto
gemaakt is.
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Gevorderde Mac-gebruikers kunnen Disk Utility
(Schijfhulpprogramma), dat je vanuit een Finder
venster kan bereiken via Go > Utilities > Disk
Utility, gebruiiken om een schijf te koppelen of
te ontkoppelen zonder fysiek de kabel uit de
USB, Firewire of Thunderbolt poort te moeten
uit- en inpluggen.

Wanneer je in de Rasterweergave van
de Bibliotheekmodule meerdere foto’s
geselecteerd hebt krijg je meerdere icoontje met nummertjes s te zien onder het
histogram: van links naar rechts:
1 Originele foto’s die ‘online’ zijn maar
waarvoor nog geen Smart Previews
gemaakt zijn. In dit voorbeeld is er
van de 40 foto’s één foto een originele
foto die online is (m.a.w. hij staat op de
interne schijf of een andere schijf die
momenteel aangekoppeld is) maar er is
voor deze foto nog geen Smart Preview
gemaakt. Je kan deze foto bewerken in
de Ontwikkelmodule, maar enkel zolang
de schijf waar de foto op staat, aangekoppeld blijft.
Klikken op het icoontje opent een dialoogvenster waarmee je Smart Previews
kan aanmaken.
2 Originele foto’s die ‘online’ zijn en waarvoor reeds Smart Previews bestaan. In
dit voorbeeld gaat het om 6 van de 40
foto’s. Je zou de schijf waar de foto’s
op staan kunnen afkoppelen en verder
kunnen werken via de Smart Previews
indien je dat zou willen.
Klikken op het icoontje opent een dialoogvenster waarmee je Smart Previews
kan verwijderen.
In de praktijk
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3 Smart Previews bestaan, maar de
originele foto’s zijn niet beschikbaar
(‘offline’). In dit voorbeeld zijn 30 van
de geselecteerde foto’s eigenlijk Smart
Previews waarvan de originelen ‘offline’
zijn (normaliter op een niet-aangekoppelde schijf). Deze foto’s kunnen dankzij
de Smart Previews bewerkt worden en
zodra de schijf met de originele foto’s
terug aangekoppeld wordt, zullen de
bewerkingen overgezet worden naar de
hoge resolutie originelen.
Klikken op het icoontje opent een
dialoogvenster dat je vertelt dat de
originelen niet beschikbaar zijn, maar je
met de Smart Previews kan werken.

Lightroom 5 ontmaskerd

4 Ontbrekende bestanden. In dit voorbeeld ontbreken 3 foto’s volledig. Dit
wil zeggen: de originelen zijn offline en
er bestaan geen Smart Previews voor.
Je kan deze foto’s niet bewerken in de
ontwikkelmodule en, indien je geen
‘gewone’ bibliotheekpreviews had gemaakt, zal je ze zelfs niet kunnen zien
in de Bibliotheekmodule.
Klikken op het icoontje opent een dialoogvenster waarin je op zoek kan gaan
naar de ontbrekende foto’s.
Alhoewel deze informatie interessant kan zijn, moet je er rekening mee
houden dat om performanceredenen
de aantallen slechts steek houden voor
selecties van minder dan 1.000 foto’s.
Anders kan je bij de icoontjes aantallen
krijgen zoals 381+, wat zoveel wil zeggen als: ‘van je selectie zijn er 381 foto’s
die in deze categorie vallen, maar het
kunnen er evengoed meer zijn’.
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6 Toekomstige workflows
Onlangs werd door Lightroom Product
Manager Tom Hogarty een ‘sneak peek’
gegeven van een – momenteel nog in experimentele fase verkerende – Lightroomachtige iPad-applicatie: met zo’n applicatie
zou je dankzij Smart Previews je beelden op
je iPad kunnen bewerken en die wijzigingen
dan via ‘the cloud’ kunnen doorsturen naar
je hoger resolutie originelen op je eigenlijke
computer. We hebben duidelijk nog niet
het laatste gehoord in verband met Smart
Previews!
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Case 9: Lightroom en je iPad
Los van een mogelijke, door Adobe ontwikkelde tabletapp waar we op het einde van
de vorige Case naar verwezen, draait Lightroom voorlopig enkel op Windows en Mac
operating systemen, niet op tablets zoals
de iPad. De volgende apps laten je toch toe
om je iPad gedeeltelijk in te schakelen in je
Lightroom workflow:

PhotosmithApp
PhotosmithApp (www.photosmithapp.com)
laat je toe om beelden uit je Lightroom
Catalogus te synchroniseren met je iPad,
daar metadata zoals sterrenratings aan toe
te voegen, bijvoorbeeld ter plaatse bij een
klant, en dan vervolgens die wijzigingen
terug te synchroniseren met je Lightroom
Catalogus. Bewerken is evenwel niet mogelijk.

Mosaic View

Minimal Folio

Mosaic View (www.mosaicarchive.com) synchroniseert je Lightroom voorvertoningen
naar de servers van Mosaic, van waar je ze
dan op je iPad kan bekijken, op voorwaarde
dat je een internetverbinding hebt. De service is gratis te gebruiken voor de laatste
2000 beelden in je Catalogus. Grotere abonnementen zijn beschikbaar voor betalende
gebruikers en laten je toe om zelfs je Raw
bestanden zelf te back-uppen.

Minimal Folio (www.simonheys.com/
minimalfolio) is een presentatie-app voor
je iPad die perfect met Lightroom samenwerkt via de internetsynchronisatiedienst
DropBox. De workflow hier is dat je in
Lightroom één of meerdere (Smart) Published Folders (Gepubliceerde (Slimme) Mappen) opzet (zie Case 46) die de foto’s van
je keuze publiceren naar submappen van
de MinimalFolio map op je DropBox. Van
daaruit worden de foto’s dan via DropBox
gesynchroniseerd met je iPad en komen ze
netjes in Minimal Folio terecht waarbij elke
map een galerij wordt. Wanneer er in Lightroom foto’s aan de gepubliceerde (slimme)
mappen toegevoegd worden, foto’s in de
mappen geüpdate worden of er terug uit
verwijderd worden, zullen die wijzigingen bij
de volgende synchronisatieronde netjes op
je iPad doorgevoerd worden.
Naast deze ‘output-gerichte’ apps is er
ook nog een app die je iPad tot een extra
invoermedium omtovert, zodat je sommige
schuifregelaars van de Ontwikkelmodule
en toetsencombinaties van de Bibliotheekmodule kan bedienen via aanraking van je
iPad-scherm. Je maakt kennis met deze
app, ‘The Touch’, op pagina 86.
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Case 10: Het dialoogvenster ‘Import from Another Catalog’
in detail (Pro-case)
Een kleine waarschuwing vooraf: deze Case
is enkel bedoeld voor gevorderde gebruikers die met meerdere computers willen
werken en het werken met importeren en
exporteren van catalogi helemaal in de
vingers willen hebben. En passant geeft
deze Case nog een voorbeeld van hoe de
sterrennoteringen en de andere metadatavelden in Lightroom van pas kunnen komen
in een realistische gebruikerssituatie.
Stel: je hebt een hoofdcatalogus op je vaste
desktopcomputer waarin je al je huwelijksshoots bewaart. De meest recente huwelijksshoot is die van de familie Peeters. Je
hebt – om het eenvoudig te houden – 5 raw
foto’s Peeters001.NEF tot en met Peeters005.NEF die allemaal een basis-kleurenbewerking gehad hebben in Lightroom.
Je gaat naar de familie Peeters om de foto’s
te kiezen voor het album (met maximaal 5
foto’s zal het een eenvoudig album worden)
en wil daartoe hun huwelijksfoto’s meenemen en tonen via de Lightroom-licentie op
je laptop.
Op je vaste computer doe je het volgende:
1 Je selecteert de vijf foto’s.
2 Je sluit een externe harde schijf (of een
USB-stick) aan op de computer.

Lightroom 5 ontmaskerd

3 Je kiest File ➞ Export as Catalog
(Bestand ➞ Exporteren als Catalogus)
en vinkt aan ‘Export Selected Photos
Only’ (‘Alleen geselecteerde foto’s
exporteren) en ‘Include Negative Files’
(Negatiefbestanden exporteren), zodat
je de foto’s ook kan bewerken.
4 Je selecteert de externe schijf als
bestemming voor de geëxporteerde
catalogus en geeft hem een naam,
bijvoorbeeld Peeters.lrcat.
5 Je verbindt deze schijf met de laptop en
opent Peeters.lrcat bij de familie Peeters via File / Open Catalog (Bestand /
Catalogus openen).
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Je geeft nu ratings aan de foto’s waarbij
je afspreekt dat de coverfoto vijf sterren
mag krijgen en de andere foto’s die in
het boek mogen één ster. Zo geef je bijvoorbeeld foto 1 vijf sterren, foto’s 2 en 3
één ster) en beslis je dat foto 4 verwijderd mag worden (je markeert hem met
een X).
Omdat het een coverfoto wordt, kies je
er voor om de eerste foto vierkant uit te
snijden.
Van de derde foto maak je vanuit Lightroom een zwart-witconversie met de
plug-in Silver Efex Pro (zie hoofdstuk
acht). Dit maakt een zwart-witbestand
in TIFF-formaat aan, dat naast je originele raw-bestand komt te staan.
Van de vijfde foto, die geen sterren kreeg
en dus niet in het boek moet, willen de
Peeters wel een kleur en een zwart-wit
versie als afdruk. Je besluit een Virtuele
Kopie te maken en de foto in Lightroom
naar zwart-wit te converteren. In het
caption (bijschrift)-veld van beide foto’s
kan je eventueel ‘canvas’ noteren, da’s
wel zo handig.
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Import From Another Catalog (Importeren uit een andere catalogus) uit het
File (Bestand) menu.
9 Je navigeert naar de USB-stick en opent
Peeters.lrcat.
10 Je kiest bij Catalog Contents (Inhoud
catalogus): All Folders (Alle mappen).

De 'Peeters' catalogus na de wijzigingen die je er bij de familie Peeters aan aangebracht hebt.

De familie Peeters geeft je ook nog een
geheugenkaart met een foto die een
familielid gemaakt heeft en die ze ook
graag in het album zouden hebben.
Je importeert de foto, laat ons hem 001.
jpg noemen, in de catalogus Peeters.
lrcat, ergens op de USB-stick en geeft
hem een rating van één ster.
6 Na het einde van je bezoekje aan de
familie Peeters ziet je catalogus op de
USB-stick er zo uit (afbeelding onder):
7 Wat gebeurt er nu wanneer je de USBstick thuis weer terugkoppelt aan de
hoofdcomputer en de wijzigingen wil
transfereren naar je hoofdcatalogus?
Hieronder tonen we aan de hand van dit
voorbeeld de verschillende implicaties
die de keuzeopties hebben.
8 Je start Lightroom op je vaste computer
op, opent je Hoofdcatalogus en kiest

Wanneer de catalogus waaruit je importeert foto’s bevat die in de catalogus waarnaar je importeert,
zoek zijn, krijg je in het catalogusimportdialoogvenster extra mogelijkheden om te proberen die
zoekgeraakte foto’s te vervangen door de te importeren foto’s. In dit voorbeeld is dit uiteraard niet
van toepassing.
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11 Bij New Photos (Nieuwe Foto’s) heb je
drie opties.
Don’t import new photos (Geen nieuwe
foto’s importeren) zal de drie nieuwe
foto’s (de JPG van de vrienden, de TIF
aangemaakt door Silver Efex Pro en de
Virtuele Kopie) niet importeren, dus dat
is hier geen optie.
Add new photos to catalog without
moving (Nieuwe foto’s aan catalogus
toevoegen zonder ze te verplaatsen):
Dit zou de nieuwe foto’s wel toevoegen
aan de catalogus, maar de fysiek nieuwe
foto’s (de TIFF en de JPG) zullen blijven
staan op de plaats waar ze nu staan
(de geheugenstick). Dat is ook niet zo’n
beste keuze.
In dit geval is de optie Copy new photos
to a new location and import (Nieuwe
foto’s naar een nieuwe locatie kopieren en importeren) de juiste keuze.
Deze optie opent overigens een extra
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keuzemogelijkheid in het dialoogvenster
die je toelaat om te kiezen waarheen de
foto’s gekopieerd moeten worden.
Navigeer in dit dialoogvenster naar
de map waar de andere foto’s van de
familie Peeters staan en klik op Choose
(Kiezen). Indien je een foutje maakt, is
het niet zo erg, je kan altijd nog in Lightroom de nieuwe foto’s naar de juiste
plaats verplaatsen. Belangrijkst is dat
ze van de USB-stick gekopieerd worden.
12 Hierna moet je nog beslissen wat er met
de gewijzigde bestaande foto’s (Changed Existing Photos) moet gebeuren:
Bij Replace (Vervangen) kan je kiezen
voor Nothing (Niets): dat is uiteraard
niet de goede keuze. Dan kon je immers
even goed thuis gebleven zijn.
De derde optie Metadata, develop settings and negative files (Metagegevens,
ontwikkelinstellingen en negatief-
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bestanden) is een goede optie, maar
eigenlijk hoeven de negatiefbestanden
niet gekopieerd te worden: ze zijn immers niet gewijzigd, enkel de metadata
(sterrennoteringen en markeren als
reject) en de ontwikkelinstellingen (vierkante uitsnede, zwart-witconversie) zijn
gewijzigd en er is een nieuwe Virtuele
Kopie.
Daarom is in dit geval de meest efficiënte keuze Metadata and develop
settings only (Alleen metagegevens en
ontwikkelinstellingen).
De optie Preserve old settings as a
virtual copy (Oude instellingen bewaren
als een Virtuele Kopie) doet wat het belooft: de oorspronkelijke instellingen, die
door deze import op het punt staan te
worden overgeschreven door de nieuwe,
bewaren als een Virtuele Kopie). Dat is
hier niet gewenst zodat we dit uitvinken.
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Case 11: Enkele nuttige back-uptips
1 Stel Lightroom zo in – via Lightroom /
Catalog Settings (Lightroom/Catalogusinstellingen) (Mac) of Edit / Catalog
Settings (Bewerken / Catalogusinstellingen) (Windows) – dat het programma
je telkens bij afsluiten vraagt om een
back-up te maken 1. Je kan dit dan nog
via de Skip (Deze keer overslaan)-knop
overslaan, maar zo word je er op zijn
minst regelmatig aan herinnerd!
2 Zorg ervoor dat 2 Test Integrity before
Backing up (Integriteit testen voordat
er een back-up wordt gemaakt) in het
back-updialoogvenster aangevinkt staat.
Het laatste wat je wil, is dat je een corrupte database back-upt!
3 Zet de back-up van je Catalogus op
een andere schijf via de knop Choose
(Kiezen) 3. Je Catalogus kan immers
niet alleen corrupt worden, maar harde
schijven gaan vroeg of laat ook stuk.
Wil je echt maximale controle over je
Lightroom back-ups, dan bestaat er een
goedkope Lightroom-plug-in die precies
dat doet: TPG LR Back-up Plugin. Een
van de voordelen van deze plug-in is dat
hij je Lightroom-Catalogus-back-ups
met 90% kan comprimeren.
http://photographers-toolbox.com/products/mdawson/tpglrback-up/
4 Een back-up van je Catalogus is nog
geen back-up van je bestanden. Zorg
er dus voor om die ook te back-uppen,
uiteraard ook naar een andere harde
schijf dan degene waarop de originelen
staan.
5 Lightroom houdt standaard alle bewerkingen als metadata bij in de database.
Je moet die metadata dus wegschrijven
naar een XMP-bestand dat in je bestanden (bij JPG, TIFF en DNG) of ernaast
(bij cameraspecifieke raw-bestanden)
bewaard wordt, als je wil dat andere

programma’s zoals Bridge die bewerkingen kunnen lezen. Deze procedure
levert meteen ook een back-up van een
groot deel van je instructies.
Je kan het wegschrijven naar XMP automatisch laten gebeuren door Automatically write changes into XMP (Wijzigingen automatisch naar XMP opslaan)
aan te vinken in het tabblad Metadata
(Metagegevens) van de Catalog Preferences (Catalogusinstellingen) 4. Het
nadeel is dat Lightroom dan wat trager
kan werken, vooral wanneer je foto’s op
een tragere externe harde schijf staan.
Om die eventuele vertraging tegen te
gaan kan je ook op elk gewenst tijdstip
(bijvoorbeeld voor het afsluiten) manueel de XMP’s aanmaken in plaats van
automatisch. Dat doe je als volgt:
Op het einde van een sessie selecteer
je de gewijzigde bestanden en kies je
[Cmd]+[S] (Mac) of [Ctrl]+[S] (Win) (of
Metadata / Save Metadata to File (Metagegevens / Metagegevens opslaan in
bestand) in de Library Module). Je aanpassingen worden dan weggeschreven
naar XMP-bestanden. Houd er steeds
rekening mee dat informatie over virtual
copies enkel in de Lightroom-database
opgeslagen is.
6 Optimaliseer de catalogus af en toe.
Je kan in het back-up-dialoogvenster
Optimize catalog after backing up
(Catalogus optimaliseren na het maken
van een back-up) aan te vinken 5.
7 Zorg dat de harde schijf waarop Lightroom staat voldoende vrije ruimte heeft.
Als Lightroom slechts beperkte ruimte
heeft, dan kan het programma sneller
crashen. Zeker bij Solid State Drives
geldt dat je minimaal 20% ruimte vrij
moet houden.
8 Zorg ervoor dat je altijd de laatste versie
(momenteel 4) geïnstalleerd hebt!
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Oudere back-ups
Je kan Lightroom helaas niet zo instellen dat oudere (verouderde) backups automatisch verwijderd worden.
Je doet dat dus best zelf, na verloop
van tijd. Indien je de laatste paar backups (waarvan de integriteit gecheckt
is) bijhoudt, is dat voldoende Zorg er
enkel voor dat je niet per ongeluk het
origineel verwijdert!

In de praktijk
2 De Catalogus
– Case 11

in de praktijk
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Case 12: Je Lightroom-installatie
naar een andere computer overbrengen (Pro-case)
Hoe groot en sterk je huidige computer ook
is: vroeg of laat komt de tijd waarop je een
nieuwe wil. Bij mij is dat ongeveer om de
drie maanden, al slaag ik er meestal wel
in het verlangen een tijdlang de kop in te
drukken. Er zijn twee scenario’s:
A Je Catalogus en je foto’s staan op één
of meerdere externe schijven
Dit is het simpelste scenario: in dat
geval moet je enkel Lightroom installeren op de nieuwe computer, de externe
schijven aankoppelen en je kan al aan
de slag. Wellicht zal je echter graag ook
je voorinstellingen, sjablonen en presets
van de oude computer recupereren. Alle
presets zitten in een voorinstellingenmap, die nogal diep verborgen zit in de
mappenstructuur van je computer. Het
snelst vind je die map dan ook als volgt:
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1 Ga naar het tabblad Presets (Voorinstellingen) van de Lightroom Preferences (Voorkeuren).
2 Ongeveer halverwege het dialoogvenster vind je de knop Show Lightroom
Presets Folder (Lightroom voorinstellingenmap tonen).
3 Klikken op deze knop opent een venster
van je Finder of Verkenner. Je kan dan
gewoon alle submappen van deze map
kopiëren naar een externe schijf en van
die externe schijf terug over kopiëren in
de tegenhanger van deze voorinstellingenmap op je nieuwe computer.
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B Je Catalogus en je foto’s staan op een
interne schijf
In dat geval is de procedure iets langer. We
gaan er hier vanuit dat je ons advies opgevolgd hebt om alle geïmporteerde foto’s
onder te brengen in submappen van één
hoofdmap. Dat zal je leven immers een stuk
gemakkelijker maken.
1 Installeer Lightroom op je nieuwe computer.
2 Kopieer alvast je presets over op dezelfde manier als we hierboven uitlegden.
3 Zorg dat je een voldoende grote externe
harde schijf hebt die groot genoeg is
om alle foto’s die op de ‘oude’ computer
staan, te bevatten (als je niet zo’n grote
schijf hebt, kan je eventueel de transfer in een paar keer doen, maar dat is
omslachtiger).

in de praktijk
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4 Zorg ervoor dat de hoofdmap met al
je submappen ook in je Lightroommappenpaneel zichtbaar is. Dat doe je
desgewenst door op één van de mappen
in het hoogst zichtbare mapniveau te
rechtsklikken en Show Parent Folder
(Bovenliggende map tonen) te kiezen
(en deze procedure te herhalen totdat
de hoofdmap verschijnt in je mappenpaneel).
5 Zorg er nu voor dat je op je computer een recente back-up hebt van de
catalogus, voor het geval er iets mis zou
lopen, en sluit Lightroom af.
6 Kopieer, via je Verkenner of je Finder,
het catalogusbestand en de hoofdmap
met al je foto’s naar de externe schijf.
Indien je wil vermijden dat Lightroom de
map met de voorvertoningen opnieuw
moet aanmaken, kopieer je best het
bestand met de extensie previews.lrdata
mee.
7 Plug de externe schijf in op je nieuwe
computer en kopieer de catalogus-kopie
van de externe schijf naar waar je haar
wil hebben op de nieuwe computer. Doe
hetzelfde met de hoofdmap met daarin
al je foto’s.
8 Start nu Lightroom op de nieuwe computer en kies File > Open Catalog (Bestand > Catalogus openen), navigeer
naar de gekopieerde catalogus en open
die.

Verschillende
operating systems
Tip: wanneer je tussen verschillende
besturingssystemen migreert, is het
aan te bevelen dat die externe schijf
FAT32 geformatteerd is.

9 De hoogste niveau-map in Lightrooms
mappenpaneel zal normaal een vraagteken hebben, omdat deze map niet
meer op exact dezelfde locatie staat als
waar de catalogus hem verwacht. Geen
probleem, dat lossen we op!
10 Rechterklik op de map met het vraagteken en kies Find Missing Folder
(Ontbrekende map zoeken) en navigeer
in het daaropvolgende dialoogvenster
naar de plaats op de harde schijf waar
je de hoofdmap met alle submappen
met foto’s gekopieerd hebt. Doordat je
de hoofdmap teruglinkt, linkt Lightroom
zelf alle daarin aanwezige submappen
terug. Mooi, niet?
11 Indien je wil, kan je nu nog alle foto’s
selecteren en er via Library > Previews
(Bibliotheek > Voorvertoningen) voor
kiezen om Standaard of 1:1 voorvertoningen te genereren. Kies je hiervoor,
laat je computer dan maar een nachtje
kauwen op deze opdracht! Tenzij je de
voorvertoningen mee gekopieerd had
zoals in punt 6 aangegeven.
P.S. Een alternatief is het volgende:
indien je foto’s niet netjes in één hoofdmap zitten (kortom, indien de structuur
van je fotomappen een zootje is), zou je
kunnen werken met export from catalog
en import from catalog.
Selecteer alle foto’s in de Lightroomcatalogus op je oude computer en kies
File > Export as Catalog (Bestand >
Exporteren als catalogus). Duid aan
dat je alle foto’s wil exporteren, inclusief
de negatieven maar laat de previews
achterwege: die kun je beter opnieuw
opbouwen op de nieuwe computer.
Maak op je nieuwe computer, waarop
je Lightroom geïnstalleerd hebt, een
nieuwe, blanco catalogus.
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Kies dan File > Import from another
Catalog (Bestand > Importeren uit een
andere catalogus), navigeer naar de net
geëxporteerde catalogus en selecteer
die.
In het daaropvolgende dialoogvenster kies je dan Move new photos to a
new location (Nieuwe foto’s naar een
nieuwe locatie kopiëren en importeren)
indien je de fotobestanden wil verplaatsen naar een andere locatie (bijvoorbeeld de interne schijf van de nieuwe
computer) of kies Add new photos to
catalog without moving (Nieuwe foto’s
aan catalogus toevoegen zonder ze te
verplaatsen) indien je ze gewoon op de
draagbare schijf wil laten staan.
Deze procedure heeft een aantal nadelen. Ten eerste is het exporteren als
catalogus van een volledige catalogus
zeer traag: het is wellicht iets waar je je
computer een nachtje aan moet laten
werken.
Als je met trefwoorden werkt, zullen enkel de trefwoorden die effectief
aan foto’s toegewezen werden, mee
geëxporteerd en geïmporteerd worden.
In dat geval doe je er best aan je trefwoordenlijst zelf ook te exporteren en te
importeren op de nieuwe computer.
Tenslotte worden Publish Services (Services voor publiceren) niet overgezet
wanneer je werkt met exporteren en
importeren van catalogi. Of dit een groot
probleem is, hangt er uiteraard van af of
je hier vaak mee werkt. In het slechtste
geval zal je de Publish Services opnieuw
moeten aanmaken of gebruik maken
van de Voyager-plug-in, die Publish
Services (gedeeltelijk) kan helpen overzetten: http://alloyphoto.com/plugins/
lrvoyager/
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Case 13: Je Lightroom-catalogus van naam veranderen
of van plaats veranderen
Je Lightroom-Catalogus
hernoemen
Wanneer je ooit zelf een naam gegeven
hebt aan je Lightroom catalogus in plaats
van de standaard naam te gebruiken, en je
daarna die catalogus upgradet, Lightroom
je catalogus upgradet, wordt er automatisch een -2 achter de naam gezet. Wanneer je die catalogus dan bij de volgende
Lightroom-upgrade opnieuw upgradet,
wordt er weer een -2 achter gezet. Indien
je dat niet netjes vindt, of om een andere
reden de naam van je catalogus wenst te
veranderen, dan doe je dat als volgt:
1 Ga naar de map waar de catalogus
staat. Zie op pagina 43 hoe je dat moet
doen.
2 Zorg ervoor dat Lightroom afgesloten is.
3 Hernoem zowel het catalogusbestand
als de previews-bestanden: indien je
catalogus ABC.lrcat heette en je wil
hem hernoemen tot DEF.lrcat, hernoem
dan ook het bestand ABC previews.
lrdata naar DEF previews.lrdata en ABC
Smart Previews.lrdata naar DEF Smart
Previews.lrdata.

Zorg er steeds voor dat je zowel de Catalogus (het .lrcat bestand) als de Previews (de .lrdata bestanden) hernoemt. Je zal enkel een Smart Previews.lrdata bestand zien als je ook effectief Smart
Previews hebt aangemaakt.

Wanneer je met de Opt (Mac) / Alt (PC)
toets ingedrukt Lightroom opstart, krijg je
een dialoogvenster waaruit je een bepaalde

catalogus kan kiezen. Uiteraard heeft dit allemaal enkel belang wanneer je met meer
dan één catalogus zou werken.

Bij de meeste gebruikers staat Lightroom zo ingesteld, dat hij de laatst gebruikte Catalogus opent wanneer je het programma opstart. Omdat je die net
van naam veranderd hebt, kan dat tot een foutmelding leiden. Daarom is het gemakkelijkst om, nadat je de Catalogus van naam veranderd hebt, er in je
Verkenner of Finder op te rechterklikken en Open With > Lightroom 5 uit het contextgevoelige menu te kiezen.

Lightroom 5 ontmaskerd
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In het tabblad ‘General’ (Algemeen) van de Lightroom voorkeuren dat je bereikt via Lightroom
> Preferences (Voorkeuren) (Mac) of Bewerken > Preferences (Voorkeuren) (Windows) kan je
instellen of de laatste Catalogus geopend moet worden of een specifieke catalogus uit de lijst met
recente catalogi.

Je Lightroom-Catalogus verplaatsen

Catalogusback-ups

Misschien wil je na het lezen van Case 8
wel je Lightroom-catalogus op een externe
schijf zetten. De eenvoudigste manier om
dat te doen is door gewoon de volledige
map waar je catalogus (en je voorvertoningen) in staan, te verplaatsen naar de
gewenste locatie. Staat er nog iets anders
in die map wat je liever niet verplaatst
(bijvoorbeeld back-ups of fotobestanden),
maak dan een nieuwe, lege map op de
externe schijf aan, bv. ‘LightroomCatalogus’
en verplaats het catalogusbestand en de
previewsbestanden naar deze map. Zorg
ervoor dat Lightroom afgesloten is vooraleer je aan de operatie begint en maak
veiligheidshalve eerst nog een back-up van
je Catalogus!
Ook hier bestaat de kans dat wanneer je
Lightroom opnieuw opstart, het programma tevergeefs naar de ondertussen verdwenen catalogus op de oude locatie zoekt.
Door de verplaatste catalogus te openen
via het contextmenu, net zoals in de vorige
paragraaf, vermijd je dat probleem.

De back-ups van je Catalogus die je via
Lightroom kan laten maken, hebben dezelfde naam als de originele catalogus, maar
staan in een map die als naam de datum en
uur van de back-up heeft. Zorg ervoor dat
je (bijvoorbeeld door via een zoekopdracht)
nooit per ongeluk een oude back-upcatalogus opent in de veronderstelling dat het
het origineel is: je zou dan immers verder
beginnen werken in een catalogus die niet
de recentste gegevens bevat!

Verplaatsen,
niet kopiëren
Het is belangrijk dat je de Catalogus
verplaatst en niet zomaar kopieert.
In dat laatste geval bestaat de kans
immers dat wanneer je Lightroom
opnieuw opstart, het programma
eenvoudigweg de originele versie op
de oude locatie opent en je nietsvermoedend daarmee verder werkt.
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De Lightroominterface &
shortcuts
Voor je een ritje maakt met een nieuwe wagen, maak je je
vertrouwd met het instrumentenbord en de bedieningen.
In Lightroom is dat niet anders. Vandaar dat we in dit
korte hoofdstuk de basisprincipes van de Lightroominterface doornemen.
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Het grote voordeel van een geïntegreerd
workflowpakket als Lightroom is dat je niet
langer verschillende programma’s nodig
hebt. Bovendien hebben de Lightroomontwikkelaars hun uiterste best gedaan om
consistentie te creëren tussen de – ondertussen zeven – verschillende modules.

De module Picker aanpassen
Door te rechtsklikken op de Module Picker, kan je knoppen van modules die je
niet gebruikt, verbergen. Vooraleer je dat doet, probeer ze eerst even uit. Wie
weet bevallen ze je wel!

Lightroom 5 ontmaskerd
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Je zal je met andere woorden snel thuis
voelen in de omgeving.
Handig is ook dat veel opdrachten gegeven kunnen worden via contextgevoelige
(rechtermuisklik-)menu’s of sneltoetsen.
We illustreren de Lightroom-interface
hier twee keer aan de hand van de Library
(Bibliotheek) Module: eerst algemeen,
vervolgens iets gedetailleerder.
De interface valt uiteen in vijf grote zones:
het bovenste 1, rechtse 2, rechtse 3 en
onderste 4 paneel en het centrale venster
5. De eerste vier panelen zijn afzonderlijk of samen inklapbaar, zodat je meer
schermruimte in het midden overhoudt. Dit
is niet alleen handig op kleinere monitors,
het inklappen van ongebruikte panelen
zorgt ook voor minder afleiding van waar
het allemaal om draait: je foto’s.
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• Het bovenste paneel bevat rechts de
zeven knoppen van de Module Picker
(Modulekiezer), waarmee je snel tussen modules kan schakelen. We vinden
er links ook de Identity Plate (Naamplaatje).
Verder in dit hoofdstuk leer je hoe je
daar je eigen logo kan plaatsen. Wanneer Lightroom langere opdrachten aan
het uitvoeren is, zoals het maken van
voorvertoningen, zie je hier de vooruitgang ervan.
• Centraal vinden we het inhoudsvenster (content area) 5, waar de eigenlijke actie plaatsvindt. Afhankelijk van
de module en de gekozen weergave,
toont deze de inhoud waaraan je op dat
moment aan het werken bent.
• Het onderste deel van de content area
wordt ingenomen door de Toolbar
(Werkbalk) 7. De gereedschappen die je

hier aantreft verschillen naargelang de
module. Als je de Toolbar niet ziet, dan
kan je deze activeren met de sneltoets
[T] of via View / Show Toolbar (Weergave
/ Werkbalk tonen).
• Links en rechts vinden we twee belangrijke panelen. Grosso modo groepeert
het linkerpaneel 2 de organisatorische
aspecten (beheer van mappen, verzamelingen, ontwikkelvoorinstellingen en
andere sjablonen). Het rechterpaneel 3
bevat alle creatieve instellingsmogelijkheden en schuifregelaars.
• Het onderste paneel is de Filmstrip 5.
Deze bevat miniaturen van de op dat
moment in de Library geselecteerde
foto’s, verzameling, map of zoekopdracht. De Filmstrip blijft beschikbaar
doorheen de verschillende modules.
• Helemaal bovenaan de toepassing
bevindt zich de menubalk 6.

73

3 De Lightroom-interface & shortcuts

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Mac-gebruikers
Indien je op een Mac werkt
waar de functietoetsen al
voor andere zaken gebruikt
worden, dien je de knop fn
samen met de functietoets
in te drukken om de panelen
weg en weer open te klappen.
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1 Met de Module Picker (Modulekiezer) schakel je heen en weer tussen de zeven modules.
2 Identity Plate (naamplaatje).
Als je net Lightroom geïnstalleerd hebt, dan
staat hier normaal het Lightroom 5-logo. Je
kan dit vervangen door een ander, waarbij je
de keuze hebt tussen tekst of een afbeelding.
Je kan ook de kleuren en het lettertype van de
Module Picker aanpassen. Hoe je dit doet, lees
je op bladzijde 78.
3 Menubalk.
Hoewel de meeste functies in Lightroom toegankelijk zijn via sneltoetsen, contextmenu’s en
knoppen op de interface, zijn sommige opties
beter of enkel te bereiken via het menu.
4 Toolbar (Werkbalk) (Sneltoets [T]).
De werkbalk toont icoontjes voor een aantal
vaak gebruikte gereedschappen. De lijst met
beschikbare gereedschappen varieert naargelang de module. Je kan via het naar onder
wijzende driehoekje 5 bepalen welke gereedschappen zichtbaar zijn en welke niet, wat
vooral handig is bij smallere schermen waarop
niet alle gereedschappen naast elkaar passen.
6 Bovenste paneel [F5].
De Module Picker (Modulekiezer) en de
Identity Plate (Naamplaatje) vormen samen
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het bovenste paneel. Met sneltoets F5 toon of
verberg je het bovenste paneel.
7 Filmstrip (onderste paneel) [F6].
De Filmstrip geeft een overzicht van alle foto’s
in de op dat moment geselecteerde catalogusonderdeel, map, Collection (Verzameling) of
zoekopdracht. Via het driehoekige knopje 8
kan je snel navigeren naar favoriete of recent
bekeken verzamelingen en mappen.
Er is ook een eenvoudige filtermogelijkheid
die je kan activeren via een schakelaar 9. Je
kan de hoogte van de Filmstrip aanpassen. De
Filmstrip-miniaturen schalen dan mee. Als
je de Filmstrip te sterk verkleint, dan verlies
je bepaalde informatie die in de miniatuurtjes
weergegeven wordt.
0 Linkerpaneel [F7].
Het linkerpaneel bevat in de Library Module
ondermeer het paneel Catalog (Catalogus), dat
je rechtstreekse toegang biedt tot alle foto’s
en het paneel Folders (Mappen). In de andere
modules vind je hier de Presets (Voorinstellingen) of Templates (Sjablonen). In alle modules
staan hier de Collections (Verzamelingen).
Alleen al om die reden verdient het aanbeveling
om je foto’s zo veel mogelijk in verzamelingen
en slimme verzamelingen te organiseren.
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s Rechterpaneel (F8).
Het rechterpaneel bevat in de verschillende
modules de gedetailleerde instellingsmogelijkheden. Eenvoudig gezegd bevat het
linkerpaneel het organisatorische aspect van
Lightroom, terwijl je in het rechterpaneel de
creatieve mogelijkheden terugvindt.
d Filter Bar (Filterbalk).
De Filterbalk laat je toe om gedetailleerde
opzoekingen te verrichten in je catalogus. In
Case 24 op pagina 144 wordt dit uitgebreid
besproken.
Via [F5], [F6], [F7] en [F8] kan je respectievelijk
het bovenste paneel, de Filmstrip, het linkerpa-

neel en het rechterpaneel verbergen en weer
zichtbaar maken. Je kan ze ook verbergen door
op de kleine driehoekjes f te klikken. Deze
veranderen dan in een gearceerd driehoekje.
Als je met de muis boven zo’n gearceerde
driehoekje hangt, dan zal het paneel tijdelijk
zichtbaar worden. Als je nogmaals op het
driehoekje klikt, dan wordt het paneel opnieuw
definitief zichtbaar.
g Ondersteuning voor twee monitoren.
Indien je met twee monitoren (of een monitor
en een projector) werkt, kan je met deze twee
knoppen regelen wat op welke monitor weergegeven wordt. Meer informatie hierover krijg
je in Case 16 op pagina 81 aan het einde van dit
hoofdstuk.

Vind je dat automatische verstoppertje spelen van panelen maar niks,
dan kan je door te rechtsklikken op
het driehoekje kiezen om dit gedrag
uit te schakelen door voor Manual
(Handmatig) te kiezen: het paneel
klapt dan enkel dicht wanneer je de
functiesneltoets gebruikt of erop
klikt. Persoonlijk vind ik dat de handigste optie.

Wanneer je met de muis over de scheidingslijn tussen het linkerpaneel, het rechterpaneel of de Filmstrip enerzijds en het centrale venster anderzijds
beweegt, verandert de cursor in dit pijltjessymbool.
Je kan dan met klikslepen deze panelen smaller of
breder maken. Op een Mac kan je door te Alt-klikslepen het linker- en rechterpaneel zelfs breder
maken dan het standaard voorziene maximum.

Je vindt nog meer opties om de interface aan te passen in het tabblad Interface van de Lightroom Preferences (Voorkeuren).
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Case 14: Sneltoetsen en plaatsbesparende mogelijkheden
Switchen tussen de modules

•
•
•
•
•
•
•

Library: [Cmd]+[Opt]+[1] (Mac) of [Ctrl]+[Alt]+[1] (Windows)
Develop: [Cmd]+[Opt]+[2] (Mac) of [Ctrl]+[Alt]+[2] (Windows)
Map: [Cmd]+[Opt]+[3] (Mac) of [Ctrl]+[Alt]+[3] (Windows)
Book: [Cmd]+[Opt]+[4] (Mac) of [Ctrl]+[Alt]+[4] (Windows)
Slideshow: [Cmd]+[Opt]+[5] (Mac) of [Ctrl]+[Alt]+[5] (Windows)
Print: [Cmd]+[Opt]+[6] (Mac) of [Ctrl]+[Alt]+[6] (Windows)
Web: [Cmd]+[Opt]+[7] (Mac) of [Ctrl]+[Alt]+[7] (Windows)
(gebruikers van een AZERTY-toetsenbord moeten ofwel het numerieke
klavier gebruiken, ofwel ook nog de Shift-toets ingedrukt houden)

Zijpanelen verbergen/zichtbaar maken

[Tab]

Alle panelen verbergen/zichtbaar maken

[Shift]+[Tab]

Bovenste paneel verbergen/zichtbaar maken

[F5]

Filmstrip verbergen/zichtbaar maken

[F6]

Linkerpaneel verbergen/zichtbaar maken

[F7]

Rechterpaneel verbergen/zichtbaar maken

[F8]

Nieuwe, onmiddellijke Full Screen Modus in-uitschakelen [F]
'Oude' Full Screen-opties doorlopen

Herhaaldelijk [Shift]+[F] indrukken

Onmiddellijk naar 'oude' Full Screen Modus

[Shift]+[Cmd]+[F] (Mac) / [Shift]+[Ctrl]+[F] (Windows)

Van 'oude' Full Screen terug naar vorige modus

[Shift]+[Cmd]+[F] (Mac) /[Shift]+[Ctrl]+[F] (Windows)

Switchen tussen verschillende Views

[G]: Grid (Raster) – [E]: Loupe (Loep) – [C]: Compare (Vergelijken) – [N]:
Survey (Overzicht)

Lights out (Lichten uit) cyclus doorlopen

Herhaaldelijk [L] indrukken: half uit, helemaal uit, weer aan

Paneel Filter aan/uit

[Cmd]+[L] (Mac) / [Ctrl]+[L] (Windows)

Paneel Filter zichtbaar/onzichtbaar

Shift + [\] op QWERTY-toetsenbord

Toolbar aan/uit

[Shift]+[T]

Inzoomen

[Ctrl]+[+] (Windows) [Cmd]+[+] (Mac)

Uitzooomen

[Ctrl]+[-] (Windows) [Cmd]+[-] (Mac)

Met de [Shift]+[F]-toets en
[Shift]+[Tab] kan je plaats winnen op kleinere monitors. Met
[Shift]+[Ctrl]+[F] (Windows) /
[Shift]+[Cmd]+[F] (Mac) ga je
ineens naar de ‘klassieke’ Full
Screen View. Het verschil tussen
de oude en de nieuwe Full Screen
weergave is dat je in de oude
weergave nog de toolbar en de
zijpanelen aan en uit kan zetten.
De nieuwe Full Screen weergave
maximaliseert je foto op een standaard zwarte achtergrond. Door te
rechterklikken op de achtergrond
in Full Screen modus kan je die
achtergrond desgewenst een
andere kleur geven.
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Ben je zoals de auteur van dit boek, en vergeet je vaak je sneltoetsen, dan kan je in elke module via de opdracht Help / Shortcuts (Help / Sneltoetsen) een overzichtje krijgen van de meest
gebruikte sneltoetsen voor die module. De Escape-toets verbergt
die informatie weer. En – het ontbrak er nog aan – de opdracht om
informatie over de sneltoetsen op te roepen heeft zijn eigen sneltoets: Command+ [/] (Mac) Ctrl+ [/] (Windows).

Een ‘echte’ Fullscreen weergave
In Lightroom 4 kon je van normale naar Fullscreen weergave
gaan door herhaaldelijk op de [F]-toets te drukken. In Lightroom 5 brengt één druk op de [F]-toets je naar een nieuwe,
‘echte’ Fullscreen modus, die je volledige scherm overneemt.
Met de pijltjestoetsen kan je dan doorheen je foto’s navigeren. Het oude gedrag kan je nog oproepen met de nieuwe
[Shift]+[F]- sneltoets.

Met de [L]-toets kan je in twee stappen de lichten dimmen (Lights
Out). Bij de eerste druk op de [L]-toets worden de lichten gedimd
1 en is de interface nog gedeeltelijk zichtbaar. Een tweede druk
dooft het licht helemaal 2. Uiteraard kan je dit combineren met
[Shift]+[Ctrl]+[F] (Windows) / [Shift]+[Cmd]+[F] (Mac) om je afbeelding zo groot mogelijk en ongehinderd door de interface weer te
geven 3. Nogmaals op de [L]-toets drukken brengt weer licht in de
duisternis.

Zoomen met de Alt-toets
Wanneer je inzoomt via [Ctrl]+[+] (Windows) [Cmd]+[+] (Mac)
of uitzoomt via [Ctrl]+[-] (Windows) [Cmd]+[-] (Mac), gebeurt
dat over de vier standaard zoominstellingen: Fit (Passend)
/ Fill (Vullend) / 1:1 en de zelfgekozen vergrotingsmaatstaf.
Wanneer je tegelijjkertijd de Opt (Mac) / Alt (Windows) toets
indrukt, zal Lightroom alle tussenliggende niveaus (1:2, 1:4,
1:8, …) ook doorlopen.
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Case 15: Een persoonlijke toets
aan de Lightroom-interface

Een van de leuke eigenschappen van Lightroom is dat je de interface kan personaliseren zodat links bovenaan je eigen Identity
Plate (Naamplaatje) verschijnt in plaats van
het Lightroom-logo. Je kan hiervoor tekst
of een logo gebruiken. Het is mogelijk om
verschillende naamplaatjes op te slaan om
er later naar terug te keren. Hieronder leer
je stap voor stap hoe je een persoonlijke
Identity Plate aanmaakt. Een naamplaatje
in de vorm van opgemaakte tekst is het
eenvoudigste.

Een Identity Plate
(Naamplaatje) met
opgemaakte tekst

deze uit de vervolgkeuzelijst kiezen. In
dit geval maken we er een nieuwe.
2 Klik op de selectieknop Use a styled text
identity plate (Naamplaatje in de vorm
van opgemaakte tekst gebruiken).
In het invoervak daaronder geef je de
gewenste tekst (je naam, firma, klant,
enzovoort) in.
3 Daaronder kan je een lettertype, een
stijl (bold, regular, italic) en een grootte
kiezen uit de op je systeem beschikbare
lettertypes.
4 Om tekstgrootte, - lettertype en - kleur
te wijzigen moet je de tekst geselecteerd hebben.
Je kan ook een deel van de tekst selecteren
en dus verschillende lettertypes en kleuren
combineren. Zo kan je al vrij geraffineerde
resultaten verkrijgen.

1 Kies Lightroom / Identity Plate Setup
(Lightroom/Naamplaatje instellen)
(Mac) of Edit / Identity Plate Setup (Bewerken / Naamplaatje instellen) (Windows) en vink Enable Identity Plate
(Naamplaatje inschakelen) aan.
Als je vroeger al persoonlijke naamplaatjes opgeslagen hebt, dan kan je
Lightroom 5 ontmaskerd
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Te veel kleuren?
Let op voor een overdaad van kleuren
in de interface: dat neemt de aandacht weg van de foto.

Je kan eveneens het uitzicht van de Module
Picker veranderen door het lettertype en de
kleur van de knoppen aan te passen. Je kan
twee kleuren ingeven: de eerste bepaalt hoe de
knop eruitziet als je er met de muis overheen
gaat of hem indrukt; de tweede bepaalt de kleur
van de knop in niet-actieve toestand.

in de praktijk
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Ten slotte sla je je aangepaste naamplaatje op door Save As (Opslaan als)
uit de vervolgkeuzelijst te kiezen. Geef je
naamplaatje een beschrijvende naam om
deze later sneller en gemakkelijker te
kunnen selecteren. Lightroom laat je niet

toe om naamplaatjes in submappen te
organiseren. Ze komen dus allemaal in één
lange lijst onder elkaar. Indien je toch een
volgorde wil aangeven, dan kan je de naam
laten voorafgaan door 01_, 02_, 03_enzovoort.

Via het klembord
Je kan tekst ook opmaken in Word
of Photoshop en die dan via het
klembord kopiëren en plakken in de
Lightroom-naamplaatjes-teksteditor.

Opmaak optimaliseren
Het valt soms moeilijk in te schatten hoe een grafisch naamplaatje
eruit zal zien in de interface. Om de
lay-out te optimaliseren, kan je een
screenshot maken van de Lightroominterface. Je kan deze schermafdruk
dan als een kladje gebruiken in Photoshop om daar je naamplaatje tot op
de pixel juist te schalen.

Een grafisch naamplaatje
Hoewel je al knappe resultaten kan bereiken met een tekst-naamplaatje, kom
je toch het meest professioneel over met
een grafisch element. Je bestand mag hier
maximaal 57 pixels hoog zijn en je moet
natuurlijk ook de breedte in functie van
je monitor in de gaten houden. Normaal
kan je om het even welke JPG gebruiken,
maar de mooiste effecten verkrijg je met
gedeeltelijk transparante naamplaatjes.
Deze maak je in Photoshop aan en sla je op
als PNG-bestand. Hieronder nemen we de
procedure door.
1 Maak in Photoshop je logo op. Zet alle
grafische elementen (foto’s, tekst, enzovoort) op lagen en gebruik de achtergrondlaag niet.
2 Zet de zichtbaarheid van de achtergrondlaag uit door op het oogje in het
lagenpalet te klikken. Je zal nu je layout zien op een grijs-wit schaakbordpatroon.
3 Sla de lay-out op als PSD-bestand met
behoud van de lagen (voor het geval je
later nog wijzigingen wil aanbrengen)
en sla hem ook nog eens op als PNG-

24-bestand via File / Save for web &
devices (Bestand / Opslaan voor Web &
Apparaten).
Het PNG-24-bestandsformaat ondersteunt transparantie, zodat je je logo
boven om het even welke achtergrond
kan zetten.
4 De procedure is verder gelijk aan die
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voor de naamplaatjes met tekst; alleen
kies je voor Use a graphical identity
plate (Grafisch naamplaatje gebruiken) en navigeer je onder Locate File
(Bestand Zoeken) naar de plaats op de
harde schijf waar je het PNG-bestand
opgeslagen hebt.
5 Sla de nieuwe Identity Plate op.

3 De Lightroom-interface
In de praktijk
& shortcuts
– Case 15

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Panel End Marks
Voor de puristen bestaat nog de mogelijkheid om de Lightroom-interface verder te
personaliseren. Je kan onder het tabblad
Interface – dat je vindt bij Lightroom’s
Preferences (Voorkeuren) – de kleur van
de interface, de grootte van de letters (dit
vereist wel dat je Lightroom heropstart) en
andere elementen aanpassen.
Je kan ook kiezen om onderaan het linker
en rechter paneel een Panel End Mark
(Eindmarkering deelvenster) in te stellen. Dat is een symbooltje dat aangeeft dat
je het einde van een paneel bereikt hebt. In
Lightroom 5 staan die symbooltjes overigens standaard uit.
De keuzelijst kan je openen via de Panelsafdeling in de Interface-tab.

In Lightroom 5 zal je een Panel End Mark zoals dit linkse voortaan standaard niet meer te zien
krijgen.
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Als je Go to Panel End Marks Folder (Naar
map eindmarkeringen deelvenster) kiest,
dan opent Lightroom in Mac Finder of
Windows Verkenner de folder waarin je je
eigen Panel End Marks kan bewaren. Ook
hier gebruik je het beste PNG-bestanden
met transparantie. Een heel praktische
toepassing is de volgende: je maakt in
Photoshop of Illustrator een 11-staps
grijswaardenschaal aan (100% zwart, 90%,
80% … tot en met wit) en stelt deze in als
Panel End Mark. Als je dan niet alle 11
trappen van elkaar kan onderscheiden
op je beeldscherm, dan is het niet goed
ingesteld. Dit idee om de Panel End Marks
constructief te gebruiken is afkomstig van
de reisfotograaf Gavin Gough, al gebruikt hij
de Identity Plate hiervoor.
Een ander nuttig alternatief waarvoor je
een custom panel end mark kan maken om
de huidige – eerder decoratieve – exemplaren te vervangen is bijvoorbeeld een
overzicht van wat de sterrennoteringen of
de kleurlabels voor jou betekenen in jouw
specifieke worfklow.
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Case 16: Twee monitoren (Pro-case)

Lightroom ondersteunt ook twee beeldschermen of een monitor en een LCDprojector. Zo kan je bijvoorbeeld de
roosterweergave uit de Library Module op
de tweede monitor aanhouden terwijl je
één foto uitgebreid bewerkt in de Develop
Module op de eerste monitor. Je hoeft zelfs
geen twee beeldschermen te hebben: als
je op het icoontje van het tweede scherm
klikt zonder dat er een aangesloten is, dan
verschijnt deze tweede monitor virtueel –
als een venster in je beeldscherm. Vooral
op grote monitoren kan dat interessant zijn.

Klikken op het icoontje van de
tweede monitor zet deze aan of uit.
Als je klikt en de muis ingedrukt
houdt, dan verschijnt het venster
met de instelmogelijkheden.

Hier zie je de instelmogelijkheden van de eerste
monitor.
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Dit zijn de instelmogelijkheden van de tweede
monitor. Show Second Monitor Preview
(Tweede monitorvoorvertoning tonen) laat je
toe om in een klein venstertje op je primaire
monitor de inhoud te zien van een tweede, voor
jou onzichtbare monitor (bijvoorbeeld omdat die
monitor naar een publiek gericht is).
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Je hoeft zelfs geen twee beeldschermen
te hebben: als je op het icoontje van het
tweede scherm klikt zonder dat er een
aangesloten is, dan verschijnt deze tweede
monitor virtueel – als een venster in je
beeldscherm.
Naast de instelmogelijkheden die je krijgt
door op de schermicoontjes te klikken, kan
je via Window / Secondary Display (Venster
/ Tweede scherm) nog een aantal extra
instelmogelijkheden oproepen.

Normaal:
Deze optie toont in loepweergave op de tweede monitor de foto die je in rasterweergave op de eerste monitor geselecteerd hebt. Indien je met de muis over andere foto’s beweegt, blijft de weergave
op de tweede monitor op de geselecteerde foto.

Wanneer de secundaire monitor ingesteld
is op Loupe (Loep) krijg je drie bijkomende
keuzeopties in het tweede scherm: Normal,
Active & Locked (Normaal, Actief & Vergrendeld).
Deze zijn vooral handig in combinatie met
rasterweergave op de eerste monitor.
Door op de driehoekjes (rood omcirkeld)
te klikken kan je de bovenste en onderste
balk tonen en verbergen om de foto’s op
het tweede beeldscherm maximaal tot hun
recht te laten komen.

Actief:
In deze optie zie je in de loepweergave op de tweede monitor de foto waarboven de cursor hangt in
de eerste foto, ongeacht of die foto geselecteerd is of niet.

Sneltoetsen
De belangrijkste sneltoetsen voor
de weergave in de primaire monitor
(G, E, C, N) zijn ook bruikbaar op de
secundaire monitor, alleen moet je de
Shift-knop tegelijkertijd indrukken. Zo
schakelt Shift-G rasterweergave in op
de secundaire monitor.
Vergrendeld:
Deze optie vergrendelt de foto die op de tweede monitor weergegeven wordt, ongeacht of je daarna
met de cursor over andere foto’s gaat hangen of ze selecteert.
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Case 17: Solo Modus
De linker- en rechterpanelen die je in de
verschillende Lightroom-modules aantreft,
hebben meestal heel wat subpanelen, die
allemaal onafhankelijk van elkaar open- of
dichtgeklapt kunnen worden. Wanneer je
verschillende panelen opengeklikt hebt,
moet je soms lang scrollen om van het ene
subpanel naar het andere te gaan. Solo Modus kan dan een oplossing zijn. Wanneer je
een paneel in Solo Modus zet, zal het openen van één deelpaneel onmiddellijk ook
het vorige geopende deelpaneel sluiten.
Zo blijf je beter overzicht behouden op het
volledige linker- of rechterpaneel waarin je
aan het werken bent.
Op mijn laptop heb ik Solo-modus aangezet, terwijl het op mijn grotere desktop

computer uitgeschakeld staat.
Je kan voor elk linker- en rechterpaneel
van elke module apart instellen of Solo
Modus van toepassing is.
Elk van de sub-panelen heeft ook zijn
eigen sneltoets om dat paneel open of
dicht te klappen. Zo kan je in het rechterpaneel van de Bibliotheek het Quick
Develop deelpaneel open- of dichtklappen met de sneltoets [Ctrl]+[1] (Windows)
/ [Cmd]+[1] (Mac). [Ctrl]+[2] (Windows) /
[Cmd]+[2] (Mac) klapt dan het Keywording
paneel open of dicht. Je vindt deze sneltoetsen (zoals alle andere sneltoetsen in
Lighroom) ook nog eens opgelijst naast de
menu-ingangen, zoals de schermafdruk
hieronder aantoont.

De sub-panelen van het linker- en rechter paneel van elke module hebben hun eigen sneltoetsen.
Zeker in combinatie met Solo Modus kunnen deze handig zijn. Als je per module naar Window (Venster) > Panels (Panelen) gaat, dan krijg je daar die sneltoetsen te zien.
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Je activeert of deactiveert Solo Modus door te
rechtsklikken op om het even welk deelpaneel
en Solo-Modus aan of uit te vinken in het contextmenu. Solo-Modus kan je voor elk paneel
(links of rechts) en voor elke module apart
instellen.
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Case 18: Persoonlijke sneltoetsen
en alternatieve input-methodes (Pro-case)
In Case 14 somden we al een aantal sneltoetsen op. De sneltoetsen in Lightroom
zijn echter – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Photoshop – niet personaliseerbaar.
De standaard sneltoetsen werden gedefinieerd met een Amerikaans Qwerty-toetsenbord en operatingsysteem in gedachten.
Hierdoor werken bepaalde sneltoetsen
(zoals de backslash) en de vierkante haakjes niet zoals bedoeld op andere toetsenborden, zoals het Belgische Azerty.

De Keyboard Tamer plugin
In afwachting dat Adobe programmeerbare
sneltoetsen inbouwt in Lightroom zelf, is
er een donation-ware-plug-in die je kan
overwegen: Keyboard Tamer.
Deze plug-in laat Mac- en Windowsgebruikers toe om – een aantal van – de
standaard Lightroom-sneltoetsen te herdefiniëren. Voor Mac-gebruikers is er nog
een extra troef: Keyboard Tamer voorziet
in een aantal menuopdrachten voor vaak
benodigde aanpassingen in Quick-Develop

(zoals aanpassingen van de Exposure
(Belichting) en van de Blacks (Zwarte
tinten). Door die menuopdrachten in het
Mac OS dan te koppelen aan toetsen van je
toetsenbord, kan je – op zijn minst de door
Keyboard Tamer voorziene – ontwikkelaanpassingen toepassen via sneltoetsen in
plaats van via klik-slepen met de muis.
Een volledige uitleg van het systeem valt
buiten het bestek van dit boek, maar wie
interesse heeft vindt alles netjes uitgelegd
op de site van de plug-in-ontwikkelaar:
http://photographers-toolbox.com/
products/keyboardtamer.php

 Keyboard Tamer heeft voor een aantal vaak
gebruikte relatieve aanpassingen van het QuickDevelop-paneel menuopdrachten gemaakt die
je kan oproepen via het File / Plugin Extras
(Bestand / Plugin-opties) menu. Op zich vormt
dit geen tijdsbesparing maar…
 … via Application Shortcuts in de Keyboard
Shortcuts afdeling van de Keyboard (Toetsenbord) instellingen van de van de System
Preferences (Systeemvoorkeuren) van je Mac
Operating System kan je deze menuopdrachten
dan omzetten in sneltoetsen. Dit laatste kan ook
zonder het gebruik van Keyboard Tamer interessant zijn: zo heb ik via deze procedure de – op
mijn toetsenbord niet aanwezige – backslash,
die in een normale Lightroom de weergave in de
Develop Module switcht naar de Before-weergave, vervangen door de op mijn toetsenbord
wel toegankelijke sneltoets Ctrl + /.
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Sneltoetsen
programmeren op een
Wacom grafisch tablet
Een andere manier om meer uit Lightroom
te halen is door te werken met een grafisch
tablet met programmeerbare toetsen, zoals
de Intuos en de Cintiq reeks van Wacom.
Het belangrijkste voordeel van zo’n tablet
blijft natuurlijk dat je met een pen veel
natuurlijker lokale correcties kan schilderen dan met een muis. De laatste generatie
grafische tablets laat echter nog veel meer
toe: zo beschik je op de Wacom Intuos 5
over 8 verschillende drukknoppen (Express Keys) en een draairing (Touch Ring),
die je per softwarepakket dat je gebruikt,
desgewenst anders kan programmeren.

De Wacom Intuos 5 heeft 8 programmeerbare
knoppen en een draairing.

Bovendien kan je tot 8 opties onderbrengen in één taartmenu (Radial Menu), dat
je met één druk op de knop kan oproepen.
De Intuos 5 Pen & Touch is bovendien
aanraakgevoelig, zodat je je eigen vingercombinaties kan programmeren.

Met zoveel flexibiliteit is het belangrijk te weten
hoe je je tablet gepersonaliseerd hebt. Even
een vinger boven een toets laten rusten brengt
een ‘Heads Up Display’ tevoorschijn dat alles
samenvat.

Eén van de acht knoppen kan geprogrammeerd
om een taartmenu op te roepen dat op zich
toegang geeft tot 8 vrij te kiezen functies.

In het stuurprogramma van de Wacom Intuos 5 Touch kan je zelf vingercombinaties koppelen aan
opdrachten of sneltoetsen in Lightroom.
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Met je iPad Lightroom
bedienen

toetsen verschillend programmeren
naargelang de toepassing die je wil
gebruiken.
Dit toestel is in Europa ondermeer te
verkrijgen via www.thomann.de

Je eigen sneltoetsen
definiëren met VSCO Keys

RPG SpeedKeys

Lightroom-plugin auteur Timothy
Arms, bekend voor zijn LR/Mogrify
2 plug-in die op pagina 295 aan bod
komt, heeft voor Mac gebruikers een
interessante plug-in gemaakt die je
toelaat om via vingerbewegingen op
een Apple Trackpad, Magic Trackpad
of een iPad de schuifregelaars van
het Basic (Standaard) Paneel en de
verscherpingsregelaars te bedienen,
ratings toe te voegen en dergelijke
meer.
Er is een gratis probeerversie beschikbaar op http://www.arcticwhiteness.
com/thetouch/.

Contour ShuttlePRO V2

Andere toepassingen, zoals RPG
SpeedKeys (www.rpgkeys.com) en
Kevin Kubota’s RPG SpeedKeys for
Lightroom (www.kubotaimagetools.
com) gebruiken een eigen, numeriek
toetsenbord in combinatie met software om Lightroom’s workflow te
versnellen. Met deze workflows moet
je vaak je eigen workflow een stukje
aanpassen aan de mogelijkheden
en de beperkingen van het toestel.
Aangezien deze toestelletjes niet
goedkoop zijn (het feit dat ze vanuit de
VS verstuurd moeten worden helpt niet
echt) bekijk je best even de demovideo’s om te zien wat ze voor jou kunnen betekenen Je checkt best meteen
ook even op de respectieve websites of
er compatibiliteit is met Lightroom 5.

De Contour ShuttlePRO V2 is een
shuttle die in de videowereld vaak
gebruikt wordt. Hij biedt een flink aantal personaliseerbare toetsen en twee
draairingen. Dankzij de meegeleverde
software kan je de draairingen en de
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In tegenstelling tot de vorige optie,
laat VSCO Keys je toe om de toetsen
van je eigen toetsenbord toe te wijzen
aan Lightroom functies en je kan ook
sneltoetsen toekennen aan je favoriete
presets. Je hebt dus geen extra hardware nodig. De toepassing heeft een
standaard instelling maar die kan je
nog aanpassen met een online app.
Een testversie is beschikbaar op http://
vsco.co/vscokeys.

Lightroomschuifregelaars bedienen
via een MIDI-paneel
Ongetwijfeld de meest originele maar
misschien ook meest experimentele
toepassing van een extern inputmedium is het gebruik van een MIDI-keyboard met draaiknoppen om je Lightroom-schuifregelaars te bedienen.
Ben je een beetje een doe-het-zelver
en geïntrigeerd door de mogelijkheden? Even Google raadplegen met
‘Lightroom + midi + controller’ brengt
je zo op de hoogte.
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Case 19: Een helpende hand
We kunnen het ons haast niet voorstellen,
maar zit je toch nog met een vraag waar dit
boek geen antwoord op biedt, dan biedt het
helpmenu misschien uitkomst.
Voor Lightroom / Help en (Naam van de
module) Module Help heb je een internetverbinding nodig: deze opties brengen je
namelijk naar respectievelijk Adobe’s online
Lightroom Help-overzicht of rechtstreeks
naar de pagina’s voor die specifieke module.

Met Check for Updates (Controleren op updates) kan je de laatste versies binnenhalen, mocht dat niet automatisch gebeuren.
Met (Naam van de module) Module Shortcuts (Sneltoetsen voor de module…) worden de belangrijkste sneltoetsen over het
scherm geprojecteerd (klik op de projectie
om ze weer te verwijderen) en het nieuwe
(Naam van de module) Tips laat een aantal
tips voorbijkomen. Omdat die vooral voor
beginnende gebruikers interessant zijn, kan
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je ze uitzetten met de knop links onderaan. Ze verschijnen overigens automatisch
de eerste keer dat je elk van de modules
bezoekt.
Wie specifieke problemen heeft, kan ook
eens een kijkje nemen op een van de vele
Lightroom Help-fora. De (Engelstalige)
mensen van www.lightroomforums.
net en het officiële forum http://forums.
adobe.com/community/lightroom zijn
over het algemeen bijzonder hulpvaardig.

3 De Lightroom-interface
In de praktijk
& shortcuts
– Case 19

4

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Foto’s en video’s
importeren
We hebben het al herhaaldelijk vermeld: vooraleer je
in Lightroom ook maar iets kan ondernemen, moet je
je foto’s importeren in de catalogus. Met ‘importeren’
bedoelen we eigenlijk het aanmaken van verwijzingen
naar waar die foto’s staan, want zoals je ondertussen wel
weet, zitten de foto’s niet fysiek in de catalogus, enkel de
metadata over die foto’s.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Er zijn verschillende manieren om foto’s
te importeren: het meest klassieke is
het importeren van ‘verse’ foto’s van een
geheugenkaart. Daarna bespreken we
hoe je foto’s moet importeren die al op je
computer staan, bijvoorbeeld van voor de
tijd dat je met Lightroom besloot te gaan
werken. Beide opties verlopen via hetzelfde importdialoogvenster.
Ten slotte laten we twee speciale manieren
van importeren zien: het importeren uit een
Catalogus en het zogenaamde ‘Tethered
Lightroom 5 ontmaskerd
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shooten’ (Vastleggen via tethering): importeren terwijl je fotografeert.
De ontwikkelaars van Lightroom hebben
er alles aan gedaan om het importproces
zo transparant mogelijk te laten verlopen.
Daartoe werd het importdialoogvenster
al in Lightroom 3 stevig aangepast. We
nemen hier even de verschillende componenten door. Als voorbeeld nemen we
de import van beelden van een geheugenkaart, omdat hierover het meeste te
vertellen valt.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Als je de menuopdracht File / Import
Photos and Video (Bestand / Foto’s en
video’s importeren) kiest in de Library
(Bibliotheek) Module of als je op de knop
Import (Importeren) onderaan het linkerpaneel klikt, dan verschijnt het importdialoogvenster. Het is van links naar rechts
opgebouwd volgens een van-naarlogica.
Door linksboven te klikken op de zone 1
kan je kiezen uit verschillende bronnen
(geheugenkaart, harde schijf…) en recente
importlocaties. Zone l biedt je nog een
gedetailleerder overzicht van je interne
schijf en eventueeel aangesloten geheugenkaarten of externe schijven..
Onder 2 kies je wat er met de te importeren bestanden moet gebeuren. Om
geïmporteerd te kunnen worden, moeten
bestanden aangevinkt zijn in de linkerbovenhoek van hun miniatuurweergave.
Copy as DNG (Kopiëren als DNG): Converteert de bestanden naar het universele
raw-formaat DNG, kopieert deze DNGkopieën naar de map(pen) die je volgens
de instellingen in 3 en 8 bepaald hebt en
maakt in de catalogus verwijzingen aan

naar die kopieën op hun nieuwe locatie.
Je kan desgewenst de foto’s ook hernoemen 6. De Lightroom-catalogus weet
dus enkel af van de kopieën. De originele
foto’s blijven op hun oorspronkelijke plaats
(bijvoorbeeld de geheugenkaart) staan
en mogen – wat Lightroom betreft – dan
ook verwijderd worden. Persoonlijk kies ik
ervoor om de geheugenkaart niet te wis-

Standaard toont Lightroom je in het importdialoogvenster enkel de foto’s die zich rechtstreeks
in de geselecteerde map bevinden Wanneer
je de optie Include Subfolders (Submappen
opnemen) aanvinkt, zullen ook de foto’s die zich
in submappen bevinden, getoond worden.
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sen, zolang het back-upsysteem van mijn
computer niet gedraaid heeft.
Een van de grote voordelen van DNG is
dat het een kleiner bestandsformaat kan
opleveren zonder kwaliteitsverlies en dat het
een universele standaard is. Daar tegenover staat dan weer dat bepaalde software
geen DNG kan lezen. Wil je toch met DNG
werken maar je opties open houden om je

Je kan het cameraspecifieke raw-bestand insluiten in het DNG-bestand, maar dat wordt dan wel
ongeveer dubbel zo groot, zodat deze optie in de
praktijk niet echt handig is. Wel zeer nuttig is – in
hetzelfde dialoogvenster – het in Lightroom 4 geintroduceerde Embed Fast Load Data (Gegevens
voor snel laden insluiten): dit zorgt ervoor dat
DNG’s veel sneller geladen kunnen worden in de
Develop Module.

4 Foto’s en video’s importeren

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

raw-bestanden nog met andere software te
bewerken, dan heb je twee mogelijkheden:
ofwel bewaar je ergens apart de originele,
cameraspecifieke raw-bestanden, ofwel kies
je ervoor om ze in te sluiten bij de DNG die
tijdens het importeren aangemaakt wordt.
Die optie kan je aanzetten in het vak Import
DNG Creation (DNG-ontwerp importeren)
in het tabblad File Handling (Bestandsafhandeling) van de Lightroom Preferences
(Voorkeuren).
Copy (Kopiëren): Kopieert de foto’s naar
de map(pen) die je volgens de instellingen
in 3 en 8 bepaalt en maakt in de Catalogus verwijzingen aan naar die kopieën
op hun nieuwe locatie. Je kan desgewenst
de foto’s ook hernoemen 6. De originele
foto’s blijven op hun oorspronkelijke plaats
(bijvoorbeeld de geheugenkaart) staan en
mogen wat Lightroom betreft verwijderd
worden (ook hier liever pas na het maken
van een back-up van de hernoemde, geïmporteerde foto’s).

maakt naar de foto’s op de plaats waar ze
zich nu bevinden. Hernoemen 6 is niet
mogelijk. Deze optie is niet mogelijk bij
het importeren van een geheugenkaart.
Je kan ze wel gebruiken wanneer je foto’s
wil toevoegen aan de catalogus, maar deze
niet wil hernoemen of verplaatsen.
Voor de opties Copy as DNG, Copy en Move
kan je via 3 en 8 aangeven naar waar
de bestanden verplaatst moeten worden.
Onder 8 kan je dit nog fijner instellen en
een preview bekijken van hoe de mappenstructuur er na import zal uitzien.
4
• New Photos (Nieuwe foto’s): Toont
alleen de foto’s in het importdialoogvenster waarvan Lightroom vermoedt
dat ze nog niet in de Catalogus zitten.
Eenzelfde foto kan immers maar één
keer in de Catalogus aanwezig zijn.
Foto’s waarvan Lightroom vermoedt
dat ze al in de database zitten, worden
uitgegrijsd weergegeven.

De opties Copy as DNG en Copy worden
meestal gebruikt bij het importeren vanaf
een geheugenkaart. Voor het importeren
van foto’s die al op de harde schijf staan,
leidt deze procedure tot dubbele foto’s
op de harde schijf en dubbel gebruik van
ruimte op de harde schijf. Meestal is voor
bestaande foto’s de optie Move of Add dan
ook de aangewezen keuze.
Move (Verplaatsen): Verplaatst de foto’s
naar de map(pen) die je volgens de instellingen in 3 en 8 bepaalt en maakt in de
catalogus verwijzingen aan naar foto’s
op hun nieuwe locatie. Deze optie kan je
gebruiken wanneer je bestaande foto’s in
Lightroom wenst te importeren en van de
gelegenheid gebruik wenst te maken om
ze te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat je
alle in Lightroom geïmporteerde foto’s ook
fysiek wenst onder te brengen onder één
hoofdmap. Je kan de foto’s desgewenst
ook hernoemen 6. De optie Move is niet
mogelijk bij importeren vanaf een geheugenkaart.

• Destination Folders (Doelmappen):
Groepeert de te importeren foto’s
volgens de mapstructuur die je onder 3
en 8 opgegeven hebt.
5 File Handling (Bestandsafhandeling).
Hier kies je de kwaliteit van de voorvertoningen. Je kan in dit paneel Lightroom ook
de instructie geven om geen dubbels te
importeren. Bovendien kan je een tweede

Als andere programma’s (zoals Adobe
Indesign) naar je foto’s linken, dan kunnen
deze links gebroken worden wanneer je
in de optie Move je foto’s hernoemt of verplaatst. In zo’n situatie is de mogelijkheid
Add meer aangewezen.
Add (Toevoegen): Bij deze optie worden
foto’s niet verplaatst of gekopieerd. In de
catalogus worden verwijzingen aangeLightroom 5 ontmaskerd
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kopie laten maken die als tijdelijke veiligheidskopie dienst doet.
Een echte back-up kun je het beste maken
wanneer de foto’s ook op hun definitieve
plaats staan en hun definitieve naam gekregen hebben.
In de vervolgkeuzelijst naast Render
Previews (Voorvert. Renderen) kies je de
grootte van de initiële voorvertoning. De
previews-opties staan gerangschikt volgens stijgende kwaliteit en bijgevolg ook
volgens de duurtijd die nodig is om ze aan
te maken. Deze previews worden dan aangemaakt zodra het importdialoogvenser
wordt afgesloten.
De optie Minimal (Minimaal) maakt
gebruik van de heel kleine miniatuurvoorbeeldjes die je in het importdialoogvenster
ziet. Embedded & Sidecar (Ingesloten
en secundair) levert de grootst mogelijke
preview op die rechtstreeks vanuit de foto
beschikbaar is. Deze twee opties dienen
enkel voor een snelle en oppervlakkige beoordeling. Als je wil dat Lightroom kleurmanagement toepast, dan moet je één
van de volgende opties nemen. Lightroom
zal trouwens sowieso een grotere voorvertoning opbouwen wanneer het nodig
wordt, bijvoorbeeld wanneer je een foto in
Loupe View (Loepweergave) bekijkt of in
de Develop (Ontwikkelen) Module inzoomt
op een foto.
Het is dus altijd een goed idee om op zijn
minst standaard previews aan te maken bij
het importeren. Lightroom bouwt hierbij
een preview op volgens de instellingen die
je in het tabblad File Handling (Bestandsafhandeling) van de Catalog Settings (Catalogusinstellingen) ingegeven hebt. Je
kunt de grootte het beste aanpassen aan
je monitor; het heeft immers geen zin om
de standard previews te groot in te stellen. Als je bij het schakelen tussen foto’s
te vaak de boodschap krijgt dat grotere
previews aangemaakt worden, dan stel je
de grootte hier wat hoger in.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

De optie 1:1 is de best mogelijke kwaliteit,
maar neemt de meeste ruimte in. Om
die reden kan je hetzelfde dialoogvenster
zo instellen dat na een dag, een week of
een maand deze 1:1-previews verwijderd
moeten worden. Zo heb je een compromis
tussen enerzijds snel beschikbare 1:1-previews van foto’s waarmee je vaak werkt en
anderzijds plaatsbesparing omdat minder
gebruikte previews automatisch verwijderd
worden. Lightroom bouwt ze dan opnieuw
op wanneer je ze nodig hebt. Met het
nieuwe keuzevakje ‘Build Smart Previews’
(Slimme voorvertoningen maken) laat je
Lightroom automatisch na je importsesssie voor de geïmporteerde foto’s deze
voorvertoningen aanmaken: ze laten je
toe om in de Ontwikkelmodule te werken
zonder dat de schijf waar de originelen
op staan, aangekoppeld hoeft te zijn. Voor
meer info over Smart Previews, zie case 8.
Deze optie staat bij mij alvast aangevinkt.
Smart Previews
In Lightroom 5 kan je al tijdens het importeren Smart Previews genereren.
Heb je zo’n achterstand met je fotobewerking dat je pas maanden na het importeren van de foto’s aan de verwerking begint,
dan kan je de previews misschien beter op
dat moment aanmaken: dat kan te allen
tijde in de Library (Bibliotheek) Module
door de foto’s te selecteren en Library /
Previews / Render 1:1 Previews (Bibliotheek / Voorvertoningen / 1:1 Voorvertoningen renderen) te kiezen.

6 Met File Renaming (Wijzigen van de
bestandsnaam) kan je bestanden automatisch hernoemen. Je kan daarvoor kiezen
uit een van de standaard sjablonen of
er zelf een aanmaken. Dit komt stapsgewijs aan bod in Case 21: File Naming
Templates (Sjablonen om bestanden te
hernoemen) op pagina 102.

7 Snel en efficiënt werken met grote
hoeveelheden foto’s is Lightrooms
handelsmerk. Daarom kan je tijdens het
importeren al trefwoorden toevoegen.
Je kan je bestanden meteen ook al van
metadata voorzien. Ten slotte kan je foto’s
zelfs al een bepaalde Preset (voorinstelling) uit de Develop (Ontwikkelen) Module
meegeven. Zo importeer ik mijn foto’s
altijd met een preset die de automatische
lenscorrectie toepast. Case 20 leert je hoe
je dat doet.
8 Hier kies je de plaats (map) op je
computer waarnaar de foto's verplaatst
of gekopieerd moeten worden. Je kan
een submap opgeven en Lightroom zelfs
automatisch submappen laten aanmaken
per datum. Met de optie Into one folder
(In één map) opteer je er voor om alle
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Als je in de Library Module op een map gaat
staan, dan kan je uit het contextgevoelige
menu Import into this Folder (Importeren in
deze map) kiezen. Dit opent het dialoogvenster
Import, waarbij de geselecteerde map als doellocatie ingevuld staat.

4 Foto’s en video’s importeren

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Verschillende imports
Soms kan het interessant zijn om
foto’s in meerdere keren te importeren, elke sessie met hun eigen
gemeenschappelijke trefwoorden of
aangepaste namen.
foto’s in dezelfde map te plaatsen. Nieuw
vanaf Lightroom 3 is dat je 9 een voorafspiegeling krijgt van hoe de mapstructuur
eruit zal zien. Mappen waar een + bij staat
zijn mappen die nog niet bestaan, maar
door het importproces gecreëerd zullen
worden. In een oogopslag tonen de getallen naast de mappen ook meteen hoeveel
foto’s in welke map terecht zullen komen.
Ervaring met cursisten leert dat dit een
cruciaal paneel is, waar vaak fouten mee
gemaakt worden. Daarom bespreekt Case
20 op pagina 101 de opties nog eens in
detail.
0 Het importdialoogvenster laat je kiezen
uit een Grid View (Rasterweergave) of
een Loupe View (Loepweergave), net
zoals in de eigenlijke Library Module.
Afhankelijk van het soort geheugenkaart
kan Loepweergave wel wat trager werken.
Daarom verkies ik om gewoon alle foto’s
te importeren, en het kaf van het koren te
scheiden in de Library, als de foto’s op de
snellere schijf staan en de voorvertoningen
aangemaakt zijn.

Onderbroken selecteren
Aaneengrenzende foto’s selecteren
kan je, net zoals in de Finder of Verkenner, door te klikken op de eerste
en te shift-klikken op de laatste.
Om niet aaneengrenzende foto’s te
selecteren, klik je op de eerste en
[Cmd]- (Mac) / [Ctrl]-(Windows) klik je
op de andere.

Lightroom 5 ontmaskerd

Naast de rasterweergave (A) heb je de beschikking over een Loupe View (Loepweergave) (B) met
inzoommogelijkheid. Door op de spatiebalk te drukken of gebruik te maken van het vergrootglas
dat verschijnt als je over de foto beweegt, zoom je in naar 1:1-weergave. Dit kan handig zijn om
na te gaan of de foto die je wenst te importeren wel scherp genoeg is. De schuifregelaar Zoom (C)
rechtsonder laat je nog meer inzoomen. Het selectievakje (D) laat je toe om de foto al dan niet in de
importsessie op te nemen.

s Hiermee kan je in één keer alle foto’s
aanvinken of afvinken. Als je slechts een
beperkt aantal foto’s wil importeren, dan
kan het sneller zijn om eerst op Uncheck
All (Alle deselecteren) te klikken. Vervolgens selecteer je de te importeren foto’s,
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waarna je het selectievakje in de linkerbovenhoek van één van de geselecteerde
foto’s aanvinkt. Dit zal ook een vinkje
plaatsen bij de andere geselecteerde
foto’s.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

d Deze mogelijkheid laat
je toe om de te importeren
foto’s te sorteren volgens
een aantal criteria: opnametijdstip, al dan niet geselecteerd, bestandsnaam
en mediumtype. Dit laatste kan handig zijn
om snel videobestanden, raw’s en JPG’s
van elkaar te scheiden
Daarnaast vind je de schuifregelaar voor
de grootte van de miniaturen.
f Met deze knop schakel je tussen de
compacte weergave van het importdialoogvenster en de volledige weergave. Zelf
gebruik ik altijd de volledige weergave,
omdat die me toelaat om variabelen toe te
voegen aan mijn hernoemde bestanden.

g Deze info geeft je een idee hoeveel
ruimte op de harde schijf de geselecteerde
bestanden zullen innemen.

j Met Cancel annuleer je de import-sessie; met Import importeer je de aangevinkte foto's.

h Je kan veelgebruikte combinaties van
importinstellingen opslaan als een overkoepelende voorinstelling. Dit is handig
wanneer je bijvoorbeeld een retoucheur
bent die werkt voor verschillende fotografen, die elk hun eigen importvereisten,
workflow en copyrightgegevens hebben. Of
misschien heb je wel een andere workflow
voor je privéfoto’s dan voor professionele
foto’s.

k Met Include Subfolders (Submappen
opnemen) geef je aan of ook foto’s die
zich in submappen van de te importeren
map bevinden, in het importdialoogvenster
weergegeven moeten worden of niet.

De compacte weergave van het importdialoogvenster.
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Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Importeren van nieuwe foto’s en video’s van een geheugenkaart

Eén hoofdmap
Importeer foto’s naar (submappen van) één hoofdmap.
Dat vergemakkelijkt het
leven als je later ooit foto’s
wil verplaatsen.

De notie NEF+JPG in de rechterbovenhoek van een miniatuur in de
rasterweergave duidt er op dat er
weliswaar een JPG bestand bestaat
van deze foto, maar enkel de Raw (in
dit geval een Nikon .NEF bestand) in
Lightroom geïmporteerd werd

Lightroom 5 ontmaskerd

Sommige gebruikers kopiëren hun foto’s
van de camera eerst naar de gewenste
locatie op hun computer via de Verkenner
of Finder en importeren ze dan achteraf in
Lightroom via de Add (Toevoegen) knop in
het importdialoogvenster. Dat kan uiteraard, maar het is dubbel werk: aangezien
je die nieuwe foto’s en video’s op je geheugenkaart toch nog naar je computer moet
kopiëren, kan je dat evengoed via de Copy
(Kopiëren) of Copy as DNG (Kopiëren als
DNG) functies in het importdialoogvenster
van Lightroom doen.
In Lightroom’s Preferences (Voorkeuren)
staat het programma overigens standaard
zo ingesteld dat het importdialoogvenster
geopend wordt zodra een nieuwe geheugenkaart gedetecteerd wordt.
In diezelfde voorkeuren kan je ook aangeven of Raw’s en JPG’s al dan niet als aparte
bestanden behandeld moeten worden.
Indien je Treat JPG files next to raw files
as separate photos (JPEG-bestanden
naast Raw-bestanden als aparte foto’s
behandelen) aanvinkt, worden beide als
aparte foto’s in de catalogus geïmporteerd.
Indien de optie uitgevinkt staat, zullen
beide foto’s wel naar de gekozen map
gekopieerd worden, maar enkel de Raws
zullen in je Lightroom catalogus geïmporteerd worden en de JPG’s zullen als een
‘sidecar’ bestand behandeld worden. In de
rechterhoek van de miniaturen verschijnt
RAW + JPG. Dat houdt gewoon in dat als je
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Mijn bestandsstructuur: alle foto’s in mappen op
datum (die ik na het importeren hernoem door na
de datum nog een beschrijving (zoals BouwbeursGent) achter te plaatsen. Alle datums gesorteerd in
hoofdmappen op jaartal, die op hun beurt in één map
‘Lightroom_Photos’ ondergebracht zijn.

in Lightroom achteraf de raws zou verplaatsen of hernoemen, de onzichtbare
JPG’s mee verplaatst zullen worden.
Importeer foto’s naar (submappen van) één
hoofdmap. Dat vergemakkelijkt het leven
als je later ooit foto’s wil verplaatsen of een
backup wil terugzetten.
Het is een goed idee om bijvoorbeeld
een map Lightroom Photos of Lightroom
Imports te creëren en nieuwe foto’s bij
het importeren naar (submappen van)
deze map te kopiëren. Zo houd je ook op
bestandsniveau duidelijk bij welke foto’s al
in Lightroom geïmporteerd zijn en welke
nog niet. Je geïmporteerde foto’s in één
hoofdmap bijhouden – met bijvoorbeeld
submappen per jaar of per onderwerp –
heeft ook als voordeel dat ze binnen – en
desnoods buiten – Lightroom gemakkelijker te verplaatsen zijn, bijvoorbeeld
wanneer je harde schijf te klein wordt.
En mocht Lightroom om een of andere
reden het spoor bijster raken, dan hoef
je enkel aan te geven waar de hoofdmap
zich bevindt: de submappen worden dan
onmiddellijk mee teruggevonden.
Het is ook een goed idee om vooraf even
te plannen hoe je de verdere structuur zal
doen. Importeer je alles in één grote map,
werk je met mappen volgens onderwerp
of volgens datum? Zelf werk ik, in één

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Nieuw in Lightroom 5
Nieuw in Lightroom 5 is dat je door Select
the Current/Previous Import Collection
during Import (Selecteer de “Huidige/Vorige Import”-verzameling tijdens het importeren) aan te vinken in het algemene
tabblad van de Lightroom voorkeuren kan
aangeven of Lightroom, wanneer je na importeren terugkeert naar de Bibliotheekmodule, je bij de net geimporteerde foto’s
belandt (Previous Import) (Vorige Import)
in het Cataloguspaneel) of terugkeert naar
de map of verzameling waar je voor het
importeren mee aan het werk was.

hoofdmap, met submappen per jaar en
daaronder submappen per datum volgens
het JJJJ-MM-DD-principe. Nadat de foto’s

geïmporteerd zijn verander ik in Lightroom
de tijdens de import gecreëerde mapnaam
in iets wat voor mij nog informatiever is
door achteraan een beschrijving toe te
voegen. Ik doe dat door te rechtsklikken op
de naam van de datum-map en Rename
(Naam wijzigen) te kiezen uit het contextmenu. Zo wordt 2011-12-26 (26 december
2011) bijvoorbeeld 2011-12-26_Verjaardagsfeestje.
Voor het eigenlijke importeren heb je in
Lightrooms importdialoogvenster dan de
keuze tussen Copy as DNG (Kopiëren als
DNG) en Copy (Kopiëren): de andere twee
mogelijkheden zijn bij geheugenkaarten
logischerwijze niet beschikbaar.
Voor de verdere bespreking van deze opties
verwijzen we naar de vorige bladzijden.

Importeren van bestaande foto’s
Meestal heb je al foto’s op je computer
staan vooraleer je met Lightroom begint te
werken. Hieronder volgen een paar suggesties om met dit soort foto’s om te gaan:

wanneer je foto’s verplaatst die gelinkt
zijn in andere programma’s zoals InDesign: in dat geval kun je die foto’s beter
toevoegen op de locatie waar ze staan.

1 Stel jezelf de vraag of je al die oudere
foto’s nodig hebt. Misschien is het een
goed moment om eens schoon schip te
maken.

3 Als je bestaande foto’s eenmaal in een
nette mapstructuur zitten, kan je ze
gewoon aan de catalogus toevoegen
door in het importdialoogvenster de
optie Add (Toevoegen) te kiezen. Ze
zullen dan aan de catalogus toegevoegd
worden op de plaats waar ze staan.

2 Probeer een zo ordentelijk mogelijke
mapstructuur van de te importeren
foto’s te creëren vooraleer je ze importeert. Zeker als je nieuw bent met
Lightroom, ben je normaal beter op de
hoogte van de organisatiemogelijkheden van je Operating System dan van die
van Lightroom. Organiseer je bestaande
foto’s in een mapstructuur die overeenkomt met hoe je je nieuwe foto’s
zal organiseren. Let natuurlijk wel op

Wanneer je foto’s importeert die met
Adobe Camera Raw bewerkt zijn of die
trefwoorden toegekend gekregen hebben
in Adobe Bridge, dan zal Lightroom deze
informatie mee in de database importeren: je vorige raw-bewerkingen in Adobe
Camera Raw ben je dus niet kwijt!
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DNG of niet?
DNG is de universele Rawstandaard van Adobe. Het
formaat is openlijk gedocumenteerd en biedt zo
volgens de voorstanders een
betere en mogelijk langere
ondersteuning dan de verschillende cameraspecifieke
Raw-formaten. Bovendien
zou het DNG-formaat een
‘lossless’ gegevenscompressie van 10 à 40% opleveren,
wat betekent dat je harde
schijf plots heel wat meer
bestanden kan opslaan! Wie
nog niet volledig overtuigd
is, kan zelfs opteren om
het originele Raw-formaat
nog mee in te kapselen in
het DNG-bestand, maar
dan verlies je natuurlijk het
plaatsvoordeel.
Met Lightroom 4 introduceerde Adobe twee interessante nieuwigheden: ten
eerste kan je in de bibliotheekmodule ervoor opteren
om bestanden te converteren naar DNG met een
nieuw ‘lossy’ compressieschema dat een besparing
qua bestandsgrootte met
maximaal 75% kan opleveren. Ten tweede kan je tijdens het exporteren kiezen
om naar DNG te exporteren
met een lagere resolutie!
Meer info daarover vind je in
Case 47 op pagina 300.
Converteren naar DNG heeft
ook een aantal nadelen:
sommige softwarepakketten
lezen enkel cameraspecifieke raw’s, geen DNG’s.

4 Foto’s en video’s importeren

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Tethered Capture
Via Tethered Capture, kan
je je foto’s onmiddellijk importeren in de Catalogus en
in het groot weergeven op je
monitor. Houd er rekening
mee dat deze manier van
fotograferen het voor Nikoncamera’s niet toelaat om de
beelden ook naar de geheugenkaart in de camera weg
te schrijven. Maak dus zeker
een back-up van je foto’s.

Nieuw in
Lightroom 5
In Lightroom 5 kan je nu ook
PNG-bestanden importeren.
Dit is niet meteen een populair foto-formaat, maar het
is een grafisch formaat dat
transparantie ondersteunt
en dat op veel plaatsen in
Lightroom gebruikt wordt
om naamplaatjes of watermerken te maken. Het is
dan ook handig dat je die
bestanden die je daarvoor nodig hebt, nu ook in
Lightroom kan importeren
en beheren. PNG is ook een
populair bestandsformaat
voor schermafdrukken en
web graphics.
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Importeren uit een Lightroom Catalogus
In hoofdstuk 2 kreeg je uitgebreid informatie over het werken met meerdere catalogi
en verschillende catalogusstrategieën. Het
importeren van een Lightroom-catalogus
in een andere catalogus via File / Import
From Another Catalog (Bestand / Importeren uit een andere catalogus) kwam daar
uitgebreid aan bod.

Het verschil tussen het gewoon importeren van foto’s of het importeren van een
catalogus is dat in het laatste geval alle
catalogus-informatie (dus ook info over
virtual copies, tot welke verzameling(en)
de foto’s behoren, …) mee geïmporteerd
wordt. Enkel informatie over Publish Services wordt niet mee geïmporteerd.

Tethered Capture:
foto’s vastleggen met een camera verbonden aan je computer
Een bijzondere importmogelijkheid tref
je aan onder File / Tethered Capture
(Bestand / Vastleggen via tethering): zo
kan je je fototoestel met je computer verbinden en tijdens het fotograferen de foto’s
rechtstreeks binnenhalen in je catalogus.
Indien je camera ondersteund wordt – de
complete lijst vind je op http://bit.ly/xWIRyj
– volg je deze stappen:
1 Verbind je fototoestel met de computer.
2 Kies in het menu File / Tethered
Capture (Bestand / Vastleggen via
tethering) de optie Start Tethered Capture (Vastleggen via tethering starten).
3 Dit opent het venster Tethered Capture
Settings (Instellingen voor vastlegging
met tethering). Je kan onder 1 Session
(Sessie) een naam geven voor de sessie
die je dan bij 2 kan gebruiken in een
sjabloon. Je opent de vervolgkeuzelijst
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met alle sjablonen door op 3 te klikken.
De manier waarop je zo’n sjabloon aanmaakt is vergelijkbaar met de manier
die uitgelegd wordt in Case 21.
Onder 4 Destination (Bestemming) stel
je in waar de foto’s van de shoot terecht
moeten komen en onder 5 Information
(Informatie) kan je, net zoals bij het
gewone importeren, een metadatasjabloon met bijvoorbeeld copyrightgegevens en trefwoorden toekennen.
Wanneer je de optie Segment Photos By
Shots (Foto’s segmenteren op basis van
opnamen) aanvinkt, krijg je bij het op
OK drukken nog een extra dialoogvenster Initial Shot Name (Aanvankelijke
naam van opname).
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Die komt overeen met het gelijknamige
veld in het controlevenster voor tethered fotograferen. Het voordeel van deze
optie is dat je tijdens het fotograferen
hierop kan klikken en zo een volgende
‘Shot Name’ toekennen, bijvoorbeeld

omdat er een ander model of een ander
product voor je lens is komen te staan.
Elk ‘segment’ wordt dan in een eigen
submap met die naam ondergebracht
onder de hoofdmap die je in 4 aangaf.

Nieuw in
Lightroom 5

4 Als je op de knop OK klikt, dan opent
het venster Tethered Capture (Vastleggen via tethering). Dit toont een aantal
basisinstellingen van je camera en
beschikt rechts over een ontspanknop.

Met deze knop maak je een foto. Uiteraard kan je ook gewoon de ontspanknop
van je fototoestel gebruiken. Je kan
onder Develop Settings (Ontwikkelinstellingen) meteen ook een ontwikkelpreset toekennen.
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Tijdens Tethered Capture
kan je nu met sneltoets
F12 de ontspanknop van je
fototoestel bedienen.

4 Foto’s en video’s importeren
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Meerdere
camera's
Je kan zelfs meerdere
camera’s verbinden en dan
door op de cameranaam te
klikken een vervolgkeuzelijst
openen waarmee je kan
switchen tussen verbonden
camera’s.

USB-signaal
De USB-kabel mag niet te
lang zijn, anders riskeer je
problemen met de signaaloverdracht. Er zijn in de
handel ook USB-kabels
met signaalversterking te
verkrijgen.

Een zeer handige preset, die je enkel hier
vindt, is Same as previous (Zelfde als
vorige). De idee hierachter is de volgende:
je maakt een eerste foto via tethered
capture en bewerkt deze foto in de Develop
(Ontwikkelen) Module tot hij er goed uitziet
(bijvoorbeeld: zwartwaarde instellen,
ruisreductie en verscherping instellen, …).
Wanneer je dan in het Tethered Capture
venster ‘Same as Previous’ (Zelfde als
vorige) kiest, zullen alle nieuw geïmporteerde foto’s meteen ook die bewerking
krijgen! Handig, niet? En, omdat dit Lightroom is en dit alles dus ‘enkel’ metadata
is, kan je er achteraf uiteraard nog weer
volledig van afwijken mocht dat nodig zijn!
Via File>Tethered Capture>Hide Tethered Capture Window (Bestand > Venster Vastleggen via tethering verbergen)
(Cmd-T [Mac] / Ctrl-T [Win]) verberg je

Layout-Overlay

Door te Option (Mac) / Alt (PC) -klikken op het
icoontje om te sluiten kan je het vastleggingsvenster
verkleinen tot enkel de ontspanknop.
Klikken op het tandwiel-icoontje brengt je terug naar
het Tethered Capture Settings venster.
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het Tethered Capture venster uit het zicht,
terwijl het toch actief blijft. Wil je je sessie
stopzetten, dan doe je dat via File > Tethered Capture > Stop Tethered Capture
(Bestand > Vastleggen via tethering stoppen).
Als je camera nog niet ondersteund
wordt, of als je op zoek bent naar meer
uitgebreide mogelijkheden – bijvoorbeeld
om vanaf je computer ook belichting en
dergelijke te kunnen aanpassen – dan
zal je gebruik moeten maken van externe
tethering-software zoals Nikon Camera
Control Pro of Canon Eos Utility. Je haalt
de foto’s dan op je computer binnen via
die programma’s, maar je kan ze dan toch
nog automatisch inaar Lightroom doorsluizen. Meer hierover lees je in Case 2 van
de download: ‘Tethered fotograferen met
externe software’.
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Wanneer je tijdens het tethered fotograferen de Bibliotheek in Loepweergave instelt, kan je via de nieuwe Layout-Overlay
(zie pagina 138) bijvoorbeeld de blauwdruk
van een cover projecteren boven je beeld.
Dit kan helpen om de uitsnede van de foto
al tijdens de opname zo goed mogelijk te
laten aansluiten bij het gewenste eindresultaat.

in de praktijk
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Case 20: De juiste bestemming kiezen tijdens het
importeren en het maken van een Import-Preset

Nogal wat beginnende Lightroom-gebruikers hebben moeite met de keuzeopties
die het Destination (Bestemming) Paneel
biedt.
De logica is als volgt:
1 Het paneel biedt je 1 een overzicht over
alle op het moment van het importeren
aangesloten harde schijven (grote gele
rechthoek in de schermafdruk).
2 Met de kleine driehoekjes (geel omcirkeld in de schermafdruk) maak je de
submappen van die schijven zichtbaar.
3 Je kiest eerst een hoofdmap; in dit voorbeeld de map Pictures (Afbeeldingen).
Indien je nu jouw foto’s wil importeren in
een (nog niet bestaande) submap ‘LightroomPhotos’ van deze map Pictures,
dan kan je 2 Into Subfolder (Naar
submap) aanvinken en daar de naam
van die map typen.
4 Tot nu toe zouden de foto’s dus terecht
komen in een map ‘LightroomPhotos’,
die op zijn beurt in de map Pictures
staat op de data-schijf. Het is echter
nog niet gedaan met de keuzemogelijk-

heden: met de opties naast Organize
(Organiseren) 3 kan je kiezen hoe die
foto’s terechtkomen in deze map: By
original folders (Op oorspronkelijke
map) volgt de oorspronkelijke mapstructuur van de te importeren foto’s.
Into one folder (In één map) gaat alle te
importeren foto’s, ongeacht hoe ze vroeger georganiseerd waren, op één hoopje
gooien in de map LightroomPhotos. De
laatste optie, die ik persoonlijk gebruik,
is de optie By date (Op datum). Kies je
deze optie, dan verschijnt nog een keuzelijst: 4 Date Format (Datumnotatie),
die je toelaat om te kiezen uit een aantal
opties. Sommige van deze opties maken
nog eens een submap per jaar en/of per
maand, andere niet. Je keuze zal afhangen van hoe frequent je fotografeert en
je voorliefde voor submappen!

importdialoogvenster naast Import Preset
(Voorinstelling voor importeren) op de
vervolgkeuzelijst te klikken en Save current
settings as new preset (Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling)
te kiezen en de voorinstelling een naam te
geven.

Heb je om een of andere reden toch een
fout gemaakt tijdens het importeren, dan
kan je ze nog altijd in Lightroom zelf naar
de juiste map verplaatsen. Maar voorkomen
is beter dan genezen!
De voorvertoning in lichtgrijs en schuine
letters 5 toont hoe je bestandsstructuur
er na het importeren zal uitzien. Mappen
waar een klein plusteken bij staat, zijn
mappen die nu nog niet bestaan, maar die
ter gelegenheid van de door jou gemaakte
keuzes in het Destination (Bestemming)
paneel aangemaakt zullen worden. Komt
de voorvertoning niet overeen met wat je
bedoelde, dan kan je nu nog aanpassingen
maken, tot je verkrijgt wat je wil.
Indien je foto’s altijd volgens deze structuur wil importeren, dan kan je er beter
een import-preset van maken. Dat doe
je door onderaan in het midden van het

Zo’n voorinstelling slaat ook de trefwoorden
en de sjablonen die je toekende voor het
wijzigen van de bestandsnaam op. Je kunt
dus het beste het trefwoordeninvoervak
leegmaken vooraleer je de voorinstelling
aanmaakt, anders dreig je bij de volgende
importsessie onbewust de verkeerde
trefwoorden toe te kennen. Eenzelfde
opmerking geldt voor het hernoemen van
bestanden met aangepaste tekst: die vakken kun je ook maar beter leegmaken.
De volgende importsessie kies je dan gewoon de juiste preset. Je kan zelfs verschillende importpresets maken voor verschillende gelegenheden (importeren vanaf een
geheugenkaart, importeren van foto’s die
al op de schijf staan, importeren met een
bepaalde ontwikkelpreset, etcetera). Let op
dat je niet toevallig ongewenste Custom Text
of trefwoorden opslaat in een importpreset.

Een overkoepelende import-preset maak je hier aan.
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Case 21: File Naming Templates
(Sjablonen om bestanden te hernoemen)

Je camera slaat je foto’s op de geheugenkaart meestal op met een weinigzeggende
naam, iets als _DSC0001.NEF. Zou het niet
handiger zijn om in de bestandsnaam al
wat meer informatie over de foto vast te
leggen?
Lightroom staat bol van de mogelijkheden
om via templates (sjablonen) en presets
(voorinstellingen) zaken te automatiseren.
We leggen hier het principe uit. Je zal snel
merken dat dit principe elders terugkeert!
Vink Rename Files (Bestanden hernoemen) aan. Naast Template (Sjabloon) in
het importdialoogvenster kan je kiezen voor
één van de standaard presets of een preset
die je vroeger al aangemaakt hebt. Je kan
ook Edit (Bewerken) kiezen en dan een
sjabloon aanpassen of van nul opbouwen.
In dat geval neemt Lightroom het laatst
geselecteerde sjabloon als vertrekpunt. In
het invoervak van de Filename Template
Editor (Bestandsnaamsjabloon-editor) kan
je dan (combinaties van) variabelen ingeven.
Je kan ook eigen tekst toevoegen. In wat
volgt maken we een nieuw sjabloon aan
waarin we de datum, een variabele die we
bij elke import anders kunnen invullen én
het originele nummer dat onze camera aan
de foto gaf, combineren.

Dit opent de Filename Template Editor. In
het vak 1 stel je het sjabloon samen. Je
doet dit met de metadata-variabelen die je
bij de vervolgkeuzelijsten 2, 3, 4 aantreft
en met de bouwstenen 5. Je kan bovendien
zelf eigen tekst typen in het invoervak. Je
verwijdert variabelen in het vak 1 door ze
te selecteren en op [Delete] of [Backspace]
te drukken.

Tenzij je al een template hebt die goed lijkt
op degene die je wil creëren, maakt het
niet zo heel erg veel uit van welke basis je
vertrekt. In dit voorbeeld vertrekken we van
de template Filename (Bestandsnaam) en
we klikken op Edit (Bewerken) onderaan
de lijst.
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De kleine, naar onder wijzende driehoekjes
van de lichtblauwe bouwstenen die je in vak 1
ingevoegd hebt, geven je rechtstreekse toegang
tot de andere mogelijkheden van die variabele.

In dit voorbeeld kozen we eerst de datum,
in Amerikaanse (voor ons omgekeerde)
volgorde. Het voordeel van deze notering is
dat je door je foto’s alfabetisch te ordenen,
ze meteen ook chronologisch geordend zijn.

in de praktijk
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In de Engelse Lightroom zit een kant-enklare YYYYMMDD-bouwsteen in de editor.
De Nederlandse Lightroom maakt daar
DDMMJJJJ van, maar dat is voor onze
doelstelling niet hetzelfde. Je kan echter
de kleinere bouwstenen JJJJ, MM en DD
zelf in de juiste volgorde combineren in het
invoervak.
Na de datum voegde ik een _ toe, door
deze gewoon in het invoervak te typen. Dan
voegde ik een Custom Text (Aangepaste
tekst)-variabele toe door op Insert (Invoegen) te klikken naast deze optie. Ik voegde
nog een _ toe en dan koos ik Filename
Number Suffix (Bestandsnaamachtervoegsel (Nummer) om het oorspronkelijke
door de camera gecreëerde nummer toch
in mijn nieuwe naam te hebben. Ik maak
nogal veel foto’s op reis, en wanneer ik
iemand beloof een foto op te sturen (of door

te mailen), noteer ik het nummer van de
foto in een schriftje. Indien ik mijn nummering zou veranderen bij het importeren, zou
Made uit Indonesië misschien de foto van
Ramesh uit India ontvangen!
Dit is uiteraard slechts een voorbeeld. Je
vindt in de eindeloze combinatiemogelijkheden van variabelen en eigen tekst vast
iets wat jou aanstaat.
Wanneer je je nieuwe bestandsnaamsjabloon vorm gegeven hebt, kies je er natuurlijk voor om het op te slaan als een nieuwe
preset of de bestaande preset waarvan
je vertrokken was aan te passen met de
gemaakte wijzigingen. In dit geval kiezen
we om een nieuwe preset aan te maken.
Geef je preset een logische naam, zoals
YYYYMMDD_CustomText_OrigNummer of
iets dergelijks. Zo weet je in een oogopslag
welk sjabloon wat doet.
Als je dan in het vervolg tijdens het importeren deze preset kiest, dan hoef je enkel
de tekst die je wenst naast Custom Text
(Aangepaste tekst) in het importdialoogvenster in te geven en je bestandsnamen
worden automatisch gegenereerd. Naast
Sample (Voorbeeld) vind je een voorbeeld
van hoe de uiteindelijke bestandsnaam
eruit ziet. Het suffix .raw betekent dat de
bestanden je cameraspecifieke extensie
zullen krijgen (.NEF voor Nikon of .CR2 voor
Canon).
Een beetje verwarrend is dat dat voorbeeld
gebaseerd is op de huidige datum. De eigenlijke hernoeming gebeurt natuurlijk op
basis van de opnamedatum).

Je hebt heel wat opties voor de nummering. Import # (Importnummer), Image
# (Afbeeldingsnummer) en Sequence #
(Volgnummer).
Import # is een getal dat de huidige import
identificeert. Dat nummer stijgt met iedere
nieuwe importsessie.
Image # is duidelijk: het is een getal dat
de foto identificeert, en de meest courante
vorm van nummering. Het loopt voortdurend op.
Sequence # is een stijgend getal waarvan
je het startgetal kan vastleggen in het File
Renaming paneel in het Importdialoogvenster.
De startnummers van Import # en Image #
kan je wijzigen in het tabblad File Handling
(Bestandsafhandeling) van de Catalog Settings (Catalogusinstellingen): Lightroom
/ Catalog Settings (Mac) / Edit / Catalog
Settings (Win). Ze heten daar respectievelijk Import Number (Importnummer) en
Photos Imported (Geïmporteerde foto’s).
Je kan ook bestanden hernoemen en
hernummeren in de Bibliotheek Module.
De opties zijn daar vergelijkbaar. Logischerwijze vind je niet de variabele Import #
maar wel nog een andere, nieuwe: Total #:
deze verwijst naar het aantal foto’s dat je
hernoemt. Samen met Image # kan je deze
gebruiken om bestanden te hernoemen als
‘1 van 100’, ‘2 van 100’ enzovoort.

Werken met twee
camera’s
Wanneer je met twee camera’s
fotografeert, moet je opletten dat je
na het importeren geen identieke
bestandsnamen krijgt. Daar houdt
Lightroom namelijk niet van. Een optie kan zijn om ook HHMMSS (m.a.w.
de uren, minuten en seconden) of het
serienummer van de camera in de
naamgeving op te nemen.
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De Library
(Bibliotheek)
Module
De Library (Bibliotheek) Module is de kruispuntbank van
Lightroom. Na het importeren komen je foto’s hier terecht
om gewikt en gewogen te worden. In de bibliotheek
gebeurt al het organisatorische werk. Deze bibliotheek
is te vergelijken met een verkeerswisselaar die de
gegevensstroom naar de andere modules in goede banen
leidt, of met een douanekantoor dat de importstromen
(van grondstoffen: de nieuwe foto’s) en exportstromen
(van afgewerkte foto’s) reguleert.
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 Het paneel Navigator.
Dit geeft – naargelang waar je je bevindt
– een voorvertoning van de inhoud
van het geselecteerde onderdeel uit
het paneel Catalog (Catalogus), een
geselecteerde Folder (Map) of Collection (Verzameling). Wanneer je met de
muis over de verschillende foto’s in de
Filmstrip beweegt, toont de Navigator
de foto waarover de muis zich op dat
moment bevindt.
 Zoominstellingen.
Hier stel je het gewenste zoomniveau in
voor de Loupe View (Loepweergave).
 Het paneel Catalog (Catalogus).
Dit biedt je snelle toegang tot de volledige Catalogus, de huidige Quick Collection (Snelle Verzameling) en foto’s
uit recente import- of exportsessies. Als
je een zoekopdracht wil uitvoeren op je
volledige fotoverzameling, dan mag je
niet vergeten om in dit paneel eerst All
Photographs (Alle Foto’s) te selecteren,
vooraleer je de zoekcriteria definieert in
de Filter Bar (Filterbalk).
 Folders (Mappen).
De mapstructuur in Lightroom komt
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overeen met die op je harde schijf. Door
met de rechtermuisknop op een map
te klikken, open je een contextmenu
waar je organisatorische taken kan verrichten. Zo ben je in staat om mappen
een andere naam te geven, submappen aan te maken, enzovoort. Je kan
mappen verslepen en opnieuw ordenen
en je kan geselecteerde beelden uit
de rasterweergave naar een passende
map slepen. Heb je je foto’s eenmaal
in Lightroom geïmporteerd, doe je
dergelijke organisatorische taken altijd
in Lightroom. Wat je in Lightroom doet,
gebeurt immers ook in de Finder of Verkenner van je OS, maar niet omgekeerd.
De gekleurde icoontjes tonen je de
schijfstatus:
1 Groen: De schijf is verbonden en er is
nog veel plaats over.

2 Oranje: De schijf is verbonden, maar
er is slechts weinig ruimte beschikbaar.
3 Rood: Je kan de schijf enkel lezen.
4 Zwart: De schijf is niet aangekoppeld
(in Lightroom-jargon: ‘offline’).
Een belangrijke nieuwigheid in Lightroom 5 is dat je voortaan ook foto’s kan
bewerken in de Ontwikkelmodule zelfs
wanneer de schijf offline is (op voorwaarde dat je Smart Previews (Slimme
Voorvertoningen) gemaakt hebt.
De verschillende panelen en onderdelen
van de panelen kan je openen en sluiten
door op de driehoekjes te klikken. Als
de punt van het driehoekje naar rechts

Als je met de rechtermuisknop klikt op een
van de grijze balken met de schijfnaam, dan
verschijnt er een menu waarin je de getoonde
informatie kan instellen.
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wijst, dan is het paneel gesloten. Door
op het driehoekje te klikken, open je
onderliggende mappen of instellingen.
Een gestippeld, gearceerd driehoekje
geeft aan dat er geen onderliggende
niveaus meer zijn.
 Collections (Verzamelingen).
Deze laten je toe foto’s uit verschillende
mappen virtueel samen te brengen,
zonder dat je een nieuwe map moet
maken en de foto’s daarnaar moet
kopiëren of verplaatsen. Eenzelfde foto
kan in meerdere verzamelingen tegelijk
zitten. Verzamelingen zijn één van de
belangrijkste features van de Bibliotheek module en de sleutel tot efficiënt
werken. Smart Collections (Slimme
verzamelingen) bevolken zich zelfs
automatisch met foto’s die aan bepaalde criteria, bijvoorbeeld ‘Trefwoord =
huwelijk + sterrennotering = 5’, voldoen.
 Publish Services (Services voor publiceren).
Publish Services zijn dynamische koppelingen tussen foto’s in je database
en geëxporteerde versies daarvan op
je harde schijf, een website of social
media sites zoals Flickr en Facebook.
Wanneer je dan sommige foto’s na het
publiceren nog aanpast, zal Lightroom
enkel deze opnieuw exporteren. Op die
manier kan je dynamische websites
maken, of, zoals Case 46 op pagina 299
aantoont, een continu up-to-date portfolio op je iPad of smartphone onderhouden.
 Import (Importeren).
Klik hierop om je foto’s te importeren.
Houd je de [Option]- of [Alt]-toets ingedrukt, dan kan je met deze knop een
Catalogus importeren.
 Export (Exporteren).
Hiermee kan je foto’s exporteren naar
populaire bestandsformaten zoals TIFF,
PSD en JPG.
Als je de [Option]- of [Alt]-toets ingedrukt houdt, dan kan je via Export
Catalog (Catalogus exporteren) foto’s
exporteren als een op zichzelf staande
(en doorzoekbare) catalogus die alle
metadata over die foto’s bevat.
 Toolbar (Werkbalk).
Behalve knoppen voor de verschillende weergavemodi, de Painter Tool
(Spuitbus) en het sorteergereedschap,
vind je hier ook nog de knoppen om
vlaggen, sterrenratings en kleurlabels
toe te kennen. Bovendien staan hier
de knoppen om een foto te roteren, de
vorige of volgende foto te selecteren en
de afspeelknop om rechtstreeks een

slideshow op te starten.
Je kan bepalen welke knoppen zichtbaar zijn door het menu te openen dat
verborgen zit achter het kleine omgekeerde driehoekje uiterst rechts in de
Toolbar .
 Knoppen voor de verschillende weergavemodi.
Gebruik deze knoppen om te wisselen
tussen de verschillende weergaven van
het Inhoudsvenster. Je kan ook gebruikmaken van de volgende sneltoetsen:
• [G]: Grid View (Rasterweergave) – de
fotominiaturen worden in een raster
getoond;
• [E]: Loupe View (Loepweergave)
– hiermee kan je één foto in detail
bekijken en via de knoppen in 2
inzoomen;
• [C]: Compare View (Vergelijkingsweergave) – hiermee vergelijk je
telkens twee foto’s per keer;
• [N]: Survey View (Beoordelingsweergave) – hiermee kan je meer dan
twee foto’s tegelijk vergelijken, maar
zonder de uitgebreide functionaliteit
van Compare View.
 Painter Tool (Spuitbus).
In tegenstelling tot wat je zou denken,
schilder je met dit gereedschap geen
verf, maar metadata. Je gebruikt de
spuitbus om tekst, trefwoorden, metadata of zelfs ontwikkelpresets op een
gemakkelijke manier toe te passen op
grote aantallen foto’s in Grid View.
 Sorteergereedschap.
Hiermee kan je foto’s handig en
efficiënt sorteren. In de vervolgkeuzelijst naast Sort (Sorteren) kies je
de verschillende opties. User Order
(Gebruikersvolgorde) is enkel mogelijk
binnen één en dezelfde map, of binnen
een verzameling. Met de AZ-knop kan
je kiezen tussen oplopend of aflopend
sorteren.
 Schuifregelaar voor de grootte van de
miniaturen.
 Filterbalk.
Met de filterbalk kan je filteren op tekst,
attributen (zoals vlagstatuut en kleurlabel) en metadata, of een combinatie
hiervan.
 Filmstrip.
De Filmstrip toont miniatuurweergaven
van foto’s in de op dat moment geselecteerde map of verzameling. Klikken
op het naar onder wijzende driehoekje
(onderste rode pijl op de schermafdruk)
geeft je een keuzemenu met recent
bezochte mappen en verzamelingen.
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Vanaf Lightroom 3 biedt dit ook de
mogelijkheid om mappen of verzamelingen die je regelmatig nodig hebt, als
favorieten op te slaan. Vanaf Lightroom
4 verschijnt bovenaan de Filmstrip nu
niet alleen de naam van de foto, maar
ook de map of de verzameling waartoe
hij behoort.
 Virtual Copies (Virtuele kopieën).
Een van de voordelen van Lightrooms
databaseaanpak is dat je met Virtuele
Kopieën kan werken. Via een Virtuele
Kopie – een andere set van ontwikkelinstructies die hoort bij hetzelfde masterbestand – kan je experimenteren met
meerdere stijlen en uitsnedes voor één
foto. Virtuele kopieën nemen bijna geen
ruimte op de harde schijf in en zijn te
herkennen aan de omgekrulde linkeronderhoek in hun miniatuurweergave.
 Histogram.
Het histogram toont de verdeling van de
helderheidswaarden in de foto en is een
belangrijk hulpmiddel in het bewerken
ervan.
 Het paneel Quick Develop (Snel Ontwikkelen).
Dit paneel is een vereenvoudigde versie
van de Develop Module en laat je toe
om snelle aanpassingen op een foto uit
te voeren zonder naar die module te
moeten overschakelen.
 Het paneel Keywording (Trefwoorden
instellen).
Hiermee kan je je foto’s voorzien van
trefwoorden. Deze duiken dan op in de
Keyword List (Trefwoordenlijst) .
 Metadata (Metagegevens).
Je kan hier eenvoudig alle metadata van
een foto laten weergeven. Het gaat hier
zowel om de onveranderbare EXIF-metadata (gegevens over je camera, lens,
opnametijdstip en gebruikte opnameinstellingen), als over de door jou in te
voegen IPTC-metadata: je naam, het
onderwerp, de copyrightgegevens, een
bijschrift, titel enzovoort. Die metadata
kan dan weer gebruikt worden in de andere modules: zo kan je een presentatie
maken die voor elke foto ook de titel
ervan toont en de camera-instellingen
waarmee hij gemaakt werd.
 De knop Sync Metadata (Metag.
synchr.) laat je toe om metadata te synchroniseren tussen verschillende foto’s.
 De knop Sync Settings (Instell. Synchr.)
synchroniseert ontwikkelinstellingen en
komt ook in de Develop Module voor.

5 De Library (Bibliotheek) Module
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Nieuw in
Lightroom 5
Lightroom 5 wordt standaard geleverd met een
nieuwe Publish Service
voor Behance. Behance is
een soort portfoliosite voor
creative professionals.

Lightroom 5 ontmaskerd

Deelnemers aan workshops beschouwen
de ‘saaie’ Library Module (Bibliotheek)
meestal als een noodzakelijk kwaad. Ze
willen immers zo snel mogelijk aan de
slag met hun materiaal in de veel creatievere Develop (Ontwikkelen) Module. Toch
durven we te zeggen dat de Library Module
bijna even belangrijk is als het creatieve
proces dat erop volgt. Hoe beter je de zaken
in de bibliotheek immers aanpakt en hoe
meer je op de hoogte bent van de mogelijkheden ervan, hoe grondiger en flexibeler je
achteraf in de andere modules zal werken.
Je zal deze kleine tijdsinvestering later in
veelvoud terugverdienen wanneer je uit
een archief van duizenden foto’s snel een
bepaald exemplaar wil terugvinden.
De belangrijkste functies van de Library
Module zijn op te delen in tien grote punten:
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1 Foto’s importeren (omdat dit zo belangrijk is hebben we er een apart hoofdstuk
aan gewijd);
2 Foto’s beoordelen, verwijderen en de
overblijvende foto’s desgewenst van
ratings, kleurcodes en vlaggen voorzien;
3 Trefwoorden en metadata toevoegen en
wijzigen;
4 Groeperen, sorteren en vergelijken;
5 Zoeken (filteren);
6 Foto’s reëel organiseren op mapniveau;
7 Foto’s virtueel organiseren in Collections (Verzamelingen);
8 Beheren van Virtual Copies (Virtuele
kopieën);
9 Foto’s snel ontwikkelen met Quick
Develop (Snel Ontwikkelen);
10 Foto’s delen met de buitenwereld via
het exportdialoogvenster en de Publish
Services (Services voor publiceren).

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Foto’s evalueren

Na het importeren wil je ongetwijfeld
het kaf van het koren scheiden: de beste
foto’s selecteren en de niet-geslaagde
een enkeltje richting prullenmand geven.
Lightroom heeft een aantal mogelijkheden
om je foto’s een waardering te geven. Er
zijn evenveel waarderingsstrategieën als
er fotografen zijn, maar de tools die Lightroom biedt zijn voor iedereen gelijk:
• Sterrenratings (Classificaties) toekennen: je kan één of meerdere geselecteerde foto’s een rating geven tussen 0
en 5 sterren. Zoals altijd in Lightroom
zijn er verschillende manieren om hetzelfde resultaat te krijgen. Het snelste
doe je dat met het numerieke toetsenbord. Een sterrennotering terug verwijderen doe je dan door op de 0-toets
te drukken. Je kan echter ook sterren
toekennen via de sterknoppen in de
Toolbar (Werkbalk) of in de rasterweergave, indien je die via View > Grid View
Style > Expanded Cells (Weergave >
Rasterweergavestijl > Uitgebreide cellen) op op Expanded Cells (Uitgebreide
cellen) ingesteld hebt. Je klikt op een
van de sterren om de geselecteerde foto
die rating te geven. Als je nog eens op
dezelfde ster klikt, dan wordt de rating
weer verwijderd.
• Je kan ratings toekennen via de
opdracht Set Rating (Classificatie
instellen) in het menu Photo (Foto). Dit
is echter nogal omslachtig.
• Een andere manier is om met de rechtermuisknop op een foto te klikken en
dan de rating te kiezen onder Set Rating
(Classificatie instellen). Deze optie kan
interessant zijn om meerdere foto’s
tegelijk van een rating te voorzien wan-

Een ‘full option’ Toolbar (Werkbalk). Afhankelijk van de breedte van je scherm is er niet altijd
plaats voor alle gereedschappen: : je kiest dan via het keuzemenu achter het driehoekige
knopje welke gereedschappen je zichtbaar wil hebben. Je kan labels, vlaggen en ratings toekennen via de Toolbar, maar het gaat een stuk sneller als je gebruikmaakt van de sneltoetsen.

neer je je niet in Grid View in de Library
Module bevindt.
• Interessanter is dat je met het numerieke toetsenbord ook ratings kan toevoegen terwijl je – bijvoorbeeld samen
met een klant – naar een reeks foto’s
aan het kijken bent in de Slideshow
(Presentatie) Module. Tenslotte kan je
ook ratings schilderen met de Painter
Tool. Van dit nuttige gereedschap krijg
je later in dit hoofdstuk een uitgebreide
beschrijving.
• Je kan ook foto’s ‘flaggen’ als Pick (Met
vlag instellen als geselecteerd) – met
de [P]-toets – of als Reject (instellen als
geweigerd) – met de [X]-toets. Je kan
een toegekende flag ongedaan maken
via de [U]-toets. Sommige mensen
werken liever met de P-toets, anderen
liever met de sterren die meer gradaties toelaten. Wat de X-toets doet kan
je eigenlijk gemakkelijk onthouden: je
maakt, letterlijk en figuurlijk, een kruis
over de foto. Het markeren van foto’s
met de X-toets is handig, omdat je dan
met de menuopdracht Delete Rejected
Photos (Geweigerde foto’s verwijderen)
uit het Photo (Foto) menu die foto’s
ineens kan elimineren. Met de [H]-toets
schakel je over en weer tussen [P] en
[X].
• Ten slotte kan je ook vijf kleurlabels
toekennen met de cijfers 6 tot 9 (paars
heeft geen sneltoets). Je kan zelf de
betekenis van de kleuren definiëren
in een kleurlabelset via Metadata /
Color Label Set / Edit (Metagegevens /
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Eén of meerdere
foto's
In de Library (Bibliotheek)
Module werkt het geven
van ratings, kleurlabels of
vlaggen aan meerdere geselecteerde foto’s tegelijk via
de numerieke toetsen of de
sterknoppen op de werkbalk
alleen als je de foto’s in Grid
View (Rasterweergave) aan
het bekijken bent. Indien
je in een andere weergave
of een andere module zit,
zullen ratings die je via het
toetsenbord toekent alleen
op de meest geselecteerde
foto (dit is de foto die je als
eerste selecteerde) toegepast worden. Als je in dat
geval de ratings wil toekennen aan alle geselecteerde
foto’s tegelijk, dan moet je
met de rechtermuisknop op
één van de geselecteerde
foto’s klikken en in het
contextgevoelige menu Set
Rating (Classificatie instellen) kiezen.

5 De Library (Bibliotheek) Module
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Tijd besparen

Nul of één ster?

Dit is een van de grootste tijdbespaarders in
de Library (Bibliotheek)
Module: als je de [Shift]toets ingedrukt houdt – of
[Caps Lock] opzet – tijdens
het toekennen van ratings,
vlaggen of kleurlabels, dan
springt Lightroom automatisch naar de volgende foto.
Je kan ook Auto Advance
(Automatisch vooruit)
kiezen in het menu Photo
(Foto).

Reisfotograaf Gavin Gough (www.gavingough.com) geeft foto’s die hij bekeken
heeft, verder niets mee wil doen maar
toch niet wil permanent verwijderen, één
ster. Zo maakt hij een onderscheid met de
nul-sterren foto’s die nog op een beoordeling wachten.

Vlageigenschappen
Tot en met Lightroom 3
waren vlaggen lokale attributen: een foto kon in een
verzameling een andere vlag
hebben dan diezelfde foto in
zijn map al had. Vanaf Lightroom 4 zijn vlaggen globale
attributen geworden, net als
kleuren en ratings dat altijd
al waren.
Houd er ook rekening mee
dat vlaggen niet in XMP opgeslagen kunnen worden.

Trefwoordenset / Bewerken) en je kan
meerdere kleurlabelsets gebruiken. Een
kleur kan dus meerdere betekenissen
hebben. Als je filtert op een kleur, dan
zal dat altijd gebeuren in de context van
de specifieke kleurlabelset. Zo kan je
bijvoorbeeld Rood gebruiken voor ‘Moet
nog bewerkt worden in Lightroom’, Geel
voor ‘Bewerkt in Lightroom, moet nog
naar Photoshop’ en groen voor ‘Helemaal afgewerkt’. Opnieuw schuilt de
kracht hem dan in het feit dat je op basis
van deze kleurlabels slimme verzamelingen kan definiëren (zie verder). Zo kan
je een slimme verzameling definiëren
met als criterium ‘Kleurlabel = geel’,
die dan al je foto’s die nog naar Photoshop moeten, ongeacht in welke map
ze staan, netjes groepeert. Zo kan je je
Photoshop-werk groeperen, wat tijdsbesparend kan zijn.
Afhankelijk van de fotografie die je beoefent en het aantal foto’s dat je moet bewerken, zal je kleurlabels anders of zelfs
helemaal niet gebruiken.

De 5 kleurlabels en hun sneltoetsen.

Eenzelfde foto kan tegelijkertijd een rating,
status (vlag) en kleurlabel hebben. Tot en
met Lightroom 3 kon dezelfde foto in twee
verzamelingen een verschillende status
hebben (rating en label waren altijd identiek). In het jargon zei men dat vlaggen
lokale attributen waren; sterren en kleurlabels globale attributen. In Lightroom 4
zijn vlaggen nu ook globale attributen.
Om je foto’s optimaal te kunnen beoordelen en met elkaar te vergelijken, zal
je trouwens regelmatig naar de andere
weergaves van Lightroom overschakelen.
Case 22 op pagina 137 leert je alles over de
vier verschillende weergaveopties.

Foto’s verwijderen

Filmstrip
Via de filters in de Filmstrip
(zie Zoeken en Filteren op
pagina 124) kan je snel
filteren op sterrenrating,
flag-status en kleurlabel.
Lightroom 5 ontmaskerd

Sommige fotografen houden alle foto’s
bij (behalve de foto’s die technisch mislukt zijn), andere enkel de foto’s die een
pick-status of een minimum aantal sterren

110

gekregen hebben. De overige foto’s worden
dan verwijderd. Een geselecteerde foto
verwijderen kan op verschillende manieren:

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
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• Op de [Delete]-toets van je toetsenbord
te drukken;
• Delete Photo (Foto verwijderen) uit het
contextmenu te kiezen;
• Delete Photo (Foto verwijderen) uit het
menu Photo (Foto) te kiezen.

Als je een origineel verwijdert, dan vraagt
Lightroom of je enkel de referentie naar
de foto uit de Catalogus wil verwijderen
(Remove [Verwijderen]) of het origineel
zelf wil verwijderen van je computer
(Delete from Disk [Verwijderen van schijf]).
Dit laatste kan in Lightroom niet meer ongedaan gemaakt worden. Indien je per ongeluk
een foto verwijderd hebt via ‘Verwijderen
van schijf’, kan je de foto wel nog terugvinden in de Prullenbak. Van daar kan je hem
terugzetten naar zijn oorspronkelijke locatie
en hem dan opnieuw importeren of de map
waaruit je hem verwijderd hebt opnieuw
synchroniseren door in Lightroom met de
rechtermuisknop op de map te klikken en
Synchronize Folder (Map synchroniseren)
uit het contextmenu te kiezen. De eventuele
bewerkingen die je dan gedaan had zijn dan
wel verloren. Toch is het zo dat als je Lightroom gebruikt zoals het bedoeld is, namelijk
als een overkoepelende database voor de
foto’s waar je verder mee wil, je normaliter
‘verwijderen van schijf’ zal kiezen in plaats
van ‘verwijderen’. Die laatste optie laat de
foto’s immers staan op je schijf, zodat je ook
niet echt harde schijfruimte vrij maakt.
Wanneer je je in een verzameling bevindt,

Een Virtual Copy (Virtuele kopie) wordt zonder verdere vragen verwijderd uit de database. Het originele
bestand (de Master) blijft wel bewaard. Verwijder je
een origineel, dan worden virtuele kopieën uiteraard
wel verwijderd.

Sneltoetsen
Je kan het dialoogvenster
waarin je moet bevestigen
of je de foto gewoon uit de
catalogus of van de schijf wil
verwijderen ook overslaan
door de Alt-toets te gebruiken: Alt + Delete verwijdert
de foto rechtstreeks uit de
Catalogus. De sneltoets
Cmd-Shift-Alt-Delete (Mac)
of Ctrl-Shift-Alt-Delete (Win)
(ten kantore MoreThanWords de ‘bazooka’ genoemd) verwijdert een foto
altijd rechtreeks naar de
prullenbak, zonder dialoogvenster en ook als je die
toetsencombinatie toepast
op een foto in een verzameling.

Delete Rejected Photos (Geweigerde foto’s verwijderen) is de snelste manier om foto’s gericht te
verwijderen. Deze manier veronderstelt dat je de te
verwijderen foto’s eerst gemarkeerd hebt als Reject
(Geweigerd).

en daar een foto verwijdert, dan doe je enkel
dat: de foto verwijderen uit de verzameling.
Hij blijft nog altijd in zijn map (en in eventuele andere verzamelingen waarin hij zat) en
in je Lightroom-bibliotheek aanwezig.
Alhoewel je foto’s afzonderlijk of in groepjes kan verwijderen, geeft het menu Photo
al een hint over de snelste optie om foto’s
gericht te verwijderen: je geeft eerst alle
foto’s die je wil verwijderen het statuut
Reject (Geweigerd) via de ([X]-toets) en
kiest dan voor Delete Rejected Photos
(Geweigerde foto’s verwijderen). Veel fotografen maken een eerste selectie op deze
manier.
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De kracht van
contextgevoelige
menu’s
Net zoals veel andere programma’s, heeft Lightroom
goede contextgevoelige
menu’s: wanneer je iets wil
doen met een paneel, een
foto of een ander onderdeel
van de Lightroom-interface
maar je weet niet hoe de
precieze menu-opdracht
zou kunnen luiden, kan
je door te rechterklikken
een menu oproepen dat
mogelijke opties netjes voor
je oplijst. Vaak vind je wat je
zoekt in dat context-menu.

5 De Library (Bibliotheek) Module
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Als je dit wenst, dan kan je tijdens het
uitdelen van de Reject-vlag, het snelle
filter onderaan rechts zo instellen dat
enkel foto’s getoond worden die nog geen

vlag hebben. Zo verwijder je alvast –
terwijl je aan het beoordelen bent – de
Rejected en Picked foto’s uit beeld en
kan je focussen op wat nog niet beoordeeld is. Je mag dan wel niet vergeten
ze ook nog echt uit de Catalogus en
van je harde schijf te verwijderen via
Photo / Delete Rejected Photos. Via
het lichtschakelaartje rechts zet je
filters aan (schakelaar naar boven)
of uit (schakelaar naar onder). In de
vervolgkeuzelijst kan je kiezen uit een
reeks voorgeprogrammeerde filters en
kan je je eigen filters opslaan. Behalve
dit snelle filter is er nog de Filter Bar
(Filterbalk), die nog meer uitgebreide
filtermogelijkheden biedt en die
besproken wordt op pagina 124.

Trefwoorden en metadata toevoegen

Snel foto’s
zonder trefwoorden vinden
Wanneer je Lightroom
installeert, worden er
standaard een aantal Smart
Collections gedefinieerd.
Eén van die Slimme verzamelingen is de Without
Keywords (Zonder trefwoorden). Deze groepeert
automatisch alle foto’s
die nog geen trefwoorden
hebben. Probeer het maar:
geef een foto uit deze
verzameling een trefwoord
en hij verdwijnt automatisch
uit de verzameling. Dat is
net het mooie aan slimme
verzamelingen: ze worden
automatisch be- en ontvolkt
in functie van de regels die
je erin definieert. Meer hierover lees je op pagina 132.

Lightroom 5 ontmaskerd

In de workflow komt het toekennen van
Keywords (Trefwoorden) en Metadata
(Metagegevens) het beste na het toekennen van ratings en het verwijderen van
overtollige foto’s. Het is immers niet echt
nuttig om foto’s van trefwoorden te voorzien en ze daarna te verwijderen! Voor wie
Lightroom wil gebruiken als meer dan
een raw-converter zijn trefwoorden en
metadata uitermate belangrijk. Ze laten je
immers toe om in je groeiende fotobestand
snel en over de grenzen van mappen heen
een bepaalde foto terug te vinden.
In Lightroom bestaan er verschillende
manieren om foto’s van trefwoorden te
voorzien. Kies zelf of en volgens welke
methode trefwoorden toekennen het best in
je workflow past. Als je een beetje nadenkt
over de manier waarop je je trefwoorden toekent, dan kan je je een hoop werk
besparen. Trefwoorden toekennen gebeurt
het efficiëntste volgens deze stappen:
1 Trefwoorden toekennen begint al bij het
importeren: daar kan je de trefwoorden
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toekennen die gemeenschappelijk zijn
voor alle geïmporteerde foto’s. Eventueel kan je het importproces opdelen in
een aantal rondes, waarbij je telkens
foto’s importeert die allemaal dezelfde
trefwoorden hebben.
2 Nadat je de ongewenste foto’s verwijderd hebt uit de Library Module, kan
je in de rasterweergave specifiekere
keywords toevoegen aan een zo groot
mogelijke subgroep van foto’s.
3 Ten slotte voeg je heel specifieke keywords toe aan afzonderlijke foto’s.
Hoe ver je hierbij wil gaan, hangt onder
meer af van de grootte van je fotoverzameling en het soort onderwerpen dat je
fotografeert. Als je foto’s verkoopt aan
stockphotobedrijven, dan zal je misschien hun richtlijnen moeten volgen
en hun trefwoordenlijsten gebruiken. Je
kan ook beter maar een beperkt aantal
trefwoorden consequent toekennen, dan
overenthousiast heel veel verschillende
trefwoorden te gaan toekennen maar dit
dan niet vol te houden.
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Trefwoorden ingeven via het
deelvenster Keyword Tags
(Trefwoordags)

Trefwoorden via de Keyword
List (Trefwoordenlijst)
Elk trefwoord dat je toevoegt wordt ook
opgenomen in de Keyword List (Trefwoordenlijst) Je kan vanuit deze lijst trefwoorden toevoegen aan één of meerdere geselecteerde foto’s. Je vinkt hiertoe links voor
het gewenste keyword het selectievakje
aan. Een – weinig praktisch – alternatief is
dat je een trefwoord uit de lijst sleept naar
de miniatuurfoto in de rasterweergave.

Indien je een lange trefwoordenlijst
hebt, kan je in het zoekveld snel
naar een trefwoord zoeken. Wanneer
je klikt op het nieuwe, naar onder
wijzende pijltje, kan je de optie Show
All Keywords inside Matches (Alle
trefwoorden tonen binnen overeenkomsten). Wanneer deze optie
aangevinkt is en je zoekt naar een
specifiek trefwoord en dat trefwoord
bevat Contained Keywords (Opgenomen trefwoorden), dan zullen die ook
in het zoekresultaat verschijnen, zelfs
als de zoekterm zelf in die contained
keywords niet voorkomt.

Je typt de trefwoorden in het invoervak. Als je
meerdere trefwoorden tegelijk wil ingeven, dan
scheid je ze door komma’s. Zorg er wel voor dat de
vervolgkeuzelijst op Enter Keywords (Trefwoorden
invoeren) staat.

Je kan trefwoorden toevoegen door een
foto te selecteren in de rasterweergave en
de trefwoorden in te tikken in het invoervak onder Keyword Tags (Trefwoordtags).
Daarna klik je op de zone Click here to add
keywords (Klik hier om trefwoorden toe
te voegen) of druk je op de [Enter]-toets.
Je kan verschillende trefwoorden tegelijk
toevoegen als je ze scheidt door komma’s.
Hierbij is er dus een verschil tussen ‘groot
huis’ en ‘groot, huis’.

Je kan trefwoorden aan geselecteerde foto’s toevoegen door ze aan te vinken in de Keyword List. Het
getal toont je hoeveel foto’s in je catalogus al van dit
trefwoord voorzien zijn. Als je op het pijltje rechts
klikt, dan wordt automatisch de Filter Bar (Filterbalk) geopend en wordt er gefilterd op het aangeklikte trefwoord. Om het filter terug uit te zetten klik
je dan op 'None' ('Geen').

Na verloop van tijd kan de lijst met trefwoorden erg lang worden. Het is daarom
beter er wat structuur in aan te brengen.
Je kan dat doen door met Containing Keywords (Overkoepelende trefwoorden) te
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Van > naar <
In Lightroom 5 gebruik je
voortaan het < teken om de
relatie tussen containing en
contained keywords te definiëren: voortaan geef je dus
Brussel < België in in plaats
van Brussel > België!

werken. In het voorbeeld links versleepte
ik de Thaise steden ‘Bangkok’, ‘Aranya Prathet’ en het eiland ‘Ko Tao’ naar
‘Thailand’. Dit heeft twee voordelen: de
lijst met trefwoorden wordt korter en als
je het subkeyword toekent, dan wordt ook
automatisch het containing keyword toegekend: als je voortaan ‘Bangkok’ toekent
aan een foto, dan wordt automatisch ook
‘Thailand’ toegekend. Je zal ‘Thailand’ echter niet zien staan in het venster Keyword
Tags (Trefwoordtags): dit vak toont immers
enkel de trefwoorden die je effectief zelf
hebt toegekend. Als je in de vervolgkeuzelijst naast Keyword Tags echter Keywords
and Containing Keywords (Trefwoorden en
opgenomen trefwoorden) selecteert, dan
zal je de trefwoorden wel zien staan.

is kleiner dan Thailand. Je kan zo verder
gaan: zo kan ‘Zuidoost-Azië’ een containing
keyword zijn voor ‘Thailand’. Dus je zou
kunnen invoeren Bangkok < Thailand <
Zuidoost-Azië, enzovoort.
Trefwoordlijsten kunnen geïmporteerd
of geëxporteerd worden via Metadata
> Import Keywords (Metagegevens >
Trefwoorden importeren) of Metadata
> Export Keywords (Metagegevens >

Je brengt meer structuur in de lijst aan door keywords onder te brengen bij bredere, zogenaamde containing keywords. In dit voorbeeld is ‘Thailand’ een containing keyword voor
‘Bangkok’.

Andere pakketten
Als je met dit soort hiërarchische sleutelwoorden
werkt, moet je er wel voor
opletten dat andere pakketten (zoals externe bewerkers) waarnaar je je beelden
vanuit Lightroom stuurt,
hier goed mee kunnen
omgaan.

Lightroom 5 ontmaskerd

Zo had ik ‘Bangkok < Thailand’kunnen
ingeven om hetzelfde resultaat te bereiken. Dit is een belangrijk verschil met
Lightroom 4, dat hiervoor het groter-dan
teken gebruikte. Voortaan moet je dus het
kleiner-dan teken gebruiken: Bangkok
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Aan deze tempel werd het trefwoord ‘Bangkok’
toegevoegd vanuit de lijst met trefwoorden, als een
subkeyword van ‘Thailand’. ‘Thailand’ verschijnt niet
als trefwoord, hoewel het aanwezig is. Kies Keywords & Containing Keywords (Trefwoorden en opgenomen trefwoorden) in de vervolgkeuzelijst naast
Keyword Tags (Trefwoordtags) om alle aanwezige
trefwoorden te zien. ‘Thailand’ kan voor deze foto
dus ook gebruikt worden bij zoekopdrachten in het
bibliotheekfilter.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
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Trefwoorden exporteren). Je kan ook
volledige lijsten aankopen via het internet. Dit kan interessant zijn voor wie aan
stockfotografie wil doen. Via Metadata >
Purge Unused Keywords (Metagegevens
> Niet-gebruikte trefwoorden wissen)
kan je ongebruikte trefwoorden (definitief)
verwijderen uit de lijst.
Tot nu hebben we trefwoorden aan de
lijst toegevoegd door ze in te geven in het
paneel Keyword Tags (Trefwoordtags). Je
kan ook trefwoorden toevoegen aan de lijst
door op het plusteken naast Keyword List
(Trefwoordenlijst) te klikken. In het venster
Create Keyword Tag (Trefwoordtag maken)
kan je dan je trefwoord toevoegen.
Het kan handig zijn om onder Synonyms
(synoniemen) niet alleen synoniemen,
maar ook vaak voorkomende foutieve

aard niet willen dat dit trefwoord mee
geëxporteerd wordt. Lightroom stelt je op
die manier in staat om confidentiële trefwoorden zoals prijzen of telefoonnummers
vertrouwelijk te houden.
Met de onderste optie ken je het trefwoord
dat je aan het aanmaken bent, meteen ook
toe aan de op dat moment geselecteerde
foto(’s).
Je kan deze zaken ook nog aanpassen en
toevoegen voor reeds bestaande trefwoorden. Het volstaat daarvoor om met
de rechtermuisknop op een trefwoord te
klikken en de optie Edit Keyword Tag (Trefwoordtag bewerken) te kiezen.

Trefwoorden toevoegen via
de Keyword Suggestions
(Suggesties voor trefwoorden)
Naarmate je meer foto’s van trefwoorden
voorzien hebt, zal de ingebouwde intelligentie van Lightroom je helpen. Op basis
van de trefwoorden die je toekende aan
qua opnametijdstip verwante foto’s, zal
Lightroom je in dit deelvenster een aantal
suggesties doen.

Trefwoorden schilderen met de
Painter Tool (Spuitbus)

spellingen, vertalingen en dergelijke op
te nemen. Zo vermijd je al deze zaken als
aparte keywords in te moeten geven, die
nodeloos de trefwoordenlijst verlengen.
De drie selectievakjes onder Keyword
Tag Options bepalen of het trefwoord zelf,
eventuele containing keywords en synoniemen in de metadata van de foto komen
wanneer je hem exporteert.
Stel dat je optreedt als makelaar tussen
verkopers en kopers van oldtimers en je
Lightroom gebruikt voor het beheer van
de foto’s. Eén van de trefwoorden zou de
minimumprijs kunnen zijn die de verkoper
wil hebben voor zijn wagen. Je zou uiter-

In dit geval selecteer je de foto’s niet, maar
stel je de spuitbus in om trefwoorden
te schilderen. Je definieert één of meer
trefwoorden in het invoervak rechts van de
spuitbus (daar waar staat Enter keywords
here (Hier trefwoorden invoeren) en sleept
dan de spuitbus, terwijl je de linkermuisknop ingedrukt houdt, over aangrenzende
foto’s in de rasterweergave. Als je de muis-
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Schilder niet te
snel
Schilder niet te snel, want
het kan even duren voordat
met de spuitbus geschilderde instellingen door de
foto zijn opgepikt. Als dit
gebeurd is, dan verschijnt er
een witte rand rond de foto.
Heb je per ongeluk een foto
met een trefwoord beschilderd waar dat niet nodig
was? Hou dan de [Option]toets (Mac) of [Alt]-toets
(Windows) ingedrukt en
spuit nog eens over die foto.
De Painter Tool verandert
dan in een vlakgom en je
schildert het trefwoord weer
weg.

Met de [Alt]-toets
Als je de [Alt]-toets ingedrukt houdt, dan verschijnen
er nummers bij de trefwoorden uit je set. Je kan
nu snel via het numerieke
toetsenbord trefwoorden
toevoegen in plaats van erop
te klikken of ze te slepen
naar de miniaturen. Toegekende trefwoorden lichten in
het trefwoordensetvenster
wit op.

Lightroom 5 ontmaskerd

knop loslaat, dan stopt de spuitbus met het
toekennen van de trefwoorden. Je kan dan
bijvoorbeeld een aantal foto’s overslaan en
verder in het rooster opnieuw beginnen te
klik-schilderen. Vergeet niet op de knop
Done (Gereed) te klikken om de Painter
Tool af te sluiten of op het lege ‘dock’ van
de spuitbus te klikken. De Spuitbus kan
ook gebruikt worden om kleurlabels, vlaggen, sterrennoteringen, metadata, rotatie
van een foto of zelfs ontwikkelinstructies
en het statuut van deel uitmaken van een
Target Collection (Doelverzameling) (zie
pagina 133) aan een foto toekennen.

Werken met Keyword Sets
(Trefwoordensets)
Het is in Lightroom ook mogelijk om maximaal negen verschillende trefwoorden
samen te voegen tot een trefwoordenset.
Standaard worden de negen velden in dit
vak bezet door de laatst gebruikte trefwoorden, wat op zich natuurlijk ook handig
is.

Lightroom kent een paar ingebouwde
trefwoordensets, maar meestal zal je je
eigen set willen aanmaken. Als je bijvoorbeeld op familiefeestjes veel foto’s
neemt van je familieleden, dan kan het
handig zijn om hiervoor een set te maken.
Kom je niet toe met negen trefwoorden,
dan kan je een tweede set aanmaken. Bij
grote familiebijeenkomsten zal je desnoods twee ‘trefwoordrondes’ moeten
doen, maar dat werkt nog altijd sneller en
gestructureerder dan het toekennen van
individuele trefwoorden.
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Wanneer je efficiënt en regelmatig je
familiefoto’s van trefwoorden voorziet, en
je ooit ter gelegenheid van de verjaardag
van één van je familieleden een persoonlijke verjaardagskaart wenst te maken (zie
hoofdstuk 12 voor inspiratie), dan zal je blij
zijn dat je je ooit de kleine moeite van het
keyworden getroost hebt.
Keyword-sets zijn vooral interessant als je
ze later nog wil gebruiken, maar ze kunnen
ook handig zijn voor eenmalig gebruik: stel
dat je als fotograaf vanaf de achtste finales
van de Olympische Spelen beeldmateriaal
moet leveren. Je zou dan al op voorhand
per discipline een trefwoordenset kunnen aanmaken met de acht namen van de
deelnemers. Op de negende plaats heb je
dan nog een veld vrij voor de naam van de
discipline zelf. Per wedstrijd moet je dan
enkel de juiste set oproepen en je foto’s
zijn in geen tijd van trefwoorden voorzien!
Ik laat je raden van welke fotograaf als
eerste de beelden op de redactie zullen
liggen! Dit voorbeeld illustreert dat Lightrooms functies flinke productiviteitsverbeteringen toelaten.

Een marketing-keyword-set: koppel hier nog een
aantal Slimme verzamelingen aan en je zit als professionele fotograaf nooit meer om publicitaire foto’s
verlegen!

Of, wat dacht je van een ‘marketing-keyword-set’, waarbij je als fotograaf trefwoorden toekent volgens wat je met bepaalde
foto’s wil gaan aanvangen: etalage, wedstrijd, blog, bedrijfspagina op Facebook,
website, iPad-porfolio, etcetera. Koppel
zo’n organisatorisch gerichte trefwoordenset met een aantal slimme verzamelingen
(zie verder) en je zit nooit meer om nieuwe
etalage- of portfoliofoto’s verlegen!
Volg deze stappen om een nieuwe trefwoordenset aan te maken:

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

1 Kies om het even welke set als vertrekbasis en selecteer Edit Set (Set bewerken) uit de vervolgkeuzelijst. Selecteer
Edit Set (Set bewerken) uit de vervolgkeuzelijst.

2 Geef negen nieuwe trefwoorden in.
3 Open de vervolgkeuzelijst naast Preset
(Voorinstelling), kies Save Settings
as New Preset (Huidige instellingen
opslaan als nieuwe voorinstelling) en
geef een naam in.
4 Je nieuwe Keyword Set zal nu verschijnen in de vervolgkeuzelijst.

Strategieën voor
trefwoorden
Je kan keywords toevoegen volgens vele
invalshoeken:
• Geografisch: land, provincie, stad,
straat.
• Volgens dominante kleur(en) in de foto.
• Volgens onderwerp: portret, landschap,
mens, dier, man, vrouw, kind, leeftijd of
levensfase.
• Volgens emotie die de foto uitstraalt:
eenzaamheid, geluk, verdriet, enthousiasme, enzovoort.
• Volgens naam.
Zaken zoals jaartal, datum, gebruikte
camera of lens staan al automatisch in de
EXIF-metadata van je foto. Je hoeft deze
dus niet apart toe te voegen als trefwoord.

3

4
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De meeste fotografen hebben al een
fotocollectie voordat ze met Lightroom
beginnen. Je kunt er dan ook het beste een
gewoonte van maken om alvast nieuwe
fotoshoots stelselmatig te keyworden en
oudere shoots bij gelegenheid en voor
zover nodig te importeren in je catalogus
en van trefwoorden te voorzien.

Bijschrift
Indien je een reeks foto’s
van Captions wil voorzien,
is de volgende sneltoets
handig: Cmd (Mac) +
rechterpijltje of Ctrl (Win))
+ rechterpijltje brengen je
snel naar het Caption-veld
van de volgende foto.

Lightroom 5 ontmaskerd

Metadata (Metagegevens) en
Comments (Opmerkingen)
Bepaalde metadata zoals de (cameragerelateerde) EXIF-info zijn in principe niet te
wijzigen, maar andere kan je vrij ingeven.
Omdat het paneel Metadata vrij lang is,
kan je in de vervolgkeuzelijst kiezen uit
één van de twaalf lijsten die een aantal
metadata gegroepeerd weergeven:
• de standaard metadatalijst Default
(Standaard),
• de volledige metadatalijst van alle plugins: All plug-in metadata (Alle pluginmetagegevens),
• een subset met klemtoon op DNG,
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• een subset met klemtoon op EXIF-data,
• een met EXIF- en IPTC-data,
• een om een Large Caption (Groot
bijschrift) te schrijven – handig voor
reportagefotografen die uitgebreide
informatie over de foto willen toevoegen,
• een die zich concentreert op IPTC-data,
• een die zich concentreert op de uitgebreide IPTC-extensie-data,
• een die gericht is op de Locatie (ideaal
voor reisfotografie),
• een Minimal (Minimale) voor wie weinig
schermruimte heeft,
• een Quick Describe (Snelle beschrijving), eveneens handig voor mensen
met kleine schermen,
• en een die zich concentreert op de
nieuwe Video-metadata.
De metadata die je hier ingeeft, worden
indien je dat wenst ook bij het exporteren
van foto’s mee opgeslagen in de foto’s,
maar ook voor intern gebruik binnen
Lightroom kan het interessant zijn om
foto’s van metadata te voorzien:

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Metadata-variabelen zoals Captions (Bijschriften) en Titles (Titels) kan je gebruiken als bouwstenen om een
presentatie in de Slideshow Module interessanter te maken.

een bestandsnaam als 20081226_AngkorWat_0123.NEF mag dan wel informatief
zijn; om te gebruiken in diavoorstelling of
een online fotogalerij oogt deze naam niet
echt netjes. Onder Title (Titel) kan je een
alternatieve en kortere naam meegeven
als ‘Angkor Wat’.
De optie Copy Name (Naam kopie) is dan
weer handig om verschillende Virtuele
Kopieën uit elkaar te houden.
Onder Caption (Bijschrift) geef je kort weer
wat op de foto te zien is.
In de Book (Boek), Slideshow (Presentatie),
Print (Afdrukken) & Web Module kan je deze
metadatabouwstenen dan gebruiken in de
lay-out van je voorstelling of afdruk. Ook in
het dialoogvenster Export komen ze van pas:
zo kan je Copy Name gebruiken als onderdeel
van een File Naming Template (Bestandshernoemingssjabloon) en zo verschillende
Virtuele Kopieën van een foto exporteren met
behoud van een logische naam (zie pagina
102: File naming Templates).

Een kleurenorigineel en een Virtuele Kopie met een zwart-witbewerking. Door de kopie een
naam te geven, kan de variabele Copy Name (Naam kopie) gebruikt worden tijdens het exporteren om zo het verschil met het origineel duidelijk te maken. Ook de metagegevens Title
(Titel) en Caption (Bijschrift) kunnen gebruikt worden, bijvoorbeeld in slideshows, webgalerijen of afdruksjablonen. Je hoeft daarom niet alle foto’s van uitgebreide metadata te voorzien. In
dit voorbeeld vulde ik enkel de Caption en Title in voor een reeks foto’s die ik in een webgalerij
wou publiceren.

Je kan in de vervolgkeuzelijst naast Preset
(Voorinstelling) een aantal metadata-presets aanmaken met vaste gegevens die in
elke foto opgenomen mogen worden zoals
de naam, het adres, enzovoort. Je kan
meerdere presets aanmaken, bijvoorbeeld
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Het toevoegen van een Copy Name in het paneel Metadata van de Library maakt het tijdens
het exporteren makkelijker om verschillende versies van eenzelfde origineel uit elkaar te
houden.

1 Opent het venster om
bestanden te hernoemen.
2 Selecteert het masterbestand.
3 Toont de map in LightRoom.
4 Filtert in de volledige catalogus op dit kleurlabel.
5 Filtert in de volledige catalogus op deze opnamedatum.
6 Gaat naar het crop-gereedschap in de ontwikkelmodule.
7 Filtert in de volledige catalogus op deze ISO-waarde.
8 Filtert in de volledige catalogus op deze lens.
9 Toont de foto in Google
Maps in de Map (Kaart)
Module.
De andere metadataweergaven hebben vergelijkbare snelkoppelingen. Als je camera
audionotities ondersteunt, dan
wordt dit ook in het paneel
Metadata weergegeven en
kan je deze audiofragmenten
beluisteren. Dit is niet in de
afbeelding weergegeven.
Lightroom 5 ontmaskerd

één om toe te passen op privéfoto’s en
een om toe te passen op je beroepsfoto’s.
Ook kan je rechtenvrije foto’s of foto’s
waarop wel copyright van toepassing is
zo van elkaar onderscheiden. Enkel de
aangevinkte elementen zullen in de preset
opgenomen worden. Op die manier zou je
bijvoorbeeld met ‘modulaire’ metadatapresets kunnen werken: je past dan eerst
een algemene metadatapreset toe die de
basisgegevens invult en dan, in functie van
het soort foto, maak je een keuze uit een
aantal meer specifieke metadatapresets
die de details aanvullen. Zo’n modulaire
workflow kan je overigens ook gebruiken
met de presets in de Ontwikkelmodule.
Je kan zo’n metadatapreset ook al tijdens
de importfase toepassen op de geïmporteerde foto’s. Als je het de moeite niet vindt
om een preset te maken, dan kan je ook
metadata synchroniseren tussen twee of
meerdere foto’s. Dat doe je als volgt:
1 Klik op de foto waarvan je de gegevens
wil kopiëren.
2 Shift-klik (om aaneengrenzende foto’s
te selecteren) of Cmd (Mac) / Ctrl (Win)klik (om niet-aangrenzende foto’s) te
selecteren.
3 Klik op de knop Sync. Metadata
(Metageg. Synchr.) en vink in het
dialoogvenster aan wat je wil synchroniseren en klik op de Synchronize
(Synchroniseren)-knop onderaan
rechts.
In het paneel Metadata zitten ook een
aantal handige koppelingen naar bepaalde
acties.

120

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Het paneel Comments – dat samenwerkt met
Publish Services – verzamelt per foto automatisch
reacties die bezoekers aan Flickr aan je foto’s geven.
Het houdt ook bij hoeveel keer bezoekers een foto als
Favoriet getagd hebben en laat je toe om te antwoorden op commentaar. Met het cirkelvormige pijltje in
de linkerbovenhoek vernieuw je de gegevens.

Onder het deelpaneel Metadata (Metagegevens) vind je ten slotte het deelpaneel
Comments (Opmerkingen). Dit houdt verband met het deelpaneel Publish Services
(Services voor Publiceren) dat je onderaan het linkerpaneel in de Library Module
vindt. Als je via Publish Services foto’s op
fotosites zoals Flickr plaatst, dan centraliseert het paneel Comments automatisch
alle feedback die gebruikers op die foto
geven. Meer info over Publish Services
vind je in hoofdstuk 9.
Voor meer info over metadata kan je
terecht bij het IPTC: http://www.iptc.org/
std/photometadata/specification/IPTCPhotoMetadata-201007.pdf

Foto’s stapelen

Lightroom laat je toe om foto’s die bij
elkaar horen te groeperen tot een Stack
(Stapel). Je doet dit vanuit de Grid View
door foto’s te selecteren en op de toetsencombinatie [Ctrl]+[G] (Windows) of
[Cmd]+[G] (Mac) te drukken. Je kan ook in
het menu kiezen voor Photo > Stacking
> Group into Stack (Foto > Stapelen >

Groeperen in stapel). Links bovenaan de
stapel zal een icoontje verschijnen dat
toont hoeveel foto’s de stapel bevat. Je
kan niet rechtstreeks foto’s stapelen die in
verschillende mappen zitten maar je kan
wel foto’s stapelen in een verzameling,
zelfs al bevinden die foto’s zich eigenlijk in
verschillende mappen.
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In een opengeklapte stack kan je een bepaalde foto
promoveren naar een andere plaats door in het contextmenu Stacking (Stapelen) te kiezen voor Move
Up in Stack (Omhoog in stapel) of Move Down in
Stack (Omlaag in stapel). Met de optie Move to Top
of Stack (Boven op stapel plaatsen) promoveer je de
foto helemaal naar de top, zodat deze zichtbaar is bij
een gesloten stapel.

Stapelfuncties
Alle stapelfuncties zijn ook
toegankelijk als submenu’s
uit het contextmenu Stacking (Stapelen). Dit roept
je op door met de rechtermuisknop op een miniatuur
te klikken. Zo kan je ook
foto’s uit de Filmstrip groeperen tot een stapel. Een
geselecteerde fotostapel
vouw je open of plooi je weer
dicht door op het symbooltje met het aantal foto’s te
klikken, op de [S]-toets te
drukken of op het smalle
dubbele verticale streepje
van de thumbnail te klikken.
Net zoals een stapel speelkaarten kan je beslissen
welke foto bovenaan ligt. Dit
doe je door Photo / Stacking
/ Move to Top of Stack (Foto
/ Stapelen / Boven op stapel
plaatsen) te kiezen.

Lightroom 5 ontmaskerd

Een stack met zestien foto’s. Je kan deze openvouwen door te klikken op de dubbele verticale lijn
1, door te klikken op het nummer 16 2 of door op
de [S]-toets te drukken als de stack geselecteerd
is. Houd er rekening mee dat - indien een stapel
toegeklapt is - bewerkingen in de Bibliotheek, zoals
het toekennen van ratings of labels, maar ook de
opdracht om (Smart) Previews aan te maken, enkel
van toepassing zijn op de foto die bovenste foto van
die toegeklapte stapel.
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Ten slotte kan je de volledige stapel weer
uit elkaar halen via Photo / Stacking /
Unstack (Foto / Stapelen / Stapel ongedaan maken).
Je kan ook één enkele foto uit de stack verwijderen met Photo / Stacking / Remove
from Stack (Foto / Stapelen / Verwijderen
uit stapel). Je kan enkel stapels maken van
foto’s die in dezelfde map of in een verzameling staan.
Vooral bij panoramafoto’s kan je efficiënt
gebruik maken van stapelen. Hiervoor voeg
je eerst alle individuele foto’s samen tot een
panorama. Dit eindresultaat kan je stapelen
met de samenstellende foto’s, waarbij je de
panoramafoto promoveert tot de eerste foto.
Zo behoud je alle foto’s in de Catalogus, maar
nemen de bronfoto’s geen nutteloze schermruimte in. Een zelfde redenering geldt voor
HDR-foto’s. In het algemeen bieden stapels
de mogelijkheid om de rasterweergave wat
op te ruimen en bij elkaar horende foto’s
(bijvoorbeeld een fotoshoot van één bepaald
model in één bepaalde pose) te organiseren
en de beste foto zichtbaar te houden, zonder
dat je de andere foto’s definitief hoeft te verwijderen of met bibliotheekfilters moet gaan
werken om ze uit beeld te houden.
Er zijn ook een aantal gevallen waarbij
foto’s automatisch gegroepeerd worden.
Als Lightroom een kopie aanmaakt van een
foto om deze in Photoshop te bewerken,
dan wordt deze bij zijn terugkeer standaard
automatisch gestapeld met het origineel.
Ook Virtual Copies worden normaal automatisch met hun origineel gegroepeerd.
Ten slotte biedt Lightroom de – voor sommige fotografen tijdsbesparende – optie
Auto-Stack by Capture Time (Automatisch
stapelen op opnametijdstip). Stel dat je foto’s
maakt van een rij kinderen die bij de sint op
schoot gaan. Per kind maak je een aantal
foto’s. De tijd tussen twee kinderen onderling
zal langer zijn dan de tijd die verloopt tussen
de verschillende foto’s van hetzelfde kind. De
door jou in te stellen tijd tussen foto’s wordt
dan gebruikt om automatisch foto’s in stacks
in te delen. Als je daarna telkens de beste
foto bovenaan legt, dan heb je een efficiënte
indeling van het geheel.
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Gebruikersvolgorde
Enkel Lightroom onthoudt
de gebruikersvolgorde. Als
je van plan bent de foto’s in
een zelfgekozen volgorde
te gebruiken in een extern
programma, dan kan je ze
bij het exporteren beter een
oplopend nummer geven.
Het sorteren volgens user
order is enkel mogelijk
binnen dezelfde folder
of verzameling; niet over
verschillende folders
(bijvoorbeeld wanneer je
in het Mappenpaneel een
hoofdmap geselecteerd hebt
die nog submappen bevat),
noch de volledige Catalogus
(All Photographs).

Een Virtual Copy wordt automatisch gegroepeerd met het origineel.

Sorteren en vergelijken
Sorteren

In de Toolbar onderaan vind je het sorteergereedschap. Met het symbool AZ - ZA kan
je oplopend of aflopend sorteren. Je kan
er ook voor kiezen om manueel te sorteren via User Order (Gebruikersvolgorde).
Hierbij selecteer je een foto in het raster en
versleep je hem met de muis tot voor een
andere foto. Wanneer een dikkere zwarte
streep aan de linkerkant van de fotocel verschijnt, kan je de foto loslaten. Dit verslepen
kan enkel met foto’s binnen dezelfde map

(waarbij je op het laagste mapniveau moet
zitten, de map mag met andere woorden
geen submappen hebben) of verzameling.
Je kan dus niet over de grenzen van verschillende mappen heen rangschikken.
Ook in de Filmstrip kan je foto’s manueel
verplaatsen. Lightroom onthoudt de door
jou ingestelde gebruikersvolgorde van
een foto, ook als je ondertussen de foto’s
tijdelijk weer volgens een ander criterium
sorteert.
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Verplaatsen
Om foto’s te verplaatsen of
herordenen is het belangrijk
dat je het centrum van de
fotocel (de miniatuurfoto
zelf) vastpakt en versleept,
niet de grijze celrand rond
de foto.
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Onzichtbaar
maar toch actief!
Lightroom maakt een
onderscheid tussen de
zichtbaarheid van de Filter
Bar en de status ervan.
Met [Ctrl]+[L] (Windows) of
[Cmd]+[L] (Mac) zet je de
filters aan of uit. De zichtbaarheid regel je via View /
Show Filter Bar. (Weergave
/ Filterbalk tonen) of met
de backslash (\)-toets, als je
die op je toetsenbord hebt.
De bedoeling hiervan is om
te vermijden dat het filter
teveel plaats inneemt op
kleinere (laptop-)schermen.
Ben je plots foto’s kwijt
waarvan je zeker bent dat
je ze had of levert het filter
niet de verwachte resultaten? Check dan even of
je niet toevallig het filter
aangezet hebt zonder dat
het zichtbaar is. Een andere
mogelijkheid is dat er nog
een vroeger ingesteld filter
actief is of dat je vergeten
bent aan Lightroom te vertellen waar het programma
moet filteren.

Lightroom 5 ontmaskerd

Vergelijken
Je kan natuurlijk foto’s vergelijken in
Grid View door de schuifregelaar van
de voorvertoninggrootte naar rechts te
schuiven. Lightroom heeft echter een
veel efficiëntere mogelijkheid om foto’s te
vergelijken: twee foto’s kan je vergelijken

in Compare View (Vergelijkingsweergave),
meer dan twee foto’s vergelijk je in – de
minder uitgebreide – Survey View (Overzichtsweergave). Een bespreking van deze
verschillende modi vind je terug in Case 22
(pagina 137).

Zoeken en filteren
In de Filter Bar (Filterbalk) kan je via
gerichte zoekopdrachten de vruchten plukken van het toevoegen van keywords, flags
en ratings. Zelfs als je nog geen trefwoorden toegevoegd hebt, dan biedt het filter al
een waaier aan mogelijkheden om te zoeken op gegevens die sowieso al in je foto’s
aanwezig zijn (de oriëntatie, de EXIF-gegevens zoals datum en sluitertijd, enzovoort).
Lightroom kent twee filtermogelijkheden:
een beperkte – die je onderaan rechts in de
Filmstrip activeert – en een uitgebreide –
bovenaan in de Library Module.

De beperkte filteroptie
Je ziet hier de instelmogelijkheden van het
beperkte filtermenu.
De ‘lichtschakelaar’ 1 activeert het filter.
Klikken op 2 toont je een vervolgkeuzelijst
met de voorgebakken filters die bij Lightroom meegeleverd worden en de filterinstellingen die je zelf opgeslagen hebt. Door
op 3 Filter te klikken toon of verberg je de
attributen waarmee je in de beperkte optie
kan filteren. Dit kan op vlaggen, ratings,
kleurenlabels of een combinatie hiervan.
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Voor de sterrenratings heb je de mogelijkheid om die foto’s weer te geven die
evenveel, meer of minder sterren hebben.
In het voorbeeld filteren we op alle foto’s
met minstens drie sterren en een geel
label. Een samenvatting van de filterinstellingen verschijnt kort in beeld. Een filter
heeft enkel betrekking op die foto’s (map,
verzameling of een van de keuzes uit het
Catalog Panel) die op dat moment in de
Filmstrip weergegeven worden.

De uitgebreide Filter Bar
(Filterbalk)
Je moet altijd eerst aangeven welke de
groep foto’s is waarin Lightroom moet
filteren. Dit doe je in het linkerpaneel van
de Library Module. Als je dat vergeet, dan
zal er enkel gefilterd worden in de map
of verzameling waar je op dat moment in
aan het werken bent. Als je opdracht niet
het gewenste resultaat oplevert, dan is
dit meestal de oorzaak. Indien je over je
volledige archief wenst te filteren, klik je
onder het Catalog Panel eerst op All Photographs (Alle foto’s).
Je activeert de Filter Bar via de toetsencombinatie [Ctrl]+[L] (Windows) of
[Cmd]+[L] (Mac), of via Library / Enable
Filters (Bibliotheek/Filters inschakelen).
Als je de Filter Bar dan nog niet ziet, dan
moet je deze zichtbaar maken via View /
Show Filter Bar. Op een QWERTY-toetsenbord kan je ook de [\]-toets drukken. Je
kan voor een van de verschillende voorgeprogrammeerde filters in het Library
(Bibliotheek) menu opteren via de opdracht
Filter by Preset (Filteren op voorinstelling)

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

of je eigen filters samenstellen. Hiervoor
kan je filteren op drie grote categorieën:
Text (Tekst), Attribute (Kenmerken) en
Metadata (Metagegevens). Je voegt een filtersoort toe door op de bijhorende knoppen
te klikken (geactiveerde filteropties worden
lichtgrijs weergegeven) en je zet de filters
uit door dit opnieuw te doen. Met de knop
None (Geen) schakel je alle filters tegelijk
uit. Lightroom zou Lightroom ook niet zijn
indien je je zelfgemaakte filteropdracht niet
zou kunnen opslaan als een voorinstelling!
Filters kunnen bronspecifiek gemaakt
worden: Case 24 vertelt je alles over deze
geavanceerde mogelijkheid en gaat ook dieper in op de verschillende tekstfilteropties.

Het tekstfilter biedt niet alleen de mogelijkheid om te zoeken op trefwoorden, maar ook op
bestandsnaam, enzovoort. Bovendien kan je onder de vervolgkeuzelijst Contain (Bevat) nog
verdere regels specificeren. Case 24 gaat hier verder op in.

Filteren op kenmerken
Je kan ook filteren op Attributes (Kenmerken) (sterren, vlagstatus, kleurlabels en het
soort bestand: Master Photo, Virtual Copy
of Video). De keuzes die je hier maakt zijn
cumulatief: als je Virtual Copy aanklikt en
> = 3 sterren, dan zal je alle Virtual Copies
filteren die minstens drie sterren hebben.
De keuzes zijn bovendien cumulatief met
eventueel eerder gemaakte keuzes bij het
tekstfilter. Als je daar ‘Thailand’ ingaf, dan
zal Lightroom je alle Virtual Copies met
minstens drie sterren tonen die als trefwoord Thailand bevatten.

Filteren op metagegevens
Omdat er zoveel soorten metadata zijn,
krijg je standaard de keuze uit vier kolommen. Je kan kolommen toevoegen, het
soort metadata van een kolom wijzigen
en een bepaalde configuratie opslaan als
preset!
Het mooie aan een kolom met metadatafilter is dat deze alle mogelijke waarden
voor een bepaald criterium onder elkaar
opsomt. Je kan je zoekopdracht dan nog
verder verfijnen door specifieke waarden
aan te klikken (Shift-klik om onder elkaar
staande waarden te kiezen, Cmd (Mac)of Ctrl (Win)-klik om niet onder elkaar
staande waarden te kiezen). Case 3 in de
download geeft een mooi beeld van een
uitgebreide zoekmogelijkheid.

Je kan in de vervolgkeuzelijst snel naar een van de ingebakken of opgeslagen presets gaan. Je
kan deze ook verwijderen, opslaan, updaten of hernoemen.
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1
3

2

4

Je ziet hier de instelmogelijkheden van de uitgebreide Filter Bar.
1 In deze zoekopdracht werd niet op tekst gefilterd (de tekstknop is grijs). Er werd wel op kenmerken en metadata gefilterd (beide knoppen zijn wit). We zochten naar foto’s met een 5 sterren-rating 2. Standaard worden er vier kolommen met metadata getoond. Je kan de inhoud van een kolom veranderen door op de knop
met het op-en-neerwijzende driehoekje te klikken en een andere inhoud te kiezen 3. Je kan ook kolommen
toevoegen of wijzigen 4. Ten slotte kan je de hoogte van de Filter Bar wijzigen door de onderkant te verslepen.

Nieuw in
Lightroom 5
Lightroom 5 voegt twee
nieuwe filtercriteria toe:
PNG en het al dan niet
bestaan van Smart Previews. Lightroom 4 voegde
het filteren op metadatastatus, op Saved Locations
(Opgeslagen locaties) uit
de Map Module en op het al
dan niet aanwezig zijn van
gps-data toe.

Lightroom 5 ontmaskerd

Foto’s organiseren in het paneel Folders (Mappen)
en foto’s hernoemen
Misschien denk je bij het lezen van deze
titel: is dat niet eerder iets voor Mac Finder
of Windows Explorer? Je kan inderdaad je
foto’s ordenen, hernoemen en verplaatsen in
het bestandsbeheerprogramma van je operating system. Zo lang je foto’s niet geïmporteerd zijn in Lightroom, is dat wellicht de
eenvoudigste en meest vertrouwde manier
om je materiaal te organiseren. Maar zodra
je bestanden ingevoerd zijn, doe je je fotohuishouden het beste in Lightroom zelf.
De reden hiervoor is simpel: Lightroom
heeft een uitgebreide beheermogelijkheid
(verplaatsen van mappen, bestanden hernoemen, enzovoort) die gemaakte wijzigingen automatisch bijhoudt in de catalogus (en ook daarbuiten, op niveau van je
operating systeem). Zo raakt Lightroom
nooit het spoor van je bestanden kwijt. Als
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je buiten Lightroom bestanden verplaatst
of hernoemt die je al in Lightroom geïmporteerd had, dan gaan de links verloren.
Dit leidt tot vraagtekens bij de mappen of
foto’s in je catalogus. Indien je dit toch ooit
voorhebt, kan je door te rechterklikken op
een zoekgeraakte map of door te klikken
op het vraagteken in de rechterbovenhoek
van een foto in rasterweergave proberen
het probleem op te lossen.
De bestandsstructuur is dus altijd een
afspiegeling van de eigenlijke structuur in
Finder of Explorer. Hieronder zie je een voorbeeld van een bestandsstructuur in Lightroom en zijn spiegelbeeld in Mac Finder.
Zoals steeds krijg je met de rechtermuisknop toegang tot een contextgevoelig
menu. Dit varieert naargelang de aangeklikte folder een submap is of een map op
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 De mappenstructuur in Lightroom weerspiegelt de realiteit van Finder of Explorer. Wijzigingen doe je het beste in Lightroom: zo worden ze automatisch door de database bijgehouden en
ook doorgevoerd in je Operating Systeem. Het omgekeerde gebeurt niet, wat tot een Bibliotheek Module vol vraagtekens leidt!

 De mintoets bovenaan naast het paneel Folders
verwijdert de geselecteerde map uit de Catalogus. Er
volgt nog een dialoogvenster dat zegt dat de foto’s uit
de Catalogus verwijderd worden, maar dat de eigenlijke bestanden wel op de harde schijf blijven staan.
De plusknop geeft toegang tot een pop-upmenu
waarbij je een subfolder kan toevoegen aan de geselecteerde map, een bestaande – nog niet in Lightroom aanwezige map of schijf – kan toevoegen of
een volledig nieuwe map kan aanmaken via Windows
Explorer of Mac Finder. Dit laatste kan overigens
ook via Library / New Folder (Bibliotheek / Nieuwe
map).

het hoogste niveau. Je kan – net zoals in
Finder of Explorer – mappen in het paneel
Folders (Mappen) verslepen naar andere
mappen. Wanneer je ze los laat boven een
map, worden ze als submap toegevoegd.
Je kan ook eenvoudigweg foto’s uit de Grid
(Rasterweergave) naar andere mappen
verslepen. Bij echte foto’s heb je altijd
geleerd om de foto’s bij de randjes vast
te nemen, om vuile vingers te vermijden,
maar om foto’s in Lightroom te verplaatsen
moet je de foto zelf aanklikken en verslepen, niet de grijze rand in de fotocel!
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Structuur
aanbrengen
Hoewel je in Lightroom
foto’s dankzij de Filter Bar
en het gebruik van verzamelingen kan zoeken en
groeperen over de grenzen
van mappen heen, is het
toch aan te bevelen om een
logische en netjes gestructureerde mappenstructuur
uit te bouwen.
Zelf opteerde ik voor een
structuur met één hoofdmap, met daaronder
submappen per jaar en per
datum. In de naam van de
map is ook het onderwerp al
aangegeven. Uiteraard is er
geen ideale structuur en zal
veel afhangen van de onderwerpen die je fotografeert.
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Om foto’s te verplaatsen moet je ze vastgrijpen in de fotozone (geel omlijnd) zelf. Hier verslepen we de geselecteerde foto’s van de map 2008-06-28_Peeters naar de map 2008-06-29_Peeters. Wanneer de doelmap
blauw oplicht, kan je de muisknop loslaten. Je krijgt nog een dialoogvenster te zien dat je waarschuwt dat je
wijzigingen ook op bestandsniveau doorgetrokken zullen worden. Dat is net de bedoeling. Je kan er dan ook
voor kiezen om dit dialoogvenster niet meer weer te geven.

Individuele foto’s hernoemen doe je
het makkelijkst door in het Metadata
Paneel de naam in het veld File Name
(Bestandsnaam) te veranderen.

Opsporingsberichten in
Lightroom
Als mappen of foto’s tegen
beter weten in buiten Lightroom verplaatst werden, dan
verschijnen er vraagtekens
bij.

Lightroom 5 ontmaskerd

Je kan geïmporteerde foto’s altijd nog hernoemen. Hiervoor selecteer je de foto’s in de
Grid en kies je Library > Rename Photo(s)
(Bibliotheek > Naam van foto’s wijzigen).
Let altijd op met het hernoemen van foto’s:
als er naar deze foto’s gelinkt wordt vanuit
andere programma’s zoals InDesign, dan
gaan deze verwijzingen verloren.
Sommige fotografen geven aan hun
klanten graag doorlopend genummerde
bestanden, omdat ze denken dat die
klanten anders gaan vragen wat er met de
ontbrekende nummers gebeurd is. In dat
geval kan je twee dingen doen nadat je de
ongewenste bestanden in Lightroom verwijderd hebt: hernoemen in Lightroom met
een oplopende nummering en de foto’s
dan met diezelfde naam exporteren, of niet
hernoemen in Lightroom en de kopieën die
je exporteert op dat moment hernoemen
met een oplopende nummering. De eerste
optie verdient normaal de voorkeur, omdat
fotograaf en klant het dan over dezelfde
nummering kunnen hebben wanneer er
sprake is van bijbestellingen.
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Klik met de rechtermuisknop op een zoekgeraakte
map en kies Find Missing Folder (Ontbrekende
map zoeken). Bij een zoekgeraakte foto klik je op
het vraagtekentje rechts bovenaan en kies je Locate
(Zoeken).
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Case 25 op pagina 146 geeft je nog wat
meer inzicht in het bestandsbeheer dat
je via Lightroom kan doen. Hier sluiten
we af met nog zes praktische tips:
1 In het voorbeeld van dit hoofdstuk
staan de geïmporteerde foto’s op
een Drobo-systeem met vijf harde
schijven van elk een terabyte, wat
een nuttig bruikbare ruimte van vier
terabyte oplevert. Dit is uiteraard
geen verplichting. Als je met kleinere schijven werkt en deze raken
vol, dan kan je eenvoudigweg een
nieuwe schijf aansluiten op je computer en foto’s naar deze nieuwe
schijf importeren. Lightroom zal
dan de nieuwe schijf als een nieuw
Volume tonen in het paneel Folders
(Mappen). Zie ook Case 25.
2 Het is handig om je verschillende
fotomappen onder te brengen in één
grote hoofdmap. Deze is gemakkelijker te verplaatsen, te back-uppen
en te synchroniseren. Als je de
hoofdmap met foto’s toch om een of
andere reden buiten Lightroom zou
verplaatsen, of je moet een backup
op een andere schijf terugzetten,
dan hoef je gewoon aan te geven
waar de hoofdmap is. De subfolders worden dan automatisch mee
teruggevonden.
3 Doe zo veel mogelijk (lees: uitsluitend) het bestandsbeheer van
geïmporteerde foto’s in Lightroom
zelf, tenzij je weet wat je doet.
4 Je kan een fotominiatuur slepen
naar een Bridge-shortcut (Windows) of Bridge-alias (Mac). De foto
en de folder waartoe hij behoort
openen dan als nieuw venster in
dit programma. Omgekeerd kan je
foto’s vanuit Mac Finder of Windows Explorer verslepen naar de
Grid View (Rasterweergave) van de
bibliotheekmodule. Deze actie start
het dialoogvenster Import op.
5 Via de menuopdracht Library >
Include Photos from Subfolders

(Bibliotheek > Foto’s in submappen
tonen) kan je bepalen of bij het aanklikken van een map de foto’s die in submappen staan al dan niet weergegeven
worden. Als de optie Include Photos from
Subfolders niet aangevinkt is, dan dien je
op het laagste mapniveau te staan om de
foto’s in die map te zien. Als de optie wel
aangevinkt is, dan zal het aanklikken van
een hoofdmap de foto’s in alle submappen in de rasterweergave tonen.

6 Wanneer je rechterklikt op een map zie
je ook de optie Synchronize Folder (Map
Synchroniseren). Dit is handig wanneer
je om een of andere reden manueel
(dus niet via het importdialoogvenster)
foto’s toegevoegd hebt aan een al in
Lightroom bekende map. Aangezien
Lightroom nog niet van die nieuwe
foto’s op de hoogte is, verplicht je via
deze opdracht Lightroom om de map te
scannen naar nieuwe foto’s. Klik je dan
op Synchronize (Synchroniseren), dan
zal Lightroom het importdialoogvenster
opstarten in de optie Add (Toevoegen)
en met de aangeklikte map al geselecteerd als doelmap, indien je de optie
Show import dialog before importing
(Dialoogvenster importeren weergeven vóór het importeren) aangevinkt
hebt. Vink je de optie uit, dan wordt het
importdialoogvenster zelfs niet getoond.
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Verzamelingen
zijn virtueel
Verzamelingen zijn virtueel en bevatten dus
enkel verwijzingen naar
specifieke bestanden in je
catalogus. Als je een foto
uit een bepaalde map in
een verzameling plaatst en
deze bewerkt, dan zal je zien
dat de eigenlijke foto ook
bewerkt is. De foto uit de
verzameling en de foto uit
de map zijn immers één en
dezelfde.

Verzamelingen of
mappen?
Eigenlijk is het de bedoeling
zo veel mogelijk met verzamelingen te werken. Dat
merk je bijvoorbeeld aan het
feit dat deze in elke module
(en vanaf Lightroom 3 nu
ook in de Ontwikkelmodule
rechtstreeks toegankelijk
zijn, terwijl het paneel Folders (Mappen) enkel in de
Bibliotheekmodule zit.
In een ver doorgedreven toepassing van deze workflow
zitten al je favoriete foto’s
ondergebracht in één of
meerdere verzamelingen,
zodat je in de mappen eigenlijk nog weinig te zoeken
hebt. Deze zijn dan toevallig
de plaats waar al je foto’s
staan. De verzameling bevat
dan een verwijzing naar de
voor jou relevante beelden.
Zo zou een modefotograaf alle beelden van een
fotoshoot kunnen bijhouden
in een map en de beste
beelden per model in aparte
verzamelingen.

Lightroom 5 ontmaskerd

Foto’s organiseren in Collections (Verzamelingen)
Het verplaatsen van mappen in Lightroom
is reëel: als je een map verplaatst, dan
gebeurt dit ook in het besturingssysteem.
De mapstructuur die je in de catalogus ziet,
is immers op elk moment een afspiegeling
van de realiteit. Lightroom biedt je echter de
mogelijkheid om foto’s over de grenzen en
beperkingen van harde schijven en mappen
heen te groeperen in tijdelijke of permanente
virtuele verzamelingen. Deze zijn handig om
zelfgemaakte selecties van foto’s of zoekresultaten uit de filterbalk bij te houden.
Hoe je je bestanden ook georganiseerd
hebt, op een bepaald moment zal je ze willen organiseren of groeperen volgens een
criterium waarmee je tegen de beperkingen van je bestandssysteem aanbotst.
Als je bijvoorbeeld huwelijken fotografeert,
dan heb je je catalogus misschien georganiseerd per jaar en elk jaar onderverdeeld
in mappen met verschillende huwelijken.
Maar wat doe je wanneer je een portfolioalbum wil maken dat je beste werk van de
laatste jaren verenigt? Zonder Lightroom
zou je waarschijnlijk een map Portfolio aanmaken in de Finder of Verkenner en daarin
je beste foto’s verplaatsen of kopiëren. Als
je de foto’s verplaatst, dan verdwijnen ze
uit hun oorspronkelijke maporganisatie en
als je ze kopieert, dan zit je met dubbele
versies. Je kan in Lightroom weliswaar je
bestanden verplaatsen naar een nieuwe
map – kopiëren kan niet omdat hetzelfde
bestand niet meer dan één keer in de database kan zitten, maar dit haalt de bestandsstructuur overhoop. En wat doe je als je
deze foto’s behalve in een mapje Portfolio
ook nodig hebt in een andere map?
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Collections (Verzamelingen) zijn de oplossing. Dit zijn fotoverzamelingen (eigenlijk
verzamelingen met verwijzingen naar
foto’s) die je zelf samenstelt. Collections
zijn puur virtueel, maar ze laten een reële
efficiëntiewinst toe. Als je zo’n verzameling
verwijdert, dan verwijder je de foto’s ervan
niet uit je catalogus en al zeker niet van de
harde schijf.
Eenzelfde foto kan tegelijkertijd tot meerdere verzamelingen behoren. Je kan ook
kiezen of je de foto zelf aan een verzameling
toevoegt of een Virtuele Kopie van die foto.
Dit laatste is interessant als je foto’s samenbrengt met het doel deze een bewerking te
geven, zonder dat je de Master Photo wil
veranderen. Zo kan je bijvoorbeeld Virtuele
Kopieën van een aantal foto’s samenbrengen in een verzameling ‘Vierkante Uitsnedes’ en die kopieën dan vierkant uitsnijden,
bijvoorbeeld met het oog op een vierkant
fotoboek. De originele foto’s blijven dan
intact en de Virtuele Kopieën zitten netjes
samen in een verzameling, klaar om in dat
vierkant fotoboek (Book Module) gebruikt te
worden.
Lightroom biedt vanaf versie 2 zelfs de
mogelijkheid om volautomatische Smart
Collections aan te maken op basis van
door jou gedefinieerde criteria. In het voorbeeld van het portfolioalbum hierboven zou
je een Slimme verzameling ‘Huwelijksportfolio’ kunnen maken die automatisch uitgebreid wordt telkens wanneer je een foto
het trefwoord ‘huwelijk’ toekent én hem
een beoordeling van vijf sterren geeft.
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Ten slotte heeft Lightroom nog de Quick
Collection (Snelle verzameling).

 Je kan het paneel Collections overzichtelijk houden
door je verzamelingen in Collection Sets (Verzamelingensets) onder te brengen. Aangezien collections
gewoon verwijzingen zijn, nemen ze bijna geen ruimte
op de harde schijf in. Wij bewaren oude verzamelingen
dan ook in een zelf aangemaakte set Finished Jobs
(Afgewerkte jobs) in plaats van ze te verwijderen. Je
weet maar nooit of je ze nog eens nodig hebt! Je kan
een collection set in een andere set onderbrengen, zoals je een map in een andere map kan onderbrengen.

 Icoontjes van de verschillende
soorten Verzamelingen en de Verzamelingenset. Wanneer je met de
muis boven een ‘output-verzameling’
hangt verschijnt er uiterst rechts een
pijltje waarop je kan klikken om je
rechtstreeks naar die output-verzameling in de desbetreffende module
te brengen.

te veranderen, zoals het voorbeeld van de
vierkante uitsnedes hierboven.
Eenzelfde foto kan tot meerdere verzamelingen behoren. Selecteer een foto in Grid View
en kies de optie Go to Collection (Naar verzameling gaan) in het rechterklik-contextmenu om dit te weten te komen. Naast het
pijltje vind je een lijst met de verschillende
verzamelingen waartoe de foto behoort.

Gewone verzamelingen
Je kan een selectie foto’s in een verzameling onderbrengen door in het paneel Collections (Verzamelingen) op het plusteken
te klikken. Als je op dat moment geen
foto’s geselecteerd had, dan wordt een
nieuwe lege verzameling aangemaakt,
waarvan je de naam definieert. Je kan dan
later foto’s uit de rasterweergave of de
Filmstrip naar deze verzameling slepen.
Als je al foto’s geselecteerd had wanneer je
op de plusknop drukt, dan zal Lightroom je
vragen of deze in de verzameling opgenomen moeten worden. Bovendien heb
je de mogelijkheid om Virtuele Kopieën
op te nemen in plaats van de originelen.
Dit laatste kan handig zijn wanneer je een
verzameling maakt van foto’s die je een
behandeling wil geven zonder de originelen

 Het dialoogvenster Create Collection dat verschijnt
wanneer je op de plusknop klikt en geen foto’s geselecteerd had. Je kan de verzameling onderbrengen
in een verzamelingenset of niet (Top Level) (Hoogste
niveau).

Je kan in Lightroom 4 een verzameling dupliceren
door te Alt (Mac)- / Option (Win)-klik-slepen op het
verzamelingicoon en weer los te laten boven een
verzamelingenset of totdat een blauwe horizontale
streep verschijnt.

Vanaf Lightroom 3 is er voortaan ook
het zeer handige icoon Collections in de
thumbnail van een foto dat toont of een
afbeelding tot een of meerdere collections
behoort. Klikken op het icoontje toont een
lijst en laat je eveneens toe om via doorklikken snel naar die verzameling te navigeren. Om van een foto in een verzameling
snel terug naar de map in het Lightroom’s
mappenpaneel te gaan waar die foto
eigenlijk in staat, kan je rechterklikken op
de foto en Go to Folder in Library (Ga naar
map in bibliotheek) aanklikken.

 Dit dialoogvenster verschijnt wanneer je op de
plusknop klikt en al foto’s geselecteerd had.
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 Het icoon Collections toont dat een
foto in een of meerdere verzamelingen zit. Klikken op het icoontje toont
een keuzemenu, waarmee je verder
kan navigeren.

Van map naar
verzameling
Om alle foto’s in een map in
een verzameling te stoppen,
volstaat het om de map naar
het verzamelingenpaneel te
slepen.

Nieuw in
Lightroom 5
Het selectievakje Set as
target collection (Instellen
als doelverzameling) laat je
toe om de pas aangemaakte
verzameling meteen in te
stellen als doelverzameling
(zie pagina 133). Een kleine
maar belangrijke time-saver
als je vaak met doelverzamelingen werkt.

5 De Library (Bibliotheek) Module
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Foto's verwijderen
Wanneer je een foto verwijdert uit een gewone verzameling, doe je enkel dat:
de foto blijft in je Catalogus
zitten (en ook in eventuele
andere verzamelingen waar
hij in zou zitten - eenzelfde
foto kan namelijk in meerdere verzamelingen tegelijk
zitten).
Foto's manueel verwijderen
uit een Slimme verzameling
kan niet: een foto wordt enkel uit een slimme verzameling verwijderd wanneer hij
niet langer aan de criteria
van die verzameling voldoet.
Indien je echter in een map
in het paneel Mappen aan
het werken bent, en daar
een foto verwijdert uit de
Catalogus, dan verwijder je
die foto meteen ook uit alle
verzamelingen waar hij in
voorkomt.

Smart Collections (Slimme
Verzamelingen)
Krachtig en geïntroduceerd in Lightroom 2
zijn de Smart Collections (Slimme verzamelingen). Deze zijn dynamisch en passen
hun inhoud aan aan de regels die je hun
oplegt. Zo kan je bijvoorbeeld een Smart
Collection maken waaraan automatisch
alle foto’s worden toegevoegd die je met
minstens vier sterren aangeeft en die als
trefwoord de naam van één van je kinderen
hebben. Bij een gewone verzameling zou
je deze telkens moeten bijwerken wanneer er nieuwe foto’s van je kinderen aan
de catalogus toegevoegd worden. Met een
Smart Collection volstaat het om de juiste
trefwoorden en ratings toe te kennen.
Een ander toepassingsgebied zijn portfolio’s:
je zou je de gewoonte kunnen aanmeten om
telkens wanneer je een foto hebt die voor je
portfolio in aanmerking komt, deze het keyword ‘portfolio’ mee te geven. Een eenvoudige Smart Collection met Keyword Contains ‘Portfolio’ (Trefwoord bevat ‘Portfolio’)
als regel volstaat dan om je verzameling
automatisch bij te werken. Of wat te denken
van een slimme verzameling die al je video’s
groepeert? Deze slimme verzameling zit
trouwens standaard al in Lightroom.

Je kan ongelooflijk ver gaan in het creëren
van regels voor Smart Collections; zo kan je
bijvoorbeeld op het plussymbool klikken met
ingedrukte [Option]- of [Alt]-toets om nieuwe
subvoorwaarden toe te voegen. Bij complexe
regels test je best even of alles wel werkt
zoals je gedacht had vooraleer je er je workflow op gaat afstemmen. Per definitie is het
niet mogelijk om bepaalde foto’s manueel
toe te voegen aan een slimme verzameling.
Je kan dus niet van je eigen regels afwijken.
Wat ook nog kan is regels delen met
andere gebruikers door ze te exporteren
en hun regels te importeren.
Wie interesse heeft om met Smart Collections een volledige fotografieworkflow
van start tot einde in Lightroom te beheren,
kan het beste eens een kijkje nemen bij
de website van de Brit John Beardsworth:
http://www.beardsworth.co.uk/lightroom/
workflow-smart-collections/.
Je vindt er ongetwijfeld inspiratie om
slimme verzamelingen te gebruiken, zelfs
al ga je niet zo ver als John.
Ook reisfotograaf Gavin Gough (www.
gavingough.com) gebruikt een volledig op
Smart Collections gebaseerde workflow:
nieuwe foto’s worden in een gewone verzameling geplaatst, en vandaar gaan ze naar
een lopende band van slimme verzamelingen.
Verzamelingen worden, net zoals mappen, alfanumeriek gerangschikt. Wil je zelf
wat structuur aanbrengen in je verzamelingen, dan kan je hun naam vooraf laten
gaan door een nummeringssysteem. Zelf
gebruik ik 010_, 020_, 030_, … Zo houd
ik meteen ook de optie open om nog een
verzameling ertussen te schuiven zonder meteen alle volgende verzamelingen
opnieuw van naam te moeten veranderen.
In Lightroom 5 zijn de criteria die je kan gebruiken in
slimme verzamelingen nu netjes onderverdeeld Bovendien zijn er een aantal nieuwe criteria bijgekomen: Size
(Grootte) (in megapixels), bit-diepte (handig om 32-bit
HDR bestanden bij te houden, aantal kleurkanalen,
kleurprofiel, Slimme voorvertoningen-status (handig
om een slimme verzameling te maken die de foto’s
bijhoudt waarvoor je nog geen slimme voorvertoningen gemaakt hebt) en PNG-formaat (handig om een
slimme verzameling bij te houden die al je Overlays
(Bedekkingen) en watermerken bijhoudt: PNG is immers het meest aangewezen bestandsformaat hiervoor.
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Een Smart Collection is gebaseerd op
regels. Hier maakten we de verzameling Portfolio Huwelijken, waarin we
onze beste huwelijksfoto’s in zwartwit opnemen. Om in de verzameling
opgenomen te worden, moeten de
foto’s het trefwoord ‘huwelijk’ hebben.
Verder moet de sterrenrating 5 zijn,
en hebben we de optie Treatment
(Verwerking) ingesteld op zwart-wit
om alle kleurfoto’s weg te filteren. Als
Jan ondertussen gescheiden is en
liever niet meer heeft dat zijn foto’s
in een portfolio gebruikt worden, dan
kan je daar desgewenst een regel
voor opleggen. Opnieuw merk je hier
het belang van zorgvuldig trefwoorden. Je kan de regels van een Smart
Collection altijd aanpassen door erop
te dubbelklikken in het paneel Collections (Verzamelingen). Subregels
(zoals 1) maak je aan door te Alt
(Mac)- / Option (Win)-klikken op het
plusteken.

Sneltoets
Verzamelingen en outputmodules
Lightroom 3 kende modulespecifieke
verzamelingen. Die zijn vanaf Lightroom
4 vervangen door het vergelijkbare concept van Creaties. Als je bijvoorbeeld in de
Slideshow (Presentatie) Module een aantal
foto’s selecteert en daar op het plusteken
van het paneel Collections (Verzamelingen) klikt, dan krijg je de optie Create
Slideshow (Presentatie maken). De selectie wordt dan als een Saved Slideshow
(Opgeslagen Presentatie) opgeslagen. Dit
heeft twee voordelen:
• Dubbelklikken (vanuit de Bibliotheek
of Ontwikkelmodule) of enkelklikken
(vanuit de andere modules) op deze
verzameling – die herkend kan worden
aan een eigen symbooltje - brengt je
automatisch vanuit om het even welke
module naar de Presentatiemodule.
• De gebruikte instellingen van die
module – bijvoorbeeld het gebruikte
sjabloon – worden in de achtergrond
onthouden in de creatie. Je kan dus

in een module verschillende creaties
maken die elk hun bronfoto’s hebben
en elk hun eigen sjabloon. Je maakt
dan ook best als je in een van de
output-modules aan het werken bent,
zo snel mogelijk een Saved Book, Print,
Slideshow of Web Gallery. Zo vermijd je
dat bij het schakelen tussen modules
in Lightroom je zorgvuldig bij elkaar
gezochte layout-instellingen verloren
gaan.

Met [Cmd]+[B] (Mac) /
[Ctrl]+[B] (Win) schakel je
snel heen en weer tussen
de huidige bron (de map of
verzameling waar je momenteel in aan het werken
bent) en de huidige doelverzameling.

Voor een creatief voorbeeld verwijzen we
naar de uitgebreide Case 7 in de download
rond het maken van visitekaartjes.

Quick Collection (Snelle
verzameling) en Target
Collection (Doelverzameling)
Een Quick Collection (Snelle Verzameling) is een tijdelijke verzameling die nog
geen naam heeft. Standaard staat de Quick
Collection ingesteld als doelverzameling.
Dit betekent dat je er geselecteerde foto's
aan kan toevoegen door op de [B]-toets te
drukken of op het kleine cirkeltje rechts
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Klikken op het cirkeltje voegt een foto
toe aan de Target Collection (Doelverzameling).
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bovenaan de thumbnail te klikken. Je kan
maar één Quick Collection tegelijk gebruiken.

De anatomie van
een Virtuele kopie
Een Virtuele Kopie neemt
weliswaar alle beoordelingen en ontwikkelinstellingen
van het origineel over op
het moment dat je de kopie
aanmaakt, maar vanaf dan
leidt de kopie een eigen
leven. Je kan deze immers
helemaal apart ontwikkelen
en bijvoorbeeld een andere
sterrenrating geven. Het is
dus geen kloon zoals je in
andere grafische software
aantreft, waarbij een verandering aan het origineel
automatisch ook weer verandering aan de kloon met
zich meebrengt.
Aangezien een Virtuele Kopie echter niets meer is dan
een aparte instructieset bij
eenzelfde origineel bestand,
blijft de bestandsnaam wel
gelijk. Je kan zo’n kopie toch
onrechtstreeks een aparte
naam geven in de metadata
onder Copy Name (Naam
kopie). Dit kan handig zijn
bij het organiseren of exporteren van je bestanden.
Als je het origineel verwijdert uit de catalogus of
van de harde schijf, dan
verwijder je ook de kopie.
Omgekeerd verwijdert het
verwijderen van een Virtuele
Kopie niet het origineel.
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De snelle verzameling kan handig zijn als
je weet dat je deze maar één keer nodig
hebt en het bijgevolg niet nodig is om ze
op te slaan voor later gebruik. Een Quick
Collection kan ook van pas komen als tussenstation naar een permanente verzameling, bijvoorbeeld wanneer je een complexe
zoekopdracht hebt waarvoor je eigenlijk
het resultaat van twee aparte zoekopdrachten in de Filter Bar moet combineren.
Met File / Save Quick Collection (Bestand /
Snelle verzameling opslaan) kan je de tijdelijke verzameling achteraf opslaan naar
een permanente. Je kan daarna het beste
ook nog de snelle verzameling leeg maken
via File / Clear Quick Collection (Bestand
/ Snelle verzameling wissen), zodat deze
klaar is voor toekomstig gebruik.
Een Target Collection (Doelverzameling)
is geen speciaal soort verzameling, maar
een gewone verzameling die ingesteld is
als ‘Target’ of doelverzameling. Je doet
dat door te rechtsklikken op de naam van
de verzameling en Set as target collection
(Instellen als doelverzameling) uit het contextmenu te kiezen. Je kan op drie manieren een foto aan die verzameling toevoegen:
door op het cirkeltje rechts bovenaan de
miniatuurweergave te klikken, door de foto

te selecteren en op de [B]-toets te drukken
of door het spuitbusje in de taakbalk in te
stellen op Target Collection (Doelverzameling) en met die spuitbus dan te klikken op
(of te klik-slepen over) de foto’s die je aan
de doelverzameling wil toevoegen.
Wanneer een verzameling als doelverzameling
ingesteld is, merk je dat aan het plusje achter haar
naam.

Standaard staat de Quick Collection dus
ingesteld als doelverzameling, tenzij je een
andere verzameling dat statuut geeft.
Het statuut van doelverzameling weer
uitzetten doe je via hetzelfde contextmenu
door opnieuw te rechtsklikken op de naam
van de doelverzameling en Set as target
collection uit te vinken.

Collection Sets
(Verzamelingensets)
Bij het aanmaken van een nieuwe gewone
of Smart Collection kan je ervoor opteren
om deze onder te brengen in een Set. Een
set is gewoon een verzameling verzamelingen, en biedt dus de mogelijkheid om bij
elkaar horende verzamelingen te groeperen, zodat de lijst met verzamelingen
overzichtelijk en geordend blijft. Je kan een
set nesten in een andere set.
Je kan verzamelingen ook achteraf nog
onderbrengen in een set, gewoon door het
icoon van de verzameling naar dat van de
set te slepen.

Werken met Virtual Copies (Virtuele kopieën)
Samen met verzamelingen zijn Virtual
copies één van de belangrijkste hulpmiddelen in Lightroom. Ze zijn een echte zegen
als het op experimenteren aankomt. Als je
met Photoshop werkt, dan weet je dat je
harde schijf snel volloopt als je alternatieve
versies van eenzelfde foto wil bewaren.
Zeker als je in het 16-bits PSD- of TIFFformaat werkt met behoud van lagen. Niet
zo in Lightroom.
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Experimenteren met alternatieve
bewerkingen, uitsnedes en dergelijke is
een stuk eenvoudiger in Lightroom: je
maakt gewoon een Virtuele Kopie. Dat
is een aparte instructieset die verwijst
naar hetzelfde origineel. Op die manier
nemen kopieën bijna geen schijfruimte
in – behalve dan het feit dat ze een eigen
voorvertoning hebben.
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Een origineel en een Virtuele Kopie,
omgezet naar zwart-wit en met
een andere uitsnede. De identieke
bestandsnaam toont het virtuele
karakter van de kopie aan. Het is
gewoon een aparte set met ontwikkelinstructies die hoort bij hetzelfde
origineel. Virtuele kopieën laten je toe
om – niet-destructief – verschillende
creatieve paden te verkennen. Ze zijn
ook een ideale manier om alternatieve versies van dezelfde foto aan
een klant te laten zien.

Sneltoets
Hoewel er maar één origineel van een
bepaalde foto in een catalogus kan zijn,
kan je zoveel Virtuele Kopieën aanmaken
als je wil. Het eenvoudigste doe je dat in de
Library Grid (Rasterweergave) of de Filmstrip via de sneltoets [Ctrl]+[’] of [Cmd]+[’].
Al heb je ook hier weer de mogelijkheid om
via het contextgevoelige menu te werken
of Create Virtual Copy (Nieuwe Virtuele
Kopie maken) uit het menu Photo (Foto)
te kiezen. Zoals altijd zijn er meerdere
wegen die naar Rome leiden! In de rasterweergave van de Bibliotheekmodule
en de Filmstrip herken je een kopie aan
het omgekrulde linkeronderhoekje van de
thumbnail.

Als je foto’s toevoegt aan een verzameling via het contextgevoelige menu, dan
zal Lightroom je overigens vragen of je het
origineel of een kopie wil toevoegen. Als je
de verzameling enkel gebruikt om foto’s
met een bepaald onderling verband samen
te houden (bijvoorbeeld om ze ongewijzigd
af te drukken), dan laat je Lightroom het
beste geen Virtual Copy aanmaken.
Als het echter je bedoeling is om de foto’s
uit de verzameling nog een extra bewerking of uitsnede te geven zonder dat je
de originele bewerking of uitsnede wil
verliezen, dan kies je wel voor de optie
Create Virtual Copy (Nieuwe Virtuele
Kopie maken). Virtual copy is ook één van
de eigenschappen waarop je kan filteren
onder de knop Attributes (Kenmerk) in de
Filterbalk.

Met [Cmd]+[B] (Mac) /
[Ctrl]+[B] (Win) schakel je
snel heen en weer tussen
de huidige bron (de map of
verzameling waar je momenteel in aan het werken
bent) en de huidige doelverzameling

Foto’s snel ontwikkelen met Quick Develop (Snel ontwikkelen)
Bovenaan in het rechterpaneel van de
Library Module vind je het paneel Quick
Develop (Snel ontwikkelen). Quick Develop
kan handig zijn voor snelle aanpassingen
terwijl je foto’s aan het beoordelen bent.
Voor uitgebreidere bewerkingen kun je het
beste naar de Develop Module gaan.
Naast de correctiemogelijkheden is er nog
een ander, fundamenteler verschil: Quick
Develop is relatief, terwijl de Ontwikkelmodule absoluut is. Een voorbeeldje: in
de Ontwikkelmodule zet de schuifregelaar
Exposure (Belichting) de belichting op een
bepaalde waarde. De knoppen in het Quick

Develop paneel verhogen of verlagen de
belichting met een bepaalde waarde. Dat
heeft zijn belang: stel dat je op je laptop
van drie foto’s in de Develop Module de
belichting aangepast hebt volgens deze
bewerking: foto 1 met +2 stops, foto 2 met
-2 stops, foto 3 met 0 stops. Als je laptop
op batterij werkte op het moment dat je
de foto’s bewerkte, dan was het scherm
minder helder dan wat je gewend bent.
Dit leidde ertoe dat je de foto’s eigenlijk
allemaal te veel gecorrigeerd hebt in de
Ontwikkelmodule.
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Quick Develop is voor snelle correcties. Als je de Alt (Mac)- / Option (PC)toets ingedrukt houdt, dan verandert
Clarity 1 in Sharpening en Vibrance
2 in Saturation. Met de kleine driehoekjes 3 draai je de deelpanelen
van Quick Develop open of dicht.
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Dit probleem valt natuurlijk pas op wanneer je de foto’s bekijkt op de monitor van
je desktopcomputer (of op je laptop met

De mappenstructuur van de ontwikkelpresets uit de ontwikkelmodule is ook in Quick Develop
– en in het importdialoogvenster – terug te vinden.

de stroomkabel aangesloten). Je komt dan
tot de vaststelling dat alle foto’s eigenlijk 1
stop teveel gecorrigeerd zijn. In de Ontwikkelmodule zou je elke foto individueel
moeten selecteren en een stop lager moeten zetten: je kan immers niet de eerste
foto één stop lager instellen (op +1) en dat
dan synchroniseren met alle andere, want
dan zouden die ook op +1 komen, ongeacht hun vorige stand. In Quick Develop
kan je de foto’s samen selecteren en ze
allemaal met 1 stop verlagen. +2 wordt dan
+1, -2 wordt dan -3, enzovoort. Een ander
voorbeeld is printen: indien je merkt dat
je foto’s stelselmatig te donker afdrukken, kan je de af te drukken foto’s in Quick
Develop allemaal snel wat lichter maken,
al heeft de Print Module nu de nieuwe
optie Print Adjustment (Afdrukaanpassing)
die precies hetzelfde toelaat.
Dit is uiteraard slechts een noodoplossing
tot je je monitor juist gecalibreerd hebt.

Foto’s exporteren en publiceren
Tot nu toe gebeurde alles aan de hand van
metadata: trefwoorden, copyrightinformatie, verzamelingen en Virtuele Kopieën: het
zijn allemaal maar stukjes metadata in de
gigantische Lightroom-database.
Ook de wijzigingen van de Ontwikkelmodule zijn uiteindelijk niets anders dan een
serie instructiesetjes die in de catalogus
bewaard worden. Vroeg of laat komt echter
het moment dat je foto’s wil mailen naar
iemand of wil gebruiken in een ander programma. Dat programma kan meestal niet
met raw-bestanden overweg en al zeker
niet met de informatie van de database
van Lightroom. Op dat moment dien je je
raw-bestanden en de instructiesets samen
te voegen naar een kopie in een bestandsformaat dat voor iedereen leesbaar en
makkelijk bruikbaar is (zoals JPG). Dat
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heet exporteren.
Het exporteren van foto’s is iets wat
meestal aan het einde van de workflow
komt, nadat ontwikkelingen gemaakt zijn
en de klant een contactafdruk, een presentatie of een webgalerie gezien heeft.
Eigenlijk had exporteren net zo goed in
een aparte module ondergebracht kunnen worden, maar ook de huidige plaats
in de Bibliotheekmodule, de verkeerswisselaar die het contact met de buitenwereld
(import en export) regelt, is een mooie
keuze. Hoofdstuk 9 staat helemaal in het
teken van de uitgebreide exportmogelijkheden en -plug-ins. Ook het nieuwe Publish
Services (Services voor publiceren) wordt in
dit hoofdstuk behandeld omdat het eigenlijk een mengvorm is van verzamelingen
en exporteren.
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Case 22: De weergave-opties van de Bibliotheek Module
Van de vier weergavemogelijkheden zal je
meestal Grid View (Rasterweergave) en
Loupe View (Loepweergave) gebruiken.
Om twee foto’s te vergelijken is Compare
View (Vergelijkingsweergave) handig. Ten
slotte kan je met Survey View (Beoordelingsweergave) meer dan twee foto’s
vergelijken. Met de knoppen of sneltoetsen
[G], [E], [C] en [N] schakel je tussen de
verschillende weergavemodi.

Grid View
(Rasterweergave)
(sneltoets [G])
Je zal een aanzienlijk deel van je tijd in
de Library Module doorbrengen in Grid
View. Het loont dan ook de moeite om de
sneltoets [G] – die je van om het even welke
module naar deze rasterweergave brengt –
uit het hoofd te kennen.
De beelden worden hier weergegeven in
cellen. Je hebt de keuze tussen de Expanded Cell View (Uitgebreide cellen) en de
compacte cellen. Je stelt deze in via View
/ Grid View Style (Weergave / Rasterweergavestijl). Een Expanded Cell (rechts)
neemt iets meer plaats in, maar geeft de
mogelijkheid om via View / View Options
(Weergave / Weergaveopties) meer informatie over de foto weer te geven.
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Het verdient ook aanbeveling om Show
Extras (Extras tonen) en Show Badges
(Badges tonen) aan te vinken.

Links: een compacte cel. Rechts: een uitgebreide cel bevat meer informatie over de foto.

De grootte van de cellen in Grid View kan je
instellen via de schuifregelaar in de Toolbar
(Werkbalk).
Een Expanded Cell in Lightroom kan een
schat aan gegevens bevatten. Hieronder
nemen we de belangrijkste door: 1 Het
zwarte vlagje duidt op een Rejected Photo

In het tabblad Grid View (Rasterweergave) van
de Weergaveopties (Sneltoets Cmd-J (Mac) /
Ctrl-J (Windows) kan je volledig instellen wat er
precies getoond wordt in de compacte en uitgebreide celweergave. De verschillende opties
spreken voor zich: je kiest gewoon hoeveel (of
hoe weinig) en welke info je precies wil weergeven. Persoonlijk werk ik graag met de uitgebreide celweergave en laat ik ook alle celpictogrammen aan staan, omdat die ook aanklikbaar zijn.
Een kleine nieuwigheid in Lightroom 5 is dat je
nu de sterkte van de tint van gekleurde cellen
kan instellen (Tint grid cells with label colors)
(Rastercellen kleuren met labelkleuren).
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(een foto die kandidaat is om verwijderd te
worden), deze wordt grijzig weergegeven.
Het geven van dit statuut aan alle foto’s die
je niet langer nodig hebt, gevolgd door de
opdracht Photo / Delete Rejected Photos
(Foto / Geweigerde foto’s verwijderen) is
een vaak gebruikte strategie om het kaf
van het koren te scheiden en ongewenste
foto’s van je harde schijf te verwijderen.
2 Picked (Flagged) Photo (Met vlag als
keuze aangeduide foto). 3 Als je met de
muis boven de rechterbovenhoek beweegt,
dan verschijnt dit cirkeltje. Als je hierop
klikt, dan voeg je de foto toe aan de Quick
Collection (Snelle verzameling) of de Target Collection (Doelverzameling), indien
deze ingesteld is. 4 Sterrenrating. 5 Een
omgekruld hoekje linksonder betekent dat
de foto een Virtual Copy is. 6 Het symbool
+/- betekent dat er ontwikkelinstellingen
op de foto toegepast zijn. Klikken op het
symbool brengt deze foto rechtstreeks
naar de Develop Module. 7 Een vierkantje
in stippellijn duidt op een uitsnede (crop).
Klikken opent de foto in het gereedschap
Crop (Uitsnede) in de Develop Module.
8 Het potloodje geeft aan dat er metadata
toegevoegd zijn. Klikken opent het paneel
Metadata (Metagegevens). 9 Dit symbool
toont dat de foto deel uitmaakt van één of
meerdere verzamelingen. Als je erop klikt,
dan zie je deze.
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Door op de gewenste verzameling te klikken in het keuzemenu, open je deze verzameling in de rasterweergave. 0 De foto
heeft locatiegegevens. Klikken toont de foto
in de Map (Kaart) Module. s Laat je toe om
de foto te roteren (verschijnt enkel wanneer
je met de cursor over de foto beweegt). d
Afhankelijk van de instellingen in de Library
View Options kan je de kleurlabels visueel
voorstellen met een rand rond de cellen.

Loupe View (Loepweergave)
(sneltoets [E]) en het
nieuwe Layout Overlay
Loupe View stelt je in staat je foto’s van
naderbij te bekijken: je kan inzoomen met
de vier knoppen die je rechtsboven in het
paneel Navigator vindt.

Met de optie Fit (Passend) past de afbeelding in het Content Window (middelste venster), terwijl de mogelijkheid Fill (Vullen)
het venster volledig vult met de afbeelding.
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Loepweergave

Bij portretafbeeldingen worden delen van
de foto onzichtbaar. De cursor verandert
ook in een handje. Als je de linkermuisknop
ingedrukt houdt, dan kan je met het handje
navigeren over de foto. In 1:1-view kan je
bovendien navigeren door de witte rechthoek in het paneel Navigator te verslepen.
Ten slotte kan je uiterst rechts in dit paneel
nog een zelfgekozen vergrotingsmaatstaf
kiezen uit de vervolgkeuzelijst. De verhoudingen 1:8 en 1:16 zijn nieuw.
De Develop Module kent dezelfde zoomopties. Een handige sneltoets is de spatiebalk.
Hiermee schakel je over en weer tussen Fit
(Passend) of Fill (Vullen) enerzijds en
1:1 of de zelfgekozen vergrotingsmaatstaf
anderzijds (afhankelijk van wat je laatst
gekozen had). Door de spatiebalk in combinatie met de handcursor te gebruiken, kan
je snel bewegen tussen verschillende delen
van de foto.

In Loupe View (Loepweergave) kan je er
ook voor kiezen om twee configureerbare
blokken met informatie over de foto (bestandsnaam, afmetingen, opnamedatum,
enzovoort) in de linkerbovenhoek van het
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centrale Content Window te laten verschijnen. Je stelt de informatie die weergegeven
moet worden in via View / View Options
(Weergave / Weergaveopties) en kiest het
tabblad Loupe View (Loepweergave). Met
[Cmd]+[I] (Mac) of [Ctrl]+[I] (Windows) zet je
deze informatie aan en uit. Met [I] schakel
je vervolgens tussen het eerste informatieblok en het tweede.
Een interessante optie om in combinatie
met Loupe View te gebruiken is de nieuwe
optie Layout Overlay (Lay-outoverlay) uit
het View (Weergave) menu. Hiermee kan
je bijvoorbeeld het lay-outstramien met het
logo van een magazinecover of een etiket
van een product als een kalkje over een foto
leggen. Dat kalkje moet een PNG-bestand
zijn (omdat dit bestandsformaat transparantie kan bevatten). Je stelt het in via View
/ Layout Overlay / Choose Image (Weergave / Lay-outoverlay / Kies afbeelding). Hoe
je zo’n PNG aanmaakt leer je in Case 56.
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Door de Cmd- / Ctrl-knop in te drukken kan je de Layout Overlay schalen en verplaatsen door aan de ankers in de hoeken te klik-slepen 1. Door te
klik-slepen op de woorden Opacity (Dekking) 2 en Matte (Mat) 3 kan je respectievelijk de dekking van de Overlay en de helderheid van het deel van de
foto dat groter is dan de Overlay, aanpassen. Dubbelklikken op de Layout Overlay terwijl je de Cmd- / Ctrl-toets ingedrukt houdt, brengt een aangepaste
layout overlay naar zijn beginstatus terug. Nieuwe features in Lightroom 5 zijn het raster 5 en de hulplijnen 4. Meer details vind je in de volgende case.

Layout Overlay werkt vooral handig tijdens
het Tethered fotograferen. Bij bestaande
foto’s werkt het best als je op voorhand
een aantal in aanmerking komende foto’s
geselecteerd hebt, dan de Layout Overlay
activeert en dan met de pijltjestoetsen door
de geselecteerde foto’s navigeert.

Compare View
(Vergelijkingsweergave)
(sneltoets [C])

In Compare View vergelijk je een eerste keuze met één of meerdere kandidaten.

De bedoeling van Compare View is om de
beste foto uit een vergelijkbare reeks te selecteren. Je neemt een aantal foto’s uit de
Filmstrip of de Grid (Rasterweergave) en
klikt op de knop Compare View of tikt [C].
De eerst geselecteerde foto wordt de Select
(Eerste keuze). De andere geselecteerde

zijn Candidate (Kandidaat): de uitdagers die
de Eerste keuze naar de kroon willen steken als nieuwe eerste keuze. Als je daarna
op de pijltjes 5 en 6 drukt, dan worden de
Candidates achter elkaar weergegeven. In
de Filmstrip wordt de Select weergegeven
door een witte ruit in de rechterbovenhoek,
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de Candidate door een zwarte ruit.
Je moet dus eerst de foto’s selecteren die
je wenst te vergelijken. Niet-geselecteerde
foto’s spelen hier niet mee. In dit voorbeeld
worden de vier geselecteerde foto’s (1
t/m 4) met elkaar vergeleken. Foto 2 werd
eerst geselecteerd en is dus de ‘meest

in de praktijk
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geselecteerde foto en bijgevolg de Select
of Eerste keuze. Daarna werden door
de [Cmd]-toets (Mac) of de [Ctrl]-toets
(Win) ingedrukt te houden foto’s 1, 3 en 4
geselecteerd. Je merkt dit subtiele verschil
tussen de eerst geselecteerde en de andere
aan een licht verschil in grijstint van de
cel: foto 2 is iets bleker dan foto’s 1, 3 en 4.
Deze zijn op hun beurt lichter dan de nietgeselecteerde foto’s.
In dit voorbeeld zullen eerst 1 en 2 met
elkaar vergeleken worden; 2 als Select
(omdat hij fysiek als eerste geselecteerd
werd, zelfs al staat hij niet als eerste in
de Filmstrip) en 1 als Candidate. Met de
pijltjes 5 en 6 navigeer je door de rest van
de selectie en geef je deze foto’s weer als
een potentiële Candidate. Wanneer je op

het rechterpijltje 5 klikt, dan wordt 2 met
3 vergeleken. Als je deze beter vindt dan
de Select, dan druk je op knop 7. Dit zorgt
ervoor dat de Candidate als nieuwe Select
gezien wordt, en wordt uit de geselecteerde reeks de volgende Candidate (foto 4)
getoond.
Het verschil tussen knop 7 en knop 8 is
subtiel, maar reëel: knop 7 maakt van de
Candidate de Select en stelt de volgende
foto in de selectie aan als nieuwe Candidate. Knop 8 draait Select en Candidate
om. In dit voorbeeld zou 3 de Select worden en 1 de Candidate. Pas als je op het
rechterpijltje klikt, zou foto 4 de Candidate
worden. Kies van beide opties gewoon wat
in jouw workflow het beste lijkt te passen.
De zoomschuifregelaar 9 ten slotte laat je
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toe om in te zoomen. Als het slotje 0 gesloten is, dan worden beide beelden samen
ingezoomd. Als het slotje open is, dan kan
je apart op de Select of de Candidate inzoomen en naar een ander deel van de foto
navigeren. De knop Sync d synchroniseert
de andere foto dan naar dezelfde zoomratio
en weergave.
Je kan de Compare View combineren met
het geven van vlaggen (bijvoorbeeld een
‘X’ aan de niet langer benodigde foto’s),
ratings en kleurenlabels. Na je Comparesessie kan je dan de ongewenste foto’s
verwijderen en de overblijvende eventueel
groeperen als een stapel. De beste foto
kan je dan bovenaan leggen. Om Compare
View te verlaten, druk je op de knop Done
(Gereed)s.

5 De Library
In (Bibliotheek)
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Survey Mode (Beoordelingsweergave) (Sneltoets N)
Wanneer je in de Beoordelingsweergave
een foto aanklikt (je kan ook tussen de
foto’s navigeren met de pijltjestoetsen),
heb je de mogelijkheid om hem een vlag te
geven, een rating of een kleurlabel, via de

normale sneltoetsen of via de icoontjes onder de foto. Met het kruisje rechtsonder de
foto zelf, kan je een foto uit de overzichtsweergave verwijderen. De resterende foto’s
worden dan iets groter weergegeven.

De weergave-modus Survey (Beoordeling)
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Tab-toets
Survey Mode toont de geselecteerde
foto’s zo groot mogelijk in het centrale venster. Daarom is het alvast
handig om op voorhand op de Tabtoets te drukken: dat klapt je linker
en rechterpaneel tijdelijk weg, zodat
je foto’s groter weergegeven kunnen
worden.
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Case 23: Het nieuwe raster en hulplijnen
Lightroom 4 introduceerde de Layout Overlay (zie pagina 138), bereikbaar via View
> Loupe Overlay > Show (Weergave
> Loepoverlay > Tonen). In datzelfde
View Menu voegt Lightroom 5 nu twee extra
opties toe: een raster en hulplijnen.

Deze nieuwe hulpmiddelen roep je op
je scherm op door het vinkje voor Grid
(Raster) en/of Guides (Hulplijnen) aan
te zetten in het View > Loupe Overlay
(Weergave > Loepoverlay) menu en
dan Show (Tonen) te kiezen uit hetzelfde
menu.
Je kan ook de sneltoets [Cmd]+[Opt]+[O]
/ [Ctrl]+[Alt]+[O] (Win) gebruiken om de
geselecteerde items te tonen of te verbergen. Wanneer je in de Bibliotheekmodule
in rasterweergave (Grid View) bent, zal het
aanzetten van de hulplijnen of het raster
je automatisch naar Loupe View (Loepweergave) overschakelen.
Bovendien is de optie om een Layout
Overlay over je foto te projecteren nu ook
toegevoegd aan de Ontwikkelmodule.

De opties voor Hulplijnen, Raster en Layout
afbeelding zijn zowel in de Bibliotheekmodule,
de Ontwikkelmodule als tijdens het tethered
fotograferen beschikbaar.
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Zodra de hulplijnen en het raster zichtbaar
zijn op het scherm, opent de [Cmd]-toets
(Mac) / [Ctrl]-toets (Win) verdere mogelijkheden om het ze fijner af te stemmen: door
[Cmd] (Mac) / [Ctrl] (Win) in te drukken krijg
je bovenaan je beeld de zogenaamde ‘Grid
Overlay bezel’ 1 waar je de Size (Grootte)
2 en Opacity (Dekking) 3 van het raster
kan aanpassen. Deze kan je aanpassen
door met ingedrukte [Cmd] (Mac) / [Ctrl]
(Win) toets je muis boven de respectievelijke namen te hangen: de cursor verandert
dan in een naar links en rechts wijzende pijl
(een zogenaamde ‘Scrubby slider’) en door
naar links of rechts te slepen verander je de
waarde.
[Cmd] (Mac) of [Ctrl] (Win) indrukken laat
je ook toe om de hulplijnen te verplaatsen:
wanneer je over het snijpunt van beide lijnen 5 hangt met ingedrukte [Cmd] (Mac) /
[Ctrl] (Win) toets, verandert je cursor in een
hand-icoontje waarmee je de hulplijnen kan
verslepen. Dubbelklikken op het snijpunt
centreert de hulplijnen.
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Case 24: Filteren als een pro: filters vergrendelen en
filteropdrachten combineren (Pro-case)
De filtermogelijkheden in Lightroom hebben iets van een doos van Pandora: superkrachtig, maar gevaarlijk in ongetrainde
handen. Je kan niet alleen filters vergrendelen, maar er is ook nog eens de optie
‘bronspecifieke filters behouden’ die je al
dan niet kan inschakelen. Na deze Case
hebben filters geen geheimen meer voor je
en kan je filteren als de beste!

Filters vergrendelen

In Lightroom 2 werden filteropdrachten altijd onthouden in combinatie met de op dat
moment geselecteerde map, verzameling
of onderdeel uit het paneel Catalogus. Als

je een andere map selecteerde, dan werd
het vorige filter geannuleerd.
Vanaf Lightroom 3 kan je een filter ‘sticky’
maken door op het slot-icoontje te klikken:
je behoudt dan de ingestelde filtercriteria,
zelfs als je een nieuwe map of verzameling
selecteert.
Klikken op dit slotje komt overeen met de
menuopdracht File / Library Filters / Lock
Filters (Bestand / Bibliotheekfilters / Filters vergrendelen). Eenmaal vergrendeld,
vind je in dit menu nog een tweede optie:
Remember Each Source’s Filters Separately (Bronspecifieke filters behouden).
Dit betekent dat je elke map of verzameling zijn eigen filter kan toekennen, en dat
– wanneer je tussen mappen switcht – dat
ingestelde filter niet verloren gaat. Dus
samengevat:

Filters vergrendelen uitgeschakeld: zodra
je van bron wisselt, vervalt het in de vorige
bron ingestelde filter.

Filters vergrendelen ingeschakeld +
Bronspecifieke filters behouden uitgeschakeld: wanneer je van bron verandert, blijft
het laatst ingestelde filter toegepast op de
nieuwe bron. Verander je de filterinstellingen en keer je terug naar de vorige bron,
dan zijn daar de nieuwe filterinstellingen op
van toepassing.

Filters vergrendelen ingeschakeld +
Bronspecifieke filters behouden ingeschakeld: elke bron kan zijn eigen filter hebben.
Je kan dat per bron veranderen, maar zo’n
verandering heeft geen invloed op de filters
die je op andere bronnen hebt toegepast.
De filters zijn zeer handig, maar de nuances zijn soms subtiel. Wanneer je filters
verkeerd gebruikt, vind je misschien niet de
foto’s die je zoekt, en krijg je misschien wel
foto’s voorgeschoteld die je niet nodig hebt.
Vooral in het tekstfilter moet je goed weten
wat je doet.
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5 Bewaar nu de Quick Collection als een
permanente verzameling via File / Save
Quick Collection (Bestand / Snelle
verzameling opslaan).
6 Maak de geheugenbuffer van de Quick
Collection vrij voor toekomstig gebruik.
Je doet dit het beste systematisch na
elk gebruik. Zo voeg je een volgende
keer niet per ongeluk foto’s toe. Quick
Collection onthoudt immers de laatste
inhoud, ook nadat je Lightroom afgesloten hebt.

Als je in het tekstfilter van de filterbalk meerdere woorden, gescheiden door een komma, ingeeft
en de optie Contain (Bevat) gebruikt, dan zal Lightroom standaard die foto’s filteren die minstens
een van beide woorden bevatten. De komma moet dus als ‘of’ geïnterpreteerd worden. Als je een
uitroepteken voor een zoekterm plaatst, dan interpreteert Lightroom dit als ‘niet’. Foto’s met deze
zoekterm zullen niet geselecteerd worden. In dit voorbeeld filterden we op foto’s met als trefwoord
‘Thailand’, maar niet ‘Bangkok’.
Subtiele verschillen kunnen totaal andere filterresultaten opleveren: daarom nog even deze voorbeelden:
Trefwoorden Bevat ‘Jan, Paul’ levert je de foto’s op die Jan of Paul als (deel van een) trefwoord
bevatten (maar ook bijvoorbeeld iemand als Pauline, wat misschien niet de bedoeling is).
Trefwoorden Bevatten alle ‘Jan, Paul’ levert je enkel foto’s op die zowel Jan als Paul als (deel van
een) trefwoord bevatten (dus beide samen) maar opnieuw kan ook iemand als ‘Pauline’ bij de selectie komen te zitten.
Trefwoorden Bevat woorden ‘Jan, Paul’ levert je enkel foto’s op die zowel Jan als Paul (en dus niet
Pauline) als trefwoord bevatten.

Filteropdrachten
combineren

De teller van de Quick Collection staat op 0.

1 Ga eerst na of de geheugenbuffer van
de Quick Collection (Snelle verzameling) leeg is. Dat is het geval wanneer
de teller – links bovenaan in het paneel
Catalog – op nul staat. Is dat niet het
geval, dan maak je de Quick Collection
leeg via File / Clear Quick Collection

(Bestand / Snelle verzameling wissen).
Ga ook na dat er geen andere verzameling als Target Collection (Doelverzameling) aangeduid staat (te herkennen
aan het plussymbooltje na de naam in
het Collections Panel).
2 Filter de gegevens in de Filter Bar volgens de gewenste criteria en selecteer
alle resultaten via [Cmd]+[A] (Mac) of
[Ctrl]+[A] (Windows).
3 Voeg de resultaten van de zoekopdracht
aan de Quick Collection toe door in de
rasterweergave bij één van de geselecteerde foto’s op het bolletje te klikken,
door op de [B]-toets te drukken of
door de optie Add to Quick Collection
(Toevoegen aan snelle verzameling) te
kiezen uit het menu Photo (Foto).
4 Voer de tweede zoekopdracht uit,
selecteer ook daar alle resultaten via
[Cmd]+[A] of [Ctrl]+[A] en voeg ze toe
aan de Quick Collection.
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Op een vergelijkbare manier kan je de Quick
Collection gebruiken om foto’s te zoeken
uit verschillende mappen: blader door de
mappen in het Mappenpaneel en voeg de
benodigde foto’s toe aan de Quick Collection.

Filter-plug-ins
Voor echt gevorderde gebruikers, die het
onderste uit Lightrooms metadata- en
filtermogelijkheden willen halen, zijn er
twee interessante Lightroom-plug-ins van
de Brit John Beardsworth:
Search Replace Transfer:
Deze plug-in laat je onder meer toe om te
zoeken naar specifieke metadata en die te
vervangen zoals je de Replace-functie van
je tekstverwerker zou gebruiken. De plug-in
heeft een aantal mooie toepassingen die
op de website verder uitgelegd worden en
kan ook gebruikt worden om sommige
metadata van iView en Expression Media
over te brengen naar de corresponderende
Lightroom-metadatavelden.
http://www.photographers-toolbox.com/
products/jbeardsworth/findreplace
List View:
Met List View kan je de metadata van
foto’s in een lijst weergeven die lijkt op de
lijsten in je verkenner. Je kan bovendien
ook metadata exporteren naar Excel en de
metadata bewerken (waarbij uiteraard de
Lightroom-database geüpdate wordt).
http://photographers-toolbox.com/products/jbeardsworth/listview
5 De Library
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Case 25: Bestandsbeheer in Lightroom...
slechts een rechtermuisklik verwijderd!
Als je op de rechtermuisknop op een map
in Lightrooms Folders (Mappen) Panel
klikt, dan kan je de volgende items kiezen
om je bestanden te beheren:
• Show in Finder (Tonen in Finder)
(Mac) / Show in Explorer (Tonen in
verkenner) (Windows) toont je de map
in het operating system.
• Rename (Naam wijzigen) laat je toe
de map te hernoemen in Lightroom. De
database en het operating systeem worden hierbij automatisch bijgewerkt. Dit
in tegenstelling tot het hernoemen van
een map in de Finder of de Verkenner. Ik
heb de gewoonte om bij het importeren
mappen op datum aan te maken, bijvoorbeeld: 2011-05-28. In de Bibliotheek
hernoem ik deze mappen dan door achter de datum nog een woord te zetten
dat aangeeft wat er in de map te vinden
is, bijvoorbeeld 2011-05-28_Stockholm.

• Create Folder inside (Map maken
in) laat je toe een subfolder aan te maken in de huidig geselecteerde map. Een
dialoogvenster vraagt je om de map een
naam te geven.
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• Remove (Verwijderen) laat je toe de
map uit de Catalogus te verwijderen.
Een dialoogvenster informeert je dat
de foto’s in die map uit de catalogus
verwijderd zullen worden, maar wel op
de harde schijf zullen blijven staan.
• Save Metadata (Metagegevens opslaan) slaat alle metadata-informatie
(copyrightgegevens, keywords, ontwikkelinstructies, …) die bij de foto’s in
deze map horen, op in XMP-bestanden.
Zo kan bijvoorbeeld Adobe Bridge je
bewerkingen lezen. Dit is een alternatief voor het selecteren van alle foto’s
en dan de opdracht Metadata / Save
Metadata to Files (Metagegevens /
Metagegevens opslaan in Bestanden) te kiezen.
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• Synchronize Folder (Map Synchroniseren) zal nagaan of er in een
bepaalde map foto’s bijgekomen zijn
die nog niet geïmporteerd zijn. Als er
ondertussen foto’s uit de map verdwenen zijn, dan zal Lightroom je dat ook
melden.
• Update Folder Location (Maplocatie bijwerken) laat je toe om aan
Lightroom duidelijk te maken waar een
verplaatste map zich bevindt.
• Export this Folder as a Catalog
(Deze map exporteren als een
catalogus) laat je toe de volledige map
als een catalogus te exporteren, bijvoorbeeld om deze te archiveren of op een
andere computer verder te bewerken.

in de praktijk
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Add Parent Folder (Bovenliggende
map toevoegen) en Promote Subfolders (Niveau van submappen
verhogen) heten vanaf Lightroom 4
respectievelijk Show Parent Folder
(Bovenliggende map tonen) en Hide
Parent Folder (Dit bovenliggend item
verbergen).
Je kan ook mappen verplaatsen van de ene
naar de andere map.
Je kan nu ook verschillende mappen
tegelijk selecteren en die tegelijk naar een
andere map verplaatsen.

Lightroom toont alleen de mappenstructuur vanaf een bepaald hiërarchisch niveau.
Meestal zijn er op systeemniveau nog
hogere mapniveaus aanwezig. Als je deze
wil weergeven, dan selecteer je het hoogste
niveau en kies je voor Show Parent Folder
(Bovenliggende map tonen) uit het contextgevoelige menu.
Wil je net een hiërarchisch niveau minder
weergeven in Lightroom, dan kies je voor
Hide This Parent (Dit bovenliggend item
verbergen). In ons voorbeeld zou deze keuze de map ’01 Turkey’ op het hoofdniveau

brengen. De hoger liggende map is nog
wel aanwezig op systeemniveau, maar niet
meer zichtbaar in Lightrooms Folder Panel.

Nieuw in Lightroom 5
Je kan nu ook verschillende mappen
tegelijk selecteren en die tegelijk naar
een andere map verplaatsen.

Hide This Parent (Dit bovenliggend item verbergen) toegepast op de map Lightroom Photos
neemt een hiërarchisch niveau weg.

Show Parent Folder (Bovenliggende map
tonen) toegepast op de map Lightroom Photos
voegt een extra hiërarchisch niveau toe in de
mappenstructuur.
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5 De Library
In (Bibliotheek)
de praktijk – Case
Module
25
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Case 26: Help, mijn harde schijf raakt vol!
Het overkomt ons allemaal: de indertijd ‘op
de groei’ aangekochte harde schijf wordt
plots toch te klein. Dat merk je in Lightroom niet alleen aan de cijferindicators,
maar ook aan het feit dat het waarschuwingslampje oranje wordt. Zeker wanneer
je Lightroom-catalogus ook op die schijf
staat, moet je zorgen dat er voldoende
plaats vrij blijft om vlot te kunnen werken.
De goedkoopste optie is natuurlijk om nog
eens met de grove borstel door je fotoverzameling te gaan en de slechtste foto’s te
verwijderen. Maar, veel beroepsfotografen
doen dit niet graag omdat je maar nooit
weet waarvoor je een foto nog kan gebruiken.
Een tweede optie kan zijn om de minder
belangrijke foto’s te converteren naar
DNG, volgens de nieuwe ‘lossy DNG’-optie,
waarbij je bovendien ook nog de resolutie
kan verkleinen. We bespreken deze opties
in Case 47 op pagina 300.
Heb je dan nog altijd plaats te kort en dringt
de aanschaf van een nieuwe schijf zich op,
volg dan de volgende procedure:
1 Koppel een nieuwe externe harde schijf
aan.
2 Klik op het plusteken naast Folders
(Mappen) en kies Add Folder (Map
toevoegen) uit het menu.
3 Navigeer in het daaropvolgende dialoogvenster naar de pas aangekoppelde
schijf, maak eventueel een nieuwe map
aan (bijvoorbeeld ‘LightroomFotosLaCie’) en klik op OK.
4 De map verschijnt nu in het Folders
(Mappen) Panel.

5 Vanaf hier heb je twee mogelijkheden:
5a De eenvoudigste (maar traagste) is
dat je de map of mappen die je wilt verplaatsen selecteert in het Folders (Mappen) Panel en in Lightroom versleept
naar die map op de nieuwe harde schijf.
Zo ben je meteen zeker dat de veranderingen ook op besturingssysteemniveau
doorgetrokken worden. Het is niet echt
mogelijk om ondertussen nog verder te
werken.
Wanneer je alle foto’s wenst te verplaatsen – en je hebt ons advies gevolgd
om die allemaal in één hoofdmap
‘Lightroomfotos’ te zetten – dan kan je
gewoon die hoofdmap naar de ‘root’
van de nieuwe schijf verplaatsen (het
aanmaken van een map ‘LightroomFotosLaCie’ is dan uiteraard niet echt
nodig). Wellicht zal je echter liever stap
5b volgen, omdat het verplaatsen van
héél veel foto’s in Lightroom zeer traag
verloopt: doe je het toch in Lightroom,
laat je computer dan een nachtje
aanstaan en zorg sowieso ook voor een
recente back-up.

5b Indien je heel veel foto’s te verplaatsen hebt, en niet vies bent van een experimentje, kan je de mappen afzonderlijk
ook buiten Lightroom om verplaatsen,
via je Finder of Verkenner: kies een
map, rechterklik er op en kies Show in
Finder (Tonen in Verkenner). Van daar
uit verplaats je de map dan naar de
nieuwe schijf, onder de map die je daar
aangemaakt hebt.
De verplaatste mappen zullen nu in Lightroom opduiken met vraagtekens. Rechterklik op zo’n map en kies Find Missing
Folder (Ontbrekende map zoeken).
Een dialoogvenster verschijnt waarin je dan
kan navigeren naar de plaats waar de map
nu staat: zo is je Lightroom-catalogus weer
in overeenstemming met de realiteit op je
computer.

Sneller verplaatsen
Om het proces wat sneller te laten lopen, helpt het om terwijl de foto’s verplaatst worden, te klikken op een map
die niet verplaatst wordt. Lightroom
probeert namelijk terwijl de foto’s
verplaatst worden, de scherminhoud
van het centrale venster te verversen
en dat is uiteraard overbodig.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Case 27: Ondersteuning voor PNG-bestanden en transparantie
PNG bestanden en
Lightroom
PNG (Portable Network Graphics) is
een gratisch bestandsformaat dat
vooral voor internettoepassingen
gebruikt wordt. Eén van de voordelen
ervan is namelijk dat het transparantie
ondersteunt, zodat plaatjes makkelijk
op om het even welke achtergrond
weergegeven kunnen worden.
Ook in Lightroom kan je op verschillende plaatsen PNG-bestanden (al dan
niet met transparantie) gebruiken:
• Als grafisch naamplaatje (Identity
Plate) in de linker bovenhoek van de
Lightroom interface (zie Case 15)
• Als grafisch watermerk tijdens het
exporteren (zie pagina 292)
• Als grafisch naamplaatje in de
Slideshow, Print en Web module (zie
case 56)
Tot en met Lightroom 4 kon je dus wel
veel dingen doen met PNG’s in Lightroom, maar je kon ze niet importeren
in je Catalogus of ze weergeven in de
Bibliotheekmodule. Lightroom 5 laat
dat nu wel toe.
Bovendien kan je nu ook op PNG filEen Smart Collection met als criterium
‘Bestandsformaat = PNG’

teren als bestandsformaat in de Filter
Bar of een Smart Collection opzetten.
Zo kan je al je grafische watermerken
desgewenst makkelijk samenbrengen
in één verzameling.
Indien een PNG-bestand transparantie heeft, dan wordt dat weergegeven
als wit. Stuur je die PNG echter naar
Photoshop via de optie Photo > Edit
in > Edit in Photoshop, dan zal je merken dat de transparantie wel degelijk
bewaard blijft.
Een handig gevolg van het feit dat je
PNG’s nu kan importeren, is dat je
bijvoorbeeld een PNG van een negatiefrand kan selecteren in je Bibliotheek,
als tweede bestand een foto die qua
oriëntatie aansluit bij die PNG en dan
via Photo > Edit in > Open as Layers in Photoshop beide als lagen over
elkaar kan leggen om zo je foto snel
van een negatiefrand te voorzien.

Lightroom en
transparantie
Een andere nieuwigheid in Lightroom
5 is dat de typische witte randen die
je rond een foto kan krijgen als gevolg
van lens- en perspectiefcorrecties,
als transparante gebieden kunnen
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geëxporteerd worden in het Exportdialoogvenster door de optie Save
Transparency (Transparantie opslaan)
aan te vinken. Deze optie is enkel
beschikbaar wanneer je exporteert als
TIFF-bestand.
Sowieso - maar dat was vroeger ook
al het geval - worden die witte randen
als transparant weergegeven wanneer
je de foto van Lightroom rechtstreeks
naar Photoshop stuurt via Photo >
Edit in > Open in Photoshop (Foto >
Bewerken in > Openen in Photoshop).
Omdat ik vaak Photoshop’s Content
Aware Fill optie gebruik om die ontbrekende stukken foto automatisch
(te proberen) in te vullen, heb ik voor
mijn eigen workflow in Photoshop
een action (handeling) gemaakt: die
selecteert de transparantie van de foto
(Select > Load Selection > Layer 0
Transparency met het ‘Invert’ selectievakje aangevinkt), maakt de selectie een paar pixels groter (Select >
Modify > Expand Selection (10 pixels))
zodat het algoritme beter kan werken,
vult de selectie vult met behoud van
inhoud (Edit > Fill > Content Aware)
en slaat tenslotte de foto op zodat hij
netjes terug aan de Lightroom catalogus toegevoegd wordt.

5 De Library
In (Bibliotheek)
de praktijk – Case
Module
27

6
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De Map (Kaart)
Module
Nu meer en meer mensen foto’s maken met
smartphones, die vaak ingebouwde gps-toestellen
hebben, worden steeds meer foto’s standaard van gpscoördinaten voorzien.
Ook compactcamera’s hebben steeds vaker een
ingebouwde gps-ontvanger. Alhoewel deze module in de
modulekiezer achter de ontwikkelmodule staat, past ze in
de workflow eerder achter de bibliotheekmodule.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
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Wie nog geen gps ingebouwd heeft in zijn
camera, heeft twee mogelijkheden: sommige merken hebben een eigen gps-unit,
die je op het flitsschoentje kan bevestigen.
Het voordeel van deze toestellen is dat
de gegevens tijdens de opname al in de
metadata van de foto’s weggeschreven
worden.
Een alternatief zijn de gps-dataloggers. Dit
zijn losse gps-toestellen die een log bijhouden van waar je op welk tijdstip was. Die
informatie wordt dan achteraf via software
gekoppeld aan de fotobestanden. Uiteraard
is het belangrijk dat de klok van de camera
afgestemd is op die van de gps (die immers
absoluut correct is).

Met de komst van goedkope Apps voor
smartphones kan je nu zelfs je smartphone als gps-datalogger gebruiken voor
je spiegelreflex: je hebt m.a.w. geen dure
aparte gps meer nodig.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Lightroom de kaart van de geo-tagging trekt
met de Map (Kaart) Module.
Deze module is er dus voor twee dingen:
het toekennen van plaatscoördinaten aan
foto’s voor zover ze er nog geen hebben en
het bekijken en beheren van de foto’s die
je – op welke manier dan ook – van plaatscoördinaten voorzien hebt. We bespreken
beide dan ook in die volgorde.

Gps-gegevens toekennen aan foto’s
Er zijn ruwweg drie manieren om foto’s van
plaatsgegevens te voorzien:

• Via een in de camera ingebouwde of
met de camera verbonden gps, waarbij de gps-gegevens onmiddellijk in de
metadata van de (raw) bestanden weggeschreven worden.

Groep of Cluster?
Een groep bestaat uit foto’s
die identiek dezelfde gpscoördinaten hebben, omdat
ze op die manier door een
gps getagd zijn of omdat je
ze samen naar een bepaalde plaats op de kaart
gesleept hebt.
Een cluster duidt op foto’s
(individuele foto’s en/of
groepen) waarvan de
markers niet meer individueel weergegeven kunnen
worden omdat je te ver
uitgezoomd bent. Naarmate
je meer inzoomt op een
cluster, valt hij dus uiteen in
individuele foto’s of groepen.
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Met een camera-specifieke gps worden de gps-data
rechtstreeks in de metadata van je (raw-)bestand
weggeschreven. Lightroom herkent deze info dan ook
meteen in de Map (Kaart) Module.
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 Navigator: deze toont een enigszins
uitgezoomde versie van de kaart in het
centrale venster. Deze stemt overeen
met de rechthoek in het Navigator-venster.Je kan de rechthoek in de Navigator verslepen naar een ander deel van
de kaart om er sneller door te bewegen.
 Saved Locations (Opgeslagen Locaties): dit paneel laat je toe om vaak
gefotografeerde plaatsen op te slaan,
waarbij je een straal in kilometer rond
een bepaalde locatie kan definiëren.
Wanneer nieuwe van gps-gegevens
voorziene foto’s in de Catalogus terecht
komen die binnen de straal van de
locatie vallen, worden ze automatisch
aan de locatie toegevoegd. Locaties zijn
dus een soort van Slimme verzamelingen voor de Map (Kaart) Module. De
perimeter van een locatie wordt op de
kaart weergeven als een cirkel .
 Verzamelingen: zoals in elke module,
vind je ook hier de eigenlijke Collections
(Gewone en Slimme verzamelingen).
 Filmstrip: foto’s die gps-gegevens hebben zijn herkenbaar aan het icoontje
. Klikken op dit icoontje highlight de
marker van de foto op de kaart in het
geel als ‘selected photo’.

 Je kiest hier het kaarttype, waarbij
Hybride (een mix tussen wegen- en satellietkaart) voor de meeste gebruikers
ongetwijfeld de beste keuze zal zijn.
 De schuifregelaar en de - en + knop
laten je toe om in en uit te zoomen in de
kaart. Je kan ook in het zoekvenster 9
een bepaalde plaats of bezienswaardigheid ingeven.
 Met dit invoervak kan je naar steden of
bekende gebouwen zoeken in Google
Maps. Het zoekresultaat wordt dan
centraal op de kaart weergegeven.
 Wanneer het slotje gesloten is, kan de
marker (markering) (het pin-icoontje
dat een foto op de kaart weergeeft), niet
verplaatst worden.
 Knop om gps-tracklogs (afkomstig van
een aparte gps-datalogger) te importeren en te synchroniseren met foto’s in
de filmstrip.
 Maakt de Toolbar (werkbalk)-opties
zichtbaar.
 De verschillende marker-icoontjes. Van
boven naar onder:
niet-geselecteerde foto – geselecteerde
foto – groep met foto’s op dezelfde locatie – cluster van nabije foto’s - zoekresultaat.
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 Het Location Filter (Locatiefilter) filtert
de foto’s in de Filmstrip volgens de
aangeduide criteria: zijn ze al dan niet
zichtbaar op de kaart (Visible / Zichtbaar op kaart)? Zijn ze al met gps-gegevens getagd (Tagged / Getagd) of net
nog niet (Untagged / Niet getagd)? Met
None (Geen) hef je de filters weer op.
De menuopdracht View / Show Filter
Bar (Weergave / Filterbalk tonen) toont
of verbergt het locatiefilter.
 Toont de metagegevens van de geselecteerde foto. Indien meerdere foto’s
geselecteerd zijn, verschijnt <mixed>
(<gemengd>). Standaard staat dit
in deze module logischerwijze op de
metadata-subset Location (Locatie)
maar met de vervolgkeuzelijst in 
kan je naar een van de andere elf opties switchen.
 Laat je toe om metadata te synchroniseren.
l Indien je op de marker van een groep
of een cluster klikt, selecteer je niet
alleen die foto’s in de Filmstrip, maar
verschijnt er ook pop-upvenster waarin
je door de foto’s kan navigeren. Dat kan
door te klikken op de pijltjestoets m of
sneller nog met de links- en rechtspijltjes van je toetsenbord.

6 De Map (Kaart) Module
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Foto’s die al via een ingebouwde gps van locatiegegevens voorzien zijn, zijn na het importeren in Lightroom
onmiddellijk te herkennen aan het gps-metadata-icoontje. Klikken op dat icoontje brengt je naar de kaartmodule en toont de marker van de geselecteerde foto op de kaart.

• Foto’s manueel van plaatsgegevens
voorzien door ze naar de juiste plaats op
de kaart te slepen.
• Gemaakte foto’s achteraf koppelen met
de info van een datalog-bestand om
ze automatisch van gps-gegevens te
voorzien.

Manueel geo-taggen
De meest eenvoudige, maar ook meest
geheugen- (en hiermee bedoelen we je
eigen, menselijke geheugen en niet dat van
je computer) en arbeidsintensieve methode
is manueel geo-taggen. Deze methode
veronderstelt uiteraard dat je weet waar je
foto’s genomen werden. De procedure is
als volgt:
1 Selecteer de foto(’s) die je wil geo-taggen in de Filmstrip.
2 Zoom in op de wereldkaart naar het
juiste gebied waar de foto(’s) gemaakt
werden. Indien je wenst, kan je een
land, stad, straat of naam van een
bezienswaardigheid ingeven in het
zoekvenster, zoals hier de Jama Masjid
(Grote Moskee) in Delhi.
3 Zoom zo ver in als de kaart (en je herinnering van waar de foto(’s) gemaakt
werden,) toelaten.
4 Sleep de geselecteerde foto(’s) naar de
juiste locatie op de kaart.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Rechtstreeks
verslepen
Staat je foto niet helemaal
juist? Markers die maar één
foto vertegenwoordigen, kan
je, indien het slotje 8 in de
werkbalk ontgrendeld is,
rechtstreeks verslepen op
de kaart. Door beperkingen
in de interface van Google,
kan dat niet met Groepen.
Om een Groep te verplaatsen, selecteer je de Marker
van die groep. Dit selecteert
de foto’s in de filmstrip, van
waar je ze dan opnieuw naar
de juiste locatie op de kaart
kan slepen. Een omwegje,
maar het werkt.

Nieuw in
Lightroom 5
Je kan nu foto’s uit de Filmstrip naar een Saved Location slepen of omgekeerd
om die locatiegegevens snel
toe te voegen aan de foto.

5 Ze verschijnen dan als een Marker
(Markering) op de kaart. Indien het om
meerdere foto’s gaat, bevat de Marker
een nummer dat aantoont om hoeveel
foto’s het gaat.
6 Klikken op een Marker selecteert de
bijhorende foto(’s) in de filmstrip en
geeft een miniatuurweergave, waardoor

je met de knoppen 6 en 7, met de
pijltjestoetsen op je toetsenbord of zelfs
met je vingers – indien je een aangepast
grafisch tablet of een touchpad hebt –
heen en weer kan gaan.
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Hoogte en
windrichting
Lightroom ondersteunt ook
hoogtegevevens en vanaf
versie 5 zelfs kompasgegevens via het nieuwe metadataveld Direction. Dat geeft
één van de 8 windrichtingen
weer. Het correcte aantal
graden wordt weergegeven
wanneer je met de muis
boven het Direction-veld
hangt.

Meer controle
met plug-ins
Lightroom-specialist Jeffrey
Friedl heeft een Lightroomplug-in (gps-Support
Geoencoding Plugin) die nog
meer controle biedt over
het geo-tagproces. http://
regex.info/blog/lightroomgoodies/gps
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Geo-taggen op basis van een
gpx-bestand
Een gps-datalogger is een gps-toestel
dat, terwijl jij met je gps-loze camera
fotografeert, de gps-locaties bijhoudt om
later te exporteren naar een zogenaamd
gpx-bestand. Wanneer je dat gpx-bestand
opslaat op je computer, en de foto’s importeert in Lightroom, kan je de gps-data van
de logger matchen met de juiste foto’s.
Dat gebeurt aan de hand van het opnametijdstip, zodat het natuurlijk essentieel is
dat je van tevoren de klok van je camera
synchroniseert met die van de datalogger.
De procedure gaat als volgt:
1 Sla het gpx-bestand op een plaats op je
computer op. Een goed idee kan zijn om
het te bewaren in de map waar de foto’s
staan waarop de tracklog betrekking
heeft.
2 Importeer de foto’s in Lightroom.

3 In de Kaartmodule, klik op het icoontje met de grafiek, kies Load Tracklog
(Tracklog laden), navigeer in het dialoogvenster naar het gpx-bestand en
klik op Choose (Kiezen). Soms kunnen
tracklogs sub-tracklogs bevatten. In dat
geval kan je ‘All tracklogs’ kiezen.
4 Selecteer de foto’s in de filmstrip die
overeenkomen met de totale duurtijd
van de tracklog-sessie.
5 Lightroom gaat ervan uit dat je tracklog
in dezelfde tijdzone is opgesteld als de
tijdzone waar je computer momenteel
in staat. Dat kan leiden tot onbedoelde
tijdsverschillen omdat je camera zelf
de tijdszone-informatie niet opslaat in
zijn metadata. In dat geval kan je via de
optie Set Time Zone Offset (Tijdzoneverschil instellen) daarvoor corrigeren.
6 Kies Auto Tag Photos (Foto’s autom.
Taggen).
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7 De foto’s verschijnen nu op de kaart
onder vorm van individuele markers en/
of clustermarkers, afhankelijk van het
zoomniveau. Een blauwe lijn geeft de
gevolgde track visueel weer. Je kan dit
uitzetten met de optie Turn Off Tracklog
(Tracklog uitschakelen) Afhankelijk van
de frequentie waarmee je datalogger
coördinaten maakt, zal de geo-tagging
minder of meer nauwkeurig zijn. Uiteraard kan je manueel nog steeds markers aanpassen.

Reverse Geocoding
(Omgekeerde geocoding)
Lightroom 4 ondersteunt reverse geocoding. Hiermee kan je Google Maps op
basis van de locatiegegevens suggesties
laten doen voor de metadatavelden stad,
staat, land en landcode. Dit gebeurt enkel
indien je daar zelf nog geen gegevens had
ingevoerd. De uitwisseling van gegevens
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Gps-gegevens discreet houden
of verwijderen

gebeurt anoniem. Deze verschijnen dan in
het lichtgrijs in de desbetreffende IPTC-velden, om aan te tonen dat ze nog niet ‘goedgekeurd’ zijn en dat, wanneer je de plaats
van de foto op de kaart zou veranderen, de
reverse geocoding ook terug aangepast
zal worden. Om deze gegevens effectief te
maken, kan je op de naam van het metadataveld (bijvoorbeeld City in de schermafdruk) klikken en dan op de suggestie
klikken (Ghent) om ze te aanvaarden. Dit
proces, dat je overigens niet kan automatiseren, is enkel van belang wanneer je deze
gegevens mee wil wegschrijven wanneer je
xmp-bestanden opslaat via Metadata / Save
Metadata to file (Metagegevens / Metagegevens opslaan in bestand).
Wanneer je voor het eerst een nieuwe
catalogus opstart, wordt je gevraagd of je
Reverse Geocoding wil aanzetten. Je kan
in het tabblad Metadata (Metagegevens)
van de catalogusinstellingen je keuze nog
veranderen 1. Hier geef je ook aan of je
Lightroom tijdens het exporteren van foto’s
automatisch reverse geocoding-suggesties
mag doen indien de metadatavelden van de
foto leeg zijn, of niet 2.
Wanneer je reverse geocoding pas later
aanzet, wordt voor reeds aanwezige foto’s
met gps-gegevens, de omgekeerde geocoding in de achtergrond toegepast.

Behalve de instellingen voor automatische
reverse geocoding, heb je nog andere
opties om de discretie over je gps-gegevens te bewaren: misschien wil je er intern
in je Lightroom-catalogus wel gebruik van
maken, maar niet extern?
Je kan in het exportdialoogvenster ervoor
opteren om de Location Info (Locatie-info)
te verwijderen. Ook in je Saved Locations
(zie volgende paragraaf) kan je instellen
dat deze privé moeten blijven en dus niet
geëxporteerd worden.
Tenslotte kan je natuurlijk ook je gps-data
weer volledig verwijderen van geselecteerde foto’s in de catalogus zelf.
• Een eerste optie is om te rechtsklikken
op een marker en Delete GPS Coordinates (GPS-Coördinaten verwijderen) te
kiezen.
• Een alternatief is via de opdracht Photo
/ Delete GPS Coordinates (Foto / GPSCoördinaten verwijderen).
• Met de opdracht Photo / Delete All
Location Metadata (Foto / Alle locatiemetagegevens verwijderen) wis je
bovendien ook de locatievelden Stad,
Staat & Land (die ingevuld worden indien
je gebruik maakt van reverse geo-encoding) in de metagegevens. Deze twee
opdrachten zijn enkel beschikbaar in het
fotomenu van de kaartmodule.
Wanneer je meerdere foto’s geselecteerd
hebt, vraagt een dialoogvenster je om te
bevestigen of je enkel de gegevens van de
meest geselecteerde foto wil verwijderen
of alle foto’s.
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Geo-taggen met
je smartphone
Heb je geen zin om veel geld
uit te geven aan een gpsaccessoire voor je camera of
een specifieke foto-gps-datalogger? Als je Smartphone
een gps-functie heeft, kan
je die met een App van een
paar euro omtoveren tot een
datalogger. Eén voorbeeld
van zo’n App is GeotagPhotos Pro, dat zowel voor iOS
als voor Android bestaat.

6 De Map (Kaart) Module
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Foto’s beheren via Saved Locations (Opgeslagen locaties)
Wanneer je vaak dezelfde locaties bezoekt,
of een opdrachtgever vaak foto’s nodig
heeft uit bepaalde geografische zones, kan
je Opgeslagen locaties aanmaken.
Je kan het huidige centrum van de kaart
in het inhoudsvenster als een locatie
opslaan. Dat doe je door op het +-teken 1
te klikken. Onder 2 kan je de automatisch
voorgestelde naam eventueel vervangen
en onder 3 kan je de Opgeslagen locatie onderbrengen in een Folder (Map).
Mappen zijn gewoon een organisatorisch
hulpmiddel zoals Collection Sets dat zijn
voor Collections.
Onder opties vind je de mogelijkheid om
een straal 4 in te stellen. Foto’s die binnen
deze straal vallen zullen automatisch aan
de Saved Location toegevoegd worden.
Wanneer je een locatie als Private (Privé)
5 aanvinkt, zullen locatiegegevens van
de foto’s die in die Locatie zitten nooit

Lightroom 5 ontmaskerd

158

als metadata geëxporteerd worden. Dat
kan interessant zijn wanneer je de gpsgegevens zelf wel wil gebruiken in je
Lightroom-workflow maar niet aan derden
wil prijsgeven, omdat het bijvoorbeeld om
confidentiële locaties gaat.
Het pijltje 6 dat verschijnt wanneer je de
muis boven de locatienaam beweegt, toont
de locatie maximaal ingezoomd in het
centrale venster. Met het keuzevakje links
7 voeg je een in de filmstrip geselecteerde
foto toe aan die locatie. Dat toevoegen
gebeurt dan op het centrum van de locatie.
Indien de foto al gps-coördinaten heeft,
kan je door op het vinkje te klikken, de
gps-coördinaten weer verwijderen.
Door het bolletje aan de rand van de cirkel
8 te klik-slepen, kan je interactief de perimeter van de locatie aanpassen. Rechtsklikken op het centrum van de locatie 9
laat je toe die locatie te verwijderen, of
naar de instellingen van de locatie te gaan.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
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Dit laatste kan je ook doen door te rechtsklikken op de naam van de locatie in het
linkerpaneel en Location Options (Opties
voor locatie) te kiezen. De opties Exporteren en Importeren die je in dat contextmenu vindt, slaan op het exporteren van de
locatie-instellingen, niet van de foto’s.

De O-toets of de menuopdracht View /
Show Saved Location Overlay (Weergave
/ Opgeslagen locatieoverlay tonen) ten
slotte toont of verbergt de perimeter van
een geselecteerde locatie. Je kan nu rechtstreeks foto’s naar een Saved Location
slepen en omgekeerd.
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Nieuw in
Lightroom 5
Je kan nu ook foto’s naar
een Saved Location slepen
of een Saved Location
slepen naar één of meer
geselecteerde foto’s in de
Filmstrip om ze onmiddellijk van de locatiegegevens
van die Saved Location te
voorzien.

6 De Map (Kaart) Module
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De Develop
(Ontwikkelen)
Module
Na het organisatorische werk in de Library module
is het tijd om je creatieve kant aan te spreken. Als
de Library Module het hoofd is van Lightroom, dan
is de Develop Module het hart, de ziel. Hier krijgen
beelden vorm, worden opnamefoutjes weggepoetst
en haal je het maximale uit je foto’s. De lokale
aanpassingsgereedschappen werden in Lightroom
4 al uitgebreid en Lightroom 5 voegt nog een aantal
nieuwe tools toe die het mogelijk maken om nog meer
correcties in Lightroom te doen, zonder dat je naar
externe bewerkers zoals Photoshop of plug-ins dient
over te stappen. Ook laten Virtuele Kopieën je toe om
te experimenteren met verschillende afwerkingen
en uitsnedes, zonder verlies van kwaliteit of harde
schijfruimte.
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Het is mijn overtuiging dat je in enkele
minuten een foto in Lightroom op 80 à 90%
van zijn maximum potentieel kan brengen.
Van die 80 à 90% kan je nog eens 80 à 90%
bereiken in het eerste onderdeel van de
Ontwikkelmodule: het Basic (Standaard)
Paneel. Case 29 op pagina 220 toont een
praktijkvoorbeeld. De stap naar 100%
vereist vaak een ommetje naar Photoshop
en verhoogt exponentieel de benodigde tijd.
Volume shooters – zoals huwelijksfotografen – proberen hun workflow dan ook zo
veel mogelijk in Lightroom te houden. Maar
af en toe zal je toch gespecialiseerde retouches willen uitvoeren in een extern programma zoals Photoshop (Elements) of een
andere plug-in die specifieke taakjes zoals
huidretouche sneller en beter aanpakt dan
je in Lightroom of Photoshop kan. Hoofdstuk 8 staat in het teken van de samenwerking met Photoshop en geeft ook een
overzicht van een aantal nuttige plug-ins.
De Develop Module is alvast voorbereid
op zo’n samenwerking: je kan beelden
vanuit Lightroom in Photoshop openen en
bewerken, waarna de bewerkte foto’s weer
opgenomen worden in je catalogus. Ook
panorama’s en HDR’s vormen dankzij de
integratie tussen Lightroom en Photoshop
geen probleem. Ten slotte kan je maximale
flexibiliteit behouden door de in Lightroom
bewerkte foto’s als Smart Objects (Slimme
Objecten) in Photoshop te openen en deze
met Smart Filters (Slimme Filters) te
bewerken. Zo blijft de workflow zelfs over

de grenzen van Lightroom heen volledig
non-destructief!
Lightroom en Camera Raw delen dezelfde
motor: zo komt de ontwikkelmodule van
Lightroom 5 overeen met Adobe Camera
Raw 8 die bij Photoshop CC (Creative
Cloud, de abonnementsversie van Photoshop) geleverd wordt. Werk je nog met
Photoshop CS6 of ouder, dan biedt de
Ontwikkelmodule van Lightroom méér
mogelijkheden dan je Camera Raw en
verdient het sowieso aanbeveling om je
raw-ontwikkeling in Lightroom te doen.
Heb je de laatste versie van Lightroom en
van Photoshop, dan zijn de raw-conversies
die beide uitvoeren gelijk en dat moeten
ze door de onderlinge compatibiliteit ook
zijn. De interface van Lightroom is echter een stuk meer gestroomlijnd: alle
schuifregelaars zijn mooi gerangschikt in
een (chrono)logische volgorde en je moet
veel minder heen en weer klikken dan in
Camera Raw omdat verschillende panelen
tegelijk kunnen openstaan (handig als je
een grotere monitor hebt). Bovendien gaan
beide programma’s anders met de ontwikkelinstructies (metadata) om: zoals je al
weet van de inleidende hoofdstukken, slaat
Lightroom alle gegevens op in een database (je catalogus), maar het programma
kan de metadata ook wegschrijven naar
een XMP-bestand. Camera Raw werkt
enkel met zo’n XMP-bestanden. Daardoor
zijn zaken zoals Virtual Copies in Camera
Raw niet mogelijk.

Process Version (Verwerking) 2012
en de nieuwe ontwikkelfeatures van Lightroom 5
Bestaande Lightroom-gebruikers weten
dat de ingenieurs van Adobe continu op
zoek zijn naar mogelijkheden om zoveel
mogelijk uit een raw-bestand te halen. Het
geheel aan schuifregelaars en algoritmes
die daarvoor gebruikt worden noemen we
de Process Version (Verwerking) of afgekort PV. De PV krijgt het jaartal van introductie mee: de allereerste PV (PV2003)
Lightroom 5 ontmaskerd
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werd al eens verbeterd in 2010, met de
introductie van Lightroom 3. Lightroom 4
(en Camera Raw 7) introduceerden alweer
een nieuwe PV: PV2012. Voor nieuwe
gebruikers maakt dat weinig uit, maar
indien je Lightroom 4 overgeslaan hebt
en rechtstreeks van 3 naar 5 upgegrade
hebt, neem je best een kijkje bij case 28 op
pagina 218.
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Het belangrijkste gevolg van al deze
nieuwigheden is dat er voortaan drie PV’s
bestaan: 2003, 2010 en 2012.
Lightroom 5 brengt niet dezelfde (r)evolutie in beeldkwaliteit met zich mee als
de upgrade van 3 naar 4. Wel zijn er drie
nieuwe features die op zich misschien je
beeldkwaliteit niet zullen verbeteren, maar
wel je ontwikkelworfklow, omdat ze je
toelaten om sneller te werken.
• De meest in het oog springende nieuwigheid zijn de uitbreidingen aan de
vlekkenverwijderaar (Spot Removal Tool)
waar je voortaan niet enkel tot cirkeltjes
beperkt bent, maar om het even welke
vorm kan retoucheren. Deze nieuwe
‘Advanced Healing Brush’ zorgt ervoor
dat je minder snel naar Photoshop hoeft
te gaan.
• Een tweede nieuwigheid is het radiale
verloopfilter dat het enerzijds mogelijk
maakt om vignetten te maken zonder
dat die van uit het centrum van je beeld
hoeven te vertrekken en anderzijds toelaat om snel elliptische of cirkelvormige
delen van je beeld lichter of donkerder, scherper of net minder scherp te
maken. Het radiaalfilter heeft op zich
niet meer instelmogelijkheden dan de
aanpassingsborstel of het klassieke verloopfilter, maar het zorgt er wel voor dat

je minder snel naar die aanpassingsborstel moet grijpen. Het is immers
sneller om een ellips te tekenen met het
radiaalfilter dan een ellipsvormig gebied
te overschilderen met de borstel!
• Een laatste time-saver is Upright in het
Lens Corrections paneel. Dat zet scheve
gebouwen automatisch recht.
Waar de upgrade van Lightroom 3 naar 4
dus vooral in het teken stond van beeldkwaliteit, staat de upgrade van Lightroom
4 naar Lightroom 5 dus eerder in het teken
van de workflowkwaliteit en snelheid,
zeker als je rekening houdt met de eerder al beschreven mogelijkheden van de
nieuwe Smart Previews (Slimme voorvertoningen).
Uiteraard komen deze drie nieuwigheden
nog meer uitgebreid aan bod in hun respectievelijke paragrafen.
In de volgende pagina’s bespreken we
eerst de interface van de Ontwikkelmodule.
Daarna vind je een korte samenvatting
van de deelpanelen van het rechterpaneel.
Vervolgens komen de acht deelpanelen
waarmee je je foto’s globaal kan bewerken in detail aan bod. Aan het einde van
dit hoofdstuk volgt nog een gedetailleerde
bespreking van de mogelijkheden van alle
lokale aanpassingen.

Een typische raw-workflow
Een mogelijke workflow voor raw-bewerking in de Develop Module verloopt normaal gezien volgens deze stappen. In de
praktijk zijn er echter ongeveer evenveel
raw-workflows als er fotografen zijn!
1 keuze van het beginprofiel in het
Camerakalibratiepaneel (17) en toepassen van (automatische) lenscorrectie,
zodat je foto er optimaal uitziet voor je
aan de eigenlijke bewerking begint,
2 uitsnede bepalen,
3 interpretatie van het histogram om
de probleemgebieden van de foto

op te sporen,
4 witbalans bepalen,
5 globale belichtingscorrecties in het
Basic (Standaard) paneel, waarbij je van
boven naar onderen werkt in het paneel,
6 eventuele verdere contrastaanpassingen in de kleurtintcurve,
7 correcties qua scherpte en ruisonderdrukking,
8 eventuele andere, meer creatieve
aanpassingen (fijn afstemmen van
kleurweergave in het HSL-paneel,
vignettering en korrel toevoegen in het
effectenpaneel, …)
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Develop (Ontwikkelen) Module – interface
 Het paneel Navigator.
Het grote voordeel van dit paneel is
dat je een onmiddellijke voorvertoning
krijgt van het effect van een Lightroom
Develop Preset (Ontwikkelvoorinstelling) door gewoon de muis over die
voorinstelling te houden.
Als je traag met de muis over de verschillende Develop Presets 2 beweegt,
dan krijg je snel een idee van welke
presets werken op een bepaalde foto.
Pas de preset toe door op de naam te
klikken en doe dan de verdere afstemming in het rechterpaneel. Presets
zijn vaak een goed vertrekpunt voor
creatieve raw-ontwikkeling.
 Het paneel Presets (Voorinstellingen).
Een preset is een geheugen voor vaak
gebruikte combinaties van schuifregelaars en instellingen uit het rechterpaneel. Als je een effect hebt gecreëerd
dat je bevalt, dan kan je er een preset
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van maken door op het plusteken te
klikken en in het dialoogvenster de te
bewaren instellingen aan te vinken.
Je kan presets in preset-mappen
onderbrengen. Zo kan je ze in logische
groepjes samenbrengen. Presets worden alfabetisch gerangschikt. Als je een
nummer vooraan in de naam van de
preset of de preset-map voegt, bijvoorbeeld 01_, 02_, dan kan je een eigen
volgorde opdringen.
Om je op weg te helpen, heeft Lightroom alvast een aantal standaard voorinstellingen, onderverdeeld in mappen.
 Het paneel Snapshots (Momentopnamen).
Als je een foto ontwikkeld hebt tot een
mooi resultaat en je nog wat wilt experimenteren, dan kan je een momentopname aanmaken. Bevallen de experimenten niet, dan kan je nog altijd snel
terug naar een vorige momentopname.
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 Het paneel History (Historie).
Elke verandering van schuifregelaar,
klik op een preset of veeg met de
aanpassingsborstel wordt automatisch
opgenomen in de ontwikkelgeschiedenis en blijft – in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Photoshop – behouden
ook nadat je Lightroom afgesloten hebt.
De historie geeft een overzicht van alle
ontwikkelstappen. Klikken op een stap
brengt je terug naar dat moment in de
ontwikkeling. Dit paneel kan je helpen
om terug te vinden hoe je een bepaald
effect gecreëerd hebt. Je kan doelbewust de historie leeg maken door op
het kruisje bovenaan het paneel rechts
te klikken. Je kan stappen terugkeren
in de geschiedenis en van daar een ander ontwikkelingspad verkennen, maar
dan worden de latere geschiedenisstappen uiteraard verwijderd. Het is dus
niet mogelijk om één bepaalde stap uit
de geschiedenisstapel te verwijderen.
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 Het paneel Collections (Verzamelingen).
Sedert Lightroom 3 vind je in de
Ontwikkelmodule ook het Collectionspaneel terug. Wanneer je Lightroomworkflow rond verzamelingen is
opgebouwd, zal dit je veel heen-enweergeschakel naar de Bibliotheekmodule besparen!
 Copy en Paste (Kopiëren en Plakken).
Hiermee kan je de bewerking (m.a.w.
de instellingen van de schuifregelaars)
van een foto geheel of gedeeltelijk naar
een andere foto kopiëren.
 Loupe View (Loepweergave) en 
Before/After View (Voor-en-na-weergave).
Meestal zal je in de Ontwikkelmodule
in Loupe View werken: je ziet dan één
foto in het centrale venster. Als je voor
en na wilt vergelijken, dan krijg je met
de knop Before & After (sneltoets [Y])
een voor-en-nabeeld, dat je nog op
verschillende manieren kan aanpassen
(horizontale split screen, verticale split
screen…)
 Selectievakje om Softproofing (Elektronische proef) in te schakelen (Sneltoets
[S]).

 Snelle navigatie naar recent bekeken
en favoriete mappen en verzamelingen.
 Als de foto nog een oude Process
Version (2003 of 2010) heeft, dan wordt
dit duidelijk gemaakt aan de hand van
dit bliksem-symbooltje. Erop klikken
opent een dialoogvenster waarmee je
de foto (of alle foto’s in de Filmstrip –
dat laatste valt overigens niet aan te
raden) kan updaten naar PV 2012. Wil je
snel alle foto’s vinden die nog een oude
Process Version hebben, dan kan dat
met de menu-opdracht Library > Find
Previous Process Photos (Bibliotheek
> Foto’s met vorige procesversie
zoeken) in de Bibliotheekmodule.
 Het histogram geeft de verdeling van
de helderheidswaarden in de geselecteerde foto weer en bevat vijf zones.
 De toolbox Local Adjustments (Lokale
aanpassingen) bevat alle lokale aanpassingen, waaronder het nieuwe Radial
Filter (Radiaal filter).
 Globale aanpassingen.
In principe begint je raw-ontwikkeling
hier. Met het Basic (Standaard) paneel
en de zeven andere kan je al heel wat.
Met de lokale aanpassingen kan je dan
de fijnafstemming doen. In tegenstelling tot Camera Raw staan Lightrooms
globale aanpassingen onder elkaar
gerangschikt, in een vrij logische volgorde.

  De labels (en de werking) van deze
knoppen variëren. Je kan slechts twee
knoppen tegelijk zien. De vier knoppen
werden enkel samen afgedrukt voor de
schermafbeelding.
Als er meerdere foto’s geselecteerd
zijn, dan deelt de Sync-knop de twee
synchronisatiemogelijkheden Sync en
Auto Sync. Met de keuzeschakelaar op
de knop schakel je tussen beide mogelijkheden. Pagina 216 gaat hier verder
op in.
Als er geen of slechts één foto geselecteerd is, dan verandert de benaming
naar Previous (Vorige), waarmee je
de ontwikkelinstellingen van de vorige
bewerkte foto kan toepassen op de
volgende foto in de filmstrip. Meer over
deze tijdsbesparende synchronisatiemogelijkheden lees je op pagina 248.
 Reset (Opnieuw instellen) zet een foto
terug naar zoals hij eruit zag toen hij
net geïmporteerd was.
Net zoals in de Bibliotheek-module,
laat een klik op dit naar onder wijzende
driehoekje je toe om te kiezen welke
gereedschappen je in de Toolbar opgenomen wil hebben.
 Filmstrip.
 Net zoals in de Bibliotheek-module,
laat een klik op dit naar onder wijzende
driehoekje je toe om te kiezen welke
gereedschappen je in de Toolbar opgenomen wil hebben.

Oude verwerking

Smart preview

Het uitroepteken onder de foto dat in
Lightroom 4 aangaf dat een foto nog
de oude Verwerking had, is in Lightroom 5 vervangen door een bliksemicoontje en verhuisd naar een plaatsje
rechts onder het histogram.

Onder het histogram vind je een aanduiding van het soort foto waarmee je aan de
slag bent: de vermelding Original Photo (Originele foto) betekent dat je met het origineel aan het werken bent en dat er geen Smart Preview (Slimme voorvertoning)
bestaat voor de foto. De notie Smart Preview (Slimme Voorvertoning) betekent dat
het origineel momenteel niet beschikbaar is maar – omdat je vroeger al een Smart
Preview gemaakt hebt – je momenteel daarmee aan het werken bent. Wanneer
het origineel terug beschikbaar is, zullen je bewerkingen automatisch ook daarop
toegepast worden. De boodschap Original + Smart Preview (Origineel + Slimme
voorvertoning) ten slotte duidt erop dat je op het origineel aan het werken bent en
een Smart Preview klaar staat om probleemloos verder te werken voor het geval het
origineel tijdelijk niet meer beschikbaar zou zijn (bv. omdat de schijf waar het origineel op staat, afgekoppeld zou worden).
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Develop Module – rechterpaneel
Het rechterpaneel herbergt alle creatieve instellingsmogelijkheden, en is onderverdeeld in een aantal deelpanelen:
Histogram, Basic (Standaard), Tone Curve (Kleurtintcurve), HSL / Color / B&W (HSL / Kleur / Zwart-wit), Split Toning (Gesplitste tinten), Detail (Details), Lens Corrections
(Lenscorrecties), Effects (Effecten) en Camera Calibration
(Camerakalibratie). Tussen het Histogram en het Basic
Paneel vinden we de zes lokale aanpassingsgereedschappen. Hieronder vind je slechts een beknopte samenvatting;
al deze panelen worden in detail uitgelegd op de volgende
bladzijden. Daarna vind je wat meer informatie over hoe je
dit rechterpaneel, dat ongetwijfeld het belangrijkste paneel
van alle modules is, bedient.
Het Histogram.
Dit toont de verdeling van de helderheidswaarden van de
foto en laat je meteen zien of je probleemgebieden hebt
inzake toelopende zwarten of uitgevreten hooglichten.
Onder het histogram worden enkele elementaire EXIFgegevens getoond zoals sluitertijd, brandpuntsafstand en
ISO-waarde.
De lokale aanpassingsgereedschappen.
Deze bevinden zich tussen het histogram en het paneel
Basic (Standaard). Van links naar rechts:

• met het gereedschap Crop & Straighten  (Uitsnijden en rechttrekken) kan je uitsnedes maken,
• met het gereedschap Spot Removal  (Vlekken verwijderen) kan je ongewenste storingen – van sensorstof
tot huidoneffenheden – verwijderen. Een belangrijke
nieuwigheid in Lightroom 5 is dat je met dit gereedschap
niet langer beperkt bent tot cirkelvormige retouches
maar nu ook rechte lijnen en zelfs willekeurige vormen
kan schilderen,
• het gereedschap Red Eye Removal  (Rode ogen
verwijderen) waarmee je het rode-ogeneffect (het gevolg van rechtstreeks flitsen met de camera) ongedaan
kan maken,
• het Graduated Filter  (Verloopfilter) bootst de
verloopfilters uit de analoge fotografie na,
• het nieuwe Radial Filter  (Radiaal filter) laat je
toe een cirkel- of ellipsvormig masker te maken en de
binnen- of buitenkant daarvan te bewerken met dezelfde
instellingen van het gewone verloopfilter,
• met de Adjustment Brush () (Aanpassingsborstel)
schilder je lokale correcties.
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Het paneel Basic (Standaard).
Dit laat je toe om de witbalans te regelen,
de belichting bij te stellen en het contrast
eenvoudig aan te passen. Dit is een logische eerste stap in je fotocorrectie. Dit paneel werd gevoelig veranderd in Lightroom
4. Het is ongetwijfeld het belangrijkste van
alle panelen.
Het paneel Tone Curve (Kleurtintcurve).
Dit paneel laat precieze contrastaanpassingen toe, in Lightroom 4 nu zelfs op de
aparte R-, G- en B-kanalen.
Het paneel HSL / Color / B&W (HSL /
Kleur / Zwart-wit).
In dit paneel kan je – zelfs zonder selecties te maken – zéér gerichte correcties
maken op de kleurtoon (hue), verzadiging
(saturation) en helderheid (luminance)
van acht hoofdkleuren. Het paneel laat ook
zeer geavanceerde maar eenvoudig uit te
voeren zwart-witconversies toe, waarbij
je zelf de grijswaarde kan bepalen die aan
een bepaalde kleur gekoppeld wordt.
Het paneel Split Toning (Gesplitste tinten).
Dit paneel laat je toe om aan de lichte en
donkere partijen van een zwart-witfoto een
aparte kleurtint te geven. De techniek kan
ook op kleurenfoto’s gebruikt worden om
cross-processing-effecten te simuleren.
Als je beide tinten gelijk instelt, dan kan
je een zwart-witfoto monochroom tinten,
bijvoorbeeld in sepia.
Het paneel Detail (Details).
Het paneel Detail regelt de verscherping
en de ruisonderdrukking.
Het paneel Lens Corrections (Lenscorrecties).
Lightroom ziet in de EXIF-info met welke
lens en camera je foto gemaakt werd en
kan lensproblemen zoals vertekening
en vignettering automatisch wegwerken
indien er voor die camera-lenscombinatie
een correctieprofiel bestaat. Maar zelfs
indien je lens voorlopig niet ondersteund
wordt, kan je de aanpassingen manueel
doen of zelf een correctieprofiel gaan aanmaken via de apart te downloaden Adobe
Lens Profile Creator.
Chromatische aberratie kan automatisch
weggewerkt worden met een schakelaar.
In de Manual (Handmatige) afdeling kan je
verticale en horizontale perspectiefcorrecties uitvoeren maar je probeert best eerst
eens de automatische correcties van het
nieuwe Upright-gereedschap uit.

Het paneel Effects (Effecten).
In dit paneel tref je het Post Crop Vignette
(Vignetten na uitsnijden) aan, waarmee je
creatief de randen van een foto lichter of
donkerder maakt om het centrum meer
te laten uitkomen en de Grain (Korrel)regelaars, waarmee je een traditionele
filmkorrel aan je beeld toevoegt.
Het paneel Camera Calibration (Camerakalibratie).
Dit laatste paneel laat je toe om de weergave van de kleuren te kalibreren en  één
van de nieuwe cameraspecifieke profielen
te kiezen die aangemaakt zijn om rawbestanden meer te laten lijken op de JPG’s
die je camera aanmaakt.
Hieronder volgt nog wat info voor een vlot
gebruik van de panelen in de Ontwikkelmodule. De meeste opmerkingen gelden

ook voor de andere modules.
 Door te klikken op deze driehoekjes,






toon of verberg je het paneel.
 Klik met de rechtermuisknop op één
van de panelen (behalve Histogram)
en kies Solo mode (Solomodus) uit het
menu. Dit zorgt ervoor dat er op hetzelfde moment maar één paneel open
staat, waardoor er minder gescrold
moet worden. Het klikken op één paneel sluit dan automatisch het andere.
Vooral bij kleinere schermen of laptops
is dit handig. Je merkt dat Solo Mode
actief is doordat de driehoekjes nu een
stipjesvulling hebben. Wil je in Solo
mode toch een tweede paneel openklappen zonder het vorige te sluiten,
dan kan dat door te [Option] (Mac) / [Alt]
(Win)-klikken op dat paneel: je zet dan
eigenlijk Solo mode terug uit. Opnieuw
[Option] (Mac) / [Alt] (Win)-klikken op
een paneel zet de solomodus terug aan.
 Target Adjustment Tool (Doelaanpas-
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singsgereedschap).
Dit gereedschap laat je toe om interactief schuifregelaars aan te passen zonder dat je je ogen van de foto hoeft af te
wenden: klik op het icoontje om het te
activeren en klik-sleep vervolgens op
een zone in de foto in het centrale venster om die tinten lichter (naar boven
slepen) of donkerder (naar beneden
slepen) te maken. Klik opnieuw om dit
gereedschap uit te zetten of klik op de
Done (Gereed)-knop rechts onder de
Toolbar. Er is een vergelijkbare TAT-tool
in het paneel HSL/Color/B&W .
De schakelaars  die je aan de linkerkant van elke paneelhoofding vindt,
zetten tijdelijk de instellingen van dat
paneel uit, zodat je een vergelijking tussen voor en na kan maken. Net zoals bij
een normale lichtschakelaar betekent
omhoog aan en omlaag uit.
Met dit vizier kies je welk deel van de
foto je vergroot wilt weergeven in het
paneel Detail (Details). Je klikt eerst
op het vizier en kiest dan een punt in de
foto om dat deel vergroot weer te geven.
Dubbelklikken op een schuifregelaar
of de naam van een schuifregelaar zet
deze terug op zijn standaardwaarde.
Schuifregelaars zijn meestal gegroepeerd in bij elkaar horende groepjes.
Als je dan met ingedrukte [Alt]-toets
(Windows) of [Option]-toets (Mac) op
zo’n hoofding klikt, dan reset je alle
schuifregelaars in één keer naar hun
standaardwaarde. Een alternatief is
dubbelklikken op de hoofding.
Nadat je één foto ontwikkeld hebt, kan
je in de Filmstrip onderaan een andere
foto selecteren en op de knop Previous
(Vorige) klikken om de ontwikkelinstellingen van de laatst bewerkte foto op
deze nieuwe foto toe te passen.
De optie Reset (Opnieuw instellen)
ontdoet een foto van alle ontwikkelinstructies en brengt hem terug naar de
staat op het moment van importeren.
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De foto op de volgende bladzijde
kreeg een retro-look mee door aanpassingen in het HSL-Paneel, het
Split Toning-Paneel en de Tone
Curve. De bedoeling was om de sfeer
van de foto even retro te laten lijken
als dit openluchtfeest in Roemenië
aanvoelde, toen ik het acht jaar
geleden met een Nikon D70 fotografeerde. Nabewerking moet steeds in
dienst staan van wat je met je foto wil
zeggen.

9 terugkoppeling naar globale belichtingscorrecties,
10 eventuele lokale aanpassingen,

11 synchroniseren: toepassen van de (globale) correcties op vergelijkbare foto’s.

Het gereedschap Crop & Straighten (Uitsnijden en rechttrekken)
Het is niet echt nodig, maar wel aan te
raden om een foto eerst bij te snijden voordat je deze optimaliseert. Het histogram
waarop je je correcties baseert is immers
afhankelijk van de gemaakte uitsnede. Dit
neemt niet weg dat dit gereedschap ook
later gebruikt kan worden om van een
afgewerkte foto alternatieve uitsnedes te
maken. Als je op voorhand weet dat je de
foto in verschillende uitsnedes zult gebruiken, dan kan je het beste de uitsnede tot
het laatste bewaren.

Door verschillende uitsnedes toe te passen
op Virtuele Kopieën, kan je de originele
uitsnede en de bijgesneden versies naast
elkaar laten bestaan in de Lightroomdatabase.
Voor een meer diepgaande bespreking van
de mogelijkheden van het Crop & Straighten-gereedschap, verwijzen we naar Case
33: Crop ’til you drop, achterin dit hoofdstuk.

Globale correcties
De globale correcties vind je in de deelpanelen Basic (Standaard) tot en meet
Camera Calibration (Cameracalibratie). Je
opent de deelpanelen met de sneltoetsen
[Cmd] (Mac) / [Ctrl] (Win) -1 tot en met
[Cmd] (Mac) / [Ctrl] (Win) -8 We noemen
deze correcties globaal, omdat ze betrekking hebben op de volledige foto.
Je kan de regelaars in het rechterpaneel
van de Develop Module beschouwen als
het kruidenrek van een chef-kok. Net zoals
je bedorven vlees of vis maar moeilijk kan
maskeren met kruiden, kan je een volkomen fout belichte foto ook in Lightroom
maar moeilijk naar een goed niveau krijgen. Met de juiste basisingrediënten (een
min of meer goed belichte foto) kunnen de
kruiden een doordeweekse maaltijd echter
promoveren tot een driesterrengerecht!

Lightroom 5 ontmaskerd
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Histogram en camera-info
Het histogram geeft een grafische weergave van hoe de helderheidswaarden van
een foto verdeeld zijn. Volgens de theorie
van de digitale fotografie streef je het beste
naar een maximaal tonaal bereik, waarbij je tegelijkertijd probeert om een piek
uiterst links of uiterst rechts te vermijden.
Deze wijzen immers op toegelopen zwart
– geen detail meer in de schaduwen – of
uitgevreten hooglichten. Dat is echter niet
altijd mogelijk: sommige scènes hebben
een dermate groot dynamisch bereik, dat
je als fotograaf moet kiezen tussen detail
in de schaduwen behouden of detail in
de hooglichten, of meerdere belichtingen
maakt om ze naderhand met gespecialiseerde HDR-software te combineren.
Wel is het zo dat je in Lightroom 4 veel
meer verloren gewaand detail in de schaduwen en hooglichten kunt terugwinnen
dan met vorige versies van Lightroom het
geval was.
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Als je de muis boven 1 of 2 houdt, dan toont
Lightroom je tijdelijk de waarschuwing voor shadow
clipping (blauw) en highlight clipping (rood). Dit zijn
partijen die volledig zwart, respectievelijk wit zijn.

1

2

 De piek in de highlights (rechts in het histogram) is hier afkomstig van de witte achtergrond en
was een doelbewuste keuze.

 De toelopende zwarte partijen
(links in het histogram) zitten vooral
aan de randen en zijn het gevolg van
opzettelijk aangebrachte vignettering.
Een histogram moet altijd beoordeeld
worden in functie van de foto en de
sfeer die erin nagestreefd wordt.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Door op de driehoekjes 1 en 2 te klikken of op de [J]-toets te drukken, zet je de
waarschuwingsweergave effectief aan in
het centrale venster.
Omdat Lightroom intern in een veel grotere kleurruimte werkt dan veel monitors
en printers aankunnen, kan het belangrijk
zijn om je bewerking te doen in functie van
het toestel (scherm, printer) waar de foto
uiteindelijk op terecht moet komen. Dat
kan dankzij de in Lightroom 4 geïntroduceerde Softproofing-optie (zie Case 31 op
pagina 224).
Afhankelijk van het soort fotografie kan
het overigens best aanvaardbaar zijn dat
de zwarten toelopen, bijvoorbeeld bij een
dramatisch low key zwart-witportret. Ook
een histogram dat rechts piekt is niet per
definitie fout: het kan evengoed een portret
zijn met een doelbewust wit gehouden
achtergrond. Bij een sfeerfoto van een
landschap in de mist zal – omwille van het
beperkte contrast – het histogram vooral
in het midden geconcentreerd zijn: het
‘optimaliseren’ van het histogram door de
uiteinden aan het zwartpunt en het witpunt
te koppelen zou de sfeer teniet doen. Een
histogram moet met andere woorden
steeds in de context van de foto en het door
de fotograaf gewenste doel bekeken worden! Fotografie zou behoorlijk saai zijn als
alle histogrammen een perfecte klokvorm
zouden hebben!

Linksonder het histogram vind je in de Ontwikkelmodule een aanduiding of er voor de foto
die je momenteel aan het bewerken bent al

Normaal pas je het histogram aan met de
schuifregelaars van het paneel Basic. Je
kan er ook rechtstreeks op ingrijpen door
in een van de vijf zones (Blacks (Zwarte
tinten), Shadows (Schaduwen), Exposure
(Belichting), Highlights (Hooglichten),
Whites (Witte tinten)) te klikken en te slepen met de muis.

Klikken en slepen in een zone laat je
toe om deze interactief te bewerken.

Nieuw in
Lightroom 5

Rechtsklikken op het histogram laat je toe om de
Lab-waarden van je foto in plaats van de klassieke
RGB-waarden weer te geven.

dan niet al een Smart Preview bestaat. Het
bliksemsymbool rechtsonder duidt erop dat
de foto nog volgens een oude Process Version
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Door te rechtsklikken op het
Histogram kan je de Labweergave activeren. Persoonlijk gebruik ik die niet, maar
voor sommige Photoshop-veteranen zal dit een welkome
nieuwigheid zijn.

verwerkt wordt. Klikken op het icoontje opent
een dialoogvenster dat je toelaat om de foto up
te graden naar de meest recente versie.
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 De verschillende zones van het histogram voor een specifieke foto en de
corresponderende schuifregelaars.

Expose To The
Right
Soms zijn er situaties waarbij een scène probleemloos
in het dynamisch bereik van
je camera past. In zo’n geval
is het aan te raden om de
belichting zo in te stellen dat
je histogram zoveel mogelijk
naar rechts opgeschoven
is, zonder dat de highlights
beginnen te clippen. Dit
biedt de meeste opties qua
nabewerking, omdat het
makkelijker is om lichtere
delen donkerder te maken
dan te donkere partijen op te
helderen. In de vakliteratuur
heeft men het over ‘naar
rechts belichten’ of ‘expose
to the right’ (afgekort als
ETTR).
Lightroom 5 ontmaskerd

Het paneel Basic (Standaard)
Dit paneel bevat de instellingen die je bij
vrijwel elke foto zal willen aanpassen. Het
paneel is compleet herschikt in Lightroom
4. Als bestaande gebruiker kun je het beste
een kijkje nemen bij Case 28 om snel met
de veranderingen vertrouwd te raken.

histogram is een correcte witbalans van
een foto niet noodzakelijk de mooiste.

White Balance (Witbalans)

Je hebt in Lightroom drie mogelijkheden
om de witbalans voor je volledige foto in te
stellen (de nummers in de tekst verwijzen
naar de schermafdrukken op de vorige
bladzijde):

Is het je al opgevallen dat een wit voorwerp
er anders uitziet naar gelang de lichtomstandigheden veranderen? Onze ogen
compenseren de kleurtemperaturen van
verschillende lichtbronnen zeer goed. De
camerasensor gaat hier een stuk minder
mee om, waardoor de witbalans vaak
aangepast moet worden. Net zoals bij het

1 Je kiest een van de presets uit de
vervolgkeuzelijst 6 (deze optie is enkel
beschikbaar bij raw-bestanden). De
camera heeft weliswaar nota gemaakt
van de ingestelde witbalans, maar
heeft deze bij een raw-bestand nog niet
toegepast op de pixels zelf. Daarom is
de witbalans van een raw-bestand nog
zonder schade aanpasbaar.
2 Selecteer de pipet en klik in de foto op
een plaats die neutraal grijs (bij voorkeur een grijskaart) of wit (bijvoorbeeld
een wit hemd) moet zijn. Je ziet in het
Navigatorvenster bovenaan links een
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live preview naarmate je over de foto
beweegt. Als je met de pipet op een
punt klikt, dan wordt de witbalans op
dat punt ingesteld. Vermijd hierbij om te
klikken op uitgevreten hooglichten, dat
levert immers geen betrouwbare witbalansaanpassing op. Met Auto Dismiss
(Automatisch sluiten) 1 zorg je ervoor
dat het witbalansgereedschap automatisch gesloten wordt wanneer je een
witbalansbepaling gemaakt hebt. Zo
niet moet je op de ‘Done’ (Gereed)-knop
klikken. Show Loupe toont een vergroting van de zone onder de cursor, die je
met de Scale (Schaal)-schuifregelaar
3 (of het scrollwiel van je muis) kan
instellen (vergelijk 4 met 5). Dit laat
heel precieze witbalansbepalingen toe.
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Synchroniseren
Als je eenmaal de juiste witbalans ingesteld hebt voor
een foto, kan je deze instelling gemakkelijk synchroniseren naar alle andere foto’s
van de shoot die in vergelijkbare lichtomstandigheden
gemaakt werden. Zie ‘De
knoppen Copy & Paste,
Previous, Sync & Auto Sync’
op pagina 216.

3 Een laatste optie is meer intuïtief en bestaat erin om de schuiver
Temp(eratuur) naar links te schuiven
om het beeld blauwer (kouder) te
maken of naar rechts om het geler
(warmer) te maken. Fijn afstemmen kan
je met de slider Tint. Net zoals overal in
de Ontwikkelmodule geeft de kleur van
de schuifregelaar je al een idee van de
aanpassing.
De witbalans instellen lijkt misschien een
exacte wetenschap, maar het heeft evenveel te maken met hoe je een foto aanvoelt
en dit gevoel op de kijker wilt overbrengen.
Naast de globale witbalanscorrectie kan
je nu met het verloopfilter en de aanpassingsborstel ook lokale witbalanscorrecties uitvoeren. We komen hier op pagina
209 op terug.

De instellingen onder Tone (Tint)
• De knop Auto probeert de foto automatisch te verbeteren en het dynamisch
bereik van de foto te maximaliseren
zonder clipping. Het resultaat van de
Auto-regelaar kan goed zijn, maar de
beste resultaten behaal je door zelf de
schuifregelaars te bedienen. Wanneer
je begint met Lightroom, kan de Auto
knop je wel helpen om te zien welke

Witbalans in raw en JPG
Eén van de grote voordelen van raw-fotografie is dat de witbalans nog alle kanten
uit kan. Bij een JPG is de witbalans al toegekend; je kan deze dan aan de hand van
de temperatuur- en tintschuifregelaars
aanpassen, maar dit komt (zeker bij extreme aanpassingen) de kwaliteit niet ten
goede. De kleuren van de foto zijn immers
al geïnterpreteerd en een verandering van
witbalans brengt een verandering van die
kleuren met zich mee.

probleemzones in je foto’s door welke
schuifregelaars kunnen verholpen
worden.
• De beste workflow is om de schuifregelaars voor Tone (Tint) van boven naar
onder aan te pakken. Onthoud dat de
schuifregelaars (behalve contrast) specifieke helderheidszones van het beeld
(en dus het histogram) aanpakken. Het
verslepen van een schuifregelaar naar
rechts verlicht de corresponderende
zone, naar links verdonkert. De schuifregelaars zelf geven dit ook visueel
weer. De zones zelf zijn adaptatief:
afhankelijk van het beeld in kwestie. Zo
kan de zone Exposure bij het ene beeld
groter zijn dan bij het andere.

In dit voorbeeld leverde de ‘Auto’-knop een mooi resultaat.

Lightroom 5 ontmaskerd
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• Begin met Exposure (Belichting) en zet
deze zo dat de middentonen van je foto
er goed uitzien. Trek je hierbij vooral
niets aan van te helder wordende
hooglichten (wolken die wit worden, en
dergelijke): die pak je straks aan.
• Bepaal vervolgens het globale contrast van de foto. Schuif je de contrastregelaar naar rechts, dan maak
je lichte tinten nog lichter en donkere
tinten donkerder. Overdrijf niet met
de contrastregelaar, want anders
verlies je doortekening in de hooglichten en de schaduwen.
• Door de Highlights (Hooglichten)schuifregelaar naar links te schuiven
kan je de hooglichten die tijdens de
bepaling van de middentonen (via de
Exposure-regelaar) verloren gegaan
zijn, recupereren. De herstelmogelijkheden zijn werkelijk verbluffend.
• Door de Shadows (Schaduwen)schuifregelaar naar rechts te schuiven kan je meer detail brengen. Bij
(buiten-)opnames met hoog contrast
is het al duidelijk dat je meestal de
Highlights- en Shadows-regelaars
in tegengestelde zin zal bewegen: de
eerste negatief (donkerder hooglichten om details in de lucht te recupereren) en de tweede positief (om
meer detail in de schaduwpartijen te
creëren). Indien je deze schuifregelaars op respectievelijk -100 en + 100
zet, kan je, zeker in combinatie met
een positieve Clarity (Helderheid)
HDR-achtige resultaten bereiken (zie
Case 30 op pagina 222).
• Met de Whites (Witte tinten) en
Blacks (Zwarte tinten) tenslotte
kan je respectievelijk het wit- en
zwartpunt (de lichtste en donkerste
delen) van je beeld instellen. Het kan
handig zijn om tijdens het verslepen
van deze regelaars de [Alt]- (Mac)
/ [Option]- (Win) toets ingedrukt te
houden. In het geval van de Blacksregelaar wordt je beeld dan volledig
wit en naarmate je de regelaar meer
naar links sleept zullen er zwarte

zones verschijnen. Zwart in deze
weergave betekent dat die zones in
het beeld puur zwart (zonder detail)
worden. De idee is dat je voor een
normaal beeld de schuifregelaar in
combinatie met de [Alt] / [Option]toets zo versleept tot je de eerste
gekleurde of zwarte zones begint te
zien. De zwarte zones tonen je dan
precies welke delen van je beeld puur
zwart zullen worden. Uiteraard kan
je hiervan afwijken. Voor de Whitesregelaar in combinatie met de [Alt] /
[Option]-toets geldt een vergelijkbare
redenering, alleen wordt je beeld
hier zwart weergegeven en duiden
gekleurde of witte vlekken op zones
die puur wit worden in de foto, iets
wat je normaliter wenst te vermijden.

De instellingen onder Presence
(Presentie)
Een positieve Clarity (Helderheid) verhoogt
het contrast in de middentonen en zorgt
voor meer punch in de foto. Dit werkt goed
bij landschappen, wolken, opnamen met
fijne details, texturen en eventueel mannenportretten. Voor vrouwenportretten is
een positieve clarity meestal ongewenst,
omdat het de oneffenheden in de huid
accentueert.

Semi-automatisch
Dubbelklikken op een
schuifregelaar in de Tone
(Tint) afdeling van het Basic
Panel terwijl je de [Shift]toets ingedrukt houdt, zal
Lightroom’s auto-instellingen voor die regelaar
oproepen.

Zoals in je camera?
Het verhogen of verlagen van de Exposure met
één stap is vergelijkbaar
met, maar uiteraard niet
helemaal gelijk aan, het
verhogen of verlagen van de
belichting in je camera met
één stop.

De zwarte pixels die verschijnen wanneer je [Alt]-klik sleept met de Blacks-regelaar toont
welke pixels puur zwart zullen worden. De andere regelaars van het Tone-gedeelte (behalve
Contrast) hebben een vergelijkbare waarschuwingsweergave.
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Gekleurde pixels
Indien je naast zwarte of
witte pixels in de [Alt] /
[Option]-weergave ook
gekleurde pixels ziet, duidt
dat op pixels waarvan niet
alle drie de kanalen een
helderheidswaarde van 0%
(zwart) of 100% (wit) hebben.

 Positieve clarity is ideaal om texturen en structuren te accentueren.

Clarity kan ook negatief gebruikt worden.
Zo kan je een dromerig effect – bijna softfocus – creëren. Wanneer je Clarity slechts
op een deel van je beeld wil toepassen, kan
je gebruik maken van de aanpassingsborstel of het verloopfilter.
De schuifregelaar Saturation (Verzadiging)
regelt de algemene kleurverzadiging.
Vibrance (Levendigheid) kan nog het best
omschreven worden als een gecontroleerde, gewogen verzadiging: wanneer je
deze verhoogt, dan worden kleuren die
al sterk verzadigd zijn (zoals huidtinten)
relatief minder verzadigd dan kleuren die
nog niet sterk verzadigd zijn.

curve die boven de diagonaal ligt, leidt
tot een lichter beeld. Een puur diagonale
curve leidt tot geen verschil. Een curve
die onderaan onder en bovenaan boven de
diagonaal ligt – een S-curve – zal de donkere tonen donkerder maken en de lichtere
tonen lichter. Vandaar dat contrastverhogende curves vaak S-curves genoemd
worden.

 Lightroom kent twee types curvegereedschappen:
de parametrische curve en de point curve. De eerste
probeert altijd om curves organisch te laten verlopen: meer rechts gelegen punten liggen altijd hoger
dan meer links gelegen punten.

Wit forceren
Wanneer je een studioportret maakt met een achtergrond die puur wit moet zijn
maar het net niet helemaal
is, kan je met positieve
waarden voor de Whites
(Witte tinten) regelaar vaak
dat probleem oplossen.

Lightroom 5 ontmaskerd

De Tone Curve (Kleurtintcurve)
Veel gebruikers vinden curves ingewikkeld.
Toch zijn ze dat eigenlijk niet: een curve is
gewoon een grafiek met een horizontale as
(oorspronkelijke helderheidswaarde), van
donker naar licht, en een verticale as (aangepaste helderheidswaarde), die eveneens
geijkt is van donker naar licht. Wanneer je
op een bepaalde plaats van de horizontale
as de curve naar beneden trekt, verdonker je die tinten. Verhoog je de curve, dan
verlicht je ze.
Een curve die volledig onder de diagonaal
ligt, zal leiden tot een verdonkering van het
volledige beeld; een bepaalde oorspronkelijke waarde wordt immers gerelateerd
aan een nieuwe, donkerder waarde. Een

176

 Curves in Photoshop laten extremere aanpassingen toe. Als een punt rechts op de curve even hoog
of lager ligt dan een meer links gelegen punt, dan
leidt dit tot posterisatie of solarisatie wat zowel een
gewenst als een ongewenst effect van een bewerking
kan zijn.

Vibrance of Saturation
Wil je de kleuren van je people-foto’s nog
sprekender laten worden, zonder dat de
mensen er onnatuurlijk gaan uitzien, verhoog dan eerder de Vibrance (Levendigheid) dan de Saturation (Verzadiging).
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Het paneel Tone Curve herbergt twee
varianten van de curve: de parametrische
curve en de point curve.
• De parametrische Lightroom-curve is
gemaakt met fotografen in het achterhoofd: ze verloopt altijd organisch. Rond
de curve zie je een grijze cocon die aangeeft wat de maximale uitwijkingsmogelijkheden zijn. Het is niet mogelijk om deze
curve heel extreem te verschuiven, waarbij
een punt dat verder naar rechts ligt op de
curve donkerder weergegeven wordt dan
een punt dat meer naar links ligt.
• De point curve laat drastischer aanpassingen (om creatieve of andere redenen)
toe.
Je hebt in totaal vijf manieren om het
paneel Kleurtintcurve naar je hand te zetten en zo de weergave van je foto aan te
passen.

Think Global,
Act Local!

De Target Adjustment Tool laat toe om de tonaliteit van een bepaald deel van een foto donkerder
of lichter te maken door intuïtief te klikken en te
slepen. Ook het paneel HSL kent een TAT-tool. Met
dat gereedschap kan je nog veel preciezere aanpassingen doen.

1 Door rechtstreeks op de curve zelf 1 te
klikken en te slepen.
2 Door de schuifregelaars 2 aan te passen.
3 De grootte van de deelgebieden (Shadows, Darks, Lights en Highlights) kan
je aanpassen met de regelaars 4. Dit
verandert op zich de curve niet, enkel in
combinatie met een aanpassing.
Je bepaalt hiermee welk percentage
van het tonale gebied Lightroom als
Shadows moet zien, hoeveel als Darks,
enzovoort.
4 Wellicht de meest intuïtieve manier om
de curve aan te passen is met de Target
Adjustment Tool (Doelaanpassings-

Je kan in Lightroom interessante resultaten verkrijgen
door een globale positieve
instelling van een schuifregelaar te gaan ‘tegendraaien’ door een lokale negatieve correctie. Zo kan je
een portretfoto meer punch
geven door een globale
positieve clarity-aanpassing.
Deze kan soms de huid van
het model te veel accentueren. Je schildert dan een
lokale aanpassing met negatieve clarity over de huid
en combineert zo het beste
van twee werelden.

Contrast
Als je enkel algemeen en
op een eenvoudige manier
het contrast van je foto wil
verhogen of verlagen kan je
ook werken met de Contrastschuifregelaar in het
Standaardpaneel.

Ik wou deze foto een retro-tint meegeven die paste bij het onderwerp en paste daarvoor het blauwe kanaal
aan: door het blauwe kanaal naar beneden te trekken voeg je eigenlijk de complementaire kleur van blauw,
met name geel, toe aan de foto.
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Contrast en
verzadiging
Extreme contrastverhogingen hebben meestal de
neiging om de verzadiging
te verhogen. Vaak is dan
ook een correctie van deze
verzadiging nodig.

De kleur van de schuifregelaars
geeft een visuele indicatie van in
welke richting je een regelaar moet
schuiven om een bepaald effect te
bereiken.

Lightroom 5 ontmaskerd

gereedschap) 3. Je kan de TAT-tool
gebruiken om toonwaarden (Highlights
(Hooglichten), Lights (Lichten), Darks
(Donkere tinten) of Shadows (Schaduwen)) in de foto aan te passen, zonder
precies te weten waar die tonen zich
bevinden. Je klikt eerst op het cirkeltje
3 dat het TAT-tool voorstelt om het te
activeren en je klikt dan op een plaats
in de foto. Als je vervolgens naar boven
sleept, dan maak je die tonen lichter.
Als je naar beneden sleept, dan maak
je ze donkerder. Nadat je klaar bent
klik je op de ‘Done’ (Gereed)-knop in de
Toolbar.
Rechtsklikken op de curve opent een
contextmenu 6 waarmee je aanpassingen ongedaan kan maken.
5 Voor de ultieme controle kan je in
Lightroom via schakelaar 5 de point
curve activeren. Deze lijkt meer op de
tone-curve van Photoshop. Je kan klikken op bepaalde plaatsen op de curve
en deze vastzetten en op die manier de
curve in alle richtingen plooien. Zo kan
je extremere aanpassingen, inclusief
solarisatie-effecten toepassen. Om je
experimenten weer te wissen kan je ook
hier rechtsklikken op een punt en in het

contextmenu 8 ervoor kiezen om dat
punt te verwijderen of de volledige curve
weer vlak te maken.
In de point curve kan je vanaf Lightroom 4
het rode, groene en blauwe kanaal apart
beïnvloeden 7 (pagina 170) Gevorderde
gebruikers met noties van kleurbeheer
kunnen zo kleurcorrecties uitvoeren of
doelbewust speciale effecten teweegbrengen, zoals cross processing.
Alhoewel je steeds maar één van beide
curves ziet, is het effect van beide curves
cumulatief. Beide samen bepalen het
uiteindelijke uitzicht van je foto. Je kan
uiteraard ook hier de instellingen van het
Tone Curve Panel opslaan als een preset,
die dan in het paneel Presets (Voorinstellingen) links in de Ontwikkelmodule
verschijnt.

HSL / Color / B&W (HSL / Kleur
/ Zwart-wit)
Het paneel HSL / Color / B&W (HSL /
Kleur / Zwart-wit) laat je toe om – zonder
selecties te maken – in te grijpen in de
drie basiscomponenten van kleur: hue
(de kleurtoon, hetgeen wij als een kleur
ervaren), saturation (de verzadiging of

Voor meer controle en een beter inzicht bij zwartwit-conversie, kan je ervoor opteren om in voor-en-na-weergave te werken, zodat je de originele kleurenafbeelding en het zwart-witresultaat naast elkaar ziet. Je ziet dan
meteen op welke kleurzones van de originele foto je de TAT-tool moet richten om de corresponderende zones
in de zwart-witconversie lichter of donkerder te maken.
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1 Onder de afdeling HSL zet de knop Hue de tintregelaars van de acht basiskleuren onder elkaar. 2 De knop Saturation doet hetzelfde met de verzadigingsregelaars en 3 de knop Luminance zet de helderheidsregelaars op een rijtje. 4 All zet zoals te verwachten alle schuifregelaars onder elkaar,
gegroepeerd in drie blokjes: Hue, Saturation en Luminance. 5 Onder de knop Color kan je dezelfde regelaars oproepen, maar anders georganiseerd:
de optie All geeft je hier een lijst met de drie regelaars, gegroepeerd per kleur.

hoeveel kleur er is ten opzichte van grijs)
en luminance (de luminantie of helderheid). Je kan deze voor acht verschillende
kleuren aanpassen. Door twee schuifregelaars tegelijk te verplaatsen, kan je ook
tussenliggende kleuren aanpassen.
De schuiver Hue (Kleurtoon) verschuift een
kleur naar de naburige kleuren in het kleurenwiel. De schuiver Saturation (Verzadiging) verlaagt (links) of verhoogt (rechts)
de verzadiging en de schuiver Luminance
(Luminantie) verdonkert (links) of verlicht
(rechts) de kleur. De kleur van de schuifregelaars zelf geeft een mooie grafische
indicatie van hoe de aanpassing de kleuren
zal beïnvloeden. Je kan aan de hand van
de knoppen het paneel optimaal instellen
volgens de aanpassingen die je wilt doen.
Door te klikken op B&W (Zwart-wit) in het
HSL/Color/B&W-Paneel kan je in Light-

room zwart-wit-conversies maken. Je
krijgt dezelfde acht kleuren te zien, waarbij
de schuifregelaars ditmaal regelen hoe
licht of donkergrijs elke kleur in de zwartwit-mix weergegeven wordt. Lightroom is
standaard ingesteld om een automatische
conversie te maken, maar je kan hier uiteraard van afwijken.
Je kan luchten donkerder maken en gras
lichter, door de corresponderende schuivers van de onderliggende kleuren te
verschuiven in de gepaste richting. In Case
34 op pagina 230 gaan we dieper in op
zwart-wit in Lightroom.
Zowel in HSL, Color als in B&W staat de

De B&W Mixer laat een intuïtieve en sterk gecontroleerde omzetting naar grijswaarden toe.
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TAT-tool ter beschikking om interactief wijzigingen in de foto aan te brengen, zonder
de exacte kleursamenstelling te kennen.

De Target Adjustment Tool in actie: de lucht in deze foto moest dramatischer en meer verzadigd worden. Daarom werd in het onderdeel Saturation (Verzadiging) van het paneel HSL de
TAT-tool geactiveerd. Hiermee klikte ik ergens in de lucht op de foto en sleepte ik de cursor
naar boven om de kleurverzadiging te verhogen. Vervolgens werd in het deelpaneel Luminance
(Luminantie) de TAT-tool geactiveerd, klikte ik opnieuw in de lucht van de foto en sleepte ik
het gereedschap naar beneden om de helderheid te verminderen en dus de lucht donkerder te
maken.
Zonder het TAT-gereedschap werken en enkel de blauwe schuiver bijsturen kon ook. Het is
echter bij samengestelde kleuren niet altijd zo makkelijk om te weten welke regelaars bijgestuurd moeten worden. Zo zie je dat in deze lucht ook wat paars en aqua zit. Het TAT-gereedschap heeft deze kleuren automatisch mee aangepast.
Als je te extreme aanpassingen doet, dan zal je ook hier tegen de beperkingen van je rawbestand aanlopen: zeker het blauwe kanaal is vrij ruisgevoelig en je kan dus niet onbeperkt
luchten dramatischer maken. Soms kan het helpen om in het paneel Effecten wat korrel toe te
voegen om overdreven correcties te maskeren.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Split Toning (Gesplitste tinten)
Split Toning is oorspronkelijk een doka
(donkere kamer)-techniek , waarbij de
lichte en donkere partijen van een zwartwitfoto met behulp van chemicaliën een
aparte kleur toegekend kregen. Meestal
een combinatie van een koele en een
warme tint. In Lightroom kan je dit gemakkelijk doen zonder kwalijke geurtjes en
zonder kennis van dit scheikundige proces.
Je volgt gewoon deze stappen:
1 Je kiest een – normaliter verschillende –
kleur voor de hooglichten en schaduwen
door te klikken op de kleurvakjes 1 en
2, en een kleur te kiezen uit het kleurenpalet. Je kan kleuren die je later nog wil
gebruiken toevoegen aan één van de vijf
geheugenbanken 3: je selecteert met
de pipet een kleur in het grote kleurvak,
klikt op één van de geheugenbanken en
houdt de muisknop eventjes ingedrukt.
Je kan het pipet zelfs voorbij de randen
van het kleurvak slepen en rechtstreeks
een kleur in je foto monsteren.
Je kan ook rechtstreeks de kleuren voor
hooglichten en schaduwen instellen
via de respectieve schuivers voor Hue
(Kleurtoon) en Saturation (Verzadiging).
Houd tijdens het kiezen van de kleur de
[Alt]-toets (Windows) of [Option]-toets
(Mac) ingedrukt: zo zie je de kleur op
volle verzadiging.
Zodra je een passende kleur gevonden
hebt, laat je deze toets los en stel je de
gewenste verzadiging in met regelaar
Saturation.
2 Je past desgewenst via de schuiver 4
de kleurbalans tussen beide kleuren
aan om de tint van de hooglichten of
schaduwen meer gewicht te geven.
Het Split Toning panel nodigt echt uit tot
experimenteren. Daarom nog een paar
suggesties:
• Je bent niet verplicht om Split Toning
op een zwart-witfoto toe te passen. Ook
met kleurfoto’s kan het procedé interessante resultaten opleveren die lijken op
cross-processing. Dat is een techniek
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die eveneens uit de analoge doka stamt
en waarbij negatieven doelbewust verkeerd ontwikkeld werden.
• Je bent al evenmin verplicht om twee
verschillende kleuren te gebruiken:
twee keer dezelfde kleur kan je foto een
sepia (warme) of selenium (koele) tint
geven. Nog eenvoudiger is het als je
enkel een tint voor de hooglichten kiest
en de schuiver Balance (Balans) helemaal naar rechts schuift.
• Experimenteer tenslotte ook eens met

twee vergelijkbare, maar niet 100%
identieke, kleurtinten voor Shadows en
Highlights. Met één bepaalde bruintint voor de schaduwen en een andere
bruintint voor de hooglichten kan je
rijkere, diepere sepia-foto’s maken.
• Verlies niet telkens opnieuw tijd met het
zoeken naar de perfecte split-tone: werk
er een paar uit die je mooi vindt en maak
daar dan voorinstellingen van die je later
met één klik kan toepassen op om het
even welke foto!
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Detail (Details)

Het paneel Detail (Details) bevat de instellingen voor verscherping en ruisreductie.
Alhoewel je bij zoomniveaus van lager dan
100% een benadering krijgt, verdient het
aanbeveling om in dit paneel minstens op
1:1-weergave te werken.

Sharpening (Verscherpen)
Het verscherpen van digitale foto’s is een
kunst op zich waar volledige boeken aan
gewijd worden. We zullen ons hier tot de
basis beperken. De meeste digitale camera’s (behalve uitzonderingen zoals sommige Leica’s, Nikons en Fujifilm camera’s)
hebben een zogenaamd anti-aliasingfilter dat storende moiré-patronen bij de
opname moet tegengaan. Dat filter leidt
echter to iets zachtere raw-bestanden,

zodat een eerste stap in de nabewerking
erin bestaat om aan ‘capture sharpening’
te doen: de door het filter verloren gegane
scherpte digitaal terugtoveren. Daarom
staat in Lightroom bij een raw-bestand de
Amount (Hoeveel-schuifregelaar standaard op 25. Bij JPG’s, die door de camerasoftware zelf al verscherpt worden, staat
de regelaar standaard op nul.
Een tweede – optionele – fase bij verscherping is het creatieve toepassen
van scherpte of onscherpte. Dat doe je
normaal niet in het paneel Details, maar
elders in Lightroom. Voorbeelden zijn het
– al dan niet plaatselijk – toepassen van
Clarity (Helderheid) of het lokaal nog iets
extra opscherpen van de ogen. De bedoeling van deze creatieve verscherpingsfase
is om het oog van de kijker beter door de
foto te leiden: ons oog gaat immers altijd
eerst naar de scherpste delen van een foto.
Wanneer je je foto uiteindelijk gaat afdrukken in de Print Module of hem via de Web
Module online zet, of je je foto exporteert
zodat iemand anders hem kan afdrukken of online zetten, verliest hij door het
drukprocedé of het verkleinen opnieuw aan
scherpte. Hier komt dan de derde verscherpingsfase kijken: ‘output sharpening’.
De verscherpingsregelaars van het Sharpening-paneel zijn bedoeld voor de fase
van Capture Sharpening. Outputspecifieke
verscherping vind je in de Print Module,
sommige galerijen van de Web Module en
het exportdialoogvenster.
Het gereedschap Sharpening omvat vier
schuifregelaars. De bovenste twee zorgen voor een meer uitgesproken effect
naarmate je de schuifregelaar naar rechts
verschuift. Met de onderste twee leid je de
verscherping in goede banen. Vooral de
schuiver Masking (Masker) laat je toe om –
zonder selecties te maken – het effect van
de verscherping te sturen naar die plaatsen waar het nodig is en te maskeren waar
het ongewenst is.
In essentie werkt verscherping via het
verhogen van het bestaande contrast tussen naburige pixels: een bleke pixel wordt
bleker gemaakt en een donkere donkerder.
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Hoeveel
verscherpen?
Hoeveel je moet verscherpen hangt van een aantal
factoren af, onder meer of
je het bestand nog intensief gaat nabewerken of
niet. Doorgaans wordt de
volgende vuistregel gehanteerd: als je verscherpt om
af te drukken op een printer,
dan mag de verscherping op
het scherm iets te scherp
overkomen.

Instellingen
ruisreductie
Als je wenst, dan kan je de
instellingen voor ruisreductie (en eventueel ook andere
develop-instellingen) afhankelijk maken van je cameramodel of de ISO-waarde
van je raw-bestand. Meer
informatie hierover vind je
op pagina 240.
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Deze contrastverhoging wordt door onze
ogen en hersenen als verscherping geïnterpreteerd.
Bij Amount (Hoeveelheid) regel je als een
soort volumeknop de hoeveelheid verscherping en bij Radius (Straal) stel je de straal
van de versterking in. Als je je verscherping inbeeldt als een bergketen, dan regelt
amount de hoogte van de toppen en radius
de breedte van de bergketen. Het effect van
deze twee instellingen kan je verder controleren met de onderste twee regelaars.
De schuifregelaar Detail (Details) regelt de
weergave van fijne details. Hoe hoger hij
ingesteld wordt, hoe sterker het effect is.
Hogere detailwaarden hebben echter een
versterkende invloed op ruis. De schuifregelaar Masking (Masker) beperkt het
effect van de andere regelaars tot gebieden
met een hoger contrast. Deze is bijgevolg ideaal om de huid van een gezicht te
beschermen. Houd de [Alt]-toets (Windows) of [Option]-toets (Mac) ingedrukt
terwijl je de Masking-regelaar versleept
om een grafische weergave van het masker te zien. Witte delen zullen verscherpt
worden, zwarte niet. De slider Masking
laat je dus toe het effect van de bovenste regelaars te richten naar waar het

Slepen met de schuifregelaar Masking terwijl je de [Alt]-toets (Windows) of [Option]-toets
(Mac) ingedrukt houdt, zorgt ervoor dat een zwart-witmasker van de foto wordt weergegeven.
De zwarte gebieden zijn beschermd tegen de verscherping en de witte zones zullen verscherpt
worden volgens de instellingen van de drie andere schuifregelaars.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Lightroom’s Voorinstellingen bevatten twee presets,
Sharpen (Scenic) en Sharpen (Faces) die respectievelijk voor landschappen en portretten bedoeld zijn.
Ook die kunnen een goed beginpunt vormen, al is het
maar om te leren wat de verschillende schuifregelaars doen.

nodig is. Algemeen gesteld kan je zeggen
dat bij foto’s met veel klein detail (zoals
landschappen), je de Detail schuifregelaar
iets hoger dan zijn standaardwaarde kan
zetten en de Radius (Straal) schuifregelaar
iets lager. De Masking (Masker) schuifregelaar houd je best laag (tenzij je een
heel uniforme lucht hebt). Voor portretten
geldt dan weer dat je normaal een hogere
dan standaard Radius zal gebruiken in
combinatie met een lagere dan standaard
waarde voor Detail. Masking zal vaak ook
hoger staan om ongewenste verscherpingseffecten in de huid tegen te gaan.
Gebruik deze vuistregels als uitgangspunt
bij het verscherpen van je foto’s.
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Deze schermafdruk toont links de standaardverscherping die Lightroom op Raw bestanden toepast. Om het detail in de vacht van de husky beter te
laten uitkomen, paste ik de instellingen in de Sharpening afdeling van het Details paneel aan . Ik verhoogde ook de waarde voor Luminance Noise
Reduction. Toch bleef er teveel ruis in de lucht (zie cirkel ). Met een aanpassingsborstel ingesteld op negatieve scherpte  begon ik te schilderen om
de verscherping ter hoogte van de lucht weer ongedaan (zie cirkel ).

Noise Reduction (Ruisreductie)
Digitale spiegelreflexcamera’s worden
steeds beter bij hoge ISO-gevoeligheden
en Lightroom zelf verbeterde de ruisonderdrukking ook significant met PV
2010. Voor de meeste beelden van digitale
spiegelreflexcamera’s voldoen de standaardinstellingen van Lightroom dan ook
ruimschoots.
Digitale ruis komt voor in twee vormen:
de minder storende – omdat het meer
op traditionele filmkorrel lijkt – luminantieruis (luminance noise) en de storende
kleurtintruis (color noise). Deze laatste
verschijnt in de vorm van anders gekleurde
pixels. Met de gelijknamige schuifregelaars pak je beide vormen van ruis aan.
De standaardwaarde voor de luminan-

tieruisregelaar is 0. De schuifregelaar
Detail (Details) (standaardwaarde 50) heeft
vooral belang bij beelden met erg veel ruis.
Een hoge waarde streeft naar behoud van
kleurdetail aan de randen van kleurvlakken, met een hogere kans op storende
kleurpixels. Lagere waardes pakken de
storende kleurpixels aan maar met het
risico van gedesatureerde kleurovergangen. Een zoomniveau van 400% is aangewezen om het effect van de schuifregelaars
goed in te schatten.
De schuifregelaar Contrast – met een
standaardwaarde 0 – ten slotte biedt controle over het ruispatroon dat nog overblijft
na ruisreductie.
De standaardwaarde voor kleurruisreductie is 25. Deze waarde is een mooi
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Nieuw in
Lightroom 5.2
De nieuwe Color Smoothness schuifregelaar (niet
afgebeeld) in de kleurruisreductie afdeling van Lightroom
5.2.
Deze regelaar heeft tot doel
om grotere kleurruisvlekken
te verwijderen en komt vooral
van pas om kleurruis aan te
pakken in de schaduwpartijen
van onderbelichte foto’s die in
Lightroom fors opgehelderd
werden.
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Filmkorrel
Soms kan je mooie resultaten verkrijgen en tegelijkertijd onscherpte of een
problematische ruisonderdrukking maskeren door het
toevoegen van – digitaal gesimuleerde – filmkorrel. Dit
kan met de schuifregelaar
Grain (Korrel) in het paneel
Effects (Effecten).

Vertraging
De lenscorrecties in het
algemeen en de profielcorrecties in het bijzonder
kunnen op oudere systemen
de werking van Lightroom
gevoelig vertragen. Indien
je dit ervaart, is het wellicht
beter om je lenscorrecties
toch eerder op het einde van
je workflow toe te passen.

Lightroom 5 ontmaskerd

Detail van een fresco, gemaakt met een Nikon D700 bij ISO 6.400. Het ‘After’-beeld is de foto met de kleurruisonderdrukking in Lightroom ingesteld op de standaardwaarde van 25. Het was pas wanneer ik de kleurruisregelaar op 0 zette (Before-beeld) dat de kleurruis zichtbaar wordt.

compromis tussen het vermijden van
anderskleurige ruispixels enerzijds en
het behouden van voldoende kleurdetail
anderzijds. Een hogere waarde dan 25 zal
sneller tot het dooreenlopen van de randen
van verschillende kleurvlakken leiden.
Je zal altijd een afweging moeten maken
tussen scherpte en ruis: verscherping
maakt de aanwezige ruis scherper en ruisreductie – wat in essentie een vervagingsproces is – leidt automatisch tot lagere
scherpte.
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Lens Corrections (Lenscorrecties)
Het Lens Corrections (Lenscorrectie)
paneel is met Lightroom 5 opnieuw uitgebreid. Hier vind je alle gereedschappen
en instellingen om fouten die inherent zijn
aan je lens (zoals vertekening, vignettering
en chromatische aberratie) of fouten die
je zelf geïntroduceerd hebt (bijvoorbeeld

Het Lens Corrections paneel heeft vier aparte
afdelingen: Basic (Standaard), Profile (Profiel), Color
(Kleur) en Manual (Handmatig).
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door je camera niet helemaal loodrecht en
waterpas te houden) weg te poetsen.
In de Basic (Standaard) afdeling van het
paneel kan je de automatische lenscorrecties aanzetten (Enable Profile Corrections). Lightroom gaat dan in zijn – bij
elke nieuwe update en upgrade uitgebreide
– lensdatabase op zoek of het niet toevallig een passend lenscorrectieprofiel heeft
voor de lens waarmee de foto gemaakt
werd. Indien een correctieprofiel gevonden
wordt, wordt automatisch de vertekening
van de lens (zoals kussen- of tonvormige
vertekening) en de vignettering weggewerkt. In de Profile (Profiel) tab kan je zien
welk lensprofiel Lightroom gebruikt en kan
je de correcties nog enigszins aanpassen:
zo kan je aangeven dat je wél de lensvertekening wil corrigeren maar niet de vignettering (omdat je zo’n natuurlijke vignettering wel mooi vindt, bijvoorbeeld). Hoe je
dat doet, leer je in Case 38.
Ik maak er alvast een gewoonte van om de
automatische lenscorrecties aan te zetten
vooraleer ik in het Basic paneel aan de slag
ga: de vignetteringscorrectie heeft immers
een invloed op de helderheid van het beeld
en dus ook op je beslissingen dienaangaande in het Basic paneel. Om die reden
heb ik van lenscorrecties een voorinstelling
gemaakt die ik al toepas tijdens het importeren. Ook dat leer je in Case 38.
Indien Lightroom geen correctieprofiel
vindt, kan dit betekenen dat er iets schort
aan de EXIF-info (waarop Lightroom zich
baseert om de passende correctiemodule
te selecteren) of dat er eenvoudigweg geen
profiel voorhanden is. In het eerste geval
kan je manueel het passende profiel selecteren in het invoervak naast ‘Profile’. In het
andere geval kan je manueel (eenvoudige)
vertekeningen corrigeren in het tabblad
Manual. Je kan echter ook via de apart te
downloaden Adobe Lens Profile Creator
App (http://labs.adobe.com/technologies/
lensprofile_creator/.) zélf een correctieprofiel maken voor jouw camera-lenscombinatie. Omdat je daar wel eventjes mee

De ‘Amount’ (Hoeveelheid)-schuifregelaars zijn een soort van volumeknop voor de automatische correctie. Indien je bijvoorbeeld enkel de Distortion (Vervorming) wil elimineren, maar
niet de vignettering, omdat je die laatste wel mooi vindt, kan je de Vignetting (Vignettering)
schuifregelaar op 0 zetten. Wil je dat niet enkel voor die ene foto, maar voor alle andere automatische correctiesvoor die specifieke lens de vignetteringscorrectie op 0 blijft, dan kan je van
deze custom-instelling de nieuwe ‘default’ (standaard) maken door Save new Lens Profile
Defaults (Standaardwaarden nieuw lensprofiel) te kiezen uit het contextmenu.

zoet bent, loont het wellicht de moeite om
eerst even via de Adobe Lens Profile Downloader App (te vinden op dezelfde pagina)
na te gaan of iemand anders toevallig het
werk al voor jou gedaan heeft: je vindt er
een lijst met door enthousiaste derden
gemaakte correctieprofielen, compleet
met ratings over de kwaliteit! Ten slotte
kan je nog je toevlucht nemen tot gespecialiseerde software zoals DxO Optics Pro
(www.dxo.com), dat een ruimere waaier
aan camera-lenscombinaties corrigeert.
Remove Chromatic Aberration probeert
automatisch chromatische aberratie (die
felgekleurde paarse of groene franjes
die je vooral bij breedhoeklenzen of bij
wijd open diafragma’s kan aantreffen aan
randen van hoge contrastomvang) weg te
werken volgens een algemeen algoritme
dat vaak heel goed werkt. Om die reden zet
ik ook deze correctie altijd aan voor mijn
foto’s. De Defringe (Rand verwijderen)
schuifregelaars in het Color (Kleur) tabblad laten je toe om specifieke probleemfoto’s nog gerichter aan te pakken.
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Lens
Corrections: rawof JPG-beelden?
De correctiemodules in
Lightroom werden ontwikkeld voor raw-beelden.
Indien je JPG fotografeert,
heeft de camera zelf soms
al bepaalde correcties zoals
Chromatische Aberratie of
Vignettering uitgevoerd. In
zo’n geval kan het effect van
Lightrooms automatische
Lens Correction overdreven
zijn. Je kan dit dan fijnafregelen met de Amountschuifregelaar.

7 De Develop (Ontwikkelen) Module
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Lenscorrecties:
DxO of
Lightroom?
DxO Optics Pro is een raw
converter die ook lenscorrecties biedt via camera- en
lensspecifieke modules. Het
aanbod van correctiemodules van DxO is momenteel
nog steeds gevoelig groter
dan dat van Lightroom en
de DxO-modules kunnen
ook automatisch ruis en
lens-onscherpte (verschillen in optische kwaliteit
tussen de scherpte in het
centrum van het beeld en de
hoekscherpte) aanpakken.
Ook de manier waarop DxO
toelaat om perspectief te
corrigeren via het aanduiden van welke hoeken in de
foto recht moeten worden,
is zeer gebruiksvriendelijk.
Om zijn lenscorrecties toe
te passen, moet DxO echter
het raw-beeld ‘renderen’,
dat wil zeggen er een
TIFF-bestand van maken.
Dit verhoogt gevoelig, zeker
voor 16-bit-TIFFs, de benodigde harde schijfruimte en
het vormt ook een extra stap
in de workflow (die weliswaar geautomatiseerd kan
worden).
In Lightroom zitten de
lenscorrecties vervat in het
pakket en de raw-workflow
zelf: je hoeft dus geen extra
geld te investeren in extra
software en je hoeft ook
geen plaats- en tijdsinnemende TIFFs aan te maken.
Het aantal correctiemodules
is momenteel nog beperkt,
maar wordt met elke upgrade uitgebreid, zowel door
Adobe als door derden.
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Links: de ongecorrigeerde foto: de kussenvormige vertekening is duidelijk merkbaar aan de grijze goot aan
de linkerrand van het gebouw. Rechts: door het aanvinken van ‘Enable Profile Corrections’ wordt – indien de
lens in de database zit – de vervorming automatisch weggewerkt. De resulterende lijnen lopen nog steeds
niet parallel. Dat is niet het resultaat van een lensprobleem maar van het niet helemaal recht houden van de
camera tijdens de opname. Ik corrigeerde dit via Upright – optie Vertical en moest de automatische correctie
nog een beetje bijsturen in het Manual (Manueel) tabblad. Het resultaat van deze correctie, en een uitsnede
die de overtollige ballast weghaalt, vind je op pagina 191.

Wanneer het automatische algoritme voor verwijdering van chromatische aberratie niet (naar behoren) werkt,
kan je in het tabblad Color nog meer controle uitoefenen. Je kan de schuifregelaars zelf bedienen, maar de
eenvoudigste optie is om het pipet te selecteren en op één van de storende purperen of groene franjes in je
beeld te klikken. De schuifregelaars springen dan automatisch op de gemeten waarde. Tenslotte heb je in de
aanpassingsborstel, het verloopfilter en het nieuwe radiaal filter ook nog een Defringe schuifregelaar: deze
laat je toe om lokaal extra correcties toe te voegen of net overdreven correcties weg te halen.
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Upright
De grote nieuwigheid van Lightroom 5
inzake lenscorrecties is Upright, wat je
eveneens in het Basic (Standaard) tabblad
van de Lens Corrections aantreft. Daar
waar je vroeger je onzorgvuldig gemaakte
composities kon proberen rechttrekken
met de schuifregelaars van het Manual
(Handmatig) tabblad – iets waar je toch wel
wat geduld en kunde moest voor hebben –
lukt het nu vaak met een eenvoudige klik
op één van de vier Upright-knoppen. Het
Manual tabblad dient nu meer voor fijnafstemming van het resultaat dat Upright
automatisch oplevert.
Vooraleer de Upright-knoppen te gebruiken, is het aan te raden om de profielcorrecties en verwijdering van chromatische
aberratie aan te zetten. Hieronder volgt
slechts een korte beschrijving. Voor alle ins
& outs rond Upright verwijzen we je naar
Case 39 op pagina 243.

Auto is een logische eerste keuze: de
algoritmes van Auto streven naar een goede
correctie zonder het beeld al te veel te vervormen. Het kan dus zijn dat verticalen niet
helemaal rechtgetrokken worden. Wil je dat
wel, dan is Vertical (Verticaal) een betere
keuze: dit zet de horizon netjes horizontaal
en probeert lijnen (zoals de muren van
een gebouw dat ‘naar achteren leunt’ of
‘naar voren valt’) verticaal te maken. Level
(Niveau) probeert alleen de horizon recht te
trekken en is op die manier een geautomatiseerd alternatief voor het liniaal van het
uitsnede-gereedschap (zie pagina 244). Full
(Volledig) tenslotte levert vaak de meest
drastische correctie op, omdat het een volledige ‘driedimensionele’ correctie beoogt.
Persoonlijk vind ik Full handig om foto’s
met deuren, vensters, schilderijen of andere
onderwerpen die duidelijk rechthoeking
zijn, te corrigeren.

Upright: automatische perspectiefcorrectie met een druk op de (juiste)
knop.

Naargelang het beeld, kunnen de verschillende opties sterk verschillende resultaten opleveren. Auto is meestal een goed vertrekpunt. Full (Volledig) is
vaak het meest extreem.
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Het tabblad Manual (Handmatig)
Indien er geen lenscorrectiemodule in
het tabblad Auto voorhanden is, kan je
manueel de vertekeningen proberen weg
te werken: je hebt daartoe de Distortion
(Vervorming)-, Lens Vignetting (Vignetten
Lens)-schuifregelaars ter beschikking, en
uiteraard ook het hoger vermelde Remove
Chromatic Aberration (Kleurafwijking verwijderen) selectievakje, dat nu niet langer
lens-specifiek is.
Door Distortion (Vervorming) naar links te
schuiven, kan je kussenvormige lensvertekening wegwerken. Naar rechts schuiven pakt tonvormige vertekening aan. De
overige schuifregelaars zijn bedoeld voor
perspectiefcorrectie en komen desgewenst
bovenop de correcties die Upright reeds
uitgevoerd heeft. Hoe beter Upright zijn
werk gedaan heeft, hoe minder je manueel

Aspect ratio
De nieuwe Aspect Ratio
schuifregelaar laat je toe
om de hoogte/breedteverhouding van foto’s binnen
bepaalde grenzen aan te
passen.

Het schema toont enkele vaak voorkomende problemen en de correcties die je kan uitvoeren. Bij
complexere perspectiefcorrecties zal je verscheidene
regelaars moeten combineren.

Lightroom 5 ontmaskerd
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nog zal moeten bijregelen. Voor de volledigheid toont het diagram hieronder wat de
verschillende functies doen.
De schuifregelaar Vertical (Verticaal)
regelt het verticale perspectief, en laat toe
om verticale vluchtlijnen meer of minder
parallel te maken.
De schuifregelaar Horizontal (Horizontaal)
doet hetzelfde met horizontale lijnen.
Rotate (Roteren) laat het beeld draaien.
In tegenstelling tot het roteren met het
Crop (Uitsnede)-gereedschap, wordt je
beeld niet bijgesneden. De grijze zones die
ontstaan door het roteren, kan je eventueel
in Photoshop laten opvullen met de optie
Edit > Fill > Content Aware (Bewerken
> Vullen > Met behoud van inhoud).
Scale laat toe om je beeld te herschalen:
door de transformaties is het immers
mogelijk dat het gecorrigeerde beeld niet
langer een rechthoek maar een parallellepipedum wordt en dat delen van het
originele beeld buiten het Content Window
gaan liggen, zelfs indien dit laatste in Fit
View staat. Met Scale breng je de volledige beeldinformatie terug in het Content
Window. De transparante delen van het
beeld waar geen pixels voorhanden zijn,
worden dan wit weergegeven. Dit is vooral
van belang wanneer je het gecorrigeerde
beeld wenst te exporteren (naar Photoshop
of in het exportdialoogvenster als JPG,
TIFF, …): enkel de in het Content Window
in Fit View zichtbare beeldrechthoek wordt
geëxporteerd. Indien je dat wil, kan je het
beeld inclusief de transparante randen
naar Photoshop sturen en daar met de
indrukwekkende Content Aware Fill (Vullen met behoud van inhoud)-technologie,
automatisch de door de lenscorrectie
verloren gegane beeldinhoud proberen te
reconstrueren.
Constrain Crop beperkt de uitsnede van
het gecorrigeerde beeld tot het maximaal
volledig zichtbare beeld zonder grijze
zones.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Lens Vignetting (Vignetten lens)
Deze correctie is bedoeld om manueel
lensvignettering aan te pakken die niet
automatisch gecorrigeerd kan worden. Je
beschikt hierbij over twee regelaars:
• Amount (Hoeveelheid): een hogere
amount leidt tot lichtere hoeken (meer
correctie).
• Midpoint (Middelpunt): een hoge waarde
beperkt hier het effect van de aanpassing tot de randen. Een lage waarde
zal ook het midden van de foto meer
beïnvloeden.

• Indien je creatief doelbewust vignettering wil toevoegen aan een foto kan je
beter het Post Crop Vignette (Vignetten
na uitsnijden) in het Effects (Effecten)Paneel gaan gebruiken.
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Vignetteringseffect
Onoordeelkundig gebruik
van post-crop-vignettering
kan ook artificieel overkomen omdat het filter zeer
symmetrisch werkt. In dat
geval kan het beter zijn om
met de aanpassingsborstel
manueel een vignet te schilderen of het nieuwe Radial
Filter te gebruiken.
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Het Effects Panel (Effecten)
Het Effects Panel herbergt twee creatieve
toepassingen: het Post Crop Vignette (Vignetten na uitsnijden) en het Grain (Korrel)effect, dat je toelaat om op digitale wijze
ouderwetse filmkorrel te simuleren.
Zoals de naam aangeeft, wordt bij het Post
Crop Vignette de vignettering berekend
na toepassing van de eventuele uitsnede.
Je hebt de keuze uit drie stijlen: Highlight
Priority (Prioriteit hooglichten), Color
Priority (Kleurprioriteit) en Paint Overlay
(Verfbedekking). Deze laatste kun je voor
fotorealistische toepassingen beter vermijden. De keuze tussen Highlight Priority en

De optie Paint Overlay leidt niet tot fotografisch
realistische vignetten, maar je kan er wel leuke afgeronde hoekjes aan je foto’s mee geven. Zo leuk dat er
zelfs een standaard Lightroom-voorinstelling voor is
(Afgeronde hoeken).

Color Priority hangt af van je persoonlijke
voorkeur. De eerste poogt om beter de
hooglichten te bewaren, maar kan ongewenste kleurafwijkingen in de verdonkerde
delen van het beeld tot gevolg hebben.
Color Priority laat een correcte kleurweergave in de gevignetteerde zones prevaleren
boven het helder weergeven van de hooglichten. De vorm en sterkte van het vignet
regel je met vijf schuifregelaars:

Of je Color of Highlight Priority gebruikt, zal afhangen van de foto in kwestie: experimenteren
is de boodschap. Maar, in beide gevallen kan het interessant zijn om met de Highlightsschuifregelaar te experimenteren: stel dat je een foto hebt met een heldere hemel, dan zal een
gewoon vignet de randen van de hemel vuil-grijs maken (middelste foto hierboven) en dat is
meestal niet zo mooi. Indien je in dat geval de schuifregelaar Highlights naar rechts schuift,
zal je niet de lucht verdonkeren, maar enkel de voorgrond, wat tot een mooier resultaat leidt.
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• Amount (Hoeveel): Negatieve waardes
verdonkeren de randen van de foto,
positieve verlichten de randen. Om de
volgende vier schuifregelaars te kunnen
instellen dien je eerst de slider Amount
te verplaatsen uit zijn standaardwaarde
0.
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• Midpoint (Middelpunt): Negatieve
waarden drukken het effect meer naar
buiten, positieve laten het effect meer
naar het centrum van het beeld komen.
• Roundness (Ronding): Positieve waarden zorgen voor een ronder effect;
negatieve voor een vierkanter.
• Feather (Doezelaar): Hogere waarden
betekenen een graduele overgang,
lagere waarden betekenen een abrupte
overgang. Voor realistische effecten zet
je de doezelaar best vrij hoog.
• Highlights (Hooglichten) (enkel voor
Highlight en Color Priority): Deze optie
laat je toe om de hooglichten weer op
te helderen wanneer het vignet ze te
donker maakt.

Presets
Het toepassen van een vignet op een foto is iets wat je
perfect in een voorinstelling
kan gieten. De Lightroomvoorinstellingen hebben
een paar vignet-presets (zie
schermafdruk hieronder) en
je kan er eventueel nog een
paar bij maken zie schermafdruk links).

Grain (Korrel)
Digitale bestanden zijn netjes. Soms
té netjes. Wil je je foto’s terug in de tijd
sturen, dan heb je hier de mogelijkheid
om ouderwetse, analoge filmkorrel te
simuleren. Zeker in combinatie met andere
nabewerkingstechnieken zoals crossprocessing of zwart-witconversie kan dit je
foto’s een origineel trekje geven. Het toevoegen van korrel kan ook gebruikt worden
om scherpte te suggereren bij foto’s die
op zichzelf niet helemaal scherp zijn of
om ruis en andere artefacten die optreden
door een ver doorgedreven bewerking te
helpen verbergen.
• Amount (Hoeveelheid) (standaardwaarde 0): Bepaalt de hoeveelheid
korrel. Hoe meer naar rechts, hoe meer
korrel – te vergelijken met het gebruik
van film met hogere gevoeligheid – je in
je beeld verwerkt.
• Size (Grootte) (standaardwaarde 25):
Met deze schuifregelaar kan je de
grootte van de korrel instellen, op voorwaarde dat je een amount groter dan nul
gespecificeerd hebt. Meer naar rechts
vergroot de korrels.

Presets

• Als de size hoger dan 25 is, dan wordt
het onderliggende beeld lichtjes vervaagd om het beter te laten samengaan
met de korrel.
• Roughness (Ruwheid) (standaardwaarde
50). Deze schuifregelaar controleert de
uniformiteit van de korrel. Links maakt
de korrel uniformer, rechts maakt hem
willekeuriger en vlekkerig.
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Indien je houdt van de
nieuwe korrel-functie, kan je
een aantal presets aanmaken die verschillende korrelstructuren, gaande van fijne
ISO 50-film tot grofkorrelige
ISO 3200-film, simuleren. In
het mapje ‘Effect Presets’
van de met Lightroom meegeleverde voorinstellingen,
vind je alvast drie Presets
(Grain - Heavy, Grain - Light
& Grain - Medium) om te
beginnen.
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Size en Roughness samen bepalen in
grote mate het karakter van je – digitale
– filmkorrel. Er zijn nog tal van plug-ins
beschikbaar voor wie zijn foto’s nog meer
op klassieke, analoge filmafdrukken wil
laten lijken. Behalve de korrelstructuur
van de film, simuleren deze plug-ins ook
het contrast en de kleurgevoeligheid van
films. Had je een zwak voor Fuji Velvia of
zweerde je bij Ilford HP5 Plus? Hun digitale
evenknieën zijn slechts een paar muisklikken verwijderd. Hieronder vind je enkele
filmsimulatieplug-ins:
• DxO Filmpack: een plug-in voor Lightroom en Photoshop (www.dxo.com),
• Nik Color Efex Pro (kleur) en Nik Silver
Efex Pro (zwart-wit) (www.niksoftware.
com): Bij deze laatste twee pakketten is
filmsimulatie maar een klein deeltje van
de mogelijkheden. Ze zijn zowel in een
Photoshop- als een Lightroom-plug-inversie beschikbaar.
• Alien Skin Exposure (www.alienskin.
com).

De Colorchecker Passport van X-Rite laat je toe om specifieke profielen te maken op basis van
de gebruikte camera, lens en lichtbron. Er zijn neutraal grijze vierkantjes om een wiskundig
correcte witbalans te maken maar de Colorchecker heeft ook een aantal vierkantjes die niet
neutraal grijs zijn maar koeler of warmer. Daarmee kan je je beeld bewust aanpassen: klikken
op een koeler vierkantje zal je beeld opwarmen en omgekeerd. Nogal wat portretfotografen
warmen hun foto’s immers wat op en deze vierkantjes geven je een genormeerde, herhaalbare
manier om dat te doen!
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Camera Calibration
(Camerakalibratie)
Dit paneel valt uiteen in twee grote onderdelen: de schuifregelaars voor de Shadows
(Schaduwen) en de primaire kleuren zijn
bedoeld om je camera heel gericht bij te
regelen of om bijvoorbeeld twee identieke
camera’s die toch lichtjes verschillende
kleuren geven, op elkaar af te stemmen.
De overgrote meerderheid van de gebruikers kan deze schuifregelaars echter het
best onaangeroerd laten, tenzij het de
bedoeling is om gewild speciale effecten te
creëren.
Bovenaan het paneel vinden we de optie
om te schakelen tussen de verschillende
Process Versions (Verwerking) (en hun
bijhorende schuifregelaars) maar de interessantste optie in het Camera Calibrationpaneel is ongetwijfeld de keuzelijst bij
Profile (Profiel).
Een profiel is iets anders dan een preset of
voorinstelling: een raw-bestand is op zich
niet echt zichtbaar. Het heeft zelfs geen
kleur. Het wordt door de raw-converter
geïnterpreteerd en geëxtrapoleerd tot
een foto. Tijdens die interpolatie wordt er
een profiel toegevoegd, dat de foto al een
bepaalde verzadiging en contrast geeft,
nog voor je aan de schuifregelaars in de
andere panelen begint te schuiven.
In Lightroom is dat profiel standaard het
toepasselijk genaamde Adobe Standard.
Maar, je kan een ander profiel kiezen
dat beter aansluit bij je wensen, of bij de
manier waarop de JPG’s in je camera
weergegeven worden.
Je kan zelfs op twee manieren zelf een
aangepast profiel maken. De eerste is via
de gratis DNG Profile Editor – die je kan
downloaden op de site van Adobe Labs.
Voor een overzicht van deze – vrij ingewikkelde – procedure verwijzen we naar de
website van Adobe Labs: http://labs.adobe.
com/wiki/index.php/DNG_Profiles.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Dezelfde foto, voor en na het aanmaken van een specifiek profiel met de ColorChecker. Bemerk hoe de cardigan in het Adobe Standard-profiel blauw kleurt, en hoe de echte kleur (paars) pas tevoorschijn komt na een
specifieke calibratie.

Ben je niet van het laboratorium-type,
dan kan je gebruik maken van de ColorChecker Passport van X-Rite. Dit is een
kleurkaart ter grootte van een paspoort
die samen met een Lightroom-plug-in
geleverd wordt en het aanmaken van
specifieke profielen automatiseert. De
ColorChecker zorgt ervoor dat kleuren
(en hun onderlinge relaties) objectief juist
weergegeven worden en is daarom vooral
voor mode- en productfotografen een
belangrijk hulpmiddel.
Omdat de keuze van het profiel zaken zoals
kleurweergave, contrast en verzadiging
relatief sterk kan veranderen zonder dat
de eigenlijke schuifregelaars veranderd
worden, is het goed om op een representatief staal van je foto’s na te gaan of
er geen profiel is dat je foto’s steevast
een beter uitgangspunt bezorgt: indien
je altijd je foto’s in het Standaard paneel
meer contrast en meer verzadiging geeft,
zal je wellicht beter af zijn om bij Camera
Calibration een profiel zoals Vivid of

Landscape te kiezen. Je kan van dat profiel
dan een ‘import-preset’ aanmaken of het
als Default (Standaardwaarde) (zie Case
38) instellen.
Om die reden gaven we op pagina 163 ook
aan dat de optimale Lightroom-ontwikkelworkflow eigenlijk start met de keuze
van een profiel in het Camera Calibration
Panel.
Veel raw-gebruikers vragen zich af
waarom ze eerst – heel kort – een ‘goede
foto’ te zien krijgen in Lightroom en daarna
een minder mooie. Wanneer Lightroom
voorvertoningen aan het bouwen is voor
de raw-bestanden, wil het je in afwachting alvast iets tonen. En dat iets is de
JPG-voorvertoning die altijd – zelfs al
fotografeer je enkel in raw – aangemaakt
wordt. Die JPG heeft al een bepaalde mate
van contrast en verzadiging gekregen,
volgens de instellingen van je camera (bij
Nikon heten ze Picture Controls, bij Canon
Picture Styles), en daarom kan de voorvertoning van de raw – die in vergelijking
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een stuk fletser is – daar van afwijken. Het
onderdeel Profile (Profiel) van het paneel
Camera Calibration laat je toe om de
instellingen waarmee JPG’s in de camera
ontwikkeld worden te simuleren in je rawbestanden. De mogelijkheden waaruit je
kan kiezen zijn afhankelijk van de camera
waarmee gefotografeerd werd. Links zie
je een overzicht voor een Canon-toestel,
rechts voor een Nikon-camera. Houd er
rekening mee dat de benaming D2X een
algemene naam is voor de Nikon-profielen
en niet enkel geldig is voor het gelijknamige Nikon-cameramodel.

Lokale correcties
Daar waar globale correcties altijd de
volledige foto aanpassen (het naar rechts
schuiven van de Shadows (Schaduwen)regelaar maakt alle schaduwen, overal in
de foto lichter), laten lokale correcties toe
om in te grijpen op specifieke, door jou
gekozen, onderdelen van een foto. Omdat
je hiervoor niet langer naar Photoshop
hoeft, levert dit niet alleen tijdwinst op,
maar werkt het ook ruimtebesparend.
Lokale aanpassingen in Lightroom zijn
immers niets meer dan wat extra tekstinstructies (metadata). Ze kunnen ook altijd
ongedaan gemaakt worden.
Toch heeft Photoshop (Elements) hiermee
niet volledig afgedaan: specifieke filters of
lokale aanpassingen waarvoor je ingewikkelde selecties moet maken zijn immers
niet of moeilijk toepasbaar in Lightroom.
Je kan hiervoor beter gebruikmaken van
Photoshops uitgebreide gereedschappen
of een beroep doen op gespecialiseerde
plug-ins zoals Viveza van Nik Software.
Vooraleer we in het verloopfilter het
nieuwe radiaal filter en de lokale aanpassingsborstel doornemen, lees je meer over
twee oudgedienden die al vanaf de start in
Lightroom aanwezig zijn: de gereedschappen Red Eye Removal (Rode-ogencorrectie) en Spot Removal (Vlekken verwijderen). Die laatste is ook gevoelig verbeterd.
Lightroom 5 ontmaskerd
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Het gereedschap Crop & Straighten (Uitsnijden en rechttrekken) – dat ook bij de
lokale correcties ondergebracht is – kwam
eerder in dit hoofdstuk al aan bod.

Red Eye Removal (Rode ogen
verwijderen)
Met een digitale spiegelreflexcamera en
een opzetflitser moet je al flink je best
doen om een foto met de typische rode
flitsogen te maken. Digitale compactcamera’s zijn hier echter veel gevoeliger voor.
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De rode-ogencorrectie is ongetwijfeld de
eenvoudigste handeling die je in Lightroom kan doen. Je klikt op een probleemoog en automatisch zal het gereedschap
het probleemgebied analyseren en zich
aanpassen. Je kan indien nodig de grootte
van het gebied bijstellen met Pupil Size
(Pupilgrootte) en de pupil donkerder
maken met Darken (Donkerder). Dat is
vaak nodig omdat het onnatuurlijke rood
standaard vervangen wordt door niet veel
meer natuurlijk ogend grijs.

Spot Removal (Vlekken
verwijderen)

Tromgeroffel en klaroengeschal! Laat je
niet vangen aan het onveranderde uiterlijk:
het gereedschap Spot Removal (Vlekken
verwijderen) werd voor Lightroom 5 volledig vernieuwd. Niet alleen zijn de algoritmes verbeterd, je kan er nu ook veel meer
mee doen, zodat je minder een retourtje
Photoshop nodig hebt. Afgaande op de vele
demo’s die ik al mocht geven, is dit voor
veel Lightroom-gebruikers dé Lightroom
5-feature waar ze het meest enthousiast
over zijn.
Het gereedschap Spot Removal kan voortaan dus twee soorten correcties aan: de
cirkelvormige die je misschien al kent
van vorige versies van Lightroom (ideaal
voor de meeste soorten sensorstof, kleine
gezichtsoneffenheden zoals puistjes of
andere cirkelvormige probleemgebieden).
In Lightroom jargon heten deze correcties
voortaan Circle Spots.

De nieuwigheid is dat je voortaan ook aan
‘non-circular healing’ kan doen, dat is
techno-taal om te zeggen dat je voortaan
zelf met de Spot Removal tool kan schilderen. Dat kan zowel een vrije vorm als een
rechte lijn zijn: die laatste is onder meer
handig om zaken zoals antennes, hoogspanningskabels en dergelijke te verwijderen. Deze nieuwe correcties heten Brush
Spots.
Je activeert de vlekkenverwijderaar met de
sneltoets Q.

De nieuwe Visualize Spots
(Vlekken visualiseren) weergave
Vooraleer we je gaan uitleggen hoe je
sensorstof en dergelijke kan wegwerken
met Circle Spots, introduceren we meteen
nog een andere nieuwe handigheid van
Lightroom 5: eer je vlekken kan verwijderen moet je ze immers eerst opmerken
en dat kan behoorlijk moeilijk zijn, zeker
in het geval van sensorstof. Al te vaak
merk je stofjes maar op wanneer je net die
dure print in ontvangst genomen hebt. De
nieuwe Visualize Spots weergave maakt
daar komaf mee.
Wanneer de vlekkenverwijderaar actief is
(dus nadat je de sneltoets Q ingedrukt hebt
of je op het icoontje van het gereedschap
geklikt hebt), kan je met de sneltoets A
of het vinkje 1 deze weergave inschakelen. Je ziet dan een hoogcontrast-versie
van je foto die je nog kan aanpassen met
de schuifregelaar 2. Sensorstof valt in
deze weergave veel beter op. Vaak lijkt
het wat op kleine donut-achtige ringetjes

Changez!
Als je op de / toets drukt,
zoekt Lightroom automatisch een andere geschikte
bron voor de geselecteerde
Circle Spot.

Nieuw in
Lightroom 5
Je kan in Lightroom 5 voortaan ook niet-cirkelvormige
stofjes of andere storingen
wegpoetsen.

Nieuw in
Lightroom 5.2
Tussen de Size en de Opacity schuifregelaar voegt
Lightroom 5.2 een Feather
(Doezelaar) schuifregelaar
toe (niet afgebeeld) waarmee
je kan instellen hoe hard of
zacht de retouche overvloeit
in het onderliggende origineel.

Clone of heal
Clone (Klonen) maakt een perfecte kopie
van de broncirkel, terwijl Heal (Retoucheren) de gegevens uit de broncirkel meer
natuurlijk laat inpassen met de bestaande
textuur van de doelcirkel.
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De nieuwe Visualize Spots weergave.

H zoals in ‘Hide’
De H-toets verbergt de cirkeltjes en de omtrekken van
de Brush en Circle Spots
zodat je een beter zicht op je
retouches krijgt. Opnieuw H
indrukken toont ze terug.

Lightroom 5 ontmaskerd

in je beeld 3. Je kan zowel in deze weergave als in de normale weergave vlekken
verwijderen. Je kan de weergave instellen
op automatisch 4 zodat de omtrek van je
Circle en Brush Spots enkel zichtbaar is
wanneer je muis zich in het centrale Content Window begeeft. Om een ongehinderd
overzicht van je retouches te hebben, ga je
dan even met de muis over het rechter of
linker paneel hangen.

Cirkelvormige vlekken
verwijderen met Circle Spots
Je kan het gereedschap Spot Removal (Vlekken verwijderen) (Sneltoets Q)
gebruiken om kleine onvolkomenheden op
te lossen, of deze nu het gevolg zijn van een
stofje op de lens, of van het huidtype van je
model! Je volgt telkens deze stappen:
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1 Klik op de Q-toets om de vlekkenverwijderaar te activeren als dat nog niet
gebeurd is.
2 Zorg dat je voldoende ingezoomd bent
en dat de tool op Heal (Retoucheren)
staat.
3 Als je op een vlek (stof, pukkel, vuiltje,
enzovoort) klikt, dan maakt Lightroom
een doelcirkel 1 aan en wordt ook
automatisch een broncirkel gecreëerd
2. Het gebied onder het broncirkeltje zal dienen als donormateriaal om
de onvolkomenheden aan te passen.
Lightroom maakt aan de hand van een
verbindingspijltje tussen beide duidelijk
welke cirkel bron en welke doel is. Zie
je de cirkels en het pijltje niet? Druk
dan even op de H (van Hide – Verbergen) -toets. Dat zet de weergave van de
cirkeltjes aan of uit.
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Circle Spot
sneltoetsen

Als je een stofje op je sensor of lens hebt, dan zal dat natuurlijk in alle foto’s op dezelfde plaats opduiken. Je
kan dan veel tijd winnen door één foto te retoucheren, en dan via de knop Sync het gereedschap Spot Removal
te synchroniseren met alle andere foto’s. Je kunt het beste alle foto’s nog eens individueel controleren, want
hier en daar zal je nog wel wat moeten bijregelen.
Als je in de eerste foto de door Lightroom automatisch geplaatste broncirkel niet bijgestuurd hebt, dan zal
het programma in alle gesynchroniseerde foto’s automatisch en afhankelijk van de inhoud op zoek gaan naar
passend bronmateriaal voor een bepaalde vlek. Als je in de eerste foto de bron manueel aangepast hebt, dan
zal Lightroom in alle gesynchroniseerde foto’s de bron op exact dezelfde coördinaten zetten, ongeacht de
concrete inhoud van de foto. Voorkomen is uiteraard nog altijd beter dan genezen!

4 Je kan de automatische instellingen een
handje helpen door de grootte van één
cirkeltje (het andere volgt automatisch)
aan te passen. Dit kan interactief door
aan de rand van het cirkeltje te trekken
of via de schuifregelaar Size (Grootte).
Je kan ook via klik-slepen eeen geselecteerd broncirkeltje verschuiven naar
een passender donorgebied. Gebruikers
van een wieltjesmuis of een grafisch
tablet van het type Wacom Intuos kunnen met het wieltje respectievelijk de
touch ring de diameter van het gereedschap aanpassen. Apple-gebruikers
met een (magic) trackpad kunnen ook
met twee vingers op een neer swipen
om de grootte van de Spot interactief
in te stellen. Als je een Qwerty toetsenbord hebt, kan je tenslotte ook met de

vierkante haakjes de grootte instellen.
Keuze genoeg.
Als Heal (Retoucheren) niet het gewenste
resultaat oplevert, dan kan je het gereedschap op Clone (Klonen) zetten. De slider
Opacity (Dekking) laat je toe om de retouche niet voor de volle 100% toe te passen. Dat kan realistischer zijn wanneer
je bijvoorbeeld gezichtsoneffenheden wil
verminderen, maar niet helemaal weg wil
werken. Met de sneltoets [Shift]+[Q] switch
je heen en weer tussen Clone (Klonen) en
Heal (Retoucheren).

Voor de sneltoets-liefhebbers hebben we nog deze
Circle Spot sneltoetsen:
• Wanneer je klikt met
ingedrukte [Cmd] (Mac) /
[Ctrl] (Win)-toets en deze
toets ingedrukt houdt,
laat Lightroom je toe om
zelf het brongebied te
selecteren.
• Indien je de [Cmd][Option] (Mac) / [Ctrl][Alt] (Win) toets indrukt,
krijg je een Circle Spot
waarvan je de grootte kan
schalen door te slepen.
Dit is een goede sneltoets om snel spots van
verschillende grootte de
baas te kunnen.
• [Cmd]+[Shift] (Mac) /
[Ctrl]+[Shift] (Win)-slepen
tenslotte creëert een Circle spot die je eveneens
kan schalen, maar van
waar je klikte in de plaats
van gecentreerd.

Page Down
Wanneer je in 1:1-weergave
ingezoomd bent, kan je met
de Page Down-toets van
je toetsenbord je beeld in
kolomblokken overlopen.
Zo mis je geen enkel stofje!
Of je gebruikt de nieuwe
Visualize Spots weergave,
natuurlijk!

Deze retouches kunnen natuurlijk niet tippen aan de veel uitgebreidere retoucheermogelijkheden die Photoshop of specifieke
huidretouche-plug-ins zoals Imagenomic
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Portraiture bieden, maar soms kunnen ze
voldoende zijn.
5 Wanneer je klaar bent met vlekken
te verwijderen klik je opnieuw op het
icoontje van het gereedschap, druk je de
sneltoets Q opnieuw in of klik je op de
Close (Sluiten) of Done (Gereed) knoppen.

Een hoogspanningslijn wegwerken in Lightroom 4 kon enkel door verschillende overlappende
Circle Spots naast elkaar te zetten, een tijdrovend precisiewerkje (boven). Dankzij de nieuwe
Brush Spots van Lightroom 5 is dit voortaan kinderspel (onder).

Lightroom 5 ontmaskerd
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De nieuwe Brush Spots
Er zijn twee manieren om niet-cirkelvormige oneffenheden weg te werken in
Lightroom 5: wanneer het om een rechte
lijn gaat, zoals een antenne of een hoogspanningskabel, klik je een eerste keer
aan de start van de te verwijderen lijn.
Lightroom lijkt dan een klassieke Circle
Spot neer te zetten.
De truc zit ‘m er in van daarna de [Shift]toets in te drukken, en met ingedrukte
[Shift] toets een tweede keer te klikken op
het einde van de storende lijn. Lightroom
verbindt beide kliks nu met een rechte lijn
en zoekt opnieuw een passend donorgebied. Het moet overigens gezegd dat het
automatische selectie van een goed brongebied niet altijd even gelukkig verloopt.
Ook hier kan je echter net zoals bij de
Circle Spots een ander brongebied selecteren met de sneltoets / (die zoekt echter
meestal in de buurt van de eerste keuze) of
gewoon door het brongebied van de Brush
Spot te verslepen naar een betere locatie.
De tweede manier bestaat er in van eenvoudigweg met de vlekkenverwijderaar
met ingedrukte linkermuisknop te schilderen over het te verwijderen gebied. Ook
hier heb je weer de keuze tussen Clone
en Heal en gebruik je best die laatste als
startkeuze. Het kan helpen om iets over
de rand van het te verwijderen object te
schilderen om de ‘healing’ aan de randen
te verbeteren. Je moet ook in één keer
schilderen want van zodra je de linkermuisknop loslaat, beschouwt Lightroom
je Brush Spot als volledig en gaat het op
zoek naar een passend brongebied. Je
kan niet achteraf nog aan een bestaande
Brush spot bij gaan schilderen zoals dat
bijvoorbeeld wel met de maskers van de
aanpassingsborstel het geval is. Dit gezegd
zijnde: soms kan het net aan te bevelen zijn
om een complexe vorm op te splitsen in
kleinere Brush Spots of om Brush Spots en
Circle Spots te combineren. Oefening baart
zoals steeds kunst!
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Achteraf
aanpassen
In tegenstelling tot Circle
Spots kan je de grootte van
een Brush Spot achteraf
niet meer veranderen. Je
kan wel het type (Clone of
Heal) nog aanpassen, alsook
de dekking.

Klikken en een tweede keer klikken met ingedrukte [Shift]-toets verbindt beide klik-punten met een rechtlijnige Brush Spot. Je kan dit procédé herhalen. In dit voorbeeld [Shift]-klikte ik nog twee keer om de volledige
handreling weg te werken.

Opnieuw de
[Shift]-toets
Wanneer je de [Shift]-toets
indrukt voor je een Brush
Spot begint te maken, zal
Lightroom het schilderen
beperken tot een horizontale
of verticale lijn.

Door de dekking van een Brush Spot te verlagen, kan je met dit nieuwe gereedschap ook snel rimpels wat
verminderen. Lightroom als digitale botox-kuur! Toch betekent dit niet dat Photoshop helemaal overbodig geworden is: de algoritmes van de Healing Brush in Photoshop zijn nog steeds beter, en voor de beste kwaliteit
zal je wellicht nog af en toe de mogelijkheden van dat pakket willen gebruiken. Maar elke keer wanneer het
resultaat dat je in Lightroom kan bereiken goed (genoeg) is, betekent een forse tijd- en plaatswinst.
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 Of je nu met Lightroom of de
meer geavanceerde tools in Photoshop werkt: wanneer je zaken zoals
hoogspanningslijnen of in dit geval
een paal die uit iemands hooft lijkt
te groeien wil weg retoucheren, is
het gebied waar het te verwijderen
onderdeel samenkomt met wat je
wil behouden meestal het meest
problematische. Je hebt grosso modo
twee strategieën: in de eerste, eenvoudigste trek je de lijn van de Brush
Spot door tot voorbij de ‘aansluiting’,
en reken je op de intelligentie van
het gereedschap. Wanneer dit niet
lukt kan het beter zijn om de grotere
Brush Spot 1 te laten ophouden
net voor de aansluiting en met een
tweede, kleinere Brush Spot 2 of een
Circle Spot het fijnere werk aan de
overlapping te retoucheren, zoals in
dit voorbeeld. Dan werkte ik de twee
andere draden weg die uit het hoofd
van de man leken te groeien 3 en elimineerde ik de sticker op het blauwe
gebouwtje 4 met een Circle Spot.
Met wat geduld kon ik de diagonale
elektriciteitskabel ook verwijderen 5:
ik combineerde opnieuw een Brush
Spot voor het zware werk en een paar
strategisch gekozen Circle Spots
ter hoogte van de intersectie met de
drie parallele lijnen (6). Moeilijk gaat
duidelijk ook in Lightroom 5!

Lightroom 5 ontmaskerd

Een Brush of Circle Spot verwijderen doe
je door deze te selecteren en op de Delete
of Backspace knop van je toetsenbord
te drukken. Wil je er meerdere tegelijk
verwijderen, dan kan je met ingedrukte
[Option] (Mac) / [Alt] (Win) toets een rechthoek trekken over de te verwijderen spots
(je cursor verandert in een schaartje).
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Graduated Filter (Gegradueerd
filter of verloopfilter)
Het gereedschap Graduated Filter (Gegradueerd filter) is geïnspireerd door de echte
verloopfilters uit de analoge fotografie:
om de vaak erg uiteenlopende belichting
tussen de lucht en de voorgrond meer op
elkaar af te stemmen, wordt een filter voor
de lens geplaatst dat een gradatie vertoont
tussen grijs en transparant.
Het helderder licht van de lucht dat langs
het bovenste (donkerste) deel van het
filter passeert, wordt zo verdonkerd tot het
meer in overeenstemming met de voorgrond is. Analoge verloopfilters bestaan
in een harde en een zachte variant die het
licht één, twee of drie stops tegenhouden.
Analoge (‘echte’) verloopfilters zorgen er
dus voor dat het dynamisch bereik van wat
je fotografeert beter past in het dynamisch
bereik van je sensor.
Het digitale verloopfilter in Lightroom biedt
weliswaar veel meer flexibiliteit, maar dat
wil niet zeggen dat de klassieke analoge
verloopfilters afgedaan hebben: immers,
een verloopfilter in Lightroom kan maar
werken wanneer er nog iets van detail in je
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Trek de buitenste lijnen naar binnen of buiten om de transitie 6 abrupter of zachter te maken. Een grijs knoopje 8 stelt symbolisch de aanwezigheid
van een Graduated Filter voor. Een zwart bolletje binnenin 9 betekent dat het filter geselecteerd is. Je kan een geselecteerd filter bewerken, vergroten,
verkleinen, roteren, verplaatsen en weer verwijderen.

lucht aanwezig is. Indien de lucht uitgevreten wit is, dan helpt zelfs het sterkste
Lightroom verloopfilter niet meer om nog
detail tevoorschijn te toveren. Analoge en
digitale verloopfilters kunnen elkaar dus
perfect aanvullen.

Volg deze stappen om een nieuw Graduated Filter aan te maken:
1 Zorg dat het verloopfiltergereedschap
geactiveerd is door op de [M]-toets
te drukken of door op de knop 1 te
klikken.
Voor deze foto gebruikte landschapsfotograaf Bart Heirweg een ‘echt’
verloopfilter van het Britse merk
Hitech (www.formatt-hitech.com)
om de lucht beter in overeenstemming met de voorgrond te brengen.
Een ongewenst neveneffect was dat
de bovenste helft van de bomen (die
boven de horizon uitsteken) mee verdonkerd werden. Door in Lightroom
een verloopfilter te maken dat enkel
de Shadows (Schaduwen) opheldert,
kon dit ongewenste effect makkelijk
ongedaan gemaakt worden. Echte
en digitale verloopfilters gaan hier
hand in hand. Apart gebruikt zouden
geen van beide het gewenste effect
bereiken.
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Sneltoetsen
Houd de Shift-toets ingedrukt bij het aanmaken
van een nieuw Graduated
Filter om de rotatie ervan
te beperken tot hoeken
van 90°. Zo kan je het filter
mooi horizontaal of verticaal
plaatsen. Als je ook de [Alt]of [Option]-toets ingedrukt
houdt, dan zal de transitiezone bovendien centraal
vanuit het aangeklikte punt
starten. Dit werkt intuïtiever.
Als je de [‘]-toets indrukt
terwijl je een grijs filterbolletje geselecteerd hebt, dan
spiegel je dat filter.

Nieuw in
Lightroom 5
Wanneer je rechterklikt
op de Adjustment Pin (het
grijze cirkeltje dat een lokale
correctie voorstelt) van het
verloopfilter, het radiaal filter
of de aanpassingsborstel,
verschijnt een context-menu
waarin je kan kiezen om die
aanpassing te dupliceren of
te verwijderen.

Meerdere
verloopfilters
Wanneer een bepaald verloopfilter zelfs op maximale
kracht nog niet sterk genoeg is, kan je een tweede
verloopfilter er ongeveer
boven plaatsen met dezelfde
instellingen.
Lightroom 5 ontmaskerd

2 Schuif één of meerdere van de regelaars naar de gewenste stand en kies
eventueel een kleur naast Color (Kleur).
Dat laatste kan interessant zijn om de
kleur van een zonsondergang nog wat
extra in de verf te zetten of aan te passen. Je hoeft de regelaars niet helemaal
juist te zetten, want je kan het filter
achteraf nog probleemloos aanpassen. Klikken op de vervolgkeuzelijst
2 opent een lijst met voorinstellingen
voor het verloopfilter. Klikken op een
van de presets uit 3 zet alle andere
regelaars op nul en dat éne effect op de
laatst ingestelde waarde. Dat is handig
als je maar één effect wil aanpassen
in je verloopfilter. Je kan ook kiezen
voor meer geavanceerde effecten 4
die combinaties zijn van instellingen: in
één en hetzelfde filter kan je immers
verschillende schuifregelaars combineren, bijvoorbeeld verlaagde belichting
en verhoogde helderheid. Via 5 kan je
zelfgekozen instellingen opslaan als
een nieuwe voorinstelling.
Deze filtervoorinstellingen wordt overigens gedeeld met het radiaal filter en
de aanpassingsbors
3 Nadat je de karakteristieken van het
verloopfilter ingesteld hebt door één of
meerdere van de elf schuifregelaars (en
eventueel een kleur) in te stellen, of door
een voorinstelling uit de vervolgkeuzelijst gekozen te hebben, moet je het
filter aanbrengen op de foto. Dat doe je
door te klikken op een bepaald punt van
het beeld en vervolgens – terwijl je de
muisknop ingedrukt houdt – te slepen.
De breedte waarover je sleept – bepaald
door de twee uiterste lijnen die verschijnen – bepaalt de overgangszone 6.
Als de twee uiterste lijnen dicht bij
elkaar liggen, dan zal de transitie
eerder abrupt zijn. Als de twee uiterste lijnen ver uit elkaar liggen, dan is
de transitie gradueel. Wanneer je een
heel snelle overgang tussen lucht en
voorgrond hebt, kies je eerder voor een
strak filter met snelle overgang.
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4 Wanneer je het verloopfilter hebt aangebracht, dan verandert de modus van
New (Nieuw) naar Edit (Bewerken) 7.
De verschillende regelaars kunnen dan
allemaal nog fijn afgestemd worden.
5 Een verloopfilter wordt grafisch voorgesteld door een pin (grijs knoopje) 8.
Een geselecteerd verloopfilter heeft
een zwart bolletje in de pin 9. Van een
geselecteerd verloopfilter kan je niet
alleen nog de instellingen aanpassen, je
kan het ook nog van plaats veranderen
veranderen (gewoon het bolletje dat het
filter voorstelt verslepen) of de transitiezone aanpassen door de filterlijnen
meer naar elkaar of net meer uit elkaar
te slepen.
6 Je kan meerdere filters op één beeld
toepassen. Om een tweede filter toe te
passen klik je op de New (Nieuw)-knop
0 en herhaal je de procedure.
7 Om een eerder aangemaakt filter terug
te bewerken klik je op de pin die het
filter voorstelt om het te selecteren.
(Enter) drukken brengt je terug naar de
‘nieuw’-modus.
8 Om een filter te verwijderen, selecteer
je het en druk je op de [Delete]-toets op
het toetsenbord.
9 Knop s zet al je verloopfilter(s) tijdelijk
uit, zodat je hun effect kan beoordelen.
10 Reset (Opnieuw instellen) d gebruik je
om alle aanwezige filters in een keer te
wissen van je foto. Als je op f Close of
nogmaals op het icoon Graduated Filter
1 klikt, dan sluit het paneel.
Soms kunnen de pins storend zijn. Met
de H-toets verberg je de pins (terwijl hun
effect actief blijft). Bovendien kan je met de
opties onder Show Edit Pins (Bewerkingspunten tonen) g instellen wanneer de pins
getoond worden: telkens wanneer je met
de muis in het centrale venster komt, altijd
of nooit. Hetzelfde geldt voor het radiaal
filter en de pins van de aanpassingsborstel.
Als je de [‘]-toets indrukt terwijl je een
grijs filterbolletje geselecteerd hebt, dan
spiegel je dat filter.
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Een belangrijke nieuwigheid die met Lightroom 4 geïntroduceerd werd, is dat je drie schuifregelaars hebt die gericht kunnen inwerken op de helderheidsniveaus in je beeld: Exposure (Belichting) voor de middentonen, Shadows voor de schaduwen en Highlights voor de hooglighten. Door gericht te
kiezen voor één van de drie zones kan je zelfs met een relatief ‘bot’ instrument als het verloopfilter, toch snel en trefzeker je foto’s bewerken.
Na het filtergereedschap geactiveerd te hebben door op het icoon 1 te klikken en de schuifregelaars op ongeveer de gewenste waarde ingesteld te
hebben, klik-sleepte ik in de foto om het effect toe te passen. De afstand en de richting waarover gesleept wordt 2, bepaalt van uit welke richting het
effect toegepast wordt en hoe snel het naar nul afvalt. Verloopfilters hoeven dus niet altijd mooi horizontaal te lopen! In Lightroom 3 zou het doordrukken van deze lucht met een verloopfilter niet mogelijk geweest zijn, omdat de toen beschikbare instellingen Exposure (Belichting) en Brightness
(Lichtsterkte) ook het gebouw links verdonkerd zouden hebben. Vanaf Lightroom 4 heb je een veel preciezere controlemogelijkheid: in dit voorbeeld
werkte ik met negatieve Hooglichten in plaats van negatieve Belichting. Het gebouw, dat helemaal niet in de zone ‘Hooglichten’ valt, voelt zich m.a.w.
door het effect van het verloopfilter niet aangesproken, zelfs al ligt het in de beïnvloede zone. In tegendeel, door in hetzelfde verloopfilter een positieve
waarde voor Schaduwen op te nemen, kon ik het gebouw zelfs nog wat ophelderen: twee vliegen in één klap!

Een graduated Filter met een positieve
Clarity helpt om een wolkenlucht sprekender te maken. Indien een stand van +100
nog niet voldoet, kan je meerdere Graduated Filters over elkaar plaatsen (dit geldt
ook voor Lokale Aanpassingen).
Je kan een combinatie van instellingen
opslaan als een eigen preset door te klikken
op 2 (schermafdruk bovenaan pagina 203)
en Save Current Settings as New Preset
(Huidige instellingen opslaan als nieuwe
voorinstelling) 3 te kiezen. Deze preset
verschijnt in de toekomst onder knop 2. Wil
je niet alleen de instellingen bewaren, maar
ook het Graduated Filter en zijn plaats op de
foto, dan maak je een ontwikkelpreset aan in
het linkerpaneel van de ontwikkelmodule.

Het nieuwe Radial Filter
(Radiaal filter)

Bewust overdrijven

De laatste grote nieuwigheid in de Ontwikkelmodule na Upright en de vernieuwde
vlekkenverwijderaar is het nieuwe Radial
Filter (Radiaal filter): een elliptisch
verloopfilter. Als je het verloopfilter al de
moeite waard vond, dan zal je het nieuwe
Radial Filter helemaal top vinden.
Nogal wat elementen in foto’s zijn rond
of elliptisch: gezichten, ogen, de kruin
van een boom of het wiel van een auto…
Het nieuwe Radial Filter laat je toe om
eenvoudigweg een ellips of cirkel over de
te bewerken zone te tekenen, de Feather
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Aangezien je de instellingen
achteraf probleemloos kan
veranderen, kan het handig
zijn om het ingestelde effect
doelbewust te overdrijven.
Zo kan je beter de gradatie
van het filter en de plaatsing
ervan inschatten. Daarna
stel je de waarde correct
in. Deze tip geldt trouwens
ook voor het gebruik van de
aanpassingsborstel.
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Met de Feather (Doezelaar)-regelaar regel je de overgang aan de rand van je filter: lage Feather-waardes zorgen voor een meer zichtbare overgang, hoge Feather-waardes zorgen voor een meer onopgemerkte overgang.
Normaliter zal je dus eerder hoge waardes willen gebruiken. Bij heel kleine filters mag je dan weer geen te
hoge Feather waarde gebruiken, anders zie je amper een effect.
Je kan het filter wel ronder of meer elliptisch maken, maar je kan het helaas niet rechthoekiger maken.

(Doezelaar) aan te passen en dezelfde
instellingen te wijzigen die je al kent van
het gewone verloopfilter en de aanpassingsborstel uit de volgende afdeling.

Je activeert het Radial Filter door
het icoontje van het gereedschap
te selecteren 1 of via de sneltoets
[Shift]+[M](sneltoets [M] activeert het
gewone verloopfilter). De Feather 2
(Doezelaar) regelaar regelt hoe hard
of zacht de overgang is tussen het
gefilterde deel van je beeld en de rest.
Met Invert Mask (Masker omkeren)
3 keer je het bereik van het filter om.

Moiré
De Moiré-regelaar poogt
storingen in gebieden met
heel fijne, repeterende patronen tegen te gaan. Je zal
deze optie normaal eerder
gebruiken in het Radiaal filter of de Aanpassingsborstel
Lightroom 5 ontmaskerd

Het voordeel ten opzichte van die laatste is
dat je sneller een ovaal getekend hebt met
dit gereedschap dan dat je er één geschilderd hebt met de borstel. Bovendien kan
je een bestaand radiaal filter, via [Cmd][Option]-slepen (Mac) / [Ctrl]-[Alt]-slepen
(Win), dupliceren naar een andere plaats.
Heb je net een filter gemaakt dat één oog
wat helderder maakt en opscherpt, dan
dupliceer je dat eenvoudigweg en sleep
je het filterduplicaat naar het andere oog,
waarna je de grootte of rotatie van het
duplicaat indien nodig nog wat kan aanpassen.
Een laatste - belangrijke - voordeel ten
opzichte van de borstel is dat je een Radial
Filter, net zoals het gewone verloofilter,
kan synchroniseren met andere foto’s. Dat
kan je weliswaar met de maskers van de
aanpassingsborstel ook, maar die kan je
achteraf niet meer verplaatsen. Het Radial
Filter kan wel nog verplaatst worden, zodat
je het ook in Ontwikkelpresets (zie pagina
172) kan gebruiken.
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Standaard beïnvloedt het Radial Filter de
buitenkant van de ellips. Deze logica kan
vreemd lijken omdat normaal het masker dat je schildert of het verloop dat je
tekent in Lightroom net het gebied is dat
beïnvloed wordt door de ingestelde effecten. Dit afwijkende gedrag komt omdat de
oorspronkelijke toepassing voor het Radial
Filter het maken van niet-gecentreerde
vignetten is. Met het klassieke Post Crop
Vignette (Vignetten na uitsnijden) gereedschap in het Effects (Effecten) paneel
(zie pagina 192) kan je immers enkel een
gecentraliseerd vignet aanmaken. Staat
je onderwerp niet centraal dan dreigt het
gedeeltelijk verduisterd te worden door de
uithoeken van het vignet. Met het Radial
filter kies je zelf waar je je vignet plaatst!
Je zou zelfs een aantal ontwikkelpresets
kunnen maken die zo’n niet-gecentreerd
vignet al kant-en-klaar in je beeld zetten. Zelfs al zal je normaliter de vorm en
precieze plaatsing ervan nog wat moeten
aanpassen, je spaart nog altijd de tijd
uit om het filter te maken en de filtereigenshappen in te stellen.
Door te [Cmd]-/[Ctrl]-dubbelklikken
maak je een gecentraliseerd Radial Filter
aan dat de gekozen uitsnede maximaal
vult. Zelfs zo’n centraal filter heeft zijn
voordelen ten opzichte van het klassieke
Vignet in het Effecten Paneel: je hebt
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Nog meer Radiaal
sneltoetsen
Wanneer je een Radiaal
filter in je beeld aanbrengt
door met het gereedschap
te klikken en te slepen,
wordt het elliptisch geschaald van uit het centrum
waar je klikte. Indien je
de [Shift]-toets ingedrukt
houdt, maak je er een cirkel
van. Druk je de [Option]
(Mac) / [Alt] (Win) toets in,
dan wordt het filter niet gecentreerd geschaald, maar
naar buiten toe van waar je
geklikt hebt

Dupliceren
[Cmd]-[Option]-(Mac) /
[Ctrl]-[Alt] (PC) klikken
dupliceert een bestaand
filter. [Cmd]-[Option]-(Mac)
/ [Ctrl]-[Alt]- (PC) slepen
verplaatst een duplicaat van
het filter naar waar je wil.

Standaard beïnvloedt het filter de buitenkant van de ellips (bovenste schermafdruk). Door het Invert Mask
(Masker omkeren) vakje aan te vinken of via de sneltoets ‘ kan je voor een geselecteerd radiaal filter het bereik inverteren (onderste schermafdruk). Wil je dat het filter standaard de binnenkant beïnvloedt en dat je niet
telkens het vinkje moet aanzetten? Vink het dan aan zonder dat er een radiaal filter geselecteerd is: voortaan
zal dat het nieuwe standaardgedrag worden!

immers veel meer opties: zo kan je de
randen van je beeld zachter maken door
de Sharpness (Scherpte) schuifregelaar
op -100 te zetten. Of, wat te denken van het

tegengestelde, waar je de randen van je
beeld net verscherpt om rekening te houden met de vaak mindere hoekscherpte
van lenzen?
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Filterinstellingen
terugzetten
Wanneer je dubbelklikt op
een schuifregelaar (of het
woord ernaast), zet je die
schuifregelaar terug op zijn
neutrale waarde. Wanneer je dubbelklikt op het
woord Effect (Effect) zet je
alle schuifregelaars terug
op hun standaardwaarde.
Hetzelfde geldt overigens
voor het verloopfilter en de
aanpassingsborstel.

Door te [Cmd]-[Option]-klikken / [Ctrl][Alt]-klikken op een bestaand filter, kan je
het ter plekke dupliceren zodat je het effect
nog versterken kan. Indien Clarity + 100 of
Sharpness -100 niet volstaan voor jou, kan
je zo een extra ‘laag’ toevoegen. Houd er
wel rekening mee dat het gecombineerde
effect van gedupliceerde filters afneemt:
de bomen groeien niet tot in de hemel!
In Case 36 op pagina 234 komen we meer
uitgebreid op enkele van deze originele
toepassingen terug.

Het standaardgedrag van het filter mag
dan zijn dat het de buitenkant beïnvoedt,
er zijn minstens zoveel gelegenheden te
bedenken waar je de binnenkant wil beïnvloeden, bijvoorbeeld om een gezicht lichter te maken of ogen wat op te scherpen.
Gelukkig kan je in een handomdraai het
bereik van een geselecteerd filter aanpassen: het volstaat om Invert Mask (Masker
omkeren) aan te vinken (of de sneltoets [‘]
in te drukken).

Net zoals je meer dan één aanpassingsborstel of meer dan één verloopfilter aan een beeld kan toevoegen, kan je ook meer dan één Radial Filter in een
foto stoppen. Elk filter wordt voorgesteld door een grijze pin 1. Een geselecteerd filter wordt aangeduid door een zwart bolletje in de pin 2. Je kan de
instellingen van een geselecteerd filter zien (en veranderen) in het filterpaneel rechts 3. Je kan het filter schalen door te klik-slepen aan één van de
vier uiteindes 4. [Shift]-slepen schaalt het filter proportioneel. Je kan een filter ook roteren, wat natuurlijk alleen maar nut heeft als het elliptisch is!
Roteren doe je door de cursor net buiten de filteromtrek te plaatsen: hij verandert dan in dit 5 icoontje. Sleep dan naar links of rechts om tegen de klok
in of met de klok mee te roteren.

Lightroom 5 ontmaskerd
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De Local Adjustment Brush
(Aanpassingsborstel)
De twee verloopfilters geven je een mooi
voorsmaakje van de mogelijkheden van
de aanpassingsborstel. De interface van
die laatste is overigens sterg gelijkend en
ook het gebruik is vergelijkbaar. Alleen pas
je de gewenste effecten niet toe via een
gradueel lineair of elliptisch verloopmasker, maar schilder je ze rechtstreeks op de
foto. Lees dus zeker nog eens de paragrafen over beide verloopfilters door.
Net zoals bij het verloopfilter kan je de
instellingen van de schuifregelaars achteraf nog aanpassen.
1 Activeer de Local Adjustment Brush
via de [K]-toets of door op de knop
1 te klikken. Automatisch opent het
gereedschap in de modus New (Nieuw),
waardoor je een nieuwe aanpassing kan
schilderen.

2 Kies een grootte onder de mogelijkheid Size (Grootte) 2 en stel de zachtheid van de borstel in onder 3 de optie
Feather (Doezelaar). Het effect van
Flow (Stroom) 4 en Density (Dichtheid)
5 wordt in Case 37 uitgelegd.
3 Kies één of meerdere effecten 6 uit de
elf opties en kies eventueel een kleur.
De meeste effecten zijn vrij duidelijk.
Hier volgt nog een woordje uitleg over
twee nieuwe instellingen die met Process Version 2012 (Lightroom 4) geïntroduceerd werden: Defringe (Rand verwijderen) en Moiré. Negatieve waardes
voor Defringe kunnen gebruikt worden
om lokaal ongewenste neveneffecten
terug weg te poetsen die ontstaan
zijn door de globale Defringing die je
instelde in het Lens Corrections paneel.
Indien je globale defringing op bepaalde
plaatsen groen of paars wegnam uit
het beeld zonder dat dat de bedoeling
was, kan je zo lokaal die kleuren terug

Meerdere
instellingen tegelijk
veranderen

Auto Mask 1 in actie: in dit voorbeeld wil ik het oranje van de voorste kruidenpot verdonkeren zonder dat de
achterste oranje kruidenpot ook donkerder wordt: ik kan hier dus niet de luminantie van de oranje schuifregelaar in het HSL-paneel gebruiken, maar moet een lokale aanpassing doen. Normaal zou deze aanpassing
fijn schilderwerk vereisen, maar Auto Mask kan hier helpen: In Auto Mask mag ik met de harde 3 en zelfs
de zachte rand 4 van mijn borstel ‘over de rand’ schilderen, zolang het kruisje dat het centrum 2 markeert
maar op het oranje blijft. Wanneer je de [Option] (Mac) / [Alt] (PC) toets indrukt, kan je ook gummen in Auto
Mask modus.
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Wanneer je met de muis over
een geselecteerde Pin hangt,
verandert de cursor in twee
verticale lijnen met daardoor
een dubbele pijl. Door deze
pijl-cursor naar links of
rechts te slepen, zal je alle
instellingen van die borstel
proportioneel ten opzichte
van hun neutrale waarde
naar omhoog of omlaag
schalen. Zo kan je snel de
instellingen van een masker
aanpassen, zonder naar het
rechterpaneel te moeten
gaan.Dit werkt ook bij het
verloopfilter en het nieuwe
Radiaal filter. Alleen met je
daar de [Option] (Mac) / [Alt]
(PC) knop indrukken wanneer je boven de pin hangt.
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Borstelgrootte
aanpassen of
inzoomen
Als je inzoomt in een foto,
dan blijft de borstel even
groot. Dit kan tijdsbesparend zijn: in plaats van voor
fijner schilderwerk de grootte van de borstel tijdelijk te
verkleinen, kan je inzoomen,
waardoor de borstel relatief
kleiner wordt en je dus fijner
kan gaan werken.

toveren. Omgekeerd kunnen positieve
waardes values van Defringe storende
kleurtinten wegwerken die de globale
instellingen niet weg gekregen hadden.
Schilderen met een Moiré borstel
ingesteld op positieve waardes laat je
toe om Moiré effecten weg te borstelen.
Schilderen met negatieve waardes doet
niets, tenzij je schildert boven een voorheen ingesteld positief Moiré masker.
4 Schilder het effect op de foto. Met 7
A en B kan je schakelen tussen twee
borstelgroottes (bijvoorbeeld een grote
zachte en een kleine, hardere).
5 Je kan tijdelijk van de borstel een gommetje maken door de [Alt]- of [Option]toets ingedrukt te houden. De borstelcursor toont een minteken in plaats
van een plusteken. Je kan ook gommen

Even over een Pin hangen toont het masker als een rode, halftransparante laag boven de foto.
Dit is handig als je verschillende maskers aangemaakt hebt en je er eentje wilt bewerken,
maar niet meer goed weet welk bolletje met welk masker overeenstemt. Met de instelmogelijkheden Show Edit Pins (Bewerkingspunten tonen) l in de toolbar onderaan bepaal je de
zichtbaarheid van de verschillende Pins.
Je kan ook het masker dat bij een geselecteerde pin hoort, oproepen door op de [O]-toets te
klikken. Met [Shift]+[O] verander je de kleur. Als je een effect over een portret aan het schilderen bent, dan is het soms handiger om de overlay op groen in te stellen.

Lightroom 5 ontmaskerd
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door de borstel op Erase (Wissen) 8 in
te stellen in het paneel.
6 De optie Auto-mask (Automatisch
maskeren) 9 kan handig zijn om te vermijden dat je over de rand schildert. De
borstel selecteert dan enkel gebieden
die ongeveer dezelfde kleur en helderheid hebben als de plaats waar je begon
met schilderen: zolang het centrale
kruisje in het midden van je borstel op
de gewenste kleur blijft, mag het uiteinde van de borstel over de rand gaan.
Het resultaat kan echter wat korrelig
zijn aan de randen van het masker. Je
retoucheert het beste manueel nog wat
met een fijn penseel. Automatisch maskeren kan de werking van de borstel wel
vertragen.
7 Eventueel pas je de schuifregelaars
voor effecten nog verder aan.
8 Als je klaar bent met het schilderen
van je aanpassing, dan druk je op de
[Enter]-toets. De knop bovenaan verandert dan van Edit (Bewerken) 0 naar
New (Nieuw) s, zodat je desgewenst
een nieuw masker kan schilderen.
9 Met de schakelaar d kan je de lokale
aanpassingen tijdelijk uitzetten, zodat
je een voor- of nazicht krijgt. f Reset
verwijdert alle lokale aanpassingen en
g sluit het paneel.
Aanpassingsmaskers worden – net zoals
verloopmaskers – weergegeven door een
grijs knoopje (Pin) h, j en k. Je selecteert een bestaand masker door op het
knopje te klikken. Het paneel gaat dan
opnieuw naar de modus Edit (Bewerken).
Er verschijnt een zwarte stip in de pin(16)
om aan te tonen dat het masker geselecteerd is.
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Fotografen die vaak flitslicht met omgevingslicht
mengen zullen in de wolken zijn met de optie om te
schilderen met kleurtemperatuur: flitslicht en omgevingslicht kunnen immers een behoorlijk verschillende kleur hebben. Voorkomen (door je flitser meteen
van een aan het omgevingslicht aangepast correctiefilter te voorzien) is beter dan genezen, maar in geval
van nood vermijdt deze nieuwe optie dat je ingewikkelde correcties in Photoshop moet uitvoeren.

Productiviteitsverhoging
Met alle mogelijkheden en instellingen
van het rechterpaneel van de ontwikkelmodule bestaat het gevaar dat je te lang
bij één foto blijft stilstaan en dat je voorbijschiet aan het doel van Lightroom: een
snelle en efficiënte workflowmanager zijn.
Bovendien heb je meestal niet één foto te
bewerken, maar een hele hoop. Vaak kan
je minstens een deel van de instellingen
van één foto toepassen op andere foto’s
die in dezelfde omstandigheden genomen
werden. Gelukkig heeft Lightroom ook in
de Develop Module een vijftal productiviteitsverhogende hulpmiddelen ter beschikking:

Wanneer je met de muis over verschillende presets beweegt, geeft
het beeld in het paneel Navigator
onmiddellijk een voorvertoning van
het effect.

Presets (Voorinstellingen)
Je kan vaak gebruikte combinaties van
ontwikkelinstellingen opslaan als een
voorinstelling. Lightroom wordt geleverd
met een aantal kant-en-klare exemplaren.
Nieuwe presets worden standaard opgeslagen in de map User Presets (Gebruikersvoorinstellingen), maar je kan zelf
nieuwe mappen aanmaken.
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4 Kies een map (Folder) 3 waarin je de
voorinstelling wil onderbrengen. Je kan
eventueel een nieuwe map aanmaken.
5 Vink daarna de ontwikkelinstellingen aan die in de preset opgenomen
moeten worden. Selecteer hierbij enkel
die instellingen die voor het behalen
van het beoogde effect nodig zijn. Een
preset doet immers niets anders dan de
waarde van de aangevinkte schuifregelaars onthouden en deze toepassen op
andere foto’s.

 In het Quick Develop (Snel
Ontwikkelen)-Panel in de bibliotheekmodule en de keuzelijst om
presets al tijdens het importeren
toe te passen, worden de presets nu
onderverdeeld per map in plaats van
in één lange lijst.

Process Version
Wanneer je voorinstelling
instellingen bevat waarvan
de algoritmes veranderd
zijn in PV2012 (zoals Clarity,
Exposure, ...) is het best
om ook Process Version
(Procesversie) aan te vinken.
Indien je twijfelt, vink je Process Version best aan.

De aangemaakte preset verschijnt dan in
die map in het paneel Presets. Volg deze
stappen om een preset aan te maken:
1 Bewerk een foto naar wens.
2 Klik op de plusknop van het paneel
Presets 1 om het dialoogvenster New
Develop Preset (Nieuwe ontwikkelvoorinstelling) te openen.
3 Geef de preset een (zinnige) naam bij
Preset Name (Naam voorinstelling) 2.

Preset-organisatie
Presets (en hun mappen)
worden, net zoals verzamelingen, weergegeven in alfanumerieke volgorde. Indien je
er een eigen volgorde wil aan
geven, zal je een prefix zoals
001, 002, … voor de naam van
de preset of de map moeten
zetten. Zelf gebruik ik prefixen
zoals 005, 010, …: dat laat me
toe om achteraf nog een preset of map tussen te voegen
zonder de volledige nummering te moeten herzien!
Lightroom 5 ontmaskerd
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Stel dat je een verscherpingspreset maakt,
maar dat de foto waarmee je de preset
aangemaakt hebt toevallig sterk onderbelicht was, waardoor je de belichting op
+3 moest brengen. Als je Belichting mee
aanvinkt, dan zal bij andere foto’s waarop
je de preset toepast – misschien onnodig –
die belichting ook op +3 gezet worden.
In de meeste gevallen is het aan te raden
om Process Version (Procesversie) 4
aan te vinken. Zo zorg je dat de preset het
gewenste gedrag vertoont zoals op de foto
waarop hij gebaseerd is, ook als de inhoud
van de parameters in een toekomstige
Process Version zou veranderen.
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Presets leveren zelden een kant-en-klaar
beeld op, maar ze vormen vaak wel een
mooi vertrekpunt voor verdere bewerking.
Je kan nog meer tijd winnen met presets,
door deze al toe te kennen tijdens het
importeren.
Een leuke Lightroom-plug-in is ‘The Fader’: deze fungeert als een soort van volumeknop die
het effect van een preset kan temperen. http://www.capturemonkey.com/thefader

Je kan presets van anderen importeren
door ze op je harde schijf op te slaan, in
Lightroom met de rechtermuisknop te
klikken op de map waar ze terecht moeten
komen, import te kiezen uit het contextmenu en te navigeren naar de plaats waar
je ze opgeslagen had.
Nog eenvoudiger is het om gedownloade
preset-bestanden (te herkennen aan de
extensie .lrtemplate) te slepen tot boven
het Lightroom-Icoontje in je Mac Dock of
Windows Taakbalk. Ze worden dan automatisch geïnstalleerd.
Omgekeerd kan je ook zelf je presets met
anderen delen: daartoe klik je met de rechtermuisknop op de preset zelf, en kies je
Export (Exporteren).

Je kan ten slotte een bestaande preset
(behalve de standaard Lightroom-presets)
updaten met nieuwe instellingen door
er met de muis boven te hangen (niet
klikken!) en met de rechtermuisknop
ingedrukt Update with Current Settings
(Bijwerken met huidige instellingen) te
kiezen.
Er zijn twee manieren om met presets te
werken in Lightroom: de eerste bestaat
erin om ‘one click’-presets te maken:
presets die verschillende parameters
tegelijk aanpassen, zodat je in één klik een
‘totale makeover’ van je foto kan krijgen.
Een andere manier is om te werken met
‘modulaire presets’, waarbij je verschillende preset-mapjes maakt die elk een
reeks presets herbergen die maar één of
een beperkte groep verwante parameters
veranderen. Zo kan je bijvoorbeeld een
presetmapje ‘contrast’ maken en daar dan
vier contrast-presets in onder brengen,
gaande van laag naar hoog. Idem voor een
mapje ‘korrel’ en een mapje ‘vignettering’.
De idee hier is dan dat je presets uit de
verschillende mapjes combineert om tot
een bepaalde look te komen. Aangezien
elke individuele preset maar die specifieke
parameters verandert, kan je er verschillende na elkaar toepassen zonder dat
de laatste de instellingen van de vorige
overschrijft.
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Develop Presets
Folder
Indien je meer dan 1 preset
wenst te importeren, dan
kan je beter de presets
kopiëren naar de Develop
Presets Folder. Deze vind
je het makkelijkst terug
door in het tabblad Presets
(Voorinstellingen) van de
Lightroom Preferences
(Lightroom voorkeuren) te
klikken op de knop Show
Lightroom Presets Folder
(Lightroom-voorinstellingenmap tonen). Dit opent
je Finder of Verkenner op
de juiste locatie. Je hoeft
dan nog enkel de submap
Develop Presets te openen:
dit geeft je een overzicht van
alle Preset Folders uit het
Preset Panel. Je klikt dan op
de Folder waar de presets
terecht moeten komen en
kopieert de presets daarheen. Je zult wel Lightroom
moeten heropstarten om de
nieuwe presets te kunnen
gebruiken.
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Het gebeurt maar zelden dat een preset onmiddellijk een indrukwekkend resultaat geeft. Maar bij deze was het toch meteen raak. Eén
druk op de knop was voldoende om de fletse foto om te toveren tot een
fris en helder geheel. Na enkele klikken met het retoucheergereedschap was de foto klaar om afgedrukt te worden.
Een eenvoudige internetzoekopdracht met ‘Lightroom + presets’ zal
je meer presets opleveren dan je ooit kan beoordelen. Voor wie weinig
tijd wil verliezen met zoeken, geven we hieronder een aantal opties:
1 Op de Adobe Exchange www.adobe.com/exchange, afdeling Lightroom, vind je tal van presets met voor-en-nafoto’s. Registreren is
verplicht, maar gratis.
2 Ook op de website van OnOne Software, een ontwikkelaar van
plug-ins voor Lightroom, vind je een aantal gratis presets (www.
ononesoftware.com/downloads).
3 Op www.craftandvision.com vind je presets van ondermeer David
duChemin, Dave Delnea en binnenkort ook ondergetekende. De prijs
bedraagt amper $10 per pack.
4 De Amerikaanse Lightroom-goeroe Matt Kloskowski post regelmatig goede presets op zijn blog www.lightroomkillertips.com.
5 X-Equals (www.x-equals.com/blog) biedt ook een aantal gratis presets, waaronder deze die ik gebruikte om de foto hierboven in één klik
te verfraaien. X-Equals biedt daarnaast ook betalende presets aan die
klassieke filmtypes zoals van Kodak, Ilford en Fuji simuleren.
6 Eveneens betalend zijn de workflow-presets van Gavin Seim (http://
prophotoshow.net/seim_effects/), Kevin Kubota (www.kubotaimagetools.com) en Sean McCormack (http://lrbplugins.com/category/
shop/presets/).
7 Een buitenbeentje zijn de Lightroom-presets van VSCO: je simuleert
er klassieke analoge films mee. Deze presets zijn de duurste in de
reeks, maar ze doen hun werk zeer grondig: zo houdt de Pro versie
rekening met het feit dat een raw van Canon en Nikon de realiteit
anders weergeven en hebben ze dus verschillende presets voor elk
van beide merken, die gebaseerd zijn op aangepaste cameraprofielen. (www.visualsupply.co)
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Snapshots (Momentopnamen)
Je kan een bepaalde staat in het ontwikkelprocedé van een foto opslaan als een
momentopname. Als je verdere experimenten geen verbetering opleveren, dan
kan je terugkeren naar die momentopname.
Je maakt snapshots aan door op het
plusteken te klikken en de snapshots een
naam te geven. Als je de chronologie wilt
bewaren, dan zet je een nummer (01, 02…)
voor de naam, want Lightroom sorteert
de snapshots vreemd genoeg alfabetisch
en niet chronologisch. Wil je een snapshot
verwijderen, gebruik dan het minteken,
niet de [Delete]-toets, deze verwijdert de
foto immers uit de Catalogus!

Momentopnames kunnen ook gebruikt
worden om verschillende versies van
dezelfde foto te bewaren. Het nadeel is
evenwel dat je deze dan niet als aparte
versies in de Catalogus ziet. Daarvoor zijn
Virtuele Kopieën beter geschikt. Snapshots
hebben dan weer als voordeel dat ze in
XMP bewaard worden, zodat je er ook in
Camera Raw aan kan.
Door te rechtsklikken op een momentopname, krijg je een contextmenu van waaruit je kan kiezen om die momentopname te
hernoemen, te verwijderen, bij te werken
met de huidige instellingen of in te stellen
als ‘Voor’-zicht in de Voor-en-Na-weergave
van de ontwikkelmodule.

Lightrooms-paneel Snapshots laat je
toe om tijdens je experimenten met
instellingen ‘ankers’ uit te gooien,
zodat je steeds terug kan.

Snapshotter
De Snapshotter plugin kan
Virtual Copies omvormen
naar Snapshots. http://thephotogeek.com/lightroom/
snapshotter/

Backslash
Indien je een Qwertytoetsenbord hebt, toont een
druk op de backslash [\] toets je de voor-weergave.
Opnieuw de backslash toets
indrukken toont je terug de
na-weergave.
Het paneel History bevat alle ontwikkelinstellingen die je op de foto toegepast hebt sinds het importeren
ervan. Klikken op één van de stappen in deze geschiedenislijst brengt je terug naar de staat van de foto op dat
moment. Met de X-knop 1 kan je de History wissen. Klikken met de rechtermuisknop boven een stap opent
een contextmenu met onder meer de mogelijkheid die stap als snapshot in te stellen. De mogelijkheid 3 Copy
History Step Settings to Before (Historiestapinstellingen kopiëren naar Voor) is handig wanneer je in Before/
After View zit 2; deze opdracht toont de geselecteerde stap in het venster Before.
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Het paneel History (Historie)
Dit paneel houdt alle ontwikkelstappen
(elke verandering van een schuifregelaar,
elke borstelstrook, …) van een foto bij
vanaf het importeren. In tegenstelling tot
Photoshop blijft de History beschikbaar
ook nadat je het programma afgesloten en
weer opgestart hebt. Het paneel History
laat je niet alleen toe om op je stappen
terug te keren, maar ook om na verloop
van tijd weer op te zoeken hoe je een
bepaald effect bereikt had.

Virtual Copies (Virtuele
kopieën)
Deze laten je toe om te experimenteren
met ontwikkelinstellingen, uitsnedes,
enzovoort. Voor meer informatie kan je
terecht op bladzijde 198.

De knoppen Copy & Paste, Sync
en Auto Sync
Je hoeft niet noodzakelijk een
voorinstelling aan te maken om
ontwikkelinstellingen te delen over
meerdere foto’s. Er bestaan maar
liefst vier andere manieren om een
geslaagde ontwikkelinstelling over
te zetten naar andere foto’s. De optie
Copy & Paste vind je onderaan het
linkerpaneel, de andere onderaan het
rechterpaneel.

• Copy... Paste (Kopiëren… Plakken)
(onderaan het linkerpaneel): Deze knop
laat je toe om ontwikkelinstellingen van

één foto te kopiëren en deze te plakken
op een andere. Je selecteert één foto,
klikt op Copy en vinkt vervolgens in het
dialoogvenster de instellingen aan die
je wilt kopiëren. Je selecteert dan één
andere foto en klikt op Paste. Je kan
zelfs de algemeen erkende sneltoetsen
[Ctrl]+[C] en [Ctrl]+[V] (Windows) of
[Cmd]+[C] en [Cmd]+[V] (Mac) gebruiken. Je kan maar op één foto tegelijk
plakken. Toch is Copy… Paste nuttig,
omdat de gekopieerde instellingen in
het geheugen van Lightroom blijven
hangen.
• Previous (Vorige) (onderaan het rechterpaneel): In de gebruikersinterface
deelt deze optie een knop met Sync en
AutoSync. Previous is zichtbaar en aanklikbaar als er in de Filmstrip één foto
geselecteerd is. Als je een foto bewerkt
hebt en een nieuwe foto selecteert, dan
zal één druk op de knop Previous alle
instellingen van de vorige foto toepassen op de nieuw geselecteerde foto.
Een kleine uitzondering is de uitsnede
(crop): als je op de vorige foto géén uitsnede toegepast hebt en de nieuwe foto
heeft wel een uitsnede, dan wordt die
niet overschreven.

Check All (Alles inschakelen) en Check None (Geen inschakelen) vinken alle vakjes respectievelijk aan en
uit. Als je bijvoorbeeld alle instellingen behalve de lokale aanpassingen wilt kopiëren, dan kan je het snelste
Check All aanklikken en dan vervolgens het vakje bij Local Adjustments terug uitvinken.
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• Sync: Dit is een alternatief voor kopieren en plakken. Deze optie gaat nog
iets sneller, omdat je de selectie van
foto’s in één keer maakt. Je maakt een
selectie van foto’s, waarbij je ervoor
zorgt dat de – reeds bewerkte – bronfoto als eerste geselecteerd werd, en
dus de meest geselecteerde is. De
foto is dan te herkennen aan de iets
lichtere grijstint rond de miniatuur. Je
klikt vervolgens op Sync en vinkt in
het dialoogvenster de te synchroniseren instellingen aan. Ten slotte klik je
op Synchronize (Synchroniseren). De
sneltoetscombinatie is [Ctrl]+[Shift]+[S]
(Windows) of [Cmd]+[Shift]+[S] (Mac).
Als je het dialoogvenster niet wenst te
zien, dan gebruikt je [Ctrl]+[Alt]+[S] of
[Cmd]+[Alt]+[S]. Lightroom synchroniseert dan automatisch de laatst aangevinkte instellingen.
Bij Sync selecteer je eerst de te synchroniseren foto’s. Deze knop deelt een
plaatsje met AutoSync. Je schakelt tussen beide met de kleine schakelaar links
op de knop. De knop is enkel zichtbaar
als je meerdere foto’s geselecteerd hebt.

1 Selecteer de bronfoto als eerste en
zorg ervoor dat die al de gewenste
bewerking heeft.
2 Houd de [Shift]-toets ingedrukt om
aangrenzende foto’s mee te selecteren
3 Niet-aangrenzende foto’s voeg je aan
de selectie toe door op de [Cmd]-toets
(Mac) of de [Ctrl]-toets (Windows) te
drukken. Je kan de geselecteerde
foto’s herkennen omdat ze in de Filmstrip een lichter kader hebben. De
meest (eerst) geselecteerde foto heeft
het lichtste kader.
4 Druk dan op de knop Sync, selecteer
de te synchroniseren instellingen en
klik op Synchronize.
• AutoSync: Bij AutoSync selecteer je eerst
alle foto’s die dezelfde bewerking moeten
krijgen. De bewerkingen die je op de
ene, in het centrale venster zichtbare
foto toepast, zullen automatisch op alle
foto’s uitgevoerd worden. Als je AutoSync
toepast op grote aantallen foto’s tegelijk, dan kan dit je systeem vertragen.
Indien je AutoSync gebruikt, mag je niet
vergeten het weer uit te zetten wanneer
je aanpassingen wil doen die enkel op
de meest geselecteerde (in het venster
zichtbare) foto betrekking hebben.
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Nieuw in
Lightroom 5
In tegenstelling tot vorige
versies van Lightroom, synchroniseert AutoSync nu ook
lokale aanpassingen (zoals
het verloopfilter) over meerdere foto’s tegelijk
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Case 28: de nieuwe regelaars van Process Version 2012 voor
bestaande gebruikers van Lightroom 3 of ouder (Pro-Case)
Met Lightroom 4 introduceerde Adobe een
– opnieuw – een nieuwe Process Version
(Verwerking), een nieuwe manier om rawbestanden te ontwikkelen. De verwerking is
niet veranderd van tussen Lightroom 4 en
Lightroom 5 – er kwamen enkel nieuwe gereedschappen bij zoals het Radial Filter en
Upright die gebruik maken van de bestaande instellingen - maar wie rechtstreeks
van Lightroom 3 (of ouder) de upgrade doet,
kan met deze case zijn kennis bijspijkeren.

(Hooglichten), Whites (Witte tinten).
Links: de ‘oude’ schuifregelaars van
PV2010. Rechts: de nieuwe van PV2012.
2 Het Basic (Standaard) paneel werd
gevoelig door elkaar geschud: sommige
schuifregelaars zijn verdwenen, nieuwe

Nieuwe en vernieuwde
controles
1 De belangrijkste nieuwigheid van Process Version 2012 is dat er nu vijf zones
in het histogram zijn in plaats van vier.
Van donker naar licht: Blacks (Zwarte
tinten), Shadows (Schaduwen),
Exposure (Belichting), Highlights

regelaars toegevoegd en sommige
bestaande regelaars gedragen zich
anders dan vroeger. De schuifregelaars
hebben ook nu ook allemaal een standaardwaarde nul die in het midden van

de schuifregelaar ligt. Lightroom-veteranen zullen eventjes moeten wennen,
maar zoals de volgende Case aantoont
is het de moeite meer dan waard!
De Brightness (Lichtsterkte)-schuifregelaar is verdwenen. Voortaan regel je
met Exposure (Belichting) de globale
helderheid van je beeld. De Highlight Recovery (Herstel) en Fill Light
(Invullicht) werden vervangen door de
krachtiger (en adaptatief, op basis van
de concrete beeldinhoud) werkende
Highlights (Hooglichten)- en Shadows
(Schaduwen)-schuifregelaar. Zwart- en
witpunt zet je voortaan met respectievelijk de Blacks (Zwarte tinten)- en de
Whites (Witte tinten) regelaar. Clarity
(Helderheid) behield zijn naam, maar
is bij gebruik in positieve hoeveelheden
(schuifregelaar naar rechts) nu nog
krachtiger zonder storende neveneffecten. Om hetzelfde effect als vroeger

Tijd om te wennen
Geef jezelf wat tijd om aan de veranderingen te wennen. Het is ongelooflijk wat de nieuwe regelaars uit
beelden tevoorschijn kunnen toveren.
Na een paar weken wil je niet meer
terug. Gegarandeerd!

Dankzij de nieuwe, zeer gerichte Highlights-schuifregelaar kon ik een vrij ruw masker schilderen om de verloren gegane hooglichten terug te krijgen. In PV2010 (of Lightroom 3) zou ik met de
‘breedspectrum’-schuifregelaars Exposure of Brightness een veel preciezer masker moeten hebben schilderen.
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te verkrijgen, zal je de regelaar minder
ver moeten schuiven. Clarity heeft wel
meer dan vroeger invloed op het globale
contrast, zodat je dat eventueel ook zal
moeten aanpassen.
3 De richting van de schuifregelaars uit de
Tone-(Tint)-sectie werd ook logischer:
wanneer je een schuifregelaar (behalve
Contrast) naar links schuift, verdonkert
het beeld, naar rechts maak je het lichter.
4 Er zijn ook meer lokale controles in het
verloopfilter en de aanpassingsborstel:
ook hier verdwijnt Brightness (Lichtsterkte) maar komen er Highlights
(Hooglichten), Shadows (Schaduwen),
Noise (Ruis) en Moiré bij. Vroeger moest
je met positieve Brightness of Exposure
schilderen om donkere partijen op te
helderen en met negatieve instellingen
om lichte partijen donkerder te maken.
Omdat beide regelaars echter een breed
bereik hadden, moest je heel precies
schilderen. Met de nieuwe Highlightsen Shadows-borstels kan je heel gericht

hooglichten respectievelijk schaduwen
aanpakken en hoef je minder precies te
schilderen, omdat het bereik zelf al een
stuk preciezer is.

Wat te doen met de oude
beelden?
Wanneer je een Lightroom 3-catalogus upgradet naar Lightroom 5, blijven foto’s die je
met vorige versies van Lightroom bewerkt
had, hun oude Process Version behouden.
Je hebt dus in Lightroom drie versies van
de controles: de oude (PV2003 en PV2010)
en de nieuwe (PV2012). Naargelang de PV
van je beeld, zie je dus een bepaalde serie
schuifregelaars. Behalve aan de schuifregelaars in het Basic-paneel, herken je ook
aan het bliksemicoontje rechts onderaan het histogram dat een foto een oude
Process Version heeft. Indien je die foto wil
omzetten naar de nieuwe PV, doe je dat via
Process (Verwerking) in het Settings (Instellingen) Menu – via deze optie kan je ook
terug naar een oudere Process Version – of

klik je op het uitroepteken. In dat laatste
geval verschijnt een dialoogvenster.
In dat dialoogvenster kan je dan kiezen om
enkel die foto (aangeraden) of alle foto’s
in de Filmstrip te updaten. Naargelang de
bewerking kunnen er sterke verschillen
optreden, dus aangeraden wordt om de
omzetting niet blindelings te doen en enkel
als je meer uit de foto wil halen dan met de
vorige versie van Lightroom kon. Laat foto’s
die je in LR3 bewerkt had met de vorige
PV 2010 en waar je tevreden over bent
met rust. Je kan er ook voor opteren om
de vorige verwerking in een Voor-en-Naweergave te tonen.
Nieuw gemaakte foto’s die je aan je catalogus toevoegt zullen standaard de meest
recente Verwerking 2012 krijgen.
Indien je 'oude' Lightroom 3 presets toepast
op beelden met PV2012, zullen deze beelden
terug volgens PV2010 verwerkt worden,
waardoor je de voordelen van de nieuwe
Process Version moet ontberen. Het kan dan
ook een goed idee zijn om van je favoriete
oude presets een '2012'-versie te maken…

Een bliksemicoontje geeft aan dat de foto nog een
oude verwerking heeft.
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Case 29: Lightroom's Basic (Standaard) panel: de 20/80 regel
Tijdens workshops pas ik vaak de fameuze 20/80-regel toe op
Lightroom: je kan volgens mij voor de meeste foto’s 80% van de
totale bewerking in Lightroom doen. Voor de finishing touches
(die laatste 20%) kan je dan Photoshop of plug-ins gebruiken,
maar die verhogen de tijd die je nodig hebt exponentieel. En zo
zou die laatste 20% je wel eens 80% van je totale bewerkingstijd
kunnen kosten.
Die 20/80-regel gaat overigens ook binnen Lightroom op voor het
Basic (Standaard)-Paneel: van alle panelen is dit het belangrijkste, en vaak kan je – zeker in de meest recente PV2012 – je foto
hier al grotendeels afwerken. We illustreren dit aan de hand van
deze ‘moeilijke’ foto. In zes stappen kunnen we deze foto redden. We volgen daarbij de volgorde die op pagina 163 aangeraden
wordt.
Dit is een probleemsituatie die vaak voorkomt wanneer je mensen
in tegenlicht fotografeert zonder invulflits te gebruiken. Belicht je
voor het venster, dan is de persoon te donker. Belicht je voor het
onderwerp, dan is buitenwereld overbelicht.

Het originele beeld.

Stap 1 Ik pas eerst de belichting en het contrast aan en kijk
daarbij naar de middentonen. De buitenwereld wordt nu
veel te helder, maar dat probleem pakken we in stap 2
wel aan.
Stap 2 Door de nieuwe Highlights (Hooglichten)-schuifregelaar
naar het minimum van -100 te schuiven, wordt de wereld
door de vensters van het busje weer zichtbaar.
Stap 3 De schaduwen in het busje worden opgehelderd met de
Shadows (Schaduwen)-regelaar.
Belichtings- en contrastaanpassing.

Recuperatie hooglichten
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Stap 4 De Whites (Witte tinten) wordt in dit voorbeeld onaangeroerd gelaten. Door de Blacks (Zwarte tinten) negatief
te verschuiven, geven we het beeld dat in stap 3 wat flets
geworden was, weer wat pit. Door de [Alt]- (Mac) of [Option]- (PC) - toets in te drukken terwijl ik met de Blacksschuifregelaar schuif, zie ik welke delen van het beeld
puur zwart zullen worden. Zo kan ik zorgen dat ik niet
overdrijf met de schuifregelaars.
Stap 5 Om het versleten karakter van het busje nog wat extra
in de verf te zetten, verhoog ik de Clarity (Helderheid)schuifregelaar.
Stap 6 De extreme aanpassingen hebben het beeld naar mijn
smaak iets teveel verzadiging gegeven en daarom verlaag
ik de verzadigingsregelaar.

Schaduwen opgehelderd, zwart- en witpunt ingesteld.

Alt (Mac) of Option (Win) - slepen met de regelaar van de Blacks (Zwarte
tinten) laat je toe het zwartpunt precies in te stellen.

Verhoogde Clarity (Helderheid) en verlaagde Saturation (Verzadiging)
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Case 30: de HDR-Look in Lightroom
Voor het immens populaire HDR (of High Dynamic Range
Imaging) heb je normaal meerdere belichtingen van hetzelfde onderwerp nodig. Met PV2012 kan je – indien het
histogram het toelaat – echter al ongelooflijk veel detail
puren uit één enkel beeld. Zo kan je een preset maken om
snel die ‘HDR-Look’ op je beelden toe te passen – in Lightroom. Daarnaast kan je ook ‘echte' 32 bit HDR bestanden in
Lightroom nabewerken. Meer daarover vind je in case 43 op
pagina 278.
Voor het effect zijn vooral de Highlights (Hooglichten)-,
Shadows (Schaduwen)- en Clarity (Helderheid)-schuifregelaars van belang. Ik leer je zelfs nog een leuke ‘advanced tip’ over hoe je een ‘turbo HDR-look’ kan creëren.

1

Stap 1 Het uitgangsbeeld
Dit is het uitgangsbeeld: een gewone JPG genomen
met een compactcamera. Het is arm aan contrast
maar het goede nieuws is dat het histogram noch
links noch rechts afloopt: we hebben dus veel informatie om mee te werken.
Stap 2 Highlights en Shadows
Kenmerkend voor de HDR-look is dat je zowel in
de schaduwen als in de hooglichten details ziet.
Daarvoor zet je de schuifregelaars voor hooglichten
en schaduwen op extreme, tegengestelde waarden:
respectievelijk -100 en +100. De waardes van de
andere Tone-regelaars van het Tone-Paneel zijn
eerder afhankelijk van de specifieke foto: in deze
contrastarme foto waar het histogram nogal rond
het midden geconcentreerd zit, heb ik het contrast
verhoogd en de zwarten flink verdonkerd om extra
contrast te krijgen, maar dat zal niet altijd nodig zijn
en bij foto’s die sowieso al meer contrast hebben
zelfs ongewenst.

2

Stap 3 Clarity (Helderheid) toevoegen
Een tweede kenmerk van de HDR-Look is het grote
lokale contrast, zodat alle texturen en structuren
nagelscherp lijken. Dat regel je met de Clarity
(Helderheid)-regelaar. Het effect op het hout is
verbluffend.
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Stap 4 De turbo-look
Indien je het Clarity-effect graag
nog sterker hebt bestaat er een
trucje: je kan met een borstel met
positieve clarity schilderen, maar
dat is omslachtig en bovendien kan
je de borstels niet in een ontwikkelpreset opslaan. Vandaar de
volgende techniek: activeer het
verloopfilter en maak een filter
halverwege de foto, van boven naar
onder. Zet de Clarity (Helderheid)
op +100. Klik nu op New en maak
een tweede verloopfilter, eveneens
halverwege de foto, maar van
onder naar boven. Zet de Clarity
ook hier op +100. Zorg dat de twee
overgangszones even breed zijn
en op dezelfde hoogte staan: zo
heffen de overgangszones elkaar
op (waar het effect van het ene
filter begint af te nemen, begint
het effect van het tweede filter toe
te nemen) en heb je eigenlijk één
groot filter gemaakt dat het effect
van de Clarity die je al in het Basic
(Standaard)-Paneel instelde, nog
eens verhoogt.

4

Stap 5 Een voorinstelling maken
Wil je dit effect in de toekomst nog
gebruiken, maak er dan een preset
van door te klikken op het plusteken in het Presets-paneel links.
Vink zeker Shadows, Highlights,
Clarity en de Graduated Filters
aan. De andere instellingen die we
hier veranderden zijn meer een
beeldspecifieke zaak dus zelfs al
vink je ze aan, dan zal je ze hoogstwaarschijnlijk toch per foto moeten
bijsturen.
Als je eenmaal een preset aangemaakt hebt, kan je hem probleemloos op andere beelden toepassen.
Uiteraard kan je je beeld nog verfraaien met een vignet, filmkorrel
of andere effecten.
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Case 31: Soft Proofing (Elektronische proef) en kalibratie
Een scherm en een printer gebruiken totaal
verschillende technologieën om een beeld
op te bouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een beeld dat er op het scherm
prima uitziet, in de realiteit van de print durft
te ontgoochelen. Soft Proofing is een techniek om op het scherm, via software, al een
voorvertoning te krijgen van hoe de foto er
op het outputmedium (meestal een print) zal
uit zien. De bedoeling is dat je dan voor het
printen de foto nog kan bijsturen om print en
scherm beter op elkaar af te stemmen.
Soft proofing moet gezien worden als een
onderdeel van een gecalibreerde workflow
die uit drie delen bestaat:
1 Schermcalibratie. Het heeft totaal geen
nut om softproofing te gebruiken indien
je scherm niet gecalibreerd is. Je kan bij
wijze van spreken beter een goedkope,
gecalibreerde monitor gebruiken dan
een dure die niet gecalibreerd is. De
nieuwste calibratietoestellen, zoals de
ColorMunki Display van X-Rite, meten
zelfs de lichtsterkte en de kleurtemperatuur van het omgevingslicht en
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passen het beeldscherm daaraan aan.
2 Het eigenlijke softproofen, dat hieronder
besproken wordt.
3 De keuze van het juiste ICC-profiel in de
Print (Afdrukken) Module voor wie zelf
afdrukt, of de keuze van het juiste profiel
tijdens het exporteren wanneer je de
foto’s niet zelf afdrukt.
Soft-Proofing gebeurt in de ontwikkelmodule als volgt:
1 Selecteer de foto die moet gesoftproofd
worden.
2 Druk op de S-toets of vink Soft Proofing (Elektronische proef) 1 aan in de
taakbalk. Het Histogram verandert nu in
Soft Proof (Elektronische Proef).
3 Klikken op het monitor-icoontje 2 links
bovenaan toont je de kleuren die buiten
het bereik van je eigen monitor zijn.
Hier ben je dus eigenlijk ‘blind’ aan het
werken.
4 Klikken op het printer-icoontje rechts
bovenaan 3 toont de kleuren die buiten
het bereik van je printer en papier liggen,
op basis van het papier- en printerprofiel
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Met de ColorMunki Photo van X-Rite kan je niet
alleen je scherm calibreren, maar ook je printer.

dat je naast Profile (Profiel) 4 gekozen
hebt. Softproofing gebeurt altijd in functie van een profiel. Dat profiel is specifiek
voor het papier en de printer waarop
je wil gaan printen, en vind je terug op
de website van de papierfabrikant. De
grote, bekende papierfabrikanten zoals
Ilford, Hahnemuehle en Epson hebben
profielen online gezet voor hun papieren
in combinatie met de meest courante
fotoprinters van Epson, HP en Canon.
Je vindt daar ook hoe je die profielen,
eenmaal gedownload, moet installeren.
Indien er geen profielen zijn, kan je met
een aangepast calibratietoestel, zoals
bijvoorbeeld X-Rites ColorMunki Photo
(waarmee je ook je monitor kan calibreren), zelf printprofielen gaan maken.
In dit voorbeeld ben ik van plan om
de foto af te drukken op een Epson
2880-printer op Hahnemuehle FineArt
Baryta-papier. Vandaar dat ik het bij de
papierfabrikant gedownloade profiel
HFA_Eps2880_PK_FABaryta selecteerde
in de lijst.
Intent 5 heeft te maken met hoe kleuren die buiten bereik (‘out of gamut’)
zijn, behandeld zullen worden. Bij
Perceptual (Perceptueel) worden alle
kleuren dan ‘opgeschoven’ tot de ‘out of
gamut’-kleuren binnen het afdrukbare
bereik van de printer komen te liggen.
Doordat alle kleuren aangepast worden,
blijven onderlinge verschillen beter
bewaard dan bij Relative’ (Relatief),
waar enkel de ‘out of gamut’-kleuren
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5

6

7

8

9)

teruggeschaald worden tot het printbare
bereik van de printer. Voor de meeste
fotografische toepassingen is Perceptual een goed uitgangspunt.
De optie Simulate paper and ink (Papier
en inkt simuleren) 6 zal – bij benadering
– proberen op je scherm te tonen hoe de
print eruit zal zien. Daarbij wordt ook de
intensiteit van de witruimte rond je foto
aangepast aan het gekozen profiel. Zo
poogt Lightroom de lagere reflectie van
bepaalde papiersoorten te simuleren.
In het centrale venster zie je welke
gebieden van je foto voor de gekozen
papier/inkt-combinatie een probleem
opleveren.
Je kan dan de foto bewerken totdat
hij wel binnen het afdrukbare bereik
past. In dit voorbeeld zijn er verschillende opties: A) de verzadiging met
het TAT-gereedschap verlagen in het
HSL-paneel. B) met een borstel met
lagere verzadiging schilderen over het
probleemgebied.
Omdat de wijzigingen die je doorvoert,
eigenlijk bedoeld zijn voor dat specifieke
gebruik van die foto op die papier/inktcombinatie, heeft Lightroom een interessante optie: nadat je het beeld aangepast
hebt, zal Lightroom je vragen of je het
originele Master-bestand wilt aanpassen,
of een Virtuele Kopie wil maken. In dat
laatste geval worden de wijzigingen die je
aanbracht om de foto binnen het bereik
te krijgen, niet toegepast op het origineel
maar op een Virtuele Kopie die als Copy
Name (Naam kopie) meteen het profiel
meekrijgt. Handig!
De Before/After weergave vergelijkt nu
de niet-geprofileerde bewerkte versie
(Current State / Huidige staat) met
de geprofileerde vesie van de foto maar
je kan ook vergelijken met de Before
State (Staat Voor) weergave 7.
Nieuw in Lightroom 5 is dat de voor-enna weergave nu veel logischer is: voortaan vergelijkt deze namelijk het beeld
zonder het gekozen profiel links met
hetzelfde beeld, gecorrigeerd volgens
het gekozen profiel rechts.

Softproofen in RGB
Je kan in Lightroom enkel softproofen met RGB-profielen, zoals degene die gebruikt
worden bij inkjet-printers. Softproofen met CMYK profielen is niet mogelijk. Lightroom kan overigens beelden in CMYK importeren, en je kan CMYK-beelden met
behoud van het profiel van Lightroom naar Photoshop sturen, maar het bewerken in
Lightroom van CMYK-beelden kan tot ongewenste resultaten leiden.

225

7 De DevelopIn(Ontwikkelen)
de praktijk – Case
Module
31

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Case 32: Video in Lightroom
Smart Collection
Lightroom heeft standaard een Smart
Collection Video Files (Videobestanden) die al je video’s handig samenbrengt, ongeacht in welke map ze
fysiek staan.
Video’s kunnen enkel bewerkt worden
met het Quick Develop-Paneel in
de bibliotheekmodule. Wanneer je
probeert een video te openen in de
Develop Module, krijg je een melding
dat de video niet ondersteund wordt.
Via een omweg is het toch mogelijk om ontwikkelinstellingen uit de
Develop Module (deels) op video’s toe
te passen.

Alhoewel Lightroom nog altijd verre van
een Première of Première Elements is, kan
je al sedert Lightroom 4 met het pakket
wat basis-videobewerking doen. Lightroom
huldigt daarbij hetzelfde niet-destructieve
principe als voor fotobewerking. De originele video blijft, net zoals de originele
raw-file bij fotobewerking, onaangetast en
de wijzigingen die je aanbrengt worden als
instructiesets bijgehouden in de database.
Het is pas wanneer je de video exporteert,
dat die instellingen toegepast worden op de
geëxporteerde kopie in het videobestandsformaat van je keuze. Net zoals bij foto’s
kan je ook Virtuele Kopieën maken van
video’s om te experimenteren met alternatieve bewerkingen.
In deze Case tonen we je de belangrijkste
opties m.b.t. videobestanden.
Hier volgt een overzicht van de controlemogelijkheden: De play-knop 1 speelt de
video af en verandert tijdens het afspelen
in een pauze-knop. Je kan ook met de

 Links onderaan in de rasterweergave zie je
de lengte van de videoclip. Wanneer je de muis
horizontaal beweegt over de videominiatuur,
dan kan je vlug door je video ‘hoverscrubben’ in
de rasterweergave.
 Dubbelklikken op een video opent hem in
een groter venster in de bibliotheekmodule en
geeft je niet alleen de mogelijkheid om hem af
te spelen, maar ook om de video in te korten
door begin- en eindpunten op te slaan, om één
bepaald beeld als poster frame op te slaan of
specifieke beelden als foto’s op te slaan.
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spatiebalk pauzeren. De afspeelkop 2 geeft
aan waar de video zich op dat moment
bevindt. Je kan de afspeelkop ook verslepen op de tijdlijn om snel naar een bepaald
deel van de video te gaan. 3 opent een
keuzemenu met twee opties: Set as Poster
Frame (Posterframe instellen) laat je het
frame kiezen dat de film voorstelt in de
rasterweergave. Capture Frame (Frame
vastleggen) laat je toe om een beeld tot een
foto (in JPG) om te vormen, die dan onmiddellijk aan je catalogus toegevoegd wordt
in dezelfde map als het videobestand. 4
opent een venster waarmee je de video-inen -uitpunten kan instellen. Op die manier
kan je je video ‘croppen’ in de lengte.

Pauze
De knop 4 is enkel actief wanneer de
film gepauzeerd is.
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In- en uitpunten zetten kan op twee manieren:
door de icoontjes 5 en 6 naar rechts, respectievelijk links te slepen of door gewoon de
afspeelkop op een bepaalde plaats in de video
te zetten en [Shift]+[I], respectievelijk [Shift]+[O]
te kiezen. Met de knoppen 7 en 8 ga je één
frame vooruit respectievelijk achteruit.

Blacks (Zwarte tinten) en de Tone Curve
(Kleurtintcurve). Je kan ook in het HSLpaneel werken. Herinner je je die scène
uit de film ‘Schindler’s List’, waarbij een
rondlopend kind volledig in zwart-wit
was gefilmd, behalve het rode jasje?
Dat kan je nu simuleren in Lightroom,

In het onderdeel Video van het exportdialoogvenster stel je het videoformaat en -kwaliteit
in. Het DPX formaat wordt aangeraden indien
je je video nog verder wil bewerken in Adobe
Première.

Je kan je bewerkte video exporteren in
het exportdialoogvenster (zie pagina 284):
net zoals bij foto’s exporteer je een kopie
waarop je aanpassingen toegepast werden.
Bij het exporteren kan je het bestandsformaat kiezen (origineel of volgens de H.264standaard) en ook de kwaliteit.
Video kan ook via Publish Services geëxporteerd worden naar Facebook of andere
compatibele services voor publiceren.
Een zwart-witconversie die enkel het rood nog
in kleur zal laten.

Behalve je clip inkorten, kan je in het panel
Quick Develop (Snel Ontwikkelen) de film
ook aanpassen: de bewerkingen die niet
beschikbaar zijn (zoals Highlights, Shadows, Whites en Blacks), worden donkergrijs weergegeven.

door in het HSL-paneel alle tonen te
desatureren behalve het rode kanaal.
3 Sla de bewerkingen op als een preset
(voorinstelling) in het linkerpaneel van
Lightroom’s ontwikkelmodule.
4 Keer nu terug naar de Bibliotheekmodule, selecteer je video en pas in het
Quick Develop-paneel de preset die je in
de Develop Module gemaakt hebt, toe op
je video.

Niet toepasbare
instellingen
Niet alle instellingen van de Develop Module die je in een preset giet,
zijn toepasbaar op video’s. Wanneer
je preset instellingen bevat die niet
toegepast kunnen worden, verschijnt
dit dialoogvenster. De preset zal dan
op je video toegepast worden en de
instellingen die niet mogelijk zijn worden gewoon genegeerd.

Via een geavanceerde omweg kan je je
videoclip echter nog meer bewerken: dit
doe je als volgt:
1 Maak eerst van een representatief
frame van je video een foto via de Capture Frame-optie.
2 Open deze JPG in de ontwikkelmodule en bewerk hem naar wens. In
de ontwikkelmodule kan je veel meer
zaken aanpassen dan je in Quick Develop kan, zoals Whites (Witte tinten),
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Case 33: Crop ’til you drop!

Enkel verhoudingen

Je activeert het uitsnedegereedschap door
op knop 1 te klikken of via de sneltoets [R].
Deze laatste werkt ook om uit een andere
module rechtstreeks naar het Crop-gereedschap te gaan. In de vervolgkeuzelijst onder
2 kan je één van de voorgeprogrammeerde
verhoudingen selecteren. Je kan echter ook
via Enter Custom (Aangep. waarde inv.) je
eigen verhoudingen instellen. Een nuttige
verhouding is bijvoorbeeld 2:1, om foto's op
een dubbele aflopende pagina (spread) in
een vierkant fotoboek tot hun recht te laten
komen.

Van portret naar
landschap
Terwijl het uitsnedegereedschap actief
is, kan je door te drukken op de X-toets
(van eXchange) wisselen tussen een
horizontale en een verticale uitsnede
van een foto.

Als je een reeks foto’s bijgesneden hebt
volgens wat esthetisch goed is en je deze
later nog eens wilt bijsnijden naar een
vaste verhouding (bijvoorbeeld 1:1 voor een
boek of 16:9 voor een televisiescherm), dan
voer je deze crops het beste uit op virtual
copies. Anders verlies je de oorspronkelijke
uitsnede die je gemaakt had. Wat het nut
van de custom 89 x 59-preset is, leer je op
het einde van hoofdstuk 8.
Het gereedschap Crop laat je toe een nietdestructieve uitsnede te maken. Dit wil
zeggen dat je de uitsnede altijd ongedaan
kan maken. Net als alle andere instructies
wordt de uitsnede bijgehouden in de metadata van je Catalog. Lightroom gooit de
weggesneden pixels dus niet definitief weg.
Als je het gereedschap Crop activeert door
op 1 te drukken, dan verschijnt de Crop
Overlay (Bedekking uitsnijdhulplijn) rond
de omtrek van de foto. Deze neemt standaard dezelfde verhouding aan als de foto.
Je kan dan deze Crop Overlay:
• roteren: klik net buiten één van de
hoeken, houd de muisknop ingedrukt en
sleep (A),

Nieuw in Lightroom 5
Je kan nu meerdere uitsnedes tegelijk in het Crop-venster projecteren
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• herschalen: sleep de cursor op de hoeken en houd de muisknop ingedrukt (B),
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In tegenstelling tot het cropgereedschap van Photoshop kent deze Crop
Tool geen eenheden, enkel verhoudingen.

• herpositioneren: klik binnen de hoeken,
houd de muisknop ingedrukt en sleep (C).

Als je de [Shift]-toets ingedrukt houdt of
op het slotje 3 geklikt hebt, dan volgt je
uitsnede de verhouding van de originele
foto. Door op de knop 8 te drukken kan je
ook rechtstreeks een uitsnede maken door
te klikslepen over de foto die je wenst bij te
snijden.
De standaard Crop Overlay verdeelt je
foto via twee horizontale en twee verticale
hulplijnen in negen vakken met vier snijpunten. Volgens de compositietheorie zet
je belangrijke onderdelen van een foto het
beste op één van de vier snijpunten. Dit is
uiteraard geen dogma, maar vaak wel een
mooi vertrekpunt. Vaak zal je foto er sterker
door worden. Lightroom heeft echter nog een
aantal andere Crop Overlays, waaronder een
spiraalvormige, gebaseerd op de theorieën
van Fibonacci. Druk herhaaldelijk op [O] om
de andere compositiehulplijnen op te roepen.
Twijfel je tussen verschillende Crop Overlays? Nieuw in Lightroom 5 is dat je voortaan verschillende verhoudingen tegelijk
kan projecteren over je foto. Dat doe je door
het nieuwe commando Tools > Crop Guide
Overlay > Aspect Ratios (Gereedschappen
> Bedekking uitsnijdhulplijn > Verhoudingen) in te schakelen. Net zoals vroeger kan
je dan met de [O] -toets door de verschillende bedekkingen schakelen. Via de menu-
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Je kan nu het effect van meerdere uitsnedes tegelijkertijd simuleren.

opdracht Tools > Crop Guide Overlay
> Choose Overlays to Cycle (Gereedschappen > Bedekking uitsnijdhulplijn
> Overlays kiezen om te doorlopen)
kies je welke overlays doorlopen zullen worden wanneer je op de O toets drukt.
Met de schuifregelaar Angle (Hoek) 5 kan
je een scheve horizon rechtzetten. Dit gaat
echter nog vlotter met het liniaaltje van
de Straigthen Tool 4. In de foto hierboven
stond de horizon wat scheef. Om hem recht
te zetten, volg je dit stappenplan:
1 Klik op het gereedschap Straighten
(Rechttrekken): het icoontje verandert in
een gele waterpas.
2 Klik op het uiteinde van een lijn in de foto
die eigenlijk recht moet zijn, bijvoorbeeld
de linkerkant van de horizon of de bovenkant van een muur.
3 Terwijl je de muisknop ingedrukt houdt,
sleep je de waterpas naar het andere uiteinde van de lijn die je recht wilt maken.
4 Laat de muisknop los. De uitsnede zal nu
automatisch zo georiënteerd zijn dat de
horizon recht komt te staan.

Je kan aanvinken welke ratio’s weergegeven worden via Tools > Crop
Guide Overlay > Choose Aspect Ratios (Gereedschappen > Bedekking
Uitsnijdhulplijn > Verhoudingen kiezen)

5 Druk dan [Enter] om de verandering toe
te passen.
Uiteraard kan je voortaan ook de Level
(Niveau) knop van het nieuwe Upright
proberen: deze poogt automatisch scheve
horizonten recht te trekken en zal in vele
gevallen sneller werken (zie pagina 244).
Constrain to warp (Behouden voor verdraaien) 9 snijdt de grijze zones weg die
ontstaan door het roteren van de foto of het
uitvoeren van perspectiefcorrecties in het
tabblad Manual van het paneel Lens Corrections. Met de knop Reset 6 (Opnieuw
instellen) maak je een uitsnede ongedaan
en herstel je de foto naar zijn oorspronkelijke verhouding en inhoud. De knop Close
(Sluiten) 7 ten slotte sluit het gereedschap.

Meerdere foto’s
Wanneer het uitsnede-gereedschap
actief is, ga je met [Cmd] / [Ctrl] +
rechterpijl naar de volgende foto in
de Filmstrip, terwijl het uitsnedegereedschap actief blijft. Zo kan je
de uitsnede van meerdere foto’s snel
bijsturen.

Laatst toegepaste
verhouding
Als je [Shift]+[A] indrukt terwijl de
Crop Overlay zichtbaar is, dan zal het
gereedschap de laatst toegepaste
verhouding aannemen.
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Case 34: Zwart-witconversie in Lightroom
Goede zwart-witconversies maken was jarenlang het werkterrein van Photoshop. Nu
kan je ook in Lightroom indrukwekkende
zwart-witconversies maken. Hieronder vind
je een paar tips om tot indrukwekkende
resultaten te komen:
• Fotografeer altijd in kleur, zelfs als je
enkel een zwart-witfoto wilt maken. Je
camera maakt de omzetting naar zwartwit volgens een bepaalde standaardformule. Als de kleurinformatie verdwenen
is, dan kan je zelf niet meer op het conversieproces ingrijpen. Je kan dan enkel
nog het contrast aanpassen, niet meer
de weergave van de individuele kleuren.
• Houd bij het fotograferen al rekening
met de omzetting naar grijs: een model
met een groene trui op een blauwe
achtergrond zal je achteraf meer vrijheid geven dan een model met een
huidkleurige trui op een huidkleurige
achtergrond. Hoe meer verschillende
kleuren in je foto, hoe meer je de zwartwitconversie kan sturen!
• De minst interessante manier om een
foto naar zwart-wit te converteren is
door de schuifregelaar Saturation
(Verzadiging) in het Standaard paneel
op -100 te zetten.
• Je werkt beter met de Zwart-witconversie in het paneel HSL / Kleur /
Zwart-wit. De automatische conversie
die Lightroom geeft wanneer je op de
B&W (Zwart-wit)-toets drukt geeft vaak
een mooi vertrekpunt.
• Met de acht verschillende schuifregelaars kan je nu exact gaan bepalen hoe
donker- of lichtgrijs bepaalde kleuren
weergegeven worden. Ook hier kan je de
Target Adjustment Tool (Doelaanpasser) gebruiken om rechtstreeks in
je beeld op een bepaalde kleur te klikslepen om die kleur lichter of donkerder
te maken (zie pagina 167).
• Geven de schuifregelaars, zelfs op hun
extreme stand, nog niet wat je wil?
Experimenteer met de witbalansinstellingen of de regelaars in het Camera

Je ziet hier de originele foto.
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Dit is een omzetting naar grijswaarden door de
slider Saturation op -100 te zetten. Het resultaat
is flets en de huidtinten zijn te donker.

De foto na grijswaarde-omzetting
in Lightroom, waarbij de muur
flink donkerder gemaakt werd met
de Target Adjustment Tool.

Calibration Panel in combinatie met
je zwart-witconversie om bijvoorbeeld
dramatisch donkere luchten te krijgen.
• Een zwart-witprint was vroeger niet compleet zonder ‘doordrukken en tegenhouden’: het lichter of donkerder maken van
delen van een foto om het oog van de kijker beter door de foto te leiden. In Lightroom kan je dat doen met het verloopfilter
of de aanpassingsborstel: schilder met
negatieve belichting om bepaalde delen
donkerder te maken (doordrukken) en
met positieve belichting om delen lichter
te maken (tegenhouden). Werk met een
lage flow en meerdere borstelstroken over
elkaar voor een natuurlijker resultaat. De
nieuwe Highlights- en Shadows-borstels
werken zelfs nog gerichter wanneer je
enkel die specifieke zones wenst lichter of
donkerder te maken.
• Geef je foto desgewenst een kleurtint in
het paneel Split Toning (Gesplitste
tinten.)
• Werk het geheel helemaal af met een
mooie, verweerde negatiefrand. Zo zorg
je ervoor dat je foto eruit ziet alsof hij zo
uit de analoge doka komt. In de hoofd-

Vervolgens werden een aantal lokale
aanpassingen geschilderd: de lippen
werden donkerder gemaakt, er werd
meer contrast en scherpte in het haar
gebracht, het gezicht kreeg minder
clarity, de armen en schouders zijn
gedeeltelijk donkerder gemaakt om
ze smaller te laten lijken, enzovoort.

stukken 8 en 12 krijg je informatie over
het toevoegen van randen.
• In sommige gevallen kan je een nog
rijker zwart-witbeeld krijgen door twee
conversies te maken: een waarbij je
zorgt voor detail in de schaduwen en
een waarbij je voor detail in de hooglichten zorgt. Deze laat je dan in Photoshop
met laagmaskers in elkaar overvloeien.
In hoofdstuk 8 krijg je hier een voorbeeld van in de Case Nep-HDR.
• Wanneer je vaak zwart-witconversies
maakt, zijn er een aantal betalende opties de moeite van het verkennen waard:
de eerste is XeL toolkit B&W (www.xequals.com/blog): dit is een uitgebreide
reeks van Lightroom-voorinstellingen
die je tot in het oneindige kan combineren om foto’s naar zwart-wit te converteren in Lightroom. De andere drie zijn
B&W Effects van Topaz Labs, Perfect
Black & White van onOne software en
Silver Efex Pro van Nik Software: die
laatste plug-in wordt kort toegelicht
in het plug-ins-hoofdstuk (8). Voor
sommige van deze plug-ins kan je een
kortingscode vinden op www.morethanwords.be/discounts.html.

Met enkele ruwe borstelstreken
van de Adjustment Brush werd een
vignette geschilderd. Dit komt vaak
natuurlijker over dan de standaard
vignettering (paneel Effecten).
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Ten slotte werd in de Print Module
een negatiefrand uit de oude doos
toegevoegd. Alle bewerkingen werden in Lightroom gedaan in minder
dan drie minuten.
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Case 35: Zwart-wit met kleuraccenten

Het is mogelijk om in Lightroom een foto
naar zwart-wit om te zetten en slechts een
gedeelte ervan in kleur te laten. Het is een
techniek die vooral vroeger vaak toegepast
werd in huwelijksalbums: het bruidsboeket
werd in kleur gelaten, en de rest van de foto
werd in sepia of zwart-wit gezet. Voor zaken
die ingewikkelde selecties vereisen, werk
je toch beter met Photoshop. Je maakt
dan een zwart-wit aanpassingslaag en
schildert in het laagmasker met zwart over
het gedeelte dat weer kleur moet krijgen.
Ook het hierboven vermelde Silver Efex Pro
heeft een handige optie om snel en zonder
maskers dit soort zaken te doen.
Hieronder lees je hoe je het voor eenvoudiger zaken, rechtstreeks in Lightroom kan
doen. In dit voorbeeld willen we de foto naar
zwart-wit converteren, maar de adelaar
moet zijn gouden kleur behouden. Er zijn
twee mogelijkheden:

Schilder met een zo groot mogelijke borstel met verzadiging -100 in enkele penseelstreken over
het beeld om de foto volledig te desatureren. Omdat deze foto nog volgens de oude Process Version
2010 bewerkt werd, zie je hier andere schuifregelaars voor de borstel dan die van Process Version
2012.

te overschilderen met de borstel. Dat
lukt hier natuurlijk niet, omdat je dan de
adelaar zou desatureren! In tegenstelling tot Photoshop, laat Lightroom je
niet toe om een masker te inverteren.
Er bestaat echter een kleine omweg:

Met de
aanpassingsborstel
1 Activeer de aanpassingsborstel ([K]toets) in de ontwikkelmodule.
2 Een eerste optie is om de saturatie op
-100 te zetten en dan alles behalve de
adelaar te overschilderen. Vaak is het
echter intuïtiever en gemakkelijker om
het voorwerp dat in kleur moet blijven,

Lightroom 5 ontmaskerd

3 Zet de Adjustment Brush op maximale
grootte, minimale Feather (Doezelaar)
en zet Flow (Stroom) en Density (Dichtheid) ook op hun maximum.
4 Je krijgt nu een gigantische borstel, die
bijna zo groot is als de foto zelf. En dat is
de bedoeling!
5 Zet de verzadiging op de Adjustment
Brush op -100 en schilder met één of
twee penseelstreken de foto volledig
naar grijswaarden. Normaal is dit niet
onze favoriete manier om een conversie
naar grijswaarden te doen, maar met
de Adjustment Brush is er geen andere
mogelijkheid. Als het resultaat wat flets
uitvalt, dan kan je altijd lokaal (in de
borstel) of globaal (in het Standaardpaneel) het contrast aanpassen.

Zet de borstel op Eraser en schilder het onderwerp dat in kleur moet blijven terug.
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6 Selecteer de Eraser Brush (naast de
presets A en B), zet die op een passende waarde voor feather en grootte en
schilder over het voorwerp dat in kleur
moet blijven. De Eraser Brush schildert
immers het masker weer weg en laat de
kleur opnieuw doorschijnen.
Zorg er wel voor dat je nog steeds in het
oorspronkelijke masker aan het schilderen
bent met de Eraser Brush: je kan dat zien
doordat er een zwart bolletje staat in het
cirkeltje dat het masker grafisch voorstelt.
Soms volstaat het om Auto-mask aan te
zetten terwijl je schildert.

Met het HSL/Color/
Black&White-paneel
Je kan een veel sneller – maar minder
nauwkeurig – resultaat krijgen door in
het onderdeel Saturation van het paneel
HSL alle schuifregelaars (behalve die van
het betreffende kleur) op -100 te zetten.
Je hoeft dan geen aanpassing te schilderen. Dit werkt uiteraard alleen wanneer
de te behouden kleur maar op één plaats
voorkomt. Komt de kleur ook op andere ongewenste plaatsen voor, dan kan je met een
lokale aanpassingsborstel die je op volledig
negatieve verzadiging ingesteld hebt, het
kleurrestant daar lokaal wegpoetsen.
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Case 36: Praktische toepassingen van het Radial Filter
Het Radial Filter als vignet

 Ik volg deze workflow voor mijn nabewerking:
ik begin bij de algemene globale controles in
Lightroom (met andere woorden alles tussen
het Basic Panel en Camera Calibration) en eindig – soms maar lang niet altijd – in Photoshop.
Indien ik lokale correcties moet doen, probeer
ik dat eerst via het globale HSL-paneel. Daarna
gebruik ik het lineaire of radiale verloopfilter.
Deze aanpassingen laten zich immers makkelijker synchroniseren met andere beelden dan de
aanpassingsborstel. Vooraleer ik een beeld naar
Photoshop haal, ga ik na of er geen plug-in is
die het werk sneller of beter kan doen.

Zoals op pagina 206 vermeld, beïnvloedt het
Radiaal filter standaard de buitenkant van de
cirkel of ellips. Dat maakt het handig om het
te gebruiken als een niet-gecentreerd vignet.
Wanneer je vaak zulke vignetten wil gebruiken, kan het tijdsbesparend zijn om
een aantal vignetteringspresets aan te
maken. Ik heb het hier niet over de radiale
filterpresets (die combinaties van filter- of
borstelinstellingen opslaan en die je in de
rechterkant van de Ontwikkelmodule aantreft, zie pagina 172), maar over de echte
ontwikkelpresets van de linkerkant van de
Ontwikkelmodule. In tegenstelling tot een
filterpreset onthoudt een ontwikkelpreset
niet alleen de instellingen van het filter,
maar ook de exacte locatie. Door te klikken
op de gepaste preset wordt je vignet onmiddellijk op je foto toegepast. Het enige wat je
misschien nog moet doen is het filter een
beetje van plaats of oriëntatie veranderen.

 Gebruik je vaak radiale filters als vignetten,
maak dan een paar presets.

 Hier gebruikte ik het Radial filter om de omgeving rond het slot te vignetteren, zodat de aandacht
beter naar dat slot gaat. Een klassiek vignet uit het Effecten-paneel zou het slot zelf teveel verdonkeren. Zoals je kan zien kan je het filter ook roteren 1. Om dat te doen verplaats je de muiscursor
tot net buiten de omtrek van het filter: hij verandert dan in het rotatiesymbooltje. Door naar links
of rechts te klik-slepen kan je het filter tegen de klok in, resp. met de klok mee roteren. Het gebied
onder het histogram 2 toont je een voor/na-helderheidsvergelijking van de pixel onder je cursor.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Behalve het gebruik van het Radial Filter
als een klassiek vignet dat de randen van je
beeld verdonkert (of net lichter maakt), zijn
er nog een aantal andere toepassingen te
bedenken:
• Je kan de randen van je beeld vervagen
door negatieve waardes voor Clarity (Helderheid) en/of Sharpness
(Scherpte) te gebruiken en op die manier een soft-focus effect te creëren dat
de aandacht van de kijker meer naar het
scherpe deel van het beeld trekt. Wanneer je negatieve Sharpness gebruikt,
zal je meer beperkte scherptediepte
simuleren terwijl negatieve Clarity meer
op een soft focus filter lijkt. De esthetiek
van beide verschilt dus. Gebruik degene
die je zelf het mooiste vindt. Indien
je je beeld echt wil vervagen, moet je
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Sharpness op -50 of minder instellen.
Hogere waardes verminderen immers
enkel de aangebrachte verscherping van
het Details paneel.
• Indien je net op maximale scherpte aan
de randen uit bent, zou je positieve waardes voor Sharpness kunnen gebruiken
om zo de typische randonscherpte, die
een optisch gebrek is waar de meeste
lenzen in min of meerdere mate last van
hebben, tegen te gaan. Ook hier zou je
weer een ontwikkelpreset kunnen maken die je dan gemakkelijk kan toepassen op andere beelden die met dezelfde
lens gemaakt werden. Je zou zelfs een
Slimme Verzameling kunnen opzetten
die alle foto’s die met een specifieke lens
gemaakt werden, voor je bijhoudt.

Het Radial Filter als
gereedschap om snel en
efficiënt door te drukken,
tegen te houden en nog
veel meer
Zoals op pagina 208 aangegeven, kan je
het Radial Filter ook gebruiken om net de
binnenkant van de cirkel of de ellips die je
tekent, te beïnvloeden. Dat doe je door het
selectievakje Invert Mask aan te vinken. Op
die manier wordt het een ideaal gereedschap om snel onderwerpen in je foto
die min of meer elliptisch van vorm zijn,
lichter te maken, donkerder te maken of te
verscherpen.
Het feit dat je een bestaand Radial Filter
makkelijk kan dupliceren (via [Cmd][Option]-slepen / [Ctrl]-[Alt]-slepen) betekent dat je het ook goed kan gebruiken om
gezichten in een groepsfoto aan te pakken:
corrigeer er één en dupliceer je filter naar
het volgende gezicht. Het enige wat je misschien nog hoeft te doen is de vorm, grootte
of rotatie nog wat veranderen.
Portretfotografen kunnen het Radial Filter
gebruiken om snel wat extra warmte aan
een gezicht toe te voegen (door een filter
met een lichtjes warmere Temperature-

 Ik vervaagde de zone rond het gezicht via een Radial Filter met Clarity en Sharpness op -100.
Door te [Cmd]-[Option] (Mac) / [Ctrl]-[Alt] (Win) klikken in het eerste filter, dupliceerde ik het
op-de-plaats. Dit versterkte het effect. Wanneer je zo’n filter dupliceert en je wil het eerste filter
aanpassen, moet je tijdelijk het tweede filter even uit de weg schuiven om het vorige filter te kunnen
selecteren en aan te passen. Een beetje onhandig, maar zo is het nu eenmaal!

 In dit beeld wilde ik de gezichten van de drie mannen ophelderen. Ik maakte een eerste Radial
Filter voor de persoon links in beeld en dupliceerde dat twee maal voor de andere twee mannen.
Een borstel zou hier veel meer werk betekend hebben. Houd er rekening mee dat je normaal maar
de omtrek van één filter tegelijk kan zien. Deze schermafdruk werd samengesteld om je de flow van
de nabewerking te tonen.

instelling te gebruiken). Of wat dacht je van
een Radial Filter met positieve Highlights,
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Saturation en Clarity om snel de ogen in
een portret wat te verlevendigen?
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 Indien je veel Radial Filters aanmaakt, heb je op
de duur veel pinnetjes op je scherm die de leesbaarheid van je beeld in het gedrang kunnen brengen.
Een druk op de H-toets verbergt ze. Nogmaals op
[H] drukken roept ze terug op. Indien Show Edit Pins
(Bewerkingspunten tonen) ingesteld is op Auto (Automatisch), zullen de pins automatisch onzichtbaar
worden wanneer je je met de muiscursor buiten het
centrale Content Window begeeft.

 Ik gebruikte een relatief groot Radial Filter om de Clarity op het gezicht van de man te verscherpen (om zijn karaktervolle gezicht nog wat extra sprekend te maken) en twee kleinere filters met
extra Sharpness en Exposure ter hoogte van de ogen. Ik maakte eerst het filter voor het eerste oog
en dupliceerde dat via [Cmd]-[Option]-slepen / [Ctrl]-[Alt]-slepen (Win) naar het tweede oog.

Een Radial Filter verwijderen doe je op dezelfde manier als met het verloopfilter of de
aanpassingsborstel: je selecteert de pin en
drukt op de [Delete] of [Backspace]-toets.
De Reset (Opnieuw instellen)-knop in het
paneel Radial Filter (niet te verwarren met
de Reset-knop onderaan rechts de Ontwikkelmodule) wist alle Radial Filters ineens.

Het Radial Filter voor
gezichtsmodellering

 Vergeet niet dat je zeer specifieke helderheidsniveaus kan beïnvloeden indien je je schuifregelaars verstandig kiest en/of combineert. In dit beeld wou ik de handen van de man wat lichter
maken, maar niet zijn kledij. Je zou misschien denken dat ik een borstel zou gebruiken aangezien
het gebied dat ik lichter wil maken niet bepaald elliptisch van vorm is. Toch was het Radial Filter
eenvoudiger: door het in te stellen op het meer gerichte Shadows in plaats van breder werkende
Exposure, deed het er niet toe dat een deel van de kledij van de man onder het filter kwam te liggen:
die kledij zit immers niet in de Shadows-zone en voelt zich dus niet aangesproken door het filter!
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Makeup-artiesten weten dat je delen van
een gezicht slanker kan maken door ze
donkerder te maken en andere delen groter
kan laten lijken door ze lichter te maken. In
Lightroom kon je dit principe al langer simuleren met de aanpassingsborstel. Voor die
keren waar je niet de precisie van een borstel
nodig hebt, maar de voorkeur geeft aan de
snelheid en de ‘synchroniseerbaarheid’ van
het Radial Filter, kan je dit soort correcties
nu ook met dit gereedschap uitvoeren.
Veel van onze gezichtskenmerken zijn
tenslotte elliptisch van aard: het gezicht
zelf, de mond, de ogen… Zo ben ik aan
het experimenteren geslagen met een set
‘Gezichtsmodellerings-presets’. Wanneer
je zo’n preset op een foto met een gezicht
plaatst, voegt de preset zes Radial Filter toe
aan het beeld: een grote die het gezicht wat
lichter maakt, twee kleinere die de ogen
wat lichter maken en opscherpen, één die
extra verzadiging ter hoogte van de mond
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creëert en twee langgerekte elliptische die
de kaaklijn wat verdonkeren.
Omdat Radial Filters, wanneer je ze opslaat
in een preset of synchroniseert met andere
foto’s, 90 graden geroteerd worden wanneer de foto’s niet dezelfde oriëntatie hebben, heb ik twee sets gecreëerd: één om
te gebruiken op verticale beelden en één
voor horizontale. Binnen elke set zijn er vier
versies die aangepast zijn voor verschillende groottes: 1/1 is voor close-ups, waar
het gezicht het volledige beeld vult. ¾ is
voor beelden die voor drie vierde met een
gezicht gevuld zijn, en zo verder. Uiteraard
moet ik de zes filters nog op de juiste plaats
schuiven en soms nog wat bijsturen, maar
het kiezen van de juiste preset zet me al
een heel eind op weg.

Tegelijkertijd binnenkant
en de buitenkant van een
Radial Filter bewerken
Het kan voorkomen dat je aan de binnenkant van een filter één effect wil toevoegen
en aan de buitenkant een ander. Alhoewel
je niet beide kanten van hetzelfde filter
verschillend kan instellen, kan het toch via
een omwegje:
1 Creëer een Radial Filter dat de buitenkant
van het filter beïnvloedt en zet de schuifregelaars daar waar je ze wil hebben.
2 (Command]+[Option]-klik (Mac) /
[Ctrl]+[Alt]+klik (Win) ergens in het filter
om een duplicaat te maken op exact
dezelfde plaats.
3 Druk op de [‘] sneltoets om het masker te
inverteren en pas de schuifregelaars aan
voor het effect dat je wil aan de binnenkant.

Alles of niets
Je synchroniseert altijd alle filters of
borstels, je kan niet zeggen welke wel
en welke niet, maar je kan natuurlijk
ongewenste gesynchroniseerde aanpassingen achteraf in de gesynchroniseerde foto’s verwijderen.

Nadat ik drie Radial Filters aangemaakt had om de gezichten van deze mannen op te helderen (zie
ook het voorbeeld hoger in deze case), wilde ik mijn werk recupereren door het te synchroniseren
met en ander, vergelijkbaar beeld. Alhoewel de mannen niet op exact dezelfde plaats zaten, kon ik
na het synchroniseren van de Radial Filters deze naar hun juiste locatie verslepen. Indien ik mijn
correcties met een borstel had gedaan, kon ik de instellingen wel synchroniseren, maar daarna niet
verplaatsen.

4 Aangezien je tweede pin nu bovenop
de eerst staat, zal je het bovenste filter
even uit de weg moeten schuiven indien
je het onderste (buiten-)filter wenst aan
te passen.

Je workflow versnellen
door Radial Filters te
synchroniseren
Eén van de redenen waarom ik zo’n fan
ben van het nieuwe Radial Filter is dat het
veel makkelijker te gebruiken is dan de
aanpassingsborstel. Bovendien kan een
Radial Filter, net zoals een verloopfilter (en
in tegenstelling tot de aanpassingsborstel)
in een ontwikkelpreset opgenomen worden.
De mogelijkheden daarvan werden hierboven al uitgebreid aangetoond. Tenslotte:
alhoewel je zowel het verloopfilter als het
Radial Filter als de aanpassingsborstel kan
dupliceren, kan je enkel de eerste twee
daarna nog van plaats veranderen.
Hetzelfde geldt voor het synchroniseren van
de lokale aanpassingen: je kan alle aange-
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brachte verloopfilters van één foto naar één
of meerdere andere foto’s synchroniseren,
net zoals je dat kan doen voor de Radial
Filters of de maskers van de aanpassingsborstel maar je kan enkel de eerste twee
nog verplaatsen.
Een laatste voordeel van het Radial Filter
in vergelijking met de aanpassingsborstel
is dat je de Feather (Doezelaar) achteraf
nog kan wijzigen. Dat is niet het geval bij de
aanpassingsborstel.

Deze schermafdruk geeft je een idee van hoe
je met ontwikkelpresets gebaseerd op Radial
Filters snel gezichten kan modelleren.
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Case 37: Praktische tips voor de Adjustment Brush
Je krijgt hier enkele praktische tips om
meer uit de aanpassingsborstel te halen:
• Je kan een combinatie van instellingen
opslaan als een eigen preset door in de
vervolgkeuzelijst met de borstelvoorinstellingen Save Current Settings as
New Preset (Huidige instellingen
opslaan als nieuwe voorinstelling)
te kiezen. Zo kan je werken met een
‘witte tanden-preset’ of een ‘rodere
lippen-preset’. In de vervolgkeuzelijst vind je al een aantal presets. Het
bovenste blok is handig om snel een
nieuwe borstel aan te maken, waarbij
alle effecten behalve dat ene effect op
nul gezet worden. Het onderste blok
bevat de borstelvoorinstellingen die
met Lightroom meegeleverd worden en
degene die je zelf aangemaakt hebt.
Op dezelfde manier kan je voorinstellingen maken voor het verloopfilter.
De voorinstellingen worden overigens
gedeeld tussen verloopfilter en aanpassingsborstel, omdat ze dezelfde instellingen bestrijken.
• Je kan in Lightroom in beperkte mate
ook aan beauty retouching doen door
met negatieve clarity op het gezicht te
schilderen (je kan eventueel de borstelvoorinstelling Soften Skin (Huid
verzachten) gebruiken).
• De aanpassingsborstel werkt het meest
intuïtief met een drukgevoelig grafisch
tablet; je kan er veel preciezer mee
schilderen. De meer geavanceerde
grafische tablets, zoals de Intuos-lijn
van Wacom, heeft bovendien een aantal
knoppen en draairegelaars die je uitgebreid (en voor verschillende programma’s) kan programmeren.
• Net zoals bij het verloopfilter kan je één
masker verschillende effecten tegelijk
laten bevatten en kan je meerdere maskers op één foto toepassen. Je kan zelfs
verschillende aanpassingsmaskers met
hetzelfde effect boven elkaar stapelen.
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• Het verschil tussen Flow (Stroom) en
Density (Dichtheid) wordt duidelijk wanneer je verschillende instellingen combineert en vergelijkt. Op de uniform blauwe
achtergrond op de volgende pagina
werd met een penseel met grootte 15 en
Feather (Doezelaar) -waarde 48 geschilderd. Er werd een Exposure (Belichting)
van -2 toegepast.
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Go with the flow
Je kan de Flow van de borstel instellen met je numerieke toetsenbord: 1
= 10%, 2 = 20%, … 0 = 100%.
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Zelfs zonder grafisch tablet wordt schilderen
met de Adjustment Brush een stuk eenvoudiger
wanneer je een muis met een wieltje gebruikt.
Door het wieltje naar boven of onder te draaien
kan je de borstel vergroten of verkleinen.
Bij een feather groter dan nul, wordt een borstel
voorgesteld door twee concentrische cirkels. De
afstand tussen beide stelt dan de zachtheid van
de borstel voor.

1 Het resultaat van één penseelstreek:
Flow (Stroom) 100 en Density (Dichtheid) 100.
2 Het resultaat van één penseelstreek:
Flow 50 en Density 100.
3 Het resultaat van meerdere penseelstreken over elkaar: Flow 50 en Density
100. Na genoeg overlappende penseelstreken krijg je hetzelfde effect als bij 1.
4 Het resultaat van één of meerdere penseelstreken: Flow 100 en Density 50.
5 Het resultaat van één penseelstreek:
Flow 50 en Density 50.
6 Het resultaat van meerdere penseelstreken: Flow 50 en Density 50. De
densiteit wordt opgebouwd tot hetzelfde
niveau als 4, maar ongeacht het aantal
borstelstreken raak je nooit aan de
densiteit uit 1 of 3.

Een Flow lager dan 100 laat je dus toe een
bepaald effect geleidelijk op te bouwen door
verschillende borstelstreken boven elkaar
aan te brengen en dit tot aan het absolute
maximum zoals ingesteld onder Density.
Persoonlijk gebruik ik zelden een Flow van
minder dan 50: je moet dan immers veel
te veel over en weer schilderen eer je een
significant effect in je foto opmerkt.

Wanneer je een borstelvoorinstelling
maakt, worden enkel de instellingen voor
de 11 schuifregelaars en de kleur daarin
opgeslagen. De grootte, dekking en stroom
maken geen deel uit van borstelvoorinstellingen.
Je kan voor een geselecteerde pin de
dekking of stroom – in tegenstelling tot de
effect-schuifregelaars – achteraf ook niet
meer aanpassen.

Rechte lijnen
Indien je de [Shift]-Toets ingedrukt
houdt tijdens het schilderen, beperk
je de borstelstrook tot een verticale of
horizontale lijn.
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Case 38: Enkele gevorderde tips voor Lens Corrections en
automatisch corrigeren van lenscorrecties (Pro-case)
Het Setup menu

Wanneer je Enable Profile Corrections
(Correcties profiel inschakelen) aanvinkt
in het Profile-tabblad van het Lens Corrections Panel, heb je in de vervolgkeuzelijst naast Setup (Installatie) keuze uit
Default (Standaard), Auto (Automatisch)
en Custom (Aangepast), alsook de opties
Save New Lens Profile Defaults (Standaardwaarden nieuw lensprofiel opslaan)
en Reset Lens Profile Defaults (Standaardwaarden lensprofiel herstellen).

Door de Vignettering op 0 te zetten en te kiezen voor Save New Lens Profile Defaults’ in het Setupkeuzemenu, wordt voor deze camera-lens-combinatie dit de nieuwe standaardwaarde. Indien je een
andere foto selecteert die met hetzelfde materiaal gemaakt werd, en je vinkt ‘Enable Profile Corrections’ aan, zal Setup automatisch op Default komen te staan, en zal de Vignetterings-schuifregelaar
op 0 gezet worden. Om weer de oorspronkelijke standaard in te stellen, selecteer je ‘Reset Lens
Profile Defaults’ (Standaardwaarden lensprofiel herstellen) uit het Setup menu.

Met de optie Auto laat je Lightroom automatisch een passend profiel zoeken voor
de geselecteerde foto. Indien een profiel
gevonden wordt, wordt het toegepast met
de Amount-schuifregelaars op 100 gezet
(neutrale waarde).
De optie Default (Standaard) doet in
wezen hetzelfde, maar kan aangepast
worden. Stel dat je wel houdt van de
vervormingscorrectie die een profiel biedt,
maar de oorspronkelijke vignettering van
de lens wenst te behouden. Dan kan je de
Amount-schuifregelaar voor vignettering op
0 zetten en Save New Lens Profile Defaults
(Standaardwaarden nieuw lensprofiel
opslaan) uit het Setup Menu kiezen. Zo
zullen je persoonlijke instellingen (met de
Vignettering-schuifregelaar op 0) voortaan
toegepast worden op alle beelden met deze
specifieke camera-lens-combinatie wanneer je de lenscorrecties aanvinkt.

Indien Auto geen profiel kan vinden, wordt het
profiel op None gezet.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Een automatische
lenscorrectie-preset
maken
Je kan uiteraard Lens Corrections synchroniseren met andere foto’s via de Copy
& Paste- of Sync-mogelijkheden zoals
besproken op het einde van dit hoofdstuk,
maar er bestaan twee andere manieren om
ervoor te zorgen dat je beelden automatisch
het correcte profiel toegewezen worden
(indien dit beschikbaar is, uiteraard).
De eerste manier is de eenvoudigste en
maakt gebruik van een ontwikkel-preset
die je al tijdens het importeren toekent.
Terwijl je bezig bent, kan je meteen ook
Remove Chromatic Aberration (Kleurafwijking verwijderen) aanvinken!

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

1 Je vinkt voor een willekeurige foto Enable
Profile Corrections en Remove Chromatic Aberration aan. Dat doe je eenvoudigst
in het Basic (Standaard) tabblad: daar heb
je beide selectievakjes onder elkaar.
2 Je maakt een nieuwe preset aan in het
presets panel en vinkt in het daaropvolgende dialoogvenster enkel Lens Profile
Corrections (Correcties lensprofiel)
in de afdeling Lens Corrections aan.
Geef je preset een passende naam,
bijvoorbeeld ‘Autom. Lens Correcties’.
Wens je ook de kleurafwijking voortaan
automatisch te te corrigeren, dan kan je
dat vakje ook aanvinken.

241

7 De DevelopIn(Ontwikkelen)
de praktijk – Case
Module
38

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

3 Wanneer je de volgende keer foto’s
importeert, kies je de preset in de
vervolgkeuzelijst Develop Settings (Ontwikkelinstellingen) in het Apply During
Import (Toepassen tijdens importeren)
Panel;
De tweede manier is dat je je Lenscorrectie-instellingen opslaat als een cameraspecifieke standaardinstelling:
1 Open het Presets (Voorinstellingen)Tabblad in Lightrooms-voorkeuren en
vink Make Defaults Specific to Camera
Serial Number (Standaardinstellingen specifiek laten gelden voor
het serienummer van de camera) en
Make Defaults Specific to ISO Setting
(Standaardinstellingen specifiek laten
gelden voor de ISO van de camera) uit.
2 Kies een nog niet bewerkte foto (klik
eventueel op Reset om alle gedane
bewerkingen te verwijderen).
3 Vink Enable Profile Corrections aan in
het Lens Corrections Panel.
4 Indien je nog andere zaken wenst op te
nemen in je camera-specifieke standaardinstelling (zoals verscherping, …)
dan stel je deze eveneens in.

5 Klik met de [Alt]- / [Option]-toets ingedrukt op de Reset-knop rechtsonder de
ontwikkelmodule. Deze verandert in Set
Default (Standrd inst.).

Lightroom 5 ontmaskerd

6 Klik op Update to Current Settings
(Bijwerken tot huidige instellingen).
Alle volgende foto’s die je importeert die
met deze camera genomen zijn, zullen
nu standaard de automatische lenscorrectie krijgen (voor zover een gepast
profiel gevonden wordt, uiteraard).
Deze nieuwe standaardinstellingen zijn
overigens gewoon louter dat: ze zetten
bepaalde instellingen standaard op een
andere waarde dan dat Lightroom dat
normaal zou doen. Uiteraard kan je
alles nog aanpassen. Deze procedure
zal je dan moeten herhalen voor elke
andere camera die je hebt.
Alhoewel het dialoogvenster je waarschuwt
dat je dit niet ongedaan kan maken, kan
je altijd via het Presets-tabblad in de
Lightroom Preferences ‘Reset all default
Develop settings’ kiezen (Alle standaardontwikkelinstellingen herstellen).
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Je kan dit principe van zelfgekozen
standaardwaarden overigens ook gericht
toepassen voor een specifiek cameraserienummer en/of ISO-waarde. Zo kan je
bijvoorbeeld verschillende instellingen
gebruiken voor ruisonderdrukking volgens
de ISO-waarde van de foto. In stap 1 vink je
dan ‘Make defaults specific to camera ISO
setting aan’. Wil je dat die correctie ook nog
camera(serienummer)-specifiek is, dan
vink je Make Defaults Specific to Camera
Serial Number ook aan. Uiteraard zal je
dan wel een hele reeks standaardinstellingen moeten definiëren!

Eén preset tegelijk
je kan tijdens het importeren maar
één preset tegelijk oproepen. Indien
je bijvoorbeeld ook meteen je foto’s
wil voorzien van een ander profiel dan
het standaard ‘Adobe Standard’ (zie
pagina 194 waarom je dat zou willen
doen), kan je één preset aanmaken
die beide instellingen opslaat waarin
je zowel de gewenste lenscorrecties
als het selectievakje voor Camera
Calibration aanvinkt. Zorg er dan
uiteraard eerst voor dat je de foto
waarop je de preset baseert, bovenop
de instellingen van daarnet ook op
dat specifieke cameraprofiel ingesteld hebt!

in de praktijk
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Case 39: Upright in detail
In vorige versies van Lightroom kon je
perspectiefcorrectie enkel uitvoeren in
het Manual (Handmatig) tabblad van
het Lens Corrections paneel. De nieuwe
algoritmes van Upright werken niet alleen
sneller, maar ze zijn vaak ook preciezer. Ze
kunnen ook correcties uitvoeren die met de
oude schuifregelaars niet mogelijk waren.
Toch kan het Manual tabblad handig zijn
om Upright resultaten nog wat te tweaken.

 Zoals vermeld op pagina 189, vind je Upright
in het Basic (Standaard) tabblad van het paneel
Lens Corrections. Aangeraden wordt om eerst
de automatische profielcorrecties en chromatische aberratie reductie aan te zetten.

 In dit geval had Upright het beeld overgecorrigeerd. Omdat de overcorrectie echter netjes
symmetrisch was, volstond het om in het Manual
tabblad de Vertical (Verticaal) schuifregelaar wat
aan te passen. Ik maximaliseerde meteen ook de
nieuwe Aspect Ratio (Verhouding) schuifregelaar
om de kerk wat hoger te laten lijken.

 Deze waarschuwing leert je dat voorafgaand
uitgevoerde uitsnedes of perspectiefcorrecties
zoals Vertical (Verticaal), Horizontal (Horizontaal) or Rotate (Roteren) in het Manual
(Handmatig) tabblad van het Lens Corrections
paneel verwijderd zullen worden wanneer je de
Upright-knoppen gebruikt, tenzij je tegelijkertijd
de [Option] (Mac) / [Alt] (Win) toets indrukt.

Voor of na Crop?
Idealiter pas je de Upright-correcties
toe voor je een uitsnede maakt. Wanneer je al een uitsnede gemaakt hebt
en een Upright-correctie uitvoert, zal
die uitsnede ongedaan gemaakt worden, tenzij je de [Option] (Mac) / [Alt]
(Win)-toets ingedrukt houdt terwijl
je op de gewenste Upright-correctie
klikt.
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Auto (Automatisch)

De gele tooltip die verschijnt wanneer je met de
muis over de Upright knoppen hangt, geeft je
een indicatie over wat de verschillende opties
betekenen.

Een beeld corrigeren na de opname is
een proces dat onderworpen is aan veel
tegenstrijdige beperkingen: een te sterke

correctie in de ene richting creëert al snel
problemen elders. Auto probeert de beste
correctie te maken voor het beeld gegeven

deze beperkingen. Zo kan Auto (Automatisch), in tegenstelling tot de andere opties,
de verhouding van een beeld aanpassen om
het optisch beter te laten lijken. Auto zal
verticalen soms niet helemaal recht zetten
wanneer dat zou leiden tot teveel ‘afval’
rondom je beeld of teveel vervorming in je
beeld.

Level (Niveau)

Level probeert enkel de horizon in je beeld
recht te trekken. Het is een geautomatiseerd alternatief voor de Straighten
(Rechttrekken) gereedschap dat je in het
Crop (Uitsnede) gereedschap aantreft.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Vertical (Verticaal)

Vertical (Verticaal) zet je horizon recht en
zal ook de verticalen in je beeld rechtzetten. In dit voorbeeld had Lightroom door
dat enkel de onderkant van de bus rechtgetrokken moest worden, niet de vensters.
Vertical gaat meestal de verticalen meer
corrigeren dan auto.

Full (Volledig)

correctie die Full moet maken, hoe meer
de beeldkwaliteit aan de rand van je beeld
kan gaan verminderen en hoe meer witte
‘vulling’ rond je beeld zal verschijnen: dit
geeft aan dat voor deze stukken van je
beeld geen informatie beschikbaar was.
Het Constrain Crop (Uitsnijden behouden) selectievakje distilleert de maximaal
bruikbare foto zonder witte randen maar
laat soms maar weinig beeld over.
In vergelijking met Vertical deed Full een
veel extremere, bijna driedimensionale
transformatie die ervoor zorgde dat de
voorkant van de bus loodrecht ten opzichte
van de camera kwam te staan. Full levert
vaak de meest drastische resultaten op

en dus ook het meeste vertekening (de
vervormde rechterspiegel) en het meeste
witruimte rond de foto.
Ik gebruik Full vooral voor typische zaken
zoals het rechtrekken van een foto van
een deur of een schilderij. Hoe groter de
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Constrain Crop
ongedaan maken
Wanneer je Constrain Crop activeert
en het resultaat je niet bevalt, kan je
het niet ongedaan maken door het
selectievakje terug te deactiveren: je
kan best (onmiddellijk) Undo kiezen:
[Cmd]-Z (Mac) of [Ctrl]-Z (Win).

Soms is het verschil tussen Auto en Full subtieler: in dit voorbeeld corrigeerde Full het beeld net
iets beter dan Auto.

In zo’n gevallen kan het beter zijn om
manueel een uitsnede te maken (met hier
en daar nog wat witruimte over) en dan

Photoshop’s Content Aware (Vullen
met behoud van inhoud) technologie te
gebruiken om die gebieden automatisch in

te vullen. De witte vulling zal in Photoshop
als transparantie verschijnen, zodat ze
makkelijk te selecteren valt.

De witte vulling compleet verwijderen via Constrain Crop zou in dit voorbeeld leiden tot een
slechte uitsnede. Dus sneed ik de foto gedeeltelijk bij en opende hem in Photoshop. Ik selecteerde de transparante gebieden en breidde
de selectie met een paar pixels uit zodat er ook
wat beeld geselecteerd werd (dit verbetert de
werking van de volgende stap). Dan koos ik Edit
> Fill > Content Aware (Bewerken > Vullen
> Met behoud van inhoud) om automatisch
de transparantie te laten invullen. Ten slotte
gebruikte ik het filter Liquify (Vervloeien) om de
spiegel wat kleiner te maken. Dit voorbeeld is
trouwens enkel educatief bedoeld, aangezien ik
het resultaat van Upright Vertical beter vind!

Lightroom 5 ontmaskerd
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De Reanalyze (Opnieuw analyseren) knop
dwingt Lightroom om een vorige correctie
opnieuw te berekenen, bijvoorbeeld indien je
vergeten was om het Enable Profile Corrections (Correcties profiel inschakelen) selectievakje aan te vinken. De Reanalyze knop kan
enkel aangeklikt worden indien je ondertussen
iets gedaan hebt dat een nieuwe analyse nodig
zou maken.

De nieuwe Aspect Ratio (Verhouding) schuifregelaar
Soms kan het gebruik van een van de Upright-functies er toe leiden dat gebouwen of
andere onderwerpen in je beeld uitgetrokken of samengedrukt worden. De nieuwe
Aspect Ratio (Verhouding) schuifregelaar
in het Manual (Handmatig) tabblad van het
Lens Corrections paneel laat je toe om

daarvoor te corrigeren. Maar waarom denk
ik dat snuggere fotografen deze nieuwe
optie gaan gebruiken als een ‘verslankingsschuifregelaar’ zelfs wanneer de foto objectief geen correcties nodig heeft? Wie weet,
kan je zelfs een paar ‘verslankingspresets’
maken: 95%, 90% enzoverder…

Verslankingsregelaar
De nieuwe Aspect Ratio (Verhouding)
schuifregelaar laat je toe de hoogte/
breedte verhouding van gebouwen –
of van mensen – aan te passen.
De Aspect Ratio (Verhouding) schuifregelaar,
ook bekend als de ‘Verslankingsregelaar’.
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Upright-functies synchroniseren en in presets onderbrengen
Wanneer je ontwikkelinstellingen wil
kopiëren van één beeld naar een ander,
instellingen wil synchroniseren tussen
beelden of een voorinstelling wil maken
waarin Upright voorkomt, zal je merken dat
er twee selectievakjes zijn: Upright Mode
(Upright modus) en Upright Transforms (Transformaties Upright).
Wanneer je Upright Transforms aanvinkt,
wordt Upright Mode automatisch ook
aangevinkt maar niet omgekeerd. Indien je
Upright Mode gebruikt, zal Lightroom onthouden welke modus (bv. Level of Vertical)
je wil gebruiken op de beelden waarmee je
synchroniseert maar zal het programma
elk van de beelden afzonderlijk analyseren
(volgens die bepaalde modus).

Lightroom 5 ontmaskerd

Gebruik Upright Transforms daarentegen
wanneer je de specifieke correctie (dus de
eigenlijke numerieke waardes die ‘onder
de motorkap’ gebruikt worden) op exact
dezelfde manier wil toepassen op de andere foto’s. Lightroom analyseert de andere
beelden dus niet individueel, maar past de
correcties van het eerste beeld onveranderd toe op de andere beelden. Deze optie
kan interessant zijn om een serie beelden
te corrigeren die je op statief gemaakt
hebt (bv. voor een HDR-montage of een
timelapse-video). Aangezien je camera op
statief stond, wil je natuurlijk exact dezelfde
correcties toegepast hebben op de verschillende beelden.
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Een voorbeeld legt alles nog eens uit:
omdat ik geen landschapsfotograaf ben,
heb ik snel eventjes drie landschappen
getekend. Omdat ik nogal onhandig ben,
staat de horizon in deze landschappen niet
netjes horizontaal 1. Bovendien staat hij
in elk beeld anders scheef. Van onhandigheid gesproken! Indien ik dat probleem wil
oplossen, kan ik het eerste beeld selecteren en op de Level knop drukken, wat dit
beeld zal corrigeren 2. Vervolgens kan ik
alle beelden selecteren (ervoor zorgend dat
het gecorrigeerde beeld het eerst geselecteerde is), de Sync-knop indrukken en het
selectievakje Upright Mode aanvinken 3.
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Lightroom zal de gekozen Upright Mode (in
dit geval Level) van de eerste foto toepassen
op de andere twee maar rekening houden
met de concrete beeldinhoud van die foto’s.
Het resultaat is dat alle foto’s een netjes
horizontale horizon krijgen 4.

Indien ik daarentegen Upright Transforms
zou kiezen, zou Lightroom de exact zelfde
rotatie die het eerste beeld nodig had, toepassen op de andere twee beelden, wat tot
het verkeerde resultaat zou leiden 5.
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Een ander voorbeeld ditmaal: stel dat je
hetzelfde landschap drie maal fotografeert op statief: eenmaal normal belicht,
eenmaal onderbelicht en éénmaal overbelicht, met de bedoeling er een HDR van te
maken. Indien je statief toch niet helemaal
recht stond, zou elke foto dezelfde vertekening hebben 6. In dit geval zou ik de eerste
foto selecteren en corrigeren met de Level
knop 7, vervolgens alle foto’s selecteren,
op de Sync-knop drukken en Upright Transforms 8 aanvinken: de andere foto’s mogen
(moeten) immers exact dezelfde correctie
hebben als de eerste foto.

Lightroom 5 ontmaskerd

9
Het resultaat 9 nadat de Level-correctie van het eerste beeld via Upright Transforms gesynchroniseerd
was met de andere twee beelden. Upright Transforms zal ‘blind’ dezelfde mathematische correcties
toepassen op de beelden waarmee je synchroniseert. Voor statief-opnames zoals deze is dat normaal het
beste.

Uit wat voorafging moet duidelijk zijn dat
wanneer je ooit Upright-correcties in een
ontwikkelpreset wil onderbrengen, je nooit
Upright Transforms maar Upright Mode zal
aanvinken.
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5 Het Effects Panel: Vignettering en Korrel, het digitale bindmiddel!
Vaak worden dergelijke foto’s afgewerkt
met een Vignet. Ik voegde ook wat Korrel toe. Dat oogt niet alleen lekker retro,
er is nog een praktische reden: indien je
sterk aan de nabewerking van je foto’s
sleutelt, wordt je raw-bestand zwaar
op de proef gesteld. Bepaalde zones
kunnen daardoor ook meer ‘afbrokkelen’ dan andere. Om de pixelstructuur
opnieuw wat uniformiteit te geven en de
pixels bij elkaar te houden, kan je korrel
als een ‘digitaal bindmiddel’ gebruiken.

6 Afwerken met lokale aanpassingen.
Deze foto werkte ik nog af met vier lokale aanpassingen: een verloopfilter van
uit de rechter onderhoek met positieve
Clarity (Helderheid) en negatieve Highlights (Hooglichten) om het beton nog
meer in de verf te zetten, een borstel
met negatieve Exposure (Belichting)
en negatieve hooglichten op de iets te
heldere driehoek onder de skate , een
borstel met negatieve Exposure op de
zonnebril en een borstel met positieve
Shadows (Schaduwen) en positieve
belichting om de skater wat op te helderen.
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7 Je werk opslaan als een ontwikkelvoorinstelling.
Uiteraard kan je deze ‘look’ in een
preset opslaan, zodat je hem op andere,
vergelijkbare foto’s kan toepassen. Het
belangrijkste is om enkel de zaken aan
te vinken die voor het effect nodig zijn,
en niet de zaken die specifiek voor deze
foto nodig waren (zoals de belichtingscompensatie in stap 2).
8 Toepassen op andere foto’s.
Het leuke van presets is dat je ze snel
kan toepassen op andere foto’s. Het
voorvertoningsvenster toont je daarbij
al hoe een foto met die preset erop
toegepast zou uitzien. Hoe meer de foto
qua tonaliteit en algemene belichting
lijkt op de oorspronkelijke foto, hoe
beter het effect zal zijn. Uiteraard zal
je het resultaat soms nog wat moeten
bijsturen, maar toch zorgen presets niet
alleen voor tijdswinst, maar ook voor
een consistente ‘look’ van je beelden.
Dit is slechts een van de verschillende
manieren om een dergelijk effect te
creëren. Experimenteren is de sleutel
om zelf geslaagde stijlen te vinden.
9 Alternatieven.
Heb je het geduld niet, of wil je kant-enklare oplossingen om dit soort effecten
te bereiken, dan is er een serie plug-ins
die je kunnen helpen. We sommen ze
hier op. Meer info vind je in het plugins-hoofdstuk.
Alien Skin Exposure 5 en DxO Filmpack
hebben echt als bedoeling om oude
films te simuleren. Color Efex Pro 4
van Nik Software en Perfect Effects 4
van OnOne Software hebben dit soort
effecten als onderdeel van een groter
arsenaal aan filters.

Lightroom 5 ontmaskerd
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5 Het Effects Panel: Vignettering en Korrel, het digitale bindmiddel!
Vaak worden dergelijke foto’s afgewerkt
met een Vignet. Ik voegde ook wat Korrel toe. Dat oogt niet alleen lekker retro,
er is nog een praktische reden: indien je
sterk aan de nabewerking van je foto’s
sleutelt, wordt je raw-bestand zwaar
op de proef gesteld. Bepaalde zones
kunnen daardoor ook meer ‘afbrokkelen’ dan andere. Om de pixelstructuur
opnieuw wat uniformiteit te geven en de
pixels bij elkaar te houden, kan je korrel
als een ‘digitaal bindmiddel’ gebruiken.

6 Afwerken met lokale aanpassingen.
Deze foto werkte ik nog af met vier lokale aanpassingen: een verloopfilter van
uit de rechter onderhoek met positieve
Clarity (Helderheid) en negatieve Highlights (Hooglichten) om het beton nog
meer in de verf te zetten, een borstel
met negatieve Exposure (Belichting)
en negatieve hooglichten op de iets te
heldere driehoek onder de skate , een
borstel met negatieve Exposure op de
zonnebril en een borstel met positieve
Shadows (Schaduwen) en positieve
belichting om de skater wat op te helderen.
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7 Je werk opslaan als een ontwikkelvoorinstelling.
Uiteraard kan je deze ‘look’ in een
preset opslaan, zodat je hem op andere,
vergelijkbare foto’s kan toepassen. Het
belangrijkste is om enkel de zaken aan
te vinken die voor het effect nodig zijn,
en niet de zaken die specifiek voor deze
foto nodig waren (zoals de belichtingscompensatie in stap 2).
8 Toepassen op andere foto’s.
Het leuke van presets is dat je ze snel
kan toepassen op andere foto’s. Het
voorvertoningsvenster toont je daarbij
al hoe een foto met die preset erop
toegepast zou uitzien. Hoe meer de foto
qua tonaliteit en algemene belichting
lijkt op de oorspronkelijke foto, hoe
beter het effect zal zijn. Uiteraard zal
je het resultaat soms nog wat moeten
bijsturen, maar toch zorgen presets niet
alleen voor tijdswinst, maar ook voor
een consistente ‘look’ van je beelden.
Dit is slechts een van de verschillende
manieren om een dergelijk effect te
creëren. Experimenteren is de sleutel
om zelf geslaagde stijlen te vinden.
9 Alternatieven.
Heb je het geduld niet, of wil je kant-enklare oplossingen om dit soort effecten
te bereiken, dan is er een serie plug-ins
die je kunnen helpen. We sommen ze
hier op. Meer info vind je in het plugins-hoofdstuk.
Alien Skin Exposure 5 en DxO Filmpack
hebben echt als bedoeling om oude
films te simuleren. Color Efex Pro 4
van Nik Software en Perfect Effects 4
van OnOne Software hebben dit soort
effecten als onderdeel van een groter
arsenaal aan filters.
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Lightroom,
Photoshop en
andere externe
bewerkers
Ondanks de in Lightroom 5 nog uitgebreide mogelijkheden
van de globale en lokale aanpassingen die in het vorige
hoofdstuk aan bod kwamen, zijn er toch momenten
waarop je de hulp van Photoshop of een ander
beeldbewerkingsprogramma zal willen inroepen. Zo
kan je in Lightroom eigenlijk niet met tekst werken. En
alhoewel de mogelijkheden van de Spot Removal tool
fors uitgebreid zijn, is de kwaliteit ervan nog niet op het
niveau van de Photoshop-versie van dit gereedschap.
Ook filters, collages en montages blijven het bevoorrechte
speelterrein van Photoshop.
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Wanneer je Lightroom installeert zal
het programma nagaan of je Photoshop
of Photoshop Elements op je computer
staan hebt, en deze als primaire externe
bewerker instellen. Die verschijnt dan als
eerste in de lijst in het Photo / Edit in (Foto
/ Bewerken in) menu. Daarnaast kan je
in het tabblad External Editing (Extern
bewerken) van de Lightroom voorkeuren
nog een tweede externe bewerker definiëren. Bovendien kan je via External Editing

presets nog extra externe bewerkers
instellen. Case 39 op pagina 271 gaat hier
verder op in.
Hieronder bekijken we hoe je vanuit
Lightroom beelden opent in Photoshop.
Dit verschilt enigszins naargelang je één
of meerdere beelden geselecteerd hebt.
Bovendien hangen ook enkele zaken af van
het bestandstype (JPG, TIFF, PSD enerzijds
of Raw anderzijds) en de versie van Photoshop die je geïnstalleerd hebt.

Eén beeld openen in Photoshop
Om één beeld in Photoshop te openen, volg
je deze stappen:
1 Selecteer het beeld in het venster van
de Bibliotheek module, de Ontwikkel
module of in de Filmstrip bij een van de
andere modules.
2 Klik met de rechtermuisknop op het
beeld en kies uit het contextgevoelige
menu Edit in / Edit in Adobe Photoshop
(Bewerken in / Bewerken in Adobe

Je werkt met Photoshop CC
Het origineel is een Raw
Bestand

Je werkt met Photoshop CS6 of lager

1. Geen dialoogvenster

2.
Het Origineel is een TIFF,
PSD of JPG

3.

Lightroom 5 ontmaskerd

Photoshop). De versie van Photoshop
die verschijnt is de meest recente versie
die Lightroom aantreft op je harde
schijf. In de Bibliotheek en Ontwikkelmodule kan je ook Edit in (Bewerken in)
uit het menu Photo (Foto) kiezen of de
sneltoets Cmd-E (Mac) of Ctrl-E (Win).
3 Wat nu volgt hangt af van twee factoren:
welk bestandstype wil je bewerken en
in welke versie van Photoshop je dat wil
doen. We vatten de opties samen in de
tabel hieronder:
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1

2

Je Origineel is een Raw bestand en je
werkt met Photoshop CC.
Eerder in dit boek zeiden we al dat
Lightroom en Photoshop onder de
motorkap dezelfde rawconverter
delen. De raw-converter van Lightroom 5.x en Adobe Camera Raw 8.x,
die bij Photoshop CC (de abonnementsversie van Photoshop) hoort,
werken dus prima samen. Wanneer je
van beide de laatste versie (en ook de
meest recente tussentijdse updates,
zoals bv. Adobe Camera Raw 8.2 en
Lightroom 5.2) geïnstalleerd hebt
en je een raw-bestand van Lightroom 5 doorstuurt naar Photoshop
CC, worden de bewerkingen die je in
Lightroom 5.x al gedaan had, doorgegeven aan (en perfect begrepen door)
Camera Raw 8.x. Van Camera Raw
wordt het bestand dan aan Photoshop
CC doorgegeven, waar je het kan
bewerken. Nadat je het bewerkt hebt,
kan je in Photoshop gewoon kiezen
voor File / Save (Bestand / Opslaan).
Het is pas op dat moment dat er –
naargelang wat je in het External
Editing (Extern bewerken) tabblad
van Lightroom’s voorkeuren ingesteld
hebt – een TIFF of PSD bestand zal
aangemaakt worden in dezelfde map
als het originele raw-bestand, en deze
TIFF ook netjes aan je Lightroomcatalogus zal toegevoegd worden.
Je origineel is een raw en je werkt
met Photoshop CS6 of ouder.
In dit geval verschijnt een dialoogvenster dat zegt dat je huidig geïnstalleerde Camera Raw versie niet helemaal compatibel is met je Lightroom
versie. Je hebt dan twee opties: Open
Anyway (Toch openen) zal het bestand
van Lightroom doorgeven aan die
oudere Adobe Camera Raw maar je
loopt het risico dat bepaalde aanpassingen niet door Camera Raw gelezen
kunnen worden, en dus gewoon genegeerd zullen worden. Open je bijvoorbeeld een Raw met een Radial Filter

van uit Lightroom 5 in Photoshop CS6
via Open Anyway dan zal dat Radial
Filter niet zichtbaar zijn. Hou ouder de
versie van Photoshop waarin je opent,
hoe groter de afwijkingen zullen zijn.
Om die reden is het beter om in het
dialoogvenster Render Using Lightroom (Renderen met behulp van
Lightroom) te kiezen: in dat geval
maakt Lightroom zelf een TIFF of
PSD kopie aan waarop je Lightroom
bewerkingen al toegepast zijn en
wordt deze kopie geopend in Photoshop om daar verder te bewerken. Het
enige nadeel van deze werkwijze is
dat, indien je besluit dat je de Photoshop bewerking toch niet nodig hebt,
er al door Lightroom een TIFF of PSD
bestand in je Catalogus aangemaakt
is. Je verwijdert dit nutteloze bestand
dan best uit de Catalogus. In het geval
van Open Anyway wordt het TIFF of
PSD bestand maar gemaakt wanneer
je in Photoshop opslaat: kies je ervoor
om Photoshop te verlaten zonder op te
slaan, dan wordt er geen TIFF of PSD
aangemaakt.
3

Je origineel is een TIFF, PSD of JPG.
In dit geval verschijnt een ander
dialoogvenster met drie opties: Edit
Original (Origineel bewerken), Edit
a Copy (Een kopie bewerken) en Edit
a Copy With Lightroom Adjustments
(Een kopie bewerken met Lightroom
aanpassingen). De eerste stuurt het
origineel naar Photoshop. Eventuele
Lightroom bewerkingen zijn daar niet
zichtbaar, maar worden terug toegepast van zodra je in Photoshop het
bestand opgeslaan hebt. Edit a Copy
maakt – naargelang de instellingen
in Lightroom - een TIFF of PSD kopie
van je TIFF, PSD of JPG en stuurt die
naar Photoshop. Eventuele Lightroom
bewerkingen zijn, net zoals het vorige
geval, niet zichtbaar maar worden
weer toegepast op die bewerkte kopie
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Slim werken
In het menu Photo / Edit in
(Foto / Bewerken in) laat
de onderste optie Open As
Smart Object in Photoshop
(Openen als slim object
in Photoshop) je toe om
Lightrooms principe van
niet-destructief werken
volledig door te trekken naar
Photoshop. Je kiest deze
optie best enkel wanneer je
met Photoshop CC werkt: in
dit geval stuurt Lightroom
eveneens een TIFF of PSD
kopie van je bestand naar
Photoshop. Het verschil is
dat daar een kopie van je
raw-bestand ‘ingebakken’
is. Als je dan in Photoshop
op dat slimme object dubbelklikt, open je die kopie
met dezelfde instellingen
als waarmee je het origineel
in Lightroom bewerkt had.
Zo kan je dingen aanpassen
zonder terug naar Lightroom te moeten. Een ander
voordeel van slimme objecten is dat ze slimme filters
ondersteunen: Photoshop
filters waarvan je de instellingen achteraf nog kan
aanpassen. Een nadeel is
dan weer dat je geen pixelbewerkingen (zoals retoucheren) rechtstreeks op een
slim object kan uitvoeren
en dat slimme objecten veel
rekenkracht vragen.
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zodra je ze in Photoshop opgeslagen hebt. Edit a Copy with Lightroom
Adjustments past je Lightroom aanpassingen toe op een – alweer naargelang de instellingen – TIFF- of PSDkopie en opent die kopie in Photoshop.
Case 41 gaat verder in hierop.

Alle scenario’s hebben één ding gemeenschappelijk: na bewerking en opslaan in
Photoshop wordt het eindresultaat terug
in de Lightroom-catalogus zichtbaar, en
gedraagt het zich als om het even welke
andere foto, die je kan afdrukken, nog verder bewerken of bijsnijden of exporteren.

Meerdere bestanden openen in Photoshop
Als je meerdere bestanden geselecteerd
hebt, dan krijg je in nog een aantal typische
Photoshop-mogelijkheden die alleen met
meerdere bestanden werken.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Merge to Panorama
(Samenvoegen tot panorama)
Je kan via Photoshop of Photoshop Elements snel mooie panorama’s maken
vanuit Lightroom. Zorg bij de opname voor
een overlapping van ongeveer 35% tussen
de foto’s. Je werkt het beste met een statief en je zet je camera op manuele belichting of vergrendel de belichting tijdens de
opname om te grote belichtingsverschillen
tussen foto’s te voorkomen.
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Roemeense tientonners die op enkele meters achter mijn rug voorbijrazen, geen fietspad die naam waardig en een keiharde rukwind. Er bestaan betere omstandigheden om op fietsvakantie rustig een panorama te maken. Het was hier een kwestie van vlug afdrukken en maken dat ik weg was. Toch
is het de enige keer dat ik een kerkhof, een reclame voor bier en een webadres – van het kerkhof, nota bene – op één foto kon vastleggen!
Hierboven zie je het resultaat van de mogelijkheid Merge to Panorama die nog in Lightroom aangepast werd: het resultaat werd bijgesneden. De belichting werd aangepast, de lucht werd dramatischer gemaakt en een lichte vignettering en een Split Tone werd toegevoegd.
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Camera Raw 8
nodig

Merge To HDR Pro
(Samenvoegen tot HDR Pro)

Wanneer je Merge to Panorama, Merge to HDR PRo of
Open as Layers in Photoshop (zie hieronder) niet
met Photoshop CC uitvoert,
krijg je een dialoogvenster
dat je waarschuwt dat je
de laatste versie van Adobe
Camera Raw nodig hebt. In
tegenstelling tot het sturen
van één foto naar Photoshop, heb je hier niet de
mogelijkheid om ‘Render
Using Lightroom’ te kiezen,
zodat er verschillen kunnen
optreden tussen je rawbestanden in Lightroom en
het samengestelde panorama. In zo’n geval kan het
eventueel aangewezen zijn
om de foto’s als TIFF of
JPG’s te exporteren en ze via
het Tools (Gereedschappen)
menu van Adobe Bridge tot
een panorama of HDR of gelaagd Photoshop bestand te
maken. Een andere mogelijkheid is om de foto’s een
voor een naar Photoshop te
sturen en dan van je open
bestanden in Photoshop
een HDR, gelaagd beeld of
panorama te maken.

Het menselijk oog kan veel meer contrast
aan dan de camerasensor. Dat is de reden
waarom sommige foto’s op je beeldscherm
maar een ontgoochelend afkooksel van je
kleur- en contrastrijke herinneringen zijn.
HDR (High Dynamic Range) is een techniek
waarbij je een aantal belichtingen van hetzelfde onderwerp combineert tot één foto
met een dynamisch bereik dat een stuk
groter is dan wat je zou kunnen realiseren
met één enkele foto.
In de meest eenvoudige vorm worden drie
foto’s – één normaal belichte, één onderbelichte die details in de hooglichten heeft
en één overbelichte die details in de schaduwen heeft – gecombineerd. Afhankelijk
van de instellingen die je gebruikt, kan het
resultaat variëren van realistisch via hyperrealistisch tot surrealistisch.
Merge To HDR Pro stuurt de geselecteerde
beelden naar de HDRPro-module van
Photoshop.
Eén van de grootste problemen bij HDR
is het ontstaan van ‘ghosts’, of spookbeelden’. Dat zijn delen van de foto die in
de verschillende opnames bewogen zijn.
Photoshop beschikt over een indrukwekkende mogelijkheid om die spookbeelden
te corrigeren.
Alhoewel je met Photoshop indrukwekkende HDR beelden kan maken, is het
proces iets minder intuïtief. Nogal wat
HDR-gebruikers verkiezen dan ook om

te werken met specifieke HDR-software
pakketten, die vaak ook als een plug-in
voor Lightroom beschikbaar zijn. Verder in
dit hoofdstuk stellen we er een paar voor.
Vanaf Lightroom 4.1 kan je nu ook 32 bit
HDR bestanden nabewerken in Lightroom.
We gaan hier verder op in in Case 43.

Open as Layers in Photoshop
(Openen als lagen in
Photoshop)
Hier open je de verschillende geselecteerde foto’s als verschillende lagen in één
Photoshop-bestand. Toepassingen zijn
onder meer:
• Manuele HDR: Je combineert zelf aan
de hand van laagmaskers twee of drie
belichtingen van eenzelfde onderwerp
tot één geheel. Het principe van HDR
dus, maar dan manueel toegepast. Je
kan zelfs mooie resultaten krijgen met
twee raw-conversies van hetzelfde
bestand, zoals Case 5 van de download.
• Het combineren van de beste delen van
twee verschillende foto’s tot één foto.
Een type voorbeeld is het combineren
van verschillende groepsfoto’s tot één
foto waar iedereen de ogen open heeft
en de juiste richting uitkijkt.
Case 42 op pagina 275 leert je hoe je het
beste uit twee foto’s in je Lightroom Catalog kunt combineren tot één geheel via de
Open as Layers in Photoshop-techniek.

Lightroom en Photoshop Elements
Heb je geen ‘grote’ Photoshop maar enkel
Photoshop Elements, dan kan je vanuit
Lightroom ook je beelden daarnaar sturen
via het Photo > Edit in (Foto > Bewerken
in) menu.
De samenwerking is iets minder uitgebreid dan met Photoshop. Wie vaak vanuit
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Lightroom naar Elements gaat en terug,
bekijkt best eens de plugin ‘Elemental’
(http://thephotogeek.com/lightroom/elemental/):
deze goedkope plugin voegt flink wat
mogelijkheden toe aan de samenwerking
tussen Lightroom en Elements.
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Tot 15% korting
Sommige software-ontwikkelaars die in dit boek opgelijst zijn bieden kortingen
die tot 15% kunnen oplopen.
Omdat de kortingcodes
variëren, kan je best af en
toe een kijkje nemen op
www.morethanwords.be/
discounts.html. Daar vind je
de actuele lijst.

Andere externe beeldbewerkers en plug-ins
Lightroom is een open systeem dat je
toelaat om foto’s ook naar andere externe
bewerkers of plugins (insteekmodules) te
sturen, daar te bewerken en het eindresultaat als een bewerkte TIFF, PSD of JPG
naar Lightrooms Catalogus terug te sturen.
Van zwartwit-conversie via huidretouche
tot speciale kleureneffecten, simulatie van
oude analoge films of beperkte scherptediepte: er bestaan verschillende soorten
software die vlot met Lightroom samen
kunnen werken.
Photoshop of Elements nemen standaard
de eerste plaats in: ze zijn de Primary
Editor, met als sneltoets Cmd-E (Mac)
(Ctrl-E (Win). Daar net onder in het menu
is er plaats voor een tweede (secondary)
editor: die roep je op via Option-Cmd-E

(Mac) of Ctrl-Alt-E (Win). Maar de mogelijkheid om beelden extern te bewerken
stoppen niet bij deze twee opties: Case 39
leert je meer hierover.
Meestal werken deze externe bewerkers
op dezelfde manier: er wordt, naargelang de instellingen die je in het External
Editing (Extern bewerken)-tabblad van je
Lightroom-voorkeuren opgegeven hebt,
een 8 bits JPG- of een 8 of 16 bits-TIFF- of
-PSD-kopie gemaakt van je raw-bestand,
waarop de reeds in Lightroom gemaakte
aanpassingen toegepast zijn. Dit bestand
opent zich dan in het programmavenster
van de externe toepassing. Na bewerking in dat programma klik je op OK of
Save. Het plug-invenster sluit zich, en je
bewerkte bestand zit, netjes gestapeld met
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het origineel, op je te wachten in je Lightroom-Catalogus.
Er zou makkelijk een boekje gevuld kunnen worden met de verschillende externe
bewerkers die voor Lightroom beschikbaar
zijn. Hieronder beperk ik me tot het aanstippen van degene die ik zelf ook courant
in mijn workflow gebruik. Van al deze

pakketten zijn probeerversies te verkrijgen
via de website van de ontwikkelaar. Op mijn
discounts-pagina (www.morethanwords.
be/discounts.html) vind je regelmatig
kortingscodes voor sommige van de hier
besproken pakketten. Vooraleer je ze
aanschaft, neem je daar dus best eens een
kijkje!

Technisch gezien is er een verschil tussen een externe
bewerker en een plug-in: naargelang de architectuur van de
software, duikt deze op als externe editor in het menu Photo /
Edit In (Foto / Bewerken in) of als een plug-in in het menu File
/ Plugin Extras (Bestand / Plug-in Extras). In de praktijk worden de termen ‘plug-in’ en ‘externe bewerker’ echter vaak door
elkaar gebruikt, en slaan ze op software die met Lightroom
samenwerkt om je beeld verder aan te passen.

Nik Collection by Google
Nik Software maakt in totaal zes verschillende plug-ins (technisch eigenlijk ‘externe
bewerkers’) die je, nu Nik overgenomen is
door Google, enkel nog in een bundel kan
aanschaffen. De plug-ins werken zowel in
Lightroom als in Photoshop of Photoshop
Elements (dit laatste met uitzondering van
HDR Efex Pro).
• Silver Efex Pro is het neusje van de zalm
voor zwartwit-conversies. Het biedt
Lightroom 5 ontmaskerd
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ondermeer realistische simulaties van
oude zwartwitfilms.
• Color Efex Pro is een verzameling van
55 verschillende filters en effecten die
je kan stapelen om zo complexe ‘looks’
aan je foto’s te geven. De filters variëren
van creatief, zoals het populaire ‘bleach
bypass’ tot praktisch, zoals Dynamic
Skin Softener, dat huidoneffenheden
wegwerkt. De combinaties van effecten
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 Een beeld tijdens de bewerking in Viveza van Nik
Software. Deze plugin laat je toe om snel en intuïtief
complexe correcties te maken. In deze foto werd met
vier controlepunten in een mum van tijd de lucht doorgedrukt (donkerder gemaakt) en van meer structuur
voorzien, en werd de voorgrond, de motorfiets en het
gezicht van de motorrijder opgehelderd.
 Silver Efex Pro groeide in korte tijd
uit tot dé plugin om sterke zwartwitconversies te maken. In deze conversie haalde ik met een controlepunt
detail in de lucht tevoorschijn. De foto
werd afgewerkt met een warme tint
en een negatiefrand.
 Voor deze reisfoto maakte ik in
Color Efex Pro met een verloopfilter
de lucht donkerder. Controlepunten
op de gezichten van de monniken en
de verticale pilaren zorgen ervoor dat
ze – in tegenstelling tot een klassiek verloopfilter – niet donkerder
gemaakt werden. Met een ander filter
werd meer structuur in de voorgrond
gebracht. Een kleurfilter warmde de
foto op. Al deze instellingen kunnen
opgeslagen worden als een recept
voor later gebruik.
(www.niksoftware.com)

kunnen opgeslagen worden als recepten.
• Viveza laat je toe om lokaal helderheid,
contrast en kleur aan te passen zoner
ingewikkelde selecties te moeten maken.
• Zoals de naam laat doorschijnen, kan
je met HDR Efex Pro hdr-bewerkingen
uitvoeren. Het pakket onderscheidt zich
van vergelijkbare software door de kwaliteit van de presets en de flexibiliteit van
de aanpassingen. Het is ook het enige
hdr-pakket dat je toelaat om lokaal correcties uit te voeren terwijl je nog in 32
bit aan het werken bent.
• Dfine (ruisreductie) en Sharpener Pro
(voor opname- en afdrukverscherping)
ronden de lijst af.

Eén ding dat alle Nik-plugins gemeen hebben, is de gepatenteerde U-Point technologie. Om stukken van een foto te bewerken
(lichter of donkerder maken, contrast of
structuur aanpassen, …) moet je niet zelf
een ingewikkelde selectie maken; maar
hoef je enkel een cirkel te definiëren
die het te selecteren gebied omvat. De
software gaat dan, op basis van factoren
zoals contrast, kleur en helderheid, zelf
op zoek naar de selectie die je zou kunnen bedoelen. Daarna pas je met behulp
van schuifregelaars die selectie aan. Deze
manier van werken is zeer intuïtief, snel en
gebruiksvriendelijk.
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Prijsdaling
In 2012 is de prijs van de
Nik Collection met 70%
gedaald tot $149. Soms vind
je op www.morethanwords.
be/discounts.html nog een
code voor extra korting.
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Alien Skin Bokeh en Exposure
Exposure blinkt uit in de realistische
simulatie van recente en oudere
kleur- en zwartwit- films en dia’s
gaande van Kodachrome, Fuji Velvia
of Polaroid via Lomo tot Daguerrotypes.

Alien Skin maakt verschillende plugins
waarvan Exposure en Bokeh voor fotografen de belangrijkste zijn.
• Exposure, ondertussen al aan versie 5
toe, biedt je toegang tot griezelig accu-

rate simulaties van oude kleur- en zwartwitfilms. Je kan vertrekken van voorinstellingen, deze aanpassen en eigen
creaties opslaan. Leuk is ook de mogelijkheid om verouderingstexturen, korrel,
stof en negatiefranden aan je foto’s toe
te voegen. Nieuw in de laatste versie is

De foto kreeg een retro-effect via Alien Skin Exposure. De storende achtergrond werd zachter gemaakt in Alien Skin Bokeh. www.alienskin.com
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dat je nu realtime voorvertoningen van de
voorinstellingen krijgt en dat je meerdere
afwerkingen (zoals negatiefranden en
krassen) kan combineren.
• Bokeh laat je dan weer toe om drukke
achtergronden fotorealistisch te vervagen zodat je de beperkte scherptediepte
van een lichtsterke lens kan simuleren.
Je kan er ook van die typische ‘miniatuurstadsfoto’s mee maken die lijken
alsof ze met een tilt-shift objectief genomen werden.

onOne Software
Net zoals Nik biedt OnOne een aantal
plugins, die je apart kan aanschaffen. Het
voordeligste is echter de ‘Perfect Photo
Suite 7’. Die bestaat uit een aantal plugins die je in Photoshop, Lightroom of ook
zonder deze zogenaamde ‘host’ software
kan gebruiken.

• Perfect Portrait biedt geautomatiseerde
portretretouches zoals het verwijderen
van gezichtsoneffenheden en het automatisch verzachten van huid.
• Perfect Effects is een indrukwekkend arsenaal van effecten om foto’s
een bepaalde ‘look’ te geven. Je kan
ondermeer kiezen uit zwartwit-effecten
en effecten die de sfeer van populaire
cinema-films nabootsen.
• Focalpoint heeft hetzelfde doel als Alien
Skin Bokeh: simulatie van beperkte
scherptediepte en tilt-shift effecten.
• PhotoFrame is een verzameling randen
en achtergronden voor je foto’s. Vooral
de ouderwetse negatiefranden zijn
geslaagd gesimuleerd.
• Perfect Mask is eerder gericht op
Photoshop-gebruikers en is bedoeld om
je bij te staan bij moeilijke gevallen van
vrijstaand maken zoals haar, transparante onderwerpen enzovoort.

Gratis versie
Van Perfect Effects bestaat
ook een gratis versie met
25 filters, Perfect Effects
Free. Zoals de andere programma’s van OnOne, werkt
deze gratis versie zowel in
Lightroom als op zichzelf. Te
vinden op www.ononesoftware.com/products/perfecteffects-free/.

Van deze twee foto’s uit mijn Lightroom Catalogus werd in OnOne Perfect Photo Suite één foto gemaakt: de lachende theeplukster van de linkse foto en
de rode bus van de rechtse foto werden via Perfect Layers gecombineerd. Vervolgens voegde ik een ouderwetse negatiefrand toe. Eén van de tientallen
effecten uit Perfect Effects, het toepasselijk genaamde ‘tea stain’ (theevlek), op een lagere dekking gezet, maakt de bewerking af. Het interessante aan
Perfect Photo Suite 7 is dat je het resultaat van de ene plug-in kan doorgeven aan de andere zonder het pakket te moeten afsluiten.
www.ononesoftware.com
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Lightroom-only
versie
Gebruik je enkel Lightroom
en heb je geen Photoshop,
dan kan je je voordeel halen
met de Lightroom-only
versie van de onOne Perfect
Photo Suite: die kost een
pak minder maar je kan ze
enkel in Lightroom gebruiken.

• Perfect Resize, het vroegere Genuine
Fractals, claimt betere vergrotingen te
kunnen maken dan standaard in Photoshop. Je kan er ook automatisch de
omslag voor canvasprints mee laten uitrekenen. Perfect Black & White is zoals
de naam het aangeeft helemaal gericht
op zwartwit-conversie.
• Een grote verbetering tegenover vorige
versies van de Suite is dat je de resultaten van de verschillende deel-plug-ins
nu kan stapelen als lagen boven elkaar
in het pakket zelf. Dat gebeurt via Perfect Layers.

Imagenomic Portraiture
Veel fotografen hebben een broertje dood
aan huidretouche. Het is dan ook meestal
een arbeidsintensieve klus, die veel en
geduldig schilderwerk, bij voorkeur met
een grafisch tablet, vraagt.
Zowel Nik Software als OnOne Software
hebben huidretouche-filters in hun grotere
gamma effecten. Er is echter een pakket,
Imagenomic van Portraiture, dat enkel
huidretouche doet en daar dan ook zeer
goed in is. Portraiture is beschikbaar als
Lightroom- of als Photoshop-plugin. Ook
voor Imagenomic vind je een kortingcode
op mijn website.
www.imagenomic.com

Portraiture’s ingebouwde presets en maskeer-functie laten toe om relatief snel en geloofwaardig portretten te
retoucheren.

Lightroom 5 ontmaskerd

268

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

De plug-ins van Topaz Labs
Topaz Labs hebben eveneens een aantal
Lightroom-plugins op het menu staan.
Voor dit hoofstuk selecteerde ik Topaz
B&W Effects, Topaz Adjust en Topaz Clarity
uit het aanbod.

Topaz B&W Effects
Topaz B&W Effects is een plugin die net
zoals Silver EFex Pro en OnOne Perfect
Black & White helemaal gericht is op
zwartwit conversie. Persoonlijk vind ik
Silver Efex Pro nog altijd de top, maar de
andere twee staan ook hun mannetje.
Topaz Adjust laat je toe om het dynamisch
bereik van je beelden te herschikken: je
kan schaduwen lichter maken en hooglichten donkerder. Topaz breekt daartoe je
beeld op in verschillende helderheidszones
en optimaliseert het contrast in elk van
deze zones afzonderlijk. Naargelang de
sterkte van de instellingen, kan je zo subtiele tot HDR-achtige resultaten bereiken.
Indien je houdt van het effect van Lightroom’s Clarity (Helderheid) schuifregelaar,
dan moet je beslist eens Topaz Clarity
proberen: deze plugin biedt verschlillende

Topaz Clarity

variaties op dit thema. Topaz Clarity zorgt
ervoor dat alle structuren en texturen van
een foto extra goed weergegeven worden
zodat de foto driedimensionaler lijkt te
worden. Het is een zeer populaire look die
je weliswaar best met mate gebruikt.
www.topazlabs.com
Topaz B&W Effects
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Photomatix Pro
Photomatix Pro is een van de eerste en
meest wijdverspreide HDR-pakketten.
Alhoewel ik voor de weinige HDR-beelden
die ik maak, voornamelijk HDR Efex Pro
van Nik Software gebruik, heeft Photomatix ook zijn troeven: een zeer goede

deghosting-functie en de mogelijkheid
om batch-processing te doen, een feature
die ‘HDR-heavy users’ ongetwijfeld zullen
appreciëren.
www.hdrsoft.com

Photomatix Pro, een van de eerste en meest verspreide HDR-pakketten, is ook als een Lightroom-plugin beschikbaar.
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Case 41: Edit in Photoshop (Bewerken in Photoshop)

Wanneer je een Raw naar Photoshop stuurt en
je hebt niet Photoshop CC (of je hebt Photoshop
CC, maar deze niet helemaal geüpgradet tot de
laatst beschikbare versie), de best bij Lightroom
5 aansluitende versie van Photoshop geïnstalleerd, krijg je dit dialoogvenster.

Lightroom 5 kan werken met Photoshopversies vanaf CS3. Zorg dat je altijd de
laatste versie van Camera Raw hebt die voor
je versie van Photoshop beschikbaar is (ACR
4.6 voor Photoshop CS3, ACR 5.7 voor Photoshop CS4, ACR 6.7 voor Photoshop CS5).
Vanaf Photoshop CS6 veranderen de zaken
enigszins. De allerlaatste nieuwe versie van
Photoshop, Photoshop Creative Cloud (of
kortweg Photoshop CC) zal enkel nog in een
huurformule aangeboden worden. Photoshop CS6 blijft voor onbepaalde tijd beschikbaar voor wie het pakket wil huren. Om die
reden zullen er ook Camera Raw updates
voor Photoshop CS6 blijven uitkomen. Die
zullen echter alleen nieuwe camera’s ondersteunen, geen nieuwe features zoals Upright
of het Radial Filter of nieuwe, toekomstige
Process Versions). Dat laatste is wel zo wanneer je met Photoshop CC werkt.
De compatibiliteit is dus - niet verwonderlijk - het best met Photoshop CC en het
daarbijhorende Camera Raw 8. Lightroom
en Camera Raw worden meestal ongeveer
tegelijkertijd geüpdatet. Zorg er dus steeds
voor dat je ook hier de laatste ‘dot releases’

Wanneer je niet een Raw, maar een JPG, TIFF of
PSD naar Photoshop (of een andere bewerker)
stuurt, krijg je dit dialoogvenster.

Lightroom 5 ontmaskerd

Stap 1: Van de originele JPG-kleurenfoto werd in Lightroom een zwart-witconversie gemaakt. Ik
wilde echter het K-brandmerk verwijderen. Gezien de complexiteit van deze retouche was Photoshop noodzakelijk. Zelfs voor Lightroom’s nieuwe Brush Spots (zie pagina 200) zou dit waarschijnlijk
een te moeilijke klus zijn.

(bijvoorbeeld 5.2 voor Lightroom en 8.2 voor
Camera Raw) hebt
Indien je niet de laatste versies hebt, of
indien je nog met oudere Photoshop versies
werkt, kan je in combinatie met Lightroom 5 het bovenstaande dialoogvenster
tegenkomen wanneer je een Raw-bestand
naar Photoshop stuurt. In de plaats van het
standaard voorgestelde ‘Open Anyway’
(Toch openen), kies je in dat geval best
voor ‘Render Using Lightroom’ (Renderen met gebruik van Lightroom): dit is
de enige manier om zeker te zijn dat je het
beeld in Photoshop zal aantreffen zoals je
het in Lightroom bewerkt hebt.
Als je vanuit Lightroom een JPG-, TIFF- of
PSD-bestand opent in Photoshop via Edit
In (Bewerken in) uit het Photo (Foto)
menu, dan krijg je eerst een dialoogvenster
te zien met drie mogelijkheden:
• Edit a Copy with Lightroom Adjustments (Een kopie bewerken met
Lightroom aanpassingen): deze
mogelijkheid maakt eerst een kopie
van de JPG, TIFF of PSD. Eventuele
aanpassingen die je al in Lightroom op
het bestand aangebracht had, worden
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in die kopie opgenomen en zijn bij je
terugkeer naar Lightroom niet meer te
veranderen.

Stap 2: Ik koos Edit in Photoshop CC (Bewerken
in Photoshop CC) uit het Photo (Foto) menu en
koos Edit Original (Origineel bewerken) uit het
daarop volgende dialoogvenster. De andere twee
opties zouden immers een extra kopie aanmaken, wat in dit geval niet echt nodig was.
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• Edit Original (Origineel bewerken):
deze optie opent het oorspronkelijke
bestand en toont eventuele Lightroom
aanpassingen niet in Photoshop. Ze
worden wel weer toegepast nadat je in
Photoshop de foto opgeslagen hebt en
opnieuw naar Lightroom bent teruggekeerd. Je moet de aanpassingen in

Lightroom er dus tijdens je sessie in
Photoshop even bijdenken.
• Edit a Copy (Een kopie bewerken):
deze optie is in essentie hetzelfde als
Edit Original, behalve dat er in Lightroom eerst een kopie wordt aangemaakt. Het is verstandig om de mogelijkheid Stack with original (Stapelen

met origineel) aan te vinken: zo houd
je het origineel en de Photoshop-bewerking bij elkaar. Deze kopie is een PSDof TIFF-bestand naargelang van wat je
in de Lightroom Preferences aangegeven hebt.

Extra externe bewerkers instellen
In de Lightroom Preferences – Lightroom / Preferences (Lightroom /
Voorkeuren) (Mac), Edit / Preferences
(Bewerken / Voorkeuren) (Windows) –
kan je onder External Editing (Extern
bewerken) instellen in welke kleurruimte
en bit-diepte een vanuit Lightroom naar
een externe bewerker zoals Photoshop
gestuurd beeld geëxporteerd moet worden.

Als je je Photoshop-bewerkingen op het
einde van je Lightroom-workflow doet en
je in Photoshop geen grote tonale aanpassingen doet maar gewoon retouche-werk,
dan kan je voor 8 bit kiezen. Anders kies je
het beste voor 16 bit. Qua kleurruimte kies
je best voor ProPhoto of Adobe RGB.
Als je het bestandstype, de kleurruimte of
de bitdiepte vaak wil veranderen in functie

van de foto die je doorstuurt, dan kan je
ervoor kiezen om presets aan te maken.
Dit kan echter enkel voor de Additional
External Editor. Door Photoshop tijdelijk
als Additional External Editor (Extra
externe bewerker) in te stellen, kan
je zelfs voorinstellingen voor Photoshop
aanmaken.

Stap 3: Deze actie opende de originele kleuren-JPG in Photoshop. De zwart-witconversie van Lightroom (waarvan je de interface op de achtergrond
ziet), was niet zichtbaar. Ik retoucheerde de K weg uit de boomstronk met het retoucheeerpenseel en koos Save (Opslaan) uit Photoshops File (Bestand) menu.
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 Twee voorinstellingen om extern te bewerken
met Photoshop: een stuurt het beeld in 8 bits
per kanaal naar Photoshop, de andere in 16 bits
per kanaal.

Door andere programma’s tijdelijk als extra
externe bewerker in te stellen, kan je ook daar

voorinstellingen van maken zodat je meer dan
de twee standaard externe bewerkers kan in

de lijst krijgen. Sommige plugins die je installeert, maken automatisch zo’n presets aan.

Stap 4: Bij terugkeer in Lightroom werden Lightrooms metadata-instructies (‘zet om in grijswaarden’) opnieuw toegepast op de in Photoshop geretoucheerde JPG. Ik kon dus nog perfect de grijswaardeconversie aanpassen of zelfs opnieuw kiezen voor kleur.
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Case 41: Edit in Photoshop (Bewerken in Photoshop)

Wanneer je een Raw naar Photoshop stuurt en
je hebt niet Photoshop CC (of je hebt Photoshop
CC, maar deze niet helemaal geüpgradet tot de
laatst beschikbare versie), de best bij Lightroom
5 aansluitende versie van Photoshop geïnstalleerd, krijg je dit dialoogvenster.

Lightroom 5 kan werken met Photoshopversies vanaf CS3. Zorg dat je altijd de
laatste versie van Camera Raw hebt die voor
je versie van Photoshop beschikbaar is (ACR
4.6 voor Photoshop CS3, ACR 5.7 voor Photoshop CS4, ACR 6.7 voor Photoshop CS5).
Vanaf Photoshop CS6 veranderen de zaken
enigszins. De allerlaatste nieuwe versie van
Photoshop, Photoshop Creative Cloud (of
kortweg Photoshop CC) zal enkel nog in een
huurformule aangeboden worden. Photoshop CS6 blijft voor onbepaalde tijd beschikbaar voor wie het pakket wil huren. Om die
reden zullen er ook Camera Raw updates
voor Photoshop CS6 blijven uitkomen. Die
zullen echter alleen nieuwe camera’s ondersteunen, geen nieuwe features zoals Upright
of het Radial Filter of nieuwe, toekomstige
Process Versions). Dat laatste is wel zo wanneer je met Photoshop CC werkt.
De compatibiliteit is dus - niet verwonderlijk - het best met Photoshop CC en het
daarbijhorende Camera Raw 8. Lightroom
en Camera Raw worden meestal ongeveer
tegelijkertijd geüpdatet. Zorg er dus steeds
voor dat je ook hier de laatste ‘dot releases’

Wanneer je niet een Raw, maar een JPG, TIFF of
PSD naar Photoshop (of een andere bewerker)
stuurt, krijg je dit dialoogvenster.
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een te moeilijke klus zijn.

(bijvoorbeeld 5.2 voor Lightroom en 8.2 voor
Camera Raw) hebt
Indien je niet de laatste versies hebt, of
indien je nog met oudere Photoshop versies
werkt, kan je in combinatie met Lightroom 5 het bovenstaande dialoogvenster
tegenkomen wanneer je een Raw-bestand
naar Photoshop stuurt. In de plaats van het
standaard voorgestelde ‘Open Anyway’
(Toch openen), kies je in dat geval best
voor ‘Render Using Lightroom’ (Renderen met gebruik van Lightroom): dit is
de enige manier om zeker te zijn dat je het
beeld in Photoshop zal aantreffen zoals je
het in Lightroom bewerkt hebt.
Als je vanuit Lightroom een JPG-, TIFF- of
PSD-bestand opent in Photoshop via Edit
In (Bewerken in) uit het Photo (Foto)
menu, dan krijg je eerst een dialoogvenster
te zien met drie mogelijkheden:
• Edit a Copy with Lightroom Adjustments (Een kopie bewerken met
Lightroom aanpassingen): deze
mogelijkheid maakt eerst een kopie
van de JPG, TIFF of PSD. Eventuele
aanpassingen die je al in Lightroom op
het bestand aangebracht had, worden
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Case 42: Samengestelde foto’s maken
In Lightroom zelf kan je niet met lagen
werken, en kan je dus niet stukken van
foto’s combineren met elkaar. Daarvoor
heb je Photoshop, Photoshop Elements of
een plugin zoals Perfect Layers van OnOne
Software nodig.
Hieronder zie je hoe ik het beste van twee
huwelijksfoto’s combineerde tot één samengestelde foto.
Ik wilde de zwierige, onscherpe beweging
van de trouwjurk uit de linkse foto combineren met de kus uit de rechtse foto. Daarvoor werden deze stappen gevolgd:
1 De twee foto’s werden geselecteerd.
2 In het menu Photo (Foto) koos ik voor
Edit in / Open as Layers in Photoshop (Bewerken in / Openen als lagen in Photoshop). De foto’s kwamen
als lagen in Photoshop binnen. In dit
geval was de kus-foto de onderste laag.

3 Ik zette de dekking van de bovenste laag
tijdelijk op 50% en verschoof ze zodat de
hoofden mooi uitlijnden. Daarna zette
ik de dekking terug op 100%. Soms kan
je deze uitlijning beter door Photoshop
laten doen: selecteer in dat geval beide
lagen en kies Edit / Auto-Align Layers
met de optie Auto. Photoshop lijnt dan de
lagen automatisch zo goed mogelijk op
elkaar uit. Hier was dit niet nodig

4 Vervolgens werd de bovenste laag geselecteerd en werd een wit laagmasker
toegevoegd door onderaan op het symbooltje Layer Mask (Laagmasker) te
klikken.
Zo werd een laagmasker aangemaakt
dat volledig met wit gevuld werd. Overal
waar een laagmasker zwart is, wordt de
bijhorende laag aan het zicht onttrokken
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en wordt het onderliggende zichtbaar.
Daar waar het laagmasker wit is,
wordt het overeenkomstige stuk in de
bijhorende laag zichtbaar. Met de [D]toets werden de Default-kleuren (wit
als voorgrond en zwart als achtergrond)
geladen.
5 Ik selecteerde een borstel met een
zachte rand en een aangepaste grootte.
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6 Ik schilderde in het laagmasker van de
bovenste laag met de zwarte borstel
over het gebied dat ik tevoorschijn wilde
halen uit de onderste laag: de kussende
gezichten. Ik veranderde de grootte en
de zachtheid van de borstel een paar
keer om een onzichtbare overgang te
creëren. Omdat ik de bovenste laag wat
verschoven had, sneed ik de foto bij met
Photoshops uitsnede-gereedschap.
7 In Photoshop koos ik ten slotte File /
Save (Bestand / Opslaan). Hierdoor
werd het gelaagde bestand, met de
extensie –edit in de bestandsnaam, automatisch terug aan de Lightroom catalogus toegevoegd als een TIFF bestand.
Door de lagen niet vlak te maken, zou
ik later vanuit Lightroom dit bestand
nog kunnen herbewerken, indien ik dat
zou willen. In dat geval zou ik moeten
dit bewerkte TIFF bestand selecteren
in Lightroom, en de optie ‘Edit Original’
(Origineel bewerken) kiezen. Indien ik

echter zeker zou zijn dat ik de lagen niet
meer nodig heb, zou ik natuurlijk vooraleer op te slaan in Photoshop de lagen
kunnen samenvoegen: dat scheelt
bestandsgrootte.

Deze techniek heeft nog veel meer toepassingen:
• Je kan de saaie lucht van één foto
vervangen door een mooie lucht van een
andere foto door beide te openen als
lagen in Photoshop en vervolgens met
laagmaskers de nuttige delen van iedere
foto met elkaar te vermengen.
• Indien je vaak groepsfoto’s maakt, weet
je dat er altijd wel iemand met de ogen
gesloten op staat. Daarom kan je meerdere opnames maken, en die via deze
techniek samenvoegen tot één foto waar
iedereen de ogen open heeft!
• Ik gebruik deze techniek ook vaak om
het effect van een Lightroom preset te
verzachten. Indien een complexe preset
een te sterk effect heeft op een foto, is
het vaak moeilijk om alle instellingen
van de preset te achterhalen en deze
wat minder sterk in te stellen. Bepaalde
presets kunnen tientallen schuifregelaars aanpassen! In zo’n geval werkt het
volgende sneller en preciezer:
1 Pas de preset niet op de originele foto
toe, maar op een Virtuele Kopie.
2 Selecteer de originele foto en de Virtuele Kopie en kies Edit In / Open As
Layers in Photoshop (Bewerken in
/ Openen als lagen in Photoshop)
3 Beide versies zullen boven elkaar als
lagen gestapeld worden. Door de dekking van de bovenste laag in Photoshop
aan te passen, kan je het effect van de
preset traploos laten variëren van 0
naar 100%. Indien je een laagmasker
toevoegt, heb je nog meer controle.
4 Voeg desgewenst beide lagen samen
tot één laag en pas desgewenst de bitdiepte aan naar 8 bits.
5 Kies File / Save (Bestand / Opslaan)
om de gewenste mix op te slaan.
6 In Lightroom vind je de in Photoshop
bewerkte foto terug. Je kan desgewenst
de eerder aangemaakte Virtual Copy
nog verwijderen.
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 Hier combineerde ik de lucht van de foto linksboven met de
voorgrond van de foto rechtsboven via laagmaskers in Photoshop.
Het eindresultaat werd met de Silver Efex Pro 2 plug-in van Nik
Software naar zwartwit geconverteerd (zie rechtse screenshot).
Nadat ik daar op OK gedrukt had, werd het beeld aan mijn Lightroom Catalogus toegevoegd (onderste foto in de linkse schermafdruk).
 Als je foto’s vanuit Lightroom in Photoshop opent, kies je na
de Photoshop-bewerkingen best Save en niet Save As: Lightroom
heeft immers al een plaatsje en een naam (standaard de originele bestandsnaam met de extensie –edit) vrijgehouden voor het
gesavede Photoshop bestand. Indien je wil, kan je in Lightrooms
voorkeuren onderaan het External Editing (Extern bewerken)
tabblad dit suffix veranderen. Het verandert dan echter voor alle
externe bewerkingen: je kan dus niet een foto die je met plugin X bewerkt het suffix -X geven en een foto die je met plug-in Y
bewerkt suffix -Y. Indien je dat toch wil, kan je dat via een omweg:
door de foto te exporteren als (bij voorkeur) 16 bit TIFF bestand in
Adobe of ProPhoto RGB 1, in de naamgeving van de geëxporteerde
foto het gewenste suffix toe te voegen 2 (zie case 21 voor hoe je
dat doet), aan te vinken dat je de geëxporteerde foto terug in de Catalogus wil opnemen 3 en in de Post Processing options onderaan
het export-dialoogvenster het programma van je keuze te selecteren 4. Maak dan van al deze export-instellingen een export-preset
aan via de Add (Toevoegen)-knop 5 en herhaal deze procedure
voor alle programma’s waarvoor je aparte suffixen wil hebben. De
volgende keer kies je dan File > Export With Preset (Bestand >
Exporteren met voorinstelling) en je kiest de gewenste preset uit
de lijst. Omslachtig, maar het werkt.
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Case 43: ‘echte’ HDR met enkel Lightroom en Photoshop
Alhoewel Photoshop met Merge to HDR Pro
alles in huis heeft om goede HDR-beelden
te maken, is de interface niet de meest
gebruiksvriendelijke. In tegenstelling tot de
meeste andere HDR plug-ins, zie je bij Photoshop namelijk geen voorvertoning van de
effecten van de verschillende presets. Aan
de andere kant heeft het pakket een van de
beste algoritmes om beelden uit te lijnen
en spookbeelden te verwijderen.
Steeds meer gebruik ik dan ook de volgende workflow, die mogelijk geworden is
sedert Lightroom 4.1: ik stuur mijn beelden
van uit Lightroom naar Photoshop om
ze daar samen te voegen tot een 32 bits
HDR TIFF-bestand. De tone-mapping (het
omvormen van dat ‘onzichtbare’ 32 bits
TIFF bestand naar een zichtbaar 16 bits
bestand) doe ik echter niet met de meer
ingewikkelde schuifregelaars van Photoshop’s Merge to HDR Pro, maar met de
vertrouwde instellingen en voorinstellingen
van Lightroom.

wordt soms maar zichtbaar achteraf.
Selecteer dan je reeks foto’s in Lightroom en kies Photo > Edit in >
Merge to HDR Pro in Photoshop
(Foto > Bewerken in > Samenvoegen tot HDR Pro in Photoshop)
2 Vink het selectievakje Remove Ghosts
(Schimmen verwijderen) aan indien
je spookbeelden in je samengevoegde
beeld hebt. Photoshop zal dan automatisch één beeld selecteren als basis
voor het elimineren daarvan. Dat beeld
wordt aangeduid met een groene rand,
maar je kan zelf Photoshop’s suggestie
aanpassen door op een ander beeld te
klikken.

De workflow gaat als volgt:
1 Bereid je bronfoto’s voor in Lightroom
door automatische lenscorrecties en
het verwijderen van chromatische aberratie aan te vinken in het Basic tabblad
van het Lens Corrections panel. Doe dit
voor al je bronfoto’s door de bewerking
van de eerste te synchroniseren met
de andere. Pas eventueel ook Uprightcorrecties toe. Met het verwijderen van
sensorstof kan je wellicht beter wachten tot na het samenvoegen, want dat
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Photoshop-alternatief
Indien je geen Photoshop hebt, dan
kan je bij de makers van het hoger
aangehaalde Photomatix terecht:
deze hebben namelijk een goedkope
plug-in ($29, gratis voor Photomatixgebruikers), ‘Merge to 32 bit HDR’
genaamd waarmee je vanuit Lightroom eveneens 32 bits HDR TIFFbestanden kan aanmaken, deze
automatisch kan laten toevoegen aan
je Lightroom catalogus en deze dan
verder afwerken zoals beschreven in
puntje 4 van deze case.

in de praktijk
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3 Zorg ervoor dat Mode (Modus) ingesteld is op 32 bit, klik OK, wat je terugbrengt naar Photoshop en kies dan File
> Save (Bestand > Opslaan).
4 Dit zal het 32 bit HDR TIFF-bestand
dat je in Photoshop aangemaakt hebt
opslaan, waarna het automatisch aan je
Lightroom catalogus toegevoegd wordt.
Daar kan je het dan bewerken als om
het even welk ander beeld, alleen heb
je het veel grotere dynamisch bereik
van een 32 bits bestand ter beschikking. Alle schuifregelaars gedragen
zich zoals je verwacht, alleen heeft de
Exposure (Belichting) schuifregelaar
een bereik van -10 tot +10 (in plaats van
het normale -5 tot +5).
Het mooiste is wellicht nog dat je je favoriete presets kan gebruiken, zoals ik hier
deed.

Check altijd het resultaat van dichtbij op sporen van slechte uitlijning of schimmenverwijdering: je
merkt zulke storingen beter op op je scherm dan op die dure grootformaat print!

279

8 Lightroom, Photoshop en andere
In deexterne
praktijkbewerkers
– Case 43

9
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Exporteren,
e-mailen en
services voor
publiceren
Lightroom houdt alle bewerkingen als metadata bij in zijn
centrale database: de catalogus. Die bewerkingen zijn echter
niet zichtbaar buiten Lightroom. Om ervoor te zorgen dat je
ook in Adobe Bridge , de bestandsbrowser die bij Photoshop
en andere Adobe producten geleverd wordt, je bewerkingen
(behalve die van Virtuele Kopieën) en sterrennoteringen
kan lezen, kan je de metadata van geselecteerde foto’s
wegschrijven naar XMP-bestanden via de opdracht Metadata
/ Save Metadata to File (Metagegevens / Metagegevens
opslaan in bestand). Deze XMP-bestandjes worden in of
naast de originele raw-bestanden weggeschreven.
Maar daarmee kan je je bewerkte foto’s nog altijd niet zomaar
aan iemand anders bezorgen: die persoon zou dan immers
ook Photoshop (en bij voorkeur dezelfde versie als de jouwe)
moeten hebben. Wat als je dus je bewerkte foto’s gewoon aan
een vriend wil bezorgen in een populair bestandsformaat zoals
JPG of wat als je ze aan een drukker in TIFF moet bezorgen?
Een vriend of een drukker zit niet te wachten op een
Raw bestand: op zo’n momenten moet je je bewerkte
raws omvormen in een voor anderen leesbaar en gepast
bestandsformaat, met de juiste kleurruimte, resolutie en
afmetingen. Dat proces noemen we exporteren.
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1 Hier kan je kiezen om foto’s te exporteren naar een plaats op de harde schijf,
door Lightroom automatisch op een cd
of dvd te laten branden.
2 Specificeert de plaats waar de geëxporteerde bestanden opgeslagen worden
en laat toe om desgewenst de geëxporteerde bestanden terug in de catalogus
op te nemen.
3 Laat je toe een geëxporteerd bestand te
hernoemen.
4 Bevat de specifieke exportopties voor
videobestanden.
5 Laat je toe het bestandsformaat en
kleurruimte te kiezen voor foto’s: JPG,
TIFF, PSD en Original. Voor JPG’s kan
je een kwaliteitsniveau of een maximale
grootte in Megabyte definiëren.
6 Laat je toe om bestanden te herschalen
naar een vaste grootte of een bepaalde
maximale hoogte of breedte.
7 Automatische verscherpingsinstellingen.
8 Bepaalt of en welke metadata zoals
ontwikkelinstellingen, EXIF-info en trefwoorden je mee exporteert met de foto.
9 Hiermee kan je een tekst- of grafisch
watermerk toepassen dat je via Lightroom / Edit Watermarks (Lightroom /
Watermerken bewerken) (Mac) of Edit /
Edit Watermarks (Bewerken / Watermerken bewerken) (Windows) ingesteld
hebt.
0 Post-processing (Nabewerking) laat je
ondermeer toe om handelingen toe te
passen op je geëxporteerde bestanden
(zie Case 45: Photoshop actions en
Lightroom pagina 298).
s Vaak gebruikte combinaties van instellingen kan je opslaan in een voorinstelling. Je kan je presets ordenen in
mappen.
d Met de knoppen Add (Toevoegen) en
Remove (Verwijderen) beheer je je
voorinstellingen.
f Met de Plug-in Manager beheer je de
geïnstalleerde export-plug-ins zoals de
goedkope en handige LR/Mogrify 2.
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g De goedkope en haast onmisbare
plug-in LR/Mogrify 2 (pagina 295) is
standaard niet geïnstalleerd maar laat
je ondermeer toe om EXIF-informatie
zichtbaar in foto’s op te nemen en om
eenvoudige kaders rond je foto’s te zetten.
h Hiermee exporteer je volgens de eerder
gekozen instellingen.
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Exporteren vindt plaats in het exportdialoogvenster, waarvan we op de vorige
pagina de belangrijkste instellingen doornamen.

Naast exporteren is er in Lightroom nog
een andere manier om foto’s met de buitenwereld te delen: via de Publish Services
(Services voor publiceren) die je in het
linkerpaneel van de Bibliotheek Module
vindt. We komen hier verder in dit hoofdstuk op terug.

Foto’s en video’s exporteren
Exporteren doe je dus eigenlijk vooral
om je foto’s aan anderen te bezorgen.
Exporteren maakt altijd een kopie aan; het
origineel blijft op zijn plaats. Ook als het
origineel in je Lightroom-catalogus bijvoorbeeld een PSD-bestand is en je exporteert naar een PSD-bestand, dan wordt
een kopie aangemaakt (opgelet indien je
exporteert in hetzelfde bestandsformaat
en op dezelfde plaats als het origineel: in
dat geval kan de kopie het origineel overschrijven).
Zoals altijd kan je het dialoogvenster
Export (Exporteren) op verschillende
manieren bereiken: een eerste optie is
door een of meerdere foto’s te selecteren en Export onderaan links in de
Bibliotheekmodule te kiezen. Een andere
mogelijkheid is File / Export (Bestand
/ Exporteren) te kiezen uit het menu of
Export (Exporteren) te kiezen uit het contextgevoelige menu dat verschijnt wanneer
je rechtsklikt op een geselecteerde foto.
Het dialoogvenster Exporteren groepeert
een aantal functies in één enkel scherm.

Het laat je toe te kiezen:
• waarheen je wilt exporteren,
• of en hoe je het geëxporteerde bestand
een andere naam wil geven dan het
origineel,
• naar welk bestandsformaat je wilt
exporteren
• of je het bestand wil herschalen en
welke resolutie je wilt toepassen, waarbij je vanaf Lightroom 4 ook de mogelijkheid hebt om naar het nieuwe ‘Lossy
DNG’ formaat te exporteren,
• welke automatische verscherping je wilt
toepassen,
• of en welke metadata toegevoegd moeten worden aan de geëxporteerde foto’s,
• of je een watermerk wenst toe te voegen,
• of er nog nabewerking gewenst is als de
foto’s geëxporteerd zijn.
Een van deze nabewerkingen is dat je
Lightroom automatisch Photoshophandelingen kan laten toepassen op
geëxporteerde foto’s. Uiteraard kan je ook
je favoriete combinaties van exportinstellingen opslaan als voorinstellingen. Ten
slotte kan je ook in het exportdialoogvenster de functionaliteit van Lightroom nog
verder uitbreiden: zo bestaan er plug-ins
om automatisch kaders, tekst en metadata
aan je geëxporteerde foto’s toe te voegen.
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Branden op
meerdere schijven
Als je naar cd of dvd exporteert, dan zal Lightroom je
waarschuwen als één cd
of dvd niet voldoende is en
automatisch het brandproces over meerdere schijfjes
spreiden.
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Het Exportdialoogvenster in detail
Onder 1 kies je waarheen geëxporteerd
moet worden. Standaard heb je de keuze
uit een harde schijf, cd/dvd of Adobe’s
onlie-mail, harde schijf of cd/dvd.

Dit keuzemenu regelt wat Lightroom moet
doen wanneer er bij het exporteren bestanden
overschreven worden. Let er bij de optie Overwrite WITHOUT WARNING (ZONDER WAARSCHUWING overschrijven) op dat je originelen
(bijvoorbeeld JPG’s) met hoge resolutie en lage
compressie niet overschrijft met exportbestanden die een lage resolutie en hoge compressie
hebben.

van de raw-bestanden in je catalogus.
Indien je op een of andere manier (met een
kleurcode, een vlag, een trefwoord of via
een verzameling) bijhoudt welke originelen je geëxporteerd hebt, kan je, indien
je klant je na een jaar opbelt dat hij zijn
foto’s verloren is, altijd opnieuw een kopie
exporteren!
3 File Naming (Bestandsnaamgeving).
Je kan het bestand bij exporteren hernoemen volgens een aantal sjablonen. Je kan
zelf nieuwe presets samenstellen, bewerken en opslaan via de Filename Template
Editor (Bestandsnaamsjablooneditor). We
stelden deze al voor in Case 21. Het hernoemen bij exporteren hernoemt uiteraard
enkel de geëxporteerde bestanden, niet de
originelen in de catalogus.

2 Export Location (Exportlocatie).
Hier kies je een specifieke map om naar te
exporteren of laat je Lightroom exporteren
naar dezelfde map als de bronfoto. Je kan
er ook voor kiezen om tijdens het exporteren een submap aan te maken.
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De nummering op pagina 284 tot 287
verwijst naar de schermafdruk op
pagina 282).

Export met
mapstructuur
Indien je originele foto’s volgens een
bepaalde mapstructuur in je Catalogus bewaard worden, en je wil dat
de geëxporteerde foto’s met behoud
van deze mapstructuur geëxporteerd
worden, dan kun je het beste eens
een kijkje nemen bij Timothy Armes’
plugin LR/TreeExporter. http://www.
photographers-toolbox.com/products/lrtreeexporter.php.

Hernoemen
Je kan een bestandsnaam voor een
klant eenvoudiger of logischer maken
dan degene die je intern gebruikt,
maar als er later door klanten bijbestellingen gedaan worden, dan moet
je eenduidig weten welke foto’s bedoeld worden. Om toch een link tussen oude en nieuwe bestandsnaam
te houden, kan je ervoor opteren om
zeker het originele bestandsnummer
te behouden in de nieuwe naam.

De exportoptie Choose Folder Later (Map
later kiezen) is zeer handig voor wie met
export-presets werkt en graag de map
waarnaar geëxporteerd wordt per project
apart kiest.
Je kan er ook voor opteren om de geëxporteerde foto’s weer in de catalogus op
te nemen. Dit hangt af van het doel: als er
tijdens het exporteren nog een specifieke
nabewerking gebeurt – bijvoorbeeld een
Photoshop-handeling die het uitzicht van
je foto gevoelig verandert of een randje
dat toegevoegd wordt via de plug-in LR/
Mogrify 2 - dan zal je misschien willen dat
de foto terug in de catalogus opgenomen
wordt, omdat die nabewerkte versie dan je
eigenlijke eindresultaat is. Als het exporteren echter dient om foto’s naar JPG om
te zetten zodat je ze aan een klant kunt
geven, dan hoef je die geëxporteerde foto’s
heus niet bij te houden, en al zeker niet in
de catalogus op te nemen: indien je van je
vaak gebruikte exportinstellingen presets
maakt, kan je die JPG’s immers met één
druk op de knop weer aanmaken op basis

Nummering

 De bestandsnaamsjablooneditor laat je toe
om allerhande variabelen en eigen tekst te
combineren tot zeer specifieke bestandsnamen.
Gebruik zeker geen speciale karakters als je
foto’s exporteert om ze op een webserver te
plaatsen: die kunnen daar niet altijd goed mee
overweg.
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4 Video.
Hier kies je het gewenste videoformaat en
kwaliteit voor het exporteren van video’s.
Het .DPX-formaat is bedoeld om samen te
werken met Adobe Première.
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Je kan de onderdelen van het exportmenu verbergen om het overzichtelijker te houden door
op de driehoekjes 1 te klikken. Lightroom geeft
dan rechts 2 steeds een korte samenvatting
van de gekozen instelling.

5 File Settings (Bestandsinstellingen).
Hier kies je de bestandsindeling, de
gewenste kleurruimte en – indien van toepassing – het kwaliteitsniveau en de mate
van compressie. In functie van het gewenste doel kunnen sommige instellingen
niet beschikbaar zijn. Indien je bij Color
Space (Kleurruimte) Other (Overige) kiest,
kan je een ander ICC-profiel toevoegen (op
voorwaarde dat het RGB is).
Lightroom werkt intern in RGB en exporteert niet naar CMYK. Als je CMYKbestanden wenst, dan kan je de conversie
het beste doen via een tot droplet (druppel) omgevormde Photoshop-handeling.
Je kan deze dan aanroepen onder PostProcessing (Nabewerking).
De optie Original (Origineel) zal voor rawbestanden een kopie van het raw-bestand
en een XMP-bestand (met Lightroombewerkingen en eventuele sleutelwoorden)
exporteren naar de aangeduide map.
Kies je voor DNG, dan kan je hierin
voortaan ook opteren voor de Lossy
Compressed (Compressie met kwaliteitsverslies) DNG-optie, die het desgewenst
mogelijk maakt om je DNG-bestand kleiner te maken qua afmetingen. Pro-Case
47 leert je hier meer over.

Width & Height (Breedte en hoogte): Dit past het geëxporteerde bestand in een rechthoek van de
gespecificeerde afmetingen. Als je de breedte op 900 instelt en de hoogte op 600, dan zal een horizontale foto van bijvoorbeeld 1800 x 1200 pixels naar 900 x 600 geëxporteerd worden. Een foto met
dezelfde oppervlakte van 1200 x 1800 zal echter geëxporteerd worden als 400 x 600 pixels, omdat
als maximale hoogte 600 pixels werd ingegeven. De foto wordt met andere woorden in zijn geheel
ingepast in een rechthoek met als afmetingen de ingestelde breedte en hoogte.
Nogal wat fotografen hebben een blog en willen foto’s exporteren met een vaste breedte, ongeacht
de oriëntatie van de foto. De oplossing bestaat om enkel Width in te vullen (bv. 600 pixels) en Height
leeg te laten: een 2:3 landschapsfoto zal dan 600 pixels breed op 400 pixels hoog geëxporteerd
worden, terwijl een 2:3 portretfoto 600 pixels breed op 900 pixels hoog geëxporteerd zal worden. In
beide gevallen is de breedte de gewenste 600 pixels.
Dimensions (Afmetingen): Als je in het voorbeeld hierboven dimensions (afmetingen) had gekozen
met een instelling van 900 x 600, dan zou de landschapsfoto herschaald worden naar 900 x 600 en
de portretfoto naar 600 x 900. De foto’s zouden dus – ongeacht hun oriëntatie – dezelfde oppervlakte
hebben na export.
Met Long Edge (Lange rand) en Short Edge (Korte rand) geef je het formaat van de langste en de
kortste zijde op. Lightroom past de foto dan proportioneel aan.
Megapixels exporteert een bestand in het gewenste totaal aantal pixels.
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6 Image Sizing (Afbeeldingsgrootte).
Hier kies je de grootte en resolutie van
het bestand. Je kan er bijvoorbeeld voor
kiezen om foto’s te exporteren op een
grootte van 640 pixels langs de langste
zijde. Je kan er ook voor kiezen om nooit
foto’s groter te exporteren dan ze zijn en zo
kwaliteitsverlies te vermijden.
Zo lang je in Lightroom werkt, ben je onafhankelijk van de resolutie bezig: je werkt
met de in het raw-bestand aanwezige

Transparantie in
TIFF bestanden
Nieuw in Lightroom 5 is dat je bij het
exporteren in het TIFF bestandsformaat kan aangeven of transparantie
bewaard moet worden. Die kan bv.
ontstaan als gevolg van Upright- of
andere lenscorrecties.
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pixels. Als je echter exporteert naar een
JPG, TIFF of PSD, dan kan het belangrijk
zijn om een resolutie te specificeren, zelfs
als je het beeld zelf niet herschaalt. Je
vinkt dan Resize to Fit (Passend maken)
uit en kiest de gewenste resolutie.
7 Output Sharpening (Uitvoer verscherping).
In het hoofdstuk over de ontwikkelmodule hadden we het al over de drie stadia
van verscherping: capture- of opnameverscherping, creatieve verscherping en
output-verscherping. Deze laatste stap
kan je hier regelen, in functie van op welke
drager je foto terecht moet komen: een
scherm of papier.
Je kiest het mediatype: scherm, mat
papier of glanzend papier en een gewenste
hoeveelheid, en een intelligent algoritme
doet de rest. Veel fotografen hebben hun
eigen verscherpingsmechanismen in
Photoshop. Indien je vindt dat deze betere
resultaten opleveren, kan je daar handelingen van maken die je converteert in een
Photoshop-droplet (druppel), die je dan
kan aanroepen in het Post Processingvak van het exportdialoogvenster. (Zie
Case 45.) Nog een alternatief is om een
specifieke verscherpingsplug-in, zoals Nik
Sofware’s Sharpener Pro, te gebruiken.
Dat doe je dan in de ontwikkelmodule.

Resolutie
Een raw-beeld van de Nikon heeft 4256 x 2832 pixels. Je kan dit beeld exporteren op 72 dpi, hetgeen een beeld van 150 x 100 cm oplevert. Als je dit beeld
echter op 240 dpi exporteert, dan zal het resulterende bestand ongeveer 45 x
30 cm zijn. Beide bestanden bevatten evenveel informatie, maar de dichtheid
is groter bij het bestand met de kleinste afmetingen. Resolutie is vooral voor
opmaakprogramma’s en druk van belang.

Lightroom 5 ontmaskerd

286

8 Metadata (Metagegevens).
Misschien wil je niet dat alle metadata
(adres, contactgegevens van je model,
enzovoort) zomaar voor iedereen beschikbaar zijn. Hier kies je wat wel en wat niet
geëxporteerd wordt.
• Copyright Only (Alleen copyright) is
duidelijk: alleen wat in het copyrightveld van de metadata staat, wordt
geëxporteerd. Dit zet overigens geen
zichtbaar copyrightwatermerk over je
foto, daarvoor moet je bij de Watermarks van de volgende afdeling zijn.
• Copyright & Contact Info Only (Alleen
copyright en contactgegevens) voegt
aan de vorige optie ook je contactgegevens toe.
• All Except Camera & Camera Raw
Info (Alles behalve info over camera’s en Camera Raw) exporteert
alles (dus ook trefwoorden) behalve
de EXIF-instellingen (gebruikte lens,
ISO-waarde, cameratype, …) en de
nabewerking.
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Megapixels
De optie Megapixels laat toe om zelf
de grootte in megapixels van het
geëxporteerde bestand te kiezen.

Lightroom-privacy
Wanneer je All (Alles) kiest bij het exporteren van metadata, houd er dan
rekening mee dat iedereen relatief
eenvoudig te weten kan komen met
welk materiaal je je foto gemaakt
hebt en hoe je hem nabewerkt hebt.
Indien je dat liever niet prijsgeeft, kies
je deze optie beter niet!
•

Metadata (Alle metagegevens)
exporteert alle metadata, behalve
die zaken die je elders (bijvoorbeeld
in het dialoogvenster Trefwoordtags
bewerken of bepaalde locaties in de
kaartmodule) specifiek aangegeven
hebt om privé te houden.

9 Watermarking (Watermerken).
Als je onder Edit Watermarks (Watermerken bewerken) in het menu Lightroom
(Mac) of menu Edit (Bewerken) (Windows)
tekstwatermerken of grafische watermerken hebt aangemaakt, dan kan je deze hier
toepassen op je geëxporteerde foto’s. Hoe
je watermerken aanmaakt, leer je op pagina 292 aan het einde van dit hoofdstuk.
0 Post-Processing (Nabewerking).
Onder Post-Processing kan je opgeven
wat er met de bestanden na export moet
gebeuren, zoals ‘tonen in Verkenner’. Hier

zal je ook de handelingen van Photoshop
terugvinden die je als droplets geëxporteerd hebt. Om te weten waar je deze
precies moet plaatsen, kan je altijd kiezen
voor de optie Go to Export Actions Folder
now (Nu naar map voor exporthandelingen).
s Presets (Voorinstellingen).
Net zoals overal in Lightroom kan je combinaties van instellingen opslaan in een
preset. Dat doe je via de Add (Toevoegen)knop. d Deze kan je dan bij volgende
exportopdrachten onmiddellijk aanroepen
via de opdracht File / Export with Preset
(Bestand / Exporteren met voorinstelling).
Een bestaande voorinstelling kan je ook
bijwerken indien je de instellingen in het
exportdialoogvenster veranderd hebt.
Hiervoor hang je met de muisaanwijzer
boven de preset (zonder erop te klikken)

 De Post-Processing afdeling van het
exportdialoogvenster.

en rechtsklik je. Vervolgens kies je Update
with current settings (Bijwerken met
huidige instellingen) uit het contextgevoelige menu.
f Plug-in-Manager.
Met de Plug-in-Manager beheer je je
export-plug-ins. Deze kleine programma’s
kunnen de functionaliteit van Lightroom
nog uitbreiden. Sommige zijn gratis, voor
andere dien je een vaste prijs of een vrije
donatie te betalen. Case 44 op pagina 294
biedt een overzicht van enkele interessante export-plug-ins.

Exporteren in meerdere formaten tegelijkertijd

Metadata

Je kan in Lightroom helaas niet je foto’s in één keer in twee of meerdere verschillende bestandsformaten exporteren, bijvoorbeeld hoge en lage resolutie
JPG. De oplossing is dat je de geselecteerde foto’s twee keer na elkaar exporteert: je hoeft daarbij niet te wachten tot de eerste exportsessie afgelopen is om
de tweede te beginnen

Lightroom 4 bood al wat meer keuze
over welke metagegevens wél en
welke niet geëxporteerd worden maar
voor een werkelijk ongelimiteerde
keuze kan je de Metadata Wrangler
plug-in van Jeffrey Friedl gebruiken
(zie pagina 295).
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E-mailen vanuit Lightroom
Vanaf Lightroom 4 heb je de mogelijkheid
om rechtstreeks vanuit de Bibliotheek
Module foto’s te e-mailen. Alhoewel het
onderdeel ondergebracht is in de Bibliotheek Module, behandelen we het hier,
omdat het ook een manier is om foto’s te
delen met de buitenwereld.
De opdracht File / Email Photo s (Bestand
/ Foto(’s) e-mailen) laat je toe om geselecteerde foto(’s) rechtstreeks vanuit
Lightroom te e-mailen zonder langs het
exportdialoogvenster te moeten passeren.
Bovendien heb je een eigen Adresboekje in
Lightroom en kan je zelfs groepen aanmaken.
Qua e-mail moet je een onderscheid tussen webgebaseerde e-mail zoals Yahoo,
Hotmail en Gmail enerzijds en systemen
die werken met een applicatie (een zogenaamde e-mail-client) op je computer,
zoals Mac Mail of Microsoft Entourage
anderzijds.
Werk je met een cliëntgebaseerde e-mail,
dan heeft Lightroom normaal die gegevens
al overgenomen en kan je meteen aan de
slag. Werk je met webmail, dan moet je die
e-mailaccount eerst toevoegen.
Dat gebeurt als volgt:

1

3

2

4
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1 Selecteer de foto of foto’s die je wenst
te e-mailen in de rasterweergave van de
bibliotheekmodule.
2 Kies File / Email Photos (Bestand /
Foto(’s) e-mailen) en klik op de vervolgkeuzelijst bij From en kies Go to Email
Account Manager (Ga naar E-mailaccountmanager) 1.
3 Klik links onderaan het dialoogvenster op Add (Toevoegen) 2. Kies in
het dialoogvenster de gepaste Service
Provider uit de vervolgkeuzelijst en geef
naast Account Name (Accountnaam) je
e-mailadres in. Klik vervolgens op OK 3.
4 Voor de lijst met webgebaseerde
e-mailserviceproviders kent Lightroom
de Outgoing Server Settings (Instellingen server voor uitgaande mail) al.
Voor providers die niet in de lijst staan
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zal je de gegevens zelf moeten invullen. Vraag in geval van twijfel raad aan
de helpdesk van je e-mailprovider (mail
hen desnoods een schermafdruk van
dit dialoogvenster zodat ze weten welke
info je Lightroom moet verschaffen).
Geef naast Email Address (E-mailadres) nog eens je e-mailadres in en
naast Password je Wachtwoord.
Klik vervolgens op Validate (Valideren)
4.
Je zal zien aan het groene lampje 5
naast het e-mailadres dat het nu gevalideerd is. Klik op Done (Gereed) 6.
Het e-mailadres is nu toegevoegd aan
de vervolgkeuzelijst van beschikbare
e-mailadressen vanwaar je kan versturen 7.
5 Nu is het nog gewoon een kwestie van
een geadresseerde, een onderwerp en
een preset voor de afbeeldingsgrootte
te kiezen uit de lijst met beschikbare
opties 8. De optie Create new preset
(Nieuwe voorinstelling maken) 9 opent
het exportdialoogvenster en laat je toe
een nieuwe preset – bijvoorbeeld eentje
die een watermerk toevoegt – aan te
maken mocht je je gading niet vinden in
de standaard presets.

5

6

7

Wanneer je vanaf een web-e-mailadres
verstuurt, kan je ook de eigenlijke e-mail
aanmaken vanuit het dialoogvenster.
Wanneer je e-mail via een mail-cliënt
zoals Mac Mail of Entourage verstuurd zal
worden, zal je de eigenlijke inhoud van je
e-mail daar kunnen typen.
De optie ‘Address’ (Adres) laat je zelfs toe
om mensen waarnaar je vaak foto’s e-mailt
(vrienden, vaste klanten, …) in een eigen
Lightroom Address Book toe te voegen.

8

9
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Je kan zelfs bepaalde adressen groeperen
in bijvoorbeeld een groepje ‘Vrienden’ of
‘Familie’.
Dit Lightroom-adresboek is echter niet
gelinkt met je eigenlijke adresboek. Als je
liever niet twee adresboeken up-to-date
houdt, kan je ook het adres leeg laten en
het invullen vanuit het adresboek van je
e-mailcliënt, nadat je in Lightroom op de
Send-knop gedrukt hebt.

Publish Services (Services voor publiceren)

De vier standaard meegeleverde Publish Services. Via de knop Find More
Services Online (Online naar meer
services zoeken) kan je nog extra
Publish Services installeren.

Lightroom 5 ontmaskerd

De Publish Services zijn eveneens ondergebracht in de Bibliotheekmodule, maar
we behandelen ze hier omdat ze een soort
van dynamische exporteerfunctie zijn. Met
de Publish Services maak je eigenlijk een
soort (Smart) Collections aan die je – via
een dialoogvenster dat als twee druppels
water gelijkt op het exportdialoogvenster
– exporteert naar een plaats op de harde
schijf of naar een online bestemming,
zoals Facebook of Flickr.
Het unieke aan Services voor publiceren is
dat Lightroom bijhoudt of je na het publiceren nog wijzigingen aan je foto’s aanbrengt,
zodat je enkel de gewijzigde foto’s opnieuw
moet publiceren om je geëxporteerde
kopieën terug helemaal te laten lijken op
de originelen in je catalogus.
Lightroom heeft standaard vier Publish
Services ingesteld: Harde Schijf, Facebook
en Flickr en het nieuwe Behance. Andere
leveranciers van online diensten, zoals het
in populariteit groeiende 500px (een alternatief voor Flickr), SmugMug en dergelijke
bieden ook Publish Services aan, die je
daar kan downloaden en dan toevoegen
aan Lightroom. Jeffrey Friedl, ontwikkelaar van Lightroom Plugins, biedt zelfs
twee aangepaste versies van de standaard
Facebook- en Flickr-plug-ins aan, die nog
iets meer mogelijkheden bieden.
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Publish Services op de harde
schijf
Je kan met Publish Services bestanden
exporteren naar een map op je harde
schijf. Wanneer je dan in Lightroom foto’s
die in de Publish Service zitten, aanpast,
hoef je enkel die foto’s opnieuw te publiceren. Toepassingen van harde schijf Publish
Services zijn onder meer:
• het opslaan van foto’s – bijvoorbeeld alle
foto’s die je het trefwoord screensaver
geeft – in een map op je harde schijf,
waarna je je schermbeveiligingssoftware willekeurige foto’s uit deze map
laat tonen. Verwijder je foto’s van, wijzig
je foto’s in of voeg je foto’s toe aan de
Publish Service, dan wordt de geëxporteerde map bijgewerkt. Zo zijn er
beroepsfotografen die op deze manier
een continu upgedate selectie van werk
vertonen op een scherm dat in hun
etalage staat,
• het exporteren van foto’s naar een map
Album op je harde schijf, van waaruit
je dan een fotoalbum in InDesign kan
ontwerpen,
• het opslaan van foto’s – bijvoorbeeld alle
foto’s die je het trefwoord iPhone of iPad
geeft – in een map die dan via iTunes
gesynchroniseerd wordt met de fotoportfolio op je iPhone of iPad.
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• In Case 46 op pagina 299 vind je deze
laatste toepassing in de praktijk uitgewerkt. Wanneer je dan tijdens het
layouten merkt dat een foto beter in
zwartwit zou werken, kan je deze foto in
Lightroom zwartwit maken. Je hoeft dan
enkel deze foto opnieuw te publiceren
en in InDesign de link updaten,

Online Publish Services:
Behance, Facebook en Flickr
Lightroom wordt standaard met deze drie
Publish Services geleverd. Uiteraard heb je
een account nodig bij deze leveranciers van
online diensten om de Publish Service te
configureren en te gebruiken.
De grote lijnen van hoe online Publish
Services werken, zijn gelijk, maar in functie van de specifieke toepassing kunnen
er verschillen optreden in wat allemaal
mogelijk is. Sommige online Publish Services ondersteunen Comments: wanneer
gebruikers online op je foto’s commentaar
geven, dan verschijnt die in het Comments
(Commentaar) paneel onder het Metadata
paneel in de Bibliotheekmodule.
Als voorbeeld geven we Flickr.
Flickr heeft zijn dienstverlening aangepast:
een basisaccount bij Flickr is gratis tot
maar liefst 1 terabyte aan webruimte maar
je (eigenlijk je bezoekers) moet er wel
reclame bij nemen. Voor zo’n 50 dollar per
jaar kan je reclamevrij worden.
Publish Services laten je toe om je foto’s
in je Flickr Photostream of een specifieke
Photoset te plaatsen. Je kan in Lightroom
zelfs een Smart Photoset aanmaken,
bijvoorbeeld met als criterium Trefwoord =
Flickr, te vergelijken met een slimme verzameling, die automatisch geüpdatet wordt
wanneer je een foto dat trefwoord geeft.
Het mooie aan Publish Services in combinatie met Flickr is dat het tweerichtingsverkeer ondersteunt: als je in Lightroom

foto’s verwijdert of bewerkt dan zal Lightroom bij de volgende verbinding met Flickr
de gewijzigde foto’s opnieuw publiceren en
de verwijderde foto’s ook verwijderen van
Flickr.
Maar er is nog meer: wanneer een bezoeker aan je Flickr-pagina een opmerking bij
je foto plaatst of markeert als favoriet, dan
wordt deze informatie ook binnengehaald
in Lightroom en bewaard in het paneel
Comments (Opmerkingen). Dit vind je in
het rechterpaneel van de Library Module,
onder het paneel Metadata (Metagegevens). Case 6 in de download beschrijft
stap voor stap hoe je hierbij te werk gaat.
Via een vergelijkbare procedure kan je vanuit Lightroom foto’s op je Facebook Wall en
in Facebook Albums plaatsen.
Behance (www.behance.net) is een online
platform waar fotografen, illustratoren,
grafisch ontwerpers en andere creatieve
beroepen zoals mode-ontwerpers hun
creaties kunnen tonen en becommentariëren. Wanneer je een Adobe Creative
Cloud abonnement hebt, krijg je een gratis
lidmaatschap voor Behance.
De Lightroom Publish Service voor
Behance interageert enkel met het ‘Work
in Progress (WIP’) van de Behance website.
Er is slechts één Lightroom verzameling
toegelaten per Behance Publish Service
en deze kan niet hernoemd worden. Elke
foto die je via een Behance Publish Service
naar Behance oplaadt, wordt daar een
Work in Progress. Volgende uploads (zoals
nieuwe bewerkingen) van dezelfde foto
worden dan door Behance behandeld als
revisies aan dit WIP.
Uit het voorgaande is duidelijk dat elke
online Publish Service andere mogelijkheden en beperkingen heeft, die bepaald
worden door wat de online dienstenaanbieder mogelijk maakt: zo kan de Facebook
Publish Service geen foto’s verwijderen.
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Watermarks (Watermerken)
Alhoewel je voor echt complexe watermerken nog altijd beter af bent met de LR/
Mogrify 2 Plugin, kan je vanaf Lightroom
3 ook al tekst- of grafische watermerken
aanmaken.
Deze watermerken kan je dan oproepen in:
• het Exportdialoogvenster
• de Print Module
• de Slideshow Module
• sommige sjablonen van de Web Module.
Een watermerk aanmaken gaat als volgt:
1 Open de Watermark Editor (Editor
Watermerk) via Lightroom / Edit
Watermarks (Lightroom / Watermerken bewerken) (Mac) of Edit / Edit
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Watermarks (Bewerken / Watermerken
bewerken) (Windows).
2 Kies een bestaand watermerk als
vertrekpunt of kies de optie Custom
(Aangepast) uit de vervolgkeuzelijst 1.
Je hoeft niet echt op voorhand een foto
geselecteerd te hebben, maar het helpt
wel omdat Lightroom je watermerk
anders zal voorvertonen boven een
grijs-wit schaakbordpatroon. Als je een
foto geselecteerd had, dan verschijnt
die in het voorvertoningsvenster. Als
je meerdere foto’s geselecteerd had
vooraleer de editor te openen, dan kan
je met de knoppen 2 navigeren tussen
deze foto’s. Dat kan handig zijn om de
effectiviteit van je watermerk in combinatie met verschillende achtergronden
na te gaan.
3 Onder 3 kies je voor een tekstwatermerk of een grafisch watermerk.
Voor een tekstwatermerk geef je de
tekst in in het invoervak 4. Voor een
grafisch watermerk navigeer je via de
knop Choose (Kiezen) onder 5 naar
het bestand dat je als watermerk wilt
gebruiken. Dit kan een JPG- of een
PNG-bestand zijn. Deze laatste geven
de mooiste resultaten omdat ze transparantie ondersteunen. Je dient je
PNG-bestand dan wel aan te maken in
bijvoorbeeld Photoshop en op te slaan
als PNG-24 via Save for Web and Devices (Opslaan voor web en apparaten).
Je kan de grootte van je watermerk
bepalen via Size (Grootte) onder de
optie Watermark Effects (Watermerkeffecten) 7 of je kunt het watermerk
interactief herschalen door te klikslepen op een van de witte vierkantjes van
de bounding box 8.
4 Met de Text Options (Tekstopties) 6 stel
je lettertype, stijl, uitlijning en kleur van
je tekstwatermerk in. Het toevoegen van
een schaduw kan helpen om je tekst
beter leesbaar te maken tegenover een
groter scala aan achtergrondkleuren.
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5 Met de watermerkeffecten 7 regel je
naast de transparantie vooral hoe je
watermerk zich zal gedragen op afbeeldingen van verschillende grootte en
oriëntatie:
• Proportional (Proportioneel) schaalt
het watermerk mee met de grootte
en oriëntatie van de foto.
• Fit (Passen) past het watermerk
automatisch aan aan de breedte van
de foto.
• Fill (Vullen) schaalt het watermerk
zo dat de hoogte ervan overeenkomt
met de hoogte van de foto.

• Fit of Fill laten nog een zekere fijnafstemming toe via de schuifregelaars
Inzet.
• Met Anchor (Plaatsing) kan je de uitlijning van je watermerk ten opzichte
van het beeld instellen en Rotate
(Roteren) laat je het watermerk
roteren om het bijvoorbeeld vanuit de
rechteronderkant van de foto omhoog
te laten lopen, zoals je bij kranten en
tijdschriften wel eens ziet.

Een grafisch watermerk met transparantie en een slagschaduw – aangemaakt in Photoshop – opgeslagen in
het PNG 24-bestandsformaat en gebruikt als watermerk
in Lightrooms Watermerkeditor. Je zou ook je handtekening kunnen inscannen, de achtergrond transparant
maken (of met een drukgevoelige pen en tablet je handtekening zetten op een transparante Photoshop-laag)
en op die manier je foto’s een geheel eigen signatuur
geven.
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Case 44: Enkele interessante export-plug-ins (Pro-Case)
Op deze pagina’s wijzen we je de weg naar
een aantal interessante plug-ins. Een gedetailleerde bespreking valt buiten het bereik
van dit boek. Je vindt alle informatie en prijzen op de websites van de ontwikkelaars.

Plug-ins beheer je via de Plugin Manager.
Een haast verplichte stop op elke speurtocht naar interessante plug-ins voor
Lightroom is ongetwijfeld de website van
Jeffrey Friedl. (http://regex.info/blog/
lightroom-goodies).

Je vindt er meer dan dertig plug-ins. Als
de plug-ins van je keuze eenmaal geïnstalleerd zijn, dan moet je de eerste keer de
plug-in configureren.

Als je de gedownloade plug-ins uitgepakt hebt, dan verzamel je deze het beste in één map. Met de Plugin Manager in het dialoogvenster Export kan je
dan je plug-ins toevoegen of verwijderen. Je kiest File / Plugin Manager (Bestand / Plug-inbeheer), drukt op de knop Add (Toevoegen) (links onderaan)
en navigeert naar het bestand (met de extensie .lrplugin). Vervolgens klik je op Add Plugin (Plug-in toevoegen). Soms dien je daarna Enable (Inschakelen) te kiezen of een serienummer in te voegen. In dit voorbeeld zie je de LR/Mogrify2 plug-in van Timothy Armes.
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Ook Timothy Armes heeft op zijn website
(ww.timothyarmes.com) een aantal interessante plug-ins:
LR/Enfuse
Deze plug-in vind je niet in het exportdialoogvenster, maar in het menu onder File
> Plug-in Extras (Bestand > Pluginopties).
LR/Mogrify 2
De superplug-in LR /Mogrify 2 heeft een
aantal submodules die je volledig of gedeeltelijk kunt activeren. Deze plug-in – die
eveneens donation-ware is – mag in geen
enkele professionele workflow ontbreken.
Het is ongetwijfeld de plug-in met de beste
prijs-kwaliteitverhouding. Je kan hem
ondermeer gebruiken om kaders – al dan
niet voorzien van exif-info – aan je foto’s toe
te voegen.

 De Metadata Wrangler laat zeer gerichte controle toe op welke metadata wel en welke niet geëxporteerd worden.

 De plug-in LR/Enfuse is tot op zekere hoogte
een alternatief voor HDR: er worden immers
verschillende belichtingen tot één geheel
gecombineerd. De gebruikte techniek is immers
anders (en beperkter). Toch kan voor natuurlijk ogende resultaten de Enfuse-aanpak goed
werken.

Een handige plug-in is de Metadata Wrangler. Deze laat je toe om zeer geavanceerde
keuzes te maken over welke metadata je
met je foto’s wilt exporteren.
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Sommige van de foto’s op mijn blog hebben
onderaan een grijze balk met EXIF-info die voor
fotografen interessant is. Voor de uitgebreide
mogelijkheden van LR/Mogrify 2 is dit een
eenvoudige klus: het copyright, de camera-info,
de grijze balk en de witte scheidingslijn werden
allemaal in LR2/Mogrify aangegeven. Door de
instellingen als voorinstelling op te slaan, is het
voortaan kinderspel om dit soort van camerainstellingen voorziene foto’s aan te maken.

Zip it!
Indien je vaak een zip-bestand moet
maken van geëxporteerde beelden,
moet je beslist eens de plug-in LR/
Zip Exporter proberen.http://www.
photographers-toolbox.com/products/zipexporter.php

Voorinstellingen in actie! Door de naam van de geportretteerde in het veld Title van het Metadatapaneel in te vullen, kan je via een aangepaste LR/Mogrify 2 instelling (die je natuurlijk opslaat als voorinstelling) automatisch deze naam laten mee verschijnen – in een lettertype en kleur en op de plaats
van je keuze – op de geëxporteerde foto. Ook de randjes en het logo werden in Mogrify gedefiniëerd. Door de geëxporteerde foto’s terug te importeren in
de Lightroom-catalogus kunnen ze per zes op één vel A3+ papier afgedrukt worden in de Print Module. Uiteraard werd ook van deze afdrukinstellingen
een afdruksjabloon (voorinstelling) gemaakt. Zelfs de eigenlijke conversie naar sepia en de naar wit aflopende vignettering werd via ontwikkelvoorinstellingen bereikt. Lightroom barst van de mogelijkheden om met sjablonen en voorinstellingen te werken: door je deze mogelijkheden eigen te maken
(en ze te combineren) kan je gigantische tijdswinsten boeken!
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Case 45: Photoshop actions (handelingen) en Lightroom
(Pro-Case)
Met iedere versie kan Lightroom meer,
maar er zullen altijd toepassingen zijn
waarvoor je naar Photoshop wil uitwijken.
Als je die Photoshop-toepassingen kunt
automatiseren in een op zichzelf staande
Photoshop action (handeling), die geen gebruikersinput nodig heeft, dan kan je deze
via het Post Processing (Nabewerking)-onderdeel in Lightrooms exportdialoogvenster
toepassen op meerdere bestanden tegelijk.
Een gedetailleerde bespreking van hoe je
handelingen aanmaakt, hoort thuis in een
boek over Photoshop. We beperken ons
hier tot de uitleg over hoe je een aangemaakte handeling klaar maakt voor gebruik
in Lightroom.
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Om handelingen uit Photoshop in het
Lightroom-exportproces te betrekken,
moet je ze eerst in Photoshop omvormen
naar een droplet (druppel). Dat doe je in
Photoshop in het File / Automate (Bestand
/ Automatisch) menu. Een druppel is een
miniprogramma waarin de handeling vervat
zit. Wanneer je de druppel aangemaakt
hebt, kopieer je hem naar Lightroom’s Export Actions Folder. Deze zit diep begraven
op je harde schijf, maar je kunt hem eenvoudig openen in de Finder of Verkenner
door de opdracht Go To Export Actions Now
(Nu naar map voor exporthandelingen)
te selecteren in de vervolgkeuzelijst naast
After Export (Na het exporteren), onderaan
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in Lightrooms exportdialoogvenster.
Als je de druppel hierheen gekopieerd hebt,
dan dien je het exportdialoogvenster te
sluiten en opnieuw te openen. Je zal dan de
druppel aantreffen in de vervolgkeuzelijst.
• Werken met dit soort van exporthandelingen kan je veel tijd besparen, maar
het aanmaken van een goede handeling
die niet vastloopt is niet eenvoudig: trek
voldoende tijd uit voor het testen van je
handeling in combinatie met verschillende soorten bestanden, afmetingen,
kleurruimtes en dergelijke.

in de praktijk
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Case 46: Lightroom en je iPhone- of iPad-portfolio
Je favoriete foto’s automatisch op je iPhone,
iPod of iPad? Het is slechts een van de
toepassingsmogelijkheden van Hard Disk
Publish Services (Vaste-Schijf-Services
voor Publiceren).
1 Maak een map aan op je harde schijf en
noem deze iPhone.
2 Klik op het +-icoontje naast Publish
Services en kies Go To Publishing Manager (Ga naar Publicatiebeheer).

7

8
9
3 Klik op de knop Add (Toevoegen) links
onderaan. Dit opent een nieuw dialoogvenster Create New Publish Connection
(Nieuwe publicatieverbinding maken).
Als service kies je Hard Drive (Vaste
Schijf) en je geeft als naam iPhone in.

10
4 Druk dan op de knop Create (Maken).
5 Het onderliggende dialoogvenster van
de Publish Service wordt weer zichtbaar. Onder Export Location (Exportlocatie) navigeer je naast Export To
(Exporteren naar) naar de iPhone-map.
Je kiest geen submap.
6 Voor de andere instellingen kies je
sRGB als kleurenruimte, 72 ppi als resolutie en 80 als kwaliteit. Onder Image
Sizing (Afbeeldingsgrootte) vink je
Resize to Fit (Passend maken) aan en
kies je Long Edge (Lange rand) uit de
vervolgkeuzelijst. Kies iets groter dan
de schermresolutie van je iPhone, zodat
je nog wat kunt inzoomen. 1024 pixels
is een goede keuze voor een oudere
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iPhone. Heb je een iPhone 4 of later
met retina display, dan kan je hier nog
hogere waarden nemen. Voor de nieuwe
iPad 3 heb je minimaal 2048 pixels aan
de lange kant nodig.
Onder Output Sharpening (Uitvoer verscherpen) kies je Sharpen for Screen
– Standard (Verschermen voor Scherm
– Standaard) en onder Watermarking
(Watermerken) kan je eventueel een
watermerk of je logo toevoegen.
Druk op de knop Save (Opslaan). In het
paneel Publish Services verschijnt nu
een nieuwe balk Hard Drive: iPhone.
Klik met de rechtermuisknop op deze balk
en kies Create Published Folder (Gepubliceerde map maken) of Create Published Smart Folder (Gepubliceerde slimme
map maken). Elk van deze 'slimme'
mappen wordt een fotoalbum dat je in
iTunes kan synchroniseren met je iPhone.
Voor de slimme gepubliceerde mappen
kan je, net als bij slimme verzamelingen,
regels opstellen, bijvoorbeeld op basis van
trefwoorden. Zo kan je een gepubliceerde
slimme map ‘iPhone Zwart-wit’ maken
voor alle foto’s die als trefwoord iPhone
hebben en als bewerking zwart-wit. De
mogelijkheden zijn eindeloos.
Als er foto’s in de Published Folders
staan, klik je voor elke Folder op de knop
Publish rechts bovenaan het Content
Window, of in het contextgevoelige menu.
Start nu iTunes en zorg dat je iPhone aangesloten is. Klik op het icoontje iPhone
en dan op de tab Photos (Foto’s). In het
menu Sync photos from (Synchroniseer
foto’s uit) kies je Choose Folder (Kies
map) en je navigeert naar de map iPhone
die je onder stap 1 aangemaakt hebt.
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Portfolio zonder iPhone
Heb je geen iPhone? De procedure
geldt ook voor iPods die fotoweergave
ondersteunen of meer algemeen
voor elke multimediaspeler die je kan
synchroniseren met je computer. Kijk
hiervoor in de documentatie van je
mediaspeler.

12 Je klikt op de optie Open (Openen). Als
je specifieke Publish Folders wenst uit
te kiezen, klik dan op Selected Folders
(Geselecteerde mappen) en vink de gewenste Folders aan in de lijst daaronder,
of selecteer All Folders (Alle mappen).
Klik je op de knop Apply (Pas toe).
13 Als je nu in Lightroom foto’s bewerkt of
verwijdert die in een iPhone Published Folder zitten, dan klik je opnieuw op de knop
Publish (Publiceren) te klikken. Telkens
als je in iTunes je iPhone synchroniseert,
zullen de gewijzigde foto’s aangepast zijn
en de verwijderde foto’s verwijderd!
Met dank aan Sean McCormack van
www.lrbportfolio.com.

Rechtstreeks
alternatief
Een interessant alternatief is de iPad
App Minimal Folio: dit is een slideshow-pakket voor iPad dat rechtstreeks synchroniseert via Dropbox
www.dropbox.com. Je publiceert je
foto’s dan naar (submappen van een)
Minimal Folio submap van je Dropbox map en de App synchroniseert
daarmee, zonder langs iTunes om te
moeten gaan.

9 Exporteren, e-mailen en services
In de praktijk
voor publiceren
– Case 46
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Case 47: De nieuwe DNG-Exportopties (Pro-Case)
In het hoofstuk over ‘Importeren’ hadden
we het al over de optie om raw-bestanden
naar DNG te converteren.
Lightroom biedt je echter nog twee mogelijkheden om dit te doen na het importeren:
namelijk in de Bibliotheek Module via de
opdracht Library / Convert Photo to DNG
(Bibliotheek / Foto omzetten in DNG) en
tijdens het exporteren. Het verschil met het
converteren naar DNG tijdens het importeren, is dat deze twee mogelijkheden extra
opties bieden: respectievelijk het converteren met een ‘lossy’ (verlieslatend) en dus
plaatsbesparend algoritme en tijdens het
exporteren bovendien met de optie om de
resolutie te verlagen. Deze opties openen –
voor de ervaren gebruiker – perspectieven
om beter om te gaan met de groeiende
bestandsgroottes van raw-formaten.

Converteren naar DNG in
de Bibliotheek Module
Met dit dialoogvenster kan je gewoon foto’s
naar het klassieke, ‘universal raw’ DNGformaat converteren indien je dat nog niet
tijdens het importeren had gedaan. In dat
geval vink je de nieuwe optie Use Lossy
Compression (Compressie met kwaliteitsverlies) uit.
Wanneer je Use Lossy Compression
aanvinkt, zal Lightroom je foto converteren
naar deze nieuwe, verlieslatende DNGoptie. Alhoewel zo’n bestand eveneens
de DNG-extensie zal dragen, is het puur
technisch bekeken geen echt raw-bestand
meer: immers: een ‘echte’ raw is nog niet
‘gedemosaiceerd’. De Lossy DNG’s die je
hier kan aanmaken, zijn dat wel. Je kan dus
niet meer profiteren van latere verbeteringen die toekomstige Lightroom-versies op
het gebied van ‘demosaicing’ nog zouden
brengen.

Dit dialoogvenster verschijnt wanneer je in de Bibliotheek Module Library / Convert Photo to DNG
kiest.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Behalve dat ene aspect, lijkt de resulterende foto nochtans echt sterk op een
raw-bestand, in die zin dat hij een veel
hogere kwaliteit en flexibiliteit heeft dan
een klassieke JPG, dat de witbalans nog
aangepast kan worden, en dergelijke meer.
Wellicht het interessantste voordeel van
deze verlieslatende DNG is dat hij tot vier
keer kleiner kan zijn dan de oorspronkelijke
raw.
Samengevat kan je stellen dat de nieuwe,
verlieslatende DNG zich qua kwaliteit
ergens situeert tussen raw en JPG, qua
kwaliteit wat dichter bij raw en qua bestandsgrootte wat dichter bij JPG. Een mooi
compromis, dus.
Alhoewel we nooit zouden adviseren om
stelselmatig dit formaat te gaan gebruiken,
kan het voor sommige toepassingen toch
nuttig zijn:
• Foto’s die je wil bijhouden maar waarvoor je niet de absolute topkwaliteit
nodig hebt.
• Foto’s die je wil bijhouden ‘voor het geval dat’, maar waarvan je niet echt nog
bijbestellingen verwacht.
Of je nu verlieslatende of gewone DNGconversie kiest, er zijn nog een aantal
opties die je moet langslopen:
• Only convert Raw files (Alleen rawbestanden omzetten) zal enkel rawbestanden in een reeks geselecteerde
foto’s omzetten in DNG. Je kan immers
ook JPG’s of TIFFs in een DNG-jasje
stoppen, maar daarom worden het geen
raw-bestanden. Het DNG-formaat is
dan gewoon een ‘container’ voor je JPG
of TIFF.
• Delete originals after successful
conversion (Originelen na het omzetten verwijderen) doet wat het zegt: het
verwijdert de originele raw-bestanden.
Een optie dus om even goed over na te
denken, zeker als je de nieuwe lossy
compression gebruikt.
• De optie Embed Fast Load Data (Gegevens voor snel laden insluiten) kun je
het beste in alle gevallen aanzetten: die
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zorgt immers maar voor een kleine verhoging van de bestandsgrootte en zorgt
ervoor dat het DNG-bestand veel sneller
kan gelezen worden in de ontwikkelmodule.
• Compatibility (Compatibiliteit) ten slotte
stelt de gewenste compatibiliteit in met
oudere versies van Camera Raw. Naargelang de compatibiliteit die je wenst,
kunnen bepaalde opties onbeschikbaar
worden.
Je kan de opdracht File / Convert to DNG
ook op gewone DNG’s gebruiken om ze te
converteren naar verlieslatend gecomprimeerde DNG’s.

• gecomprimeerde .NEF met volledige
resolutie (compressie in te stellen in
camera): ca 45 megabyte per foto
• ‘lossy gecomprimeerde’ DNG met
volledige resolutie (bekomen door het
.NEF bestand in de Bibliotheek Module
te converteren naar het nieuwe ‘lossy’
DNG-formaat zoals onder 1) beschreven): ca 15 megabyte per foto
• ‘lossy gecomprimeerde’ DNG met
ongeveer halve resolutie (18 megapixel)
(bekomen door te exporteren in het
exportdialoogvenster en het resultaat
automatischt terug te herimporteren in
de Catalogus): ca 5 megabyte per foto.

Volgens de een is deze nieuwe optie de
spreekwoordelijke doos van Pandora.
Volgens mezelf openen deze nieuwe DNGopties, mits verstandig gebruikt, heel wat
perspectieven. Zolang je maar weet wat je
doet!
Adobe zelf gebruikt alvast deze nieuwe
mogelijkheden in Lightroom 5: de Smart
Previews die we in Case 8 behandelden,
zijn technisch gezien niets anders dan lossy
compressed DNG’s met een maximum van
2540 pixels aan de lange zijde.

Converteren naar DNG in
het exportdialoogvenster
In het exportdialoogvenster kan je er ook
voor kiezen om foto’s te converteren naar
DNG, inclusief de verlieslatende optie.
Meer nog, indien je voor deze optie kiest,
kan je er zelfs in de afdeling Image Sizing
(Afbeeldingsgrootte) voor kiezen om de
resolutie te verkleinen!
Ook dit opent perspectieven: stel dat je vaak
honderden foto’s maakt voor time-lapsefotografie, waarvan je weet dat je de hoge
resolutie van je camera eigenlijk niet nodig
hebt, maar dat je toch in het raw-formaat
fotografeert omwille van de betere beeldkwaliteit en bewerkingsmogelijkheden. In
dat geval zou je ervoor kunnen opteren om
die foto’s niet alleen te converteren naar het
lossy DNG-formaat, maar ze ook kleiner te
maken (qua afmetingen). Omdat time-lapse
over veel foto’s gaat, kan je zo belangrijke
plaatsbesparingen realiseren. Je zou er dan
voor kunnen opteren om de geëxporteerde
lage resolutie DNG’s weer te importeren
in de Catalogus, waarna je de oorspronkelijke raw beelden kan verwijderen. (Let er
natuurlijk op dat je enkel die raw beelden
verwijdert die weg mogen!)
Een kleine test met beelden van de 36
megapixel Nikon D800 toonde de volgende
cijfers:
• ongecomprimeerde .NEF met volledige
resolutie: ca 75 megabyte per foto

Wanneer je voor DNG kiest en ‘Use Lossy Compression’ (Compressie met kwaliteitsverlies) aanvinkt, krijg je bij ‘Image Sizing’ (Afbeeldingsgrootte) de mogelijkheid om de resolutie te verkleinen.
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De Book (Boek)
Module
De Book Module werd in Lightroom 4 geïntroduceerd.
Lightroom 5 brengt een aantal aardige verbeteringen,
maar geen fundamentele revoluties. Het interessante aan
de Book Module is dat je snel, en zonder tussenkomst van
extra lay-outsoftware originele fotoboeken kan maken. Je
kan die bewaren als pdf of jpg maar ook laten afwerken
tot een echt gedrukt koffietafelexemplaar. Adobe werkt
daarvoor – ook in Lightroom 5 – nog steeds enkel samen
met Blurb. Uiteraard heeft de op sjablonen gebaseerde
boekmodule niet dezelfde uitgebreide mogelijkheden die
je van een specifiek lay-outpakket zoals Adobe InDesign
mag verwachten, maar met wat oefenen kan je er toch
snel aardige resultaten mee behalen. Hieronder nemen
we de interface door. Daarna bekijken we de twee grote
opties om een boek te maken: de eenvoudigste is om
de automatische lay-outoptie te gebruiken. Wil je meer
controle, dan kan je ook manueel sjablonen combineren.
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1 Vooraleer je je boek gaat ontwerpen
in de Book Module, is het aan te raden
om de foto’s die je van plan bent in je
boek te gebruiken, onder te brengen in
de Quick Collection (Snelle verzameling) of in een gewone verzameling.
Je kan dan in de Filmstrip de volgorde
nog aanpassen. Dit is vooral handig
wanneer je Auto Lay-out gebruikt: die
gaat de foto’s immers in de layout laten
vloeien in de volgorde dat ze in de Filmstrip staan.

2 Met de Create Saved Book (Opgeslagen
boek maken)-knop sla je de lay-out
waaraan je aan het werken bent, en de
foto’s waarmee je aan het werken bent,
op als een boekproject. Het is aan te
raden om dit zo vlug mogelijk te doen: je
boek verschijnt dan als een Saved Book
in het Collections (Verzamelingen)Paneel en als je dan nog wijzigingen aan
de lay-out aanbrengt, worden deze automatisch opgeslagen. Een Saved Book
is dus een soort verzameling waar de
lay-out van het boek mee in opgeslagen
is. Vanuit de Bibliotheek- en Ontwikkelmodule kan je dan door te dubbelklikken op het boekicoontje terugkeren
naar je boek-in-wording zoals je het de
laatste keer achtergelaten had. Vanuit
de andere modules kan je dat doen via
een enkele klik.

Wil je tijdens je lay-outproces nog foto’s
aan je boek-in-wording toevoegen, dan
is het eenvoudigste om het Saved Book
in te stellen als Target Collection (Doelverzameling).
Knop 3 laat je toe de lay-out van je
boek te wissen.
4 Zolang je niet een opgeslagen boek
gemaakt hebt, verschijnt de melding
Unsaved Book (Niet-opgeslagen boek).
5 Met deze knoppen schakel je tussen de
rasterweergave van de lay-out, waarbij
je met 7 de grootte van de miniaturen
kan afregelen, de Spread-weergave (twee
naast elkaar liggende pagina’s in beeld)
of de Single Page-weergave waar je
slechts één pagina in beeld hebt. Je kan
ook de knoppen : Fit (Passen), 1:1 of 4:1
gebruiken om in te zoomen op je lay-out.

Boek opslaan!
Indien je bij een niet-opgeslagen boek
de bron van de foto’s verandert, dreig
je je lay-out te verliezen. Daarom
kun je het beste zo snel mogelijk een
opgeslagen boek maken.
Lightroom 5 ontmaskerd
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6 Met de linker- en rechter-pijl-knop ga je
naar de vorige of de volgende bladzijden
in je lay-out. Je kan ook klikken op het
paginanummer en een pagina ingeven.
8 Ongeacht je nu met de automatische
lay-out of manueel een boek wil aanmaken moet je eerst in het Book Settings
(Boekinstellingen)-paneel het gewenste
formaat en papier kiezen. Kies je om
het boek bij Blurb te laten drukken,
dan verschijnt er ook een prijsindicatie.
Lightroom 5 introduceert een goedkopere papiersoort, Standard Paper.
9 Met Auto Layout (Autom. lay-out) kan
je Lightroom zelf automatisch een boek
laten aanmaken. In de vervolgkeuzelijst
naast Preset (Voorinstelling) kan je
een sjabloon kiezen volgens welke de
automatische lay-out moet gebeuren, of

kan je er nieuwe aanmaken.
0 Het Page (Pagina)-Paneel laat je nieuwe
pagina’s toevoegen. Add Page (Pagina
toevoegen) voegt een pagina toe volgens
het in de vervolgkeuzelijst geselecteerde
sjabloon. Add Blank Page (Lege toevoegen) voegt een lege pagina toe.
s Onder Guides (Hulplijnen) kies je de
hulplijnen die op het scherm getoond
worden, zoals het afloopgebied (lichtgrijze zone van een paar millimeter rondom
de pagina, in het paars weergegeven in

van dat er geen flinterdun wit streepje
rond de foto je afgewerkte boek ontsiert
omdat de snijmachine nooit perfect is.
De groene zone in de schermafdruk is de
text safe (tekstveilige)-zone: aangeraden
wordt om buiten deze zone geen tekst te
zetten, omdat die – bij heel slecht ingestelde snijmachines – mogelijk afgesneden zou worden of in de binnenplooi van
het boek moeilijk leesbaar zou zijn.

Standard Paper
Je kan nu ook je boek afwerken op
een lichtere, iets goedkopere papiersoort, Standard Paper. Je kan via de
online prijsberekening zien welke
besparing dit oplevert. Houd rekening
met het gevaar voor doortekening bij
dubbelzijdige afdrukken op dit dunnere papier.

De witte vierkantjes geven aan welke Paddingvariabelen met elkaar gelinkt zijn en samen
zullen opschuiven. Door te klikken op een vierkantje is het niet langer gelinkt met de andere.

de schermafdruk). Wat in dit afloopgebied
ligt wordt mogelijk afgesneden door de
snijmachine. Wanneer je een fotoboek
wil maken met aflopende foto’s, moet
je ervoor zorgen dat de foto’s ook het
afloopgebied bedekken, zo ben je er zeker

Nieuw in Lightroom 5
Je kan nu automatisch paginanummers toevoegen aan je boek.

Links: een standaardsjabloon. Rechts: door een willekeurig aantal cellen te selecteren en de padding zo groot te maken, dat de foto niet meer zichtbaar
is, kan je een meer willekeurige lay-out maken.
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d In het Cell (Cel)-paneel kan je de
Padding (Vulling) van cellen instellen.
De boekmodule werkt met sjablonen,
waarbij elke tekst- en fotocel een
vaste, niet aanpasbare plaats op de
sjabloonpagina heeft. De vulling geeft
aan hoeveel witruimte er tussen de
rand van de cel en de foto of tekst is.
Door de vulling te variëren, kan je de
vaste sjablonen toch nog enigszins naar
je hand zetten. Wanneer je voor een
sjabloon met aflopende foto’s gekozen
hebt, kan je de vulling niet aanpassen.
Met de witte vierkantjes geef je aan dat
schuifregelaars samen zullen bewegen.
Om ze individueel in te stellen, klik je de
witte vierkantjes uit.
f Met de Text (Tekst)- en g Type
(Teksteigenschappen)-panelen regel je
de plaatsing van tekst in je fotoboek. Dit
wordt uitgebreid besproken in Case 49
‘Tekst toevoegen aan je boek’.

h Background (Achtergrond) laat je toe
een kleur of achtergrondfoto te kiezen.
Je kan een achtergrondkleur kiezen
door Background Color (Achtergrondkleur) aan te vinken en een kleur te kiezen door op het kleurvakje te klikken.
Standaard zie je enkel onverzadigde
kleuren (grijswaarden), maar door de
HEX-schuifregelaar naar omhoog te
schuiven krijg je ook kleuren te zien. Je
kan ook een kleur uit een foto ‘samplen’ door het pipet te slepen tot op een
specifieke plaats op de foto en dan te
klikken.
Je kan ook – al zorgt dat snel voor een
drukke lay-out – een verschillende achtergrondfoto voor elke pagina kiezen,
door een foto uit de Filmstrip naar de
lichtgrijze rechthoek te slepen. Wil je
één foto globaal als achtergrond voor je
boek instellen, dan vink je Apply BackDoor de HEX-regelaar te verschuiven krijg je
ook kleuren in het venster Background Color
(Achtergrondkleur).

Een combinatie van een achtergrondfoto met 31% dekking en een blauwe achtergrondkleur.
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ground Globally (Achtergrond overal
toepassen) aan. Met de optie Opacity
(Dekking) maak je de achtergrondfoto
gedeeltelijk transparant. Hij wordt dan
gemengd met de achtergrondkleur die
je had ingesteld
j Met de knop Send Book to Blurb (Boek
verzenden naar Blurb) start je de
online Blurb-bestelllings-, upload- en
betalingsprocedure.
k Export Book to PDF (Boek exporteren
naar PDF) slaat het boek op als pdf. Zo
kan je het op een computer of een iPad
bekijken, of het als proef doormailen
aan een klant vooraleer je het gedrukte
boek bestelt. De omslag en het binnenwerk komen daarbij in twee aparte
PDFs terecht. Desgewenst kan je met
een pakket zoals Adobe Acrobat beide
tot één PDF samenvoegen.
l Dezelfde foto kan meerdere malen in
een lay-out gebruikt worden (bijvoorbeeld eenmaal als foto en eenmaal als
achtergrond). Deze teller houdt bij hoeveel keer een foto gebruikt is. Indien je
manueel je fotoboek ontwerpt, kan deze
teller ook handig zijn om na te gaan of
je niet per ongeluk een foto twee keer
gebruikt hebt. Handig bij grotere fotoboeken met een lange filmstrip is dat
je kan filteren m op Used en Unused
(Gebruikt en Ongebruikt). In dit laatste
geval toont de Filmstrip dan enkel de
foto’s die nog niet gebruikt werden in je
boekproject.

 De boekmodule heeft, in het menu
Book (Boek), een eigen Preferences
(Voorkeuren)-afdeling.
Hierin stel je ondermeer in hoe foto’s die
andere verhoudingen hebben dan de layoutcel waarin ze geplaatst worden, in die
cel terecht komen: Zoom to Fill (Zoomen
en Vullend maken) vult de volledige beeldcel, waardoor een deel van je foto onzichtbaar wordt. De optie Zoom to Fit (Zoomen
en Passend maken) zorgt dat je volledige
foto zichtbaar is, maar kan naargelang de
oriëntatie boven- en onderaan of links en
rechts witruimte overlaten.
Start new books by autofilling (Nieuw
boeken starten met autom. vullen) maakt,
wanneer je overschakelt naar de Book Module, automatisch een boek aan op basis
van de in de Filmstrip aanwezige foto’s.
De laatste optie is om tekstvakken automatisch te vullen met Filler Text (Vultekst)
(nietszeggende tekst) of metadata uit het
Title (Titel)- of Caption (Bijschrift)-Veld.
Vultekst is handig omdat het anders aan
een sjabloon soms moeilijk te zien is of er
een tekstvak voorzien is of niet. Vultekst
die je niet vervangen hebt door eigen tekst,
wordt niet afgedrukt.

Je kan sowieso achteraf zowel nog het
zoomniveau van een foto in een cel en de
precieze plaatsing ervan aanpassen. Het
eerste doe je door de zoomschuifregelaar
te bedienen, het tweede door te klik-slepen op de foto in de cel.

Nieuw in Lightroom 5
Het Captions (Bijschrift) Panel is nu
omgedoopt tot het Text (Tekst) Panel.
Wanneer je in de Spread of Single
Page weergave bent, kan je nu via
handige Add Page Tekst (Paginatekst toevoegen) of Add Photo Text
(Fototekst toevoegen) knoppen tekst
toevoegen.

De boekmodule heeft zijn eigen voorkeuren.
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Een fotoboek maken met de automatische lay-outopties
Wellicht de snelste manier om een eerste
fotoboek te maken, en zo de opties van de
boekmodule te leren kennen, is via Auto Layout. Dat kan in een paar eenvoudige stappen:

1 Kies in het paneel Book Settings (Boekinstellingen) eerst en vooral of je een
gedrukt Blurb-boek een pdf of een JPEG
output wil maken wil maken. Hopelijk
zullen in toekomstige Lightroom-versies
nog andere opties (lees: leveranciers)
aan dit menu toegevoegd worden.
Vervolgens kies je onder Size (Grootte),
Cover (Omslag), Paper Type (Papiertype) & Logo Page (Logopagina) respectievelijk de grootte en oriëntatie, het
type cover (harde kaft met opgedrukte
foto, harde linnen kaft met gedrukte
stofwikkel of zachte bedrukte kaft) en
het papiertype.
Bij Logo Page (Logo pagina) kan je
ervoor kiezen om het Blurb-logo op de
laatste bladzijde van je boek te laten
staan in ruil voor een korting op de prijs.
Als je de optie Logo Page uit zet, kost
je boek iets meer, maar wordt er geen
Blurb-logo op de laatste bladzijde
gedrukt. Dit kan interessant zijn indien
je de boeken wenst door te verkopen.
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De knop Learn More (Meer informatie)
brengt je naar de Blurb-website waar je
meer info vindt over de afwerkingen en
papieropties.
Kies een Preset (Voorinstelling) in de
vervolgkeuzelijst in het Auto LayoutPaneel.
De standaardopties leggen zichzelf uit.
Je kan nieuwe presets toevoegen door
Edit Auto Layout Preset (Voorinstelling
voor automatische layout bewerken)
uit de lijst te kiezen. Je komt dan in de
Auto Layout Preset Editor (Editor voor
automatische voorinstellingen voor layouts) terecht.
Case 48 op pagina 314 gaat hier dieper
op in.
Klik vervolgens op de knop Auto Layout
(Autom. lay-out) om de foto’s uit de Filmstrip automatisch in het gekozen sjabloon
te laten lopen. Lightroom zal zelf het
nodige aantal pagina’s aanmaken.
Wil je opnieuw proberen met een
andere autolay-out, klik dan op Clear
Layout (Lay-out wissen), selecteer een
andere optie en herhaal stap 3.
Je kan het resultaat van de Auto Layout-optie zelf nog gaan verfijnen door
foto’s van plaats te veranderen, pagina’s
anders te ordenen of alsnog het sjabloon van sommige pagina’s te veranderen. Een automatische lay-out hoeft
dus niet noodzakelijk het eindpunt te
zijn van je bewerking.
Vergeet niet je werk op te slaan door
er een Saved Book (Opgeslagen boek)
van te maken, voor zover dat nog niet
gebeurd was. Zodra je in een Saved
Book aan het werken bent, worden de
wijzigingen in de achtergrond automatisch opgeslagen.
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Zelf de instellingen van je fotoboek bepalen
of de automatische lay-out wijzigen
Ben je van het controlerende type, dan
kan je ook zelf een lay-out van nul af aan
beginnen of, handiger wellicht, een automatische lay-out manueel nog fijn afstemmen.
Via de Add Page (Pagina toevoegen)-Knop
op het Page (Pagina)-paneel voeg je een
pagina met (lege) foto en/of tekstcellen toe.
Volgens welk sjabloon dat gebeurt, kan je
op voorhand selecteren door op de omcirkelde knop in de schermafdruk te klikken.
Rechtsklikken op je selectie opent een
contextmenu waarmee je die layout ook
kan toevoegen aan je favorieten.
Add Blank (Lege toevoegen) maakt een
volledig lege pagina aan.
Zodra je een lay-out gekozen hebt moet je
hem natuurlijk vullen met foto’s. Dat doe je
door een foto uit de filmstrip naar een cel
te slepen 1. Je kan ook meerdere foto’s
ineens slepen naar de lay-out. Ze worden
dan achter elkaar in de beschikbare cellen
geplaatst.

Eigen lay-out
Wanneer je zelf een eigen lay-out gemaakt
hebt kan je toch de optie Auto Layout
gebruiken om de foto’s in de Filmstrip
automatisch in die lay-out te gieten. Indien
je eigen lay-out te weinig pagina’s had,
zal Auto Layout dan zelf extra pagina’s
aanmaken volgens het sjabloon dat je voor
Auto Layout gekozen had.

Nieuw in Lightroom 5 is dat je ook op het kleine cirkeltje in de rechter bovenhoek van een miniatuur kan klikken om die layout aan de favorieten toe te voegen. Het is niet alleen overzichtelijk om je favoriete layouts samen te hebben, je kan de Auto-Layout-functie ook willekeurige
sjablonen laten kiezen uit je favorieten.
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Via Auto Layout had ik alle foto’s op een aflopende pagina gezet. Ik wilde de foto van de
roeier op een dubbele pagina. Ik activeerde het Modify Page-menu, en koos één van de
sjablonen uit de afdeling Two-Page Spreads (Spreads met twee pagina’s). De foto werd
over twee pagina’s gespreid en de andere foto’s schoven allemaal een vakje op in de layout.

Door een foto zelf te verslepen naar een andere
foto-cel, kan je foto's verplaatsen.

de cel kan je bij ingezoomde foto’s bepalen
wat zichtbaar is.
Een zwart uitroepteken 3 geeft aan dat
het zoomniveau te hoog is om de foto nog
aanvaardbaar te kunnen printen. Een rood
uitroepteken geeft aan dat de foto offline
is (en zal ontbreken in het boek dat je naar
Blurb oplaadt). Klikken op het driehoekje

Favorieten
Zodra je een foto geplaatst hebt, kan je op
de cel klikken om de exacte plaatsing en
de grootte van de foto aan te passen met
de Zoomregelaar 2. Door te klik-slepen in
Lightroom 5 ontmaskerd
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Je kan nu ook layouts aan je favorieten
toevoegen door op het cirkeltje in de rechter bovenhoek van de miniatuurweergave
te klikken.
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4 ten slotte opent het Modify Page (Pagina
wijzigen)-menu, waarbij je een andere layout kan kiezen.
Je kan twee foto’s van cel wisselen door
op de ene foto te klikken en hem te slepen
naar de cel van de andere foto. Wanneer je
boven de andere cel aanbeland bent, laat je
de muisknop los en de foto’s wisselen van
plaats.
Je kan ook één of meerdere pagina’s of
een spread (dubbele pagina) verplaatsen
in de lay-out (zie schermafdrukken hiernaast rechts): hiervoor zorg je dat je de te
verplaatsen pagina of pagina’s selecteert
(zodat de oranjegele rand eromheen verschijnt). Dan klik-sleep je met de muis op
de oranjegele rand. Een verticale, oranjegele lijn geeft aan waar de pagina terecht
zal komen indien je de muisknop loslaat.
Om pagina’s te verplaatsen moet je ze dus
aan de oranje rand beet nemen. Neem je
een foto zelf vast, dan verplaats je die foto,
niet de pagina.

Je kan je fotoboek nog voorzien van tekst
en deze tekst opmaken. Case 49 op pagina
316 gaat hier verder op in.

Het is best om je boek-in-wording zo vroeg mogelijk
op te slaan als een Saved Book. Wanneer je later
nog foto’s aan de filmstrip van je boekproject wil
toevoegen, is het eenvoudigst om dat boek tijdelijk
als Target Collection (Doelverzameling) in te stellen. In de bibliotheekmodule kan je dan extra foto’s
toevoegen aan je boek door ze te selecteren en op de
B-toets te drukken.

Om een afgewerkt boek als pdf te exporteren kies je Export to PDF (Boek exporteren
naar PDF) onderaan het linker paneel.
Om een boek naar Blurb op te laden en
de bestelprocedure te beginnen, kies je
Send Book to Blurb (Boek verzenden naar
Blurb) onderaan het rechterpaneel.

Smart Previews
Groot boekproject

Je kan op basis van Smart
Previews (Slimme voorvertoningen) een boek beginnen layouten, maar je kan
het niet exporteren (noch als
PDF, noch naar Blurb).

Bij grote boekprojecten kan het handig zijn
om je secundaire monitor op rasterweergave in te stellen en van daaruit de foto’s
naar de lay-outcellen te slepen.
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Wanneer je op de Send Book to Blurb
knop klikt, verschijnt het Blurb aanmeldingsvenster. Is het je eerste keer,
dan zal je je eerst moeten registreren
via de Not a Member-link.

Alle cellen vullen
hoeft niet

Een Blurb-boek kan maximaal 240 bladzijden zijn.
Omdat het in lange documenten moeilijk navigeren
kan zijn, biedt het menu Book (Boek) een aantal handige navigatiesneltoetsen. De optie Update Metadata
Based Captions (Bijschriften op basis van metagegevens bijwerken) forceert de Book Module om de
fotobijschriften die op metadata gebaseerd zijn opnieuw te gaan checken. Dat kan nodig zijn wanneer
je tijdens het lay-outen de bijschriften of titelvelden
in Lightroom’s metadatapaneel aangepast hebt.

Je hoeft niet alle cellen van
een sjabloon te vullen met
foto’s of tekst.

Custom Page Layouts (Aangepaste pagina lay-outs)
Zoals je ondertussen gemerkt hebt, werkt
Lightroom’s boekmodule met sjablonen.
Het is vooralsnog niet mogelijk om zelf
nieuwe paginagroottes te definiëren of
nieuwe sjablonen van nul af aan te ontwerpen maar je kan in Lightroom 5 nu
wel bestaande sjablonen waarvan je de
parameters (zoals Padding) aangepast
had, opslaan als een Custom Page Layout.
De procedure is simpel:
1 Pas een bestaande lay-out aan naar
wens, bijvoorbeeld door de Padding aan
te passen;
2 Rechtsklik op de aangepaste lay-out
en kies Save as Custom Page (Opslaan
als aangepaste pagina) uit het contextmenu. De pagina komt dan terecht in de
Custom Pages (Aangepaste pagina’s)afdeling van de Add Page (Pagina
toevoegen)- of Modify Page (Pagina
wijzigen)-menu’s.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Vooraleer je enthousiast aangepaste layouts gaat opslaan, ben je best op de hoogte
van een aantal beperkingen: aangepaste
lay-outs onthouden voornamelijk informatie over de hoeveelheid Padding (vulling) en
de plaatsing van beeldcellen. Ze onthouden
geen zaken zoals de vraag of een beeld de
cel moet vullen of er in moet passen. Met
betrekking tot tekst onthouden aangepaste
lay-outs enkel dat er ergens een tekstkader moet zijn maar maken ze verder geen
onderscheid tussen fototekst of paginatekst, waardoor je geen toegang hebt tot
de nieuwe mogelijkheid om automatisch
allerhande metadata als fototekst toe te
voegen. Ten slotte onthouden ze ook geen
tekstopmaak, zodat je best geavanceerde
tekstinstellingen opslaat als een Text Style
Preset die je dan nog apart kan toepassen
op je aangepaste lay-out.
Omwille van al deze beperkingen kan het
interessant zijn om eenvoudigweg de layout van een volledig boek te hergebruiken.
Alhoewel je in Lightroom niet zo’n volledige lay-out kan opslaan als een Custom
Book, leert Case 50 op pagina 320 je een
omwegje.

Je kan een aangepaste layout op zijn beurt aan je favorieten toevoegen, door op het cirkeltje 1
in de rechterbovenhoek van de miniatuurweergave te klikken.

Extra sjablonen

25% korting

Op de vorige pagina zei ik nog dat het
onmogelijk is om zelf nieuwe sjablonen
van nul af aan te ontwerpen. Dat is ook zo,
tenzij je Fabrizio Denna heet: deze Italiaan
heeft een manier gevonden om toch extra
sjablonen te ontwikkelen. Hij biedt ze op
zijn website (http://www.fabriziodenna.it/
labs-en.htm) te koop aan en je kan zelfs
bij hem terecht als je een eigen sjabloon
wil laten maken.

Blurb geeft je als Lightroom
gebruiker 25% korting op
het eerste boek dat je via
Lightroom maakt en bestelt
via de Blurb-website.
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Case 48: Nieuwe Automatische Layoutsjablonen
aanmaken

De standaard automatische layoutopties
zijn nogal beperkt, maar je kan door Edit
Auto Layout Preset (Voorinstelling voor
automatische lay-out bewerken) uit de
vervolgkeuzelijst van de Layoutvoorinstellingen kiezen, zelf een nieuwe preset aanmaken waarbij je aan Lightroom wat meer
flexibiliteit geeft.
1 Je kan de linker en rechterpagina’s
apart instellen, kiezen voor een Fixed
Layout (Vaste lay-out) die je uit de lijst
met beschikbare sjablonen daaronder
kan selecteren, voor een willekeurig (dus
theoretisch op elke pagina verschillend)

Lightroom 5 ontmaskerd

sjabloon uit je favoriete sjablonen (Random
From Favorites) (Willekeurig uit favorieten). In dat geval geef je aan hoeveel foto’s
er op een blad mogen door de selectievakjes One, Two, Three en Four aan of uit te
vinken. Vink je bijvoorbeeld 1, 2 en 3 aan,
dan zullen er tussen de 1 en 3 foto’s op
een blad komen te staan (op voorwaarde
natuurlijk dat je ook dergelijke sjablonen in
je favorieten hebt staan).
2 Je kan ook kiezen om de pagina Blank
(blanco) te laten of beide pagina’s hetzelfde
sjabloon te geven (Same as Right Side /
Same as Left Side) (Zelfde als rechts /
Zelfde als links).
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Wanneer je voor een vaste lay-out (dus
op elke linker of rechterpagina hetzelfde
sjabloon) kiest 2, kies je in de vervolgkeuzelijst 3 eerst de categorie van sjablonen
en vervolgens selecteer je het sjabloon van
je keuze dat visueel weergegeven wordt in
de scroll-lijst daaronder 4.
Je kan 5 instellen of foto’s die niet hetzelfde formaat hebben passend of vullend
in de cellen ingepast moeten worden. Bij de
optie Fit (Passen) heb je de mogelijkheid
om de lange randen van foto’s op elkaar
uit te lijnen (Match Long Edges) (Lange
randen afstemmen) 6.
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7 Ten slotte kan je aangeven of je Texts
(Fototeksten) wil toevoegen aan je foto’s.
De opmaak kies je onder Text Style (Voorinstelling tekststijl).
Verder kies je hier hoe je tekst uitgelijnd

wordt: Aligned with Photo (Afstemmen
op foto) lijnt de bijschriften uit met de
eigenlijke fotorand. Zo niet, dan gebeurt de
uitlijning met de rand van de fotocel.
9 Om je nieuwe lay-out op te slaan kies

je Save Current Settings as New Preset
(Huidige instellingen opslaan als nieuwe
voorinstelling) uit de vervolgkeuzelijst of
klik je op de Save-knop 0.

Links: de optie Match Long Edges uitgevinkt. Rechts: de optie aangevinkt.

Links: de optie Align with Photo aan. Rechts: Align with Photo uit.
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Case 49 Tekst en paginanummers toevoegen aan je boek

Lightroom heeft uitgebreide mogelijkheden
om tekst toe te voegenen op te maken.
Bovendien kan je nu ook paginanummers
toevoegen.

Tekst toevoegen en
opmaken
De Text (Tekst)- en Type
(Teksteigenschappen)-Panelen regelen
het toevoegen, plaatsen en formatteren van
tekst.

Alle tekstvakken
veranderen
Wil je alle tekstvakken veranderen,
dan hoef je dat niet een voor een te
doen: je kiest gewoon eerst de optie
Select All Text Cells (Alle tekstcellen
selecteren) in het Edit (Bewerken)
Menu.

Lightroom 5 ontmaskerd

Door te klikken op het nauwelijks merkbare vervolgkeuzelijst-icoontje krijg je rechtstreekse toegang tot een aantal typische soorten fototekst. Dit spaart je de moeite uit om naar dezelfde lijst in
het rechterpaneel te gaan.
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Nieuw in Lightroom 5 is dat de plaatsing van beide types tekst vergemakkelijkt is: wanneer je een
foto selecteert of ergens op de pagina klikt, verschijnen automatisch respectievelijk de Add Photo
Text (Fototekst toevoegen) 2 en Add Page Text (Paginatekst toevoegen) 1 knoppen. De schermafdruk toont beide samen, maar normaal kan je maar één knop tegelijk zien. In plaats van zoals in
Lightroom 4 de Offset (Verschuiving) 4 schuifregelaar te gebruiken, kan je nu het tekstkader rechtstreeks in je layout verslepen naar waar je het hebben wil, zelfs over je foto heen 3.

Je kan één of meerdere geselecteerde
foto’s van een Text (Tekst) voorzien 1.
Dat kan naar keuze zelfgetypte tekst zijn
(Custom) of (een combinatie van) metadata.
In vergelijking met Lightroom 4 is de keuze
gevoelig uitgebreid en je kan via de Text
Template Editor (Tekstsjablooneditor)
zelfs metadata combineren en opslaan als
een sjabloon. Zo kan je bijvoorbeeld de opnamegegevens, het merk van je camera en
de gebruikte lens onder elke foto zetten.
Het toevoegen en het positioneren van tekst
werd eenvoudiger gemaakt.
Naast de Photo Text die je per foto kan
toekennen kent Lightroom ook Page Text
(Paginatekst) 2 die voor een volledige
pagina geldt.
Je kan de plaatsing van een bijschrift nog
fijn afstemmen door het te selecteren (er
verschijnt dan een gele rand rond) en de
Offset (Verschuiving) 3 bij te regelen of –
nieuw in Lightroom 5 – door de tekstbox

gewoon te verslepen in de foto. De optie
Align with Photo (Uitlijnen met foto) laat
fotobijschriften uitlijnen met de rand van de
foto in plaats van met de celrand. Met de
knoppen Above, Over en Below ten slotte
kies je waar het fotobijschrift geplaatst
wordt: boven, op of onder de foto. Omdat
je geen slagschaduwen kan toekennen, is
die tweede optie vaak moeilijk leesbaar. Bij
paginabijschriften heb je enkel de optie Top
(Boven) en Bottom (Onder).
Naast de Photo en Page Text die bedoeld
zijn voor kortere stukken tekst, zijn er nog
de grotere tekstvakken die deel uitmaken
van een sjabloon.
Selecteer je een tekstvak (te herkennen
aan de gele lijn rond het tekstvak), dan
kan je dat verder vormgeven in het Type(Teksteigenschappen-)Paneel 4. Je kan
een Text Style Preset (Voorinstelling tekststijl) kiezen uit de vervolgkeuzelijst 5 en
kan in datzelfde contextmenu ook nieuwe
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tekststijlen aanmaken.
Je kan het lettertype van een geselecteerd
tekstvak veranderen naar om het even welk
font dat op je computer geïnstalleerd is 6.
Net zoals in de ontwikkelmodule heb je
hier weer een ‘doelaanpasser’, waarmee je
ditmaal de teksteigenschappen interactief
kan aanpassen. Je moet hiervoor wel de

Alle tekstvakken
veranderen
Je kan voortaan quasi alle beschikbare metadata als fototekst onder
een foto zetten. Via de Text Template
Editor (Tekstsjablooneditor, te vergelijken met de Filename Template
Editor, zie Case 21) kan je zelfs metadata combineren (zoals bijvoorbeeld
camera- en opname informatie) en
opslaan als een sjabloon.
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tekst zelf geselecteerd hebben, niet het
tekstvak. Met de doelaanpasser naar links
of rechts klik-slepen in een geselecteerde
tekst verkleint of vergroot het lettertype en
de interlinie.
Via 7 kan je de tekst van een geselecteerd
tekstvak een bepaalde kleur geven. Door de
tekst zelf te selecteren kan je zelfs verschillende kleuren tekst in één tekstvak hebben
(om de kleur aan te passen aan de achtergrond wanneer het tekstvak over de foto
staat, bijvoorbeeld.)

Behalve de grootte, kleur en dekking van de
tekst bieden de opties 8 je nog veel meer
controles die – behalve leading (interlinie)
– dermate geavanceerd zijn dat we er hier
niet verder op ingaan.
9 Grotere teksten kan je ook opdelen in
kolommen. Met de Gutter (Tussenruimte)regelaar regel je dan de afstand tussen de
kolommen onderling.
De opties 0 ten slotte regelen de horizontale en verticale uitlijning van de tekst ten
opzichte van het tekstkader.

Met zoveel opties mag het duidelijk zijn: de
boekmodule van Lightroom mag dan wel
gebaseerd zijn op sjablonen, ze is daarom
nog niet onaanpasbaar!

Je vindt tussen de sjablonen exemplaren die specifiek bedoeld zijn om veel tekst te kunnen bevatten. Hier gebruikte ik een twee koloms lay-out.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Paginanummers
toevoegen en opmaken
Het Page (Pagina) paneel heeft met Page
Numbers een nieuw selectievakje om automatisch paginanummers toe te voegen.
Om een startnummer te kiezen, Page
(Pagina) paneel heeft een met Page Numbers een nieuw selectievakje om automatisch paginanummers toe te voegen.

Je kan je paginanumers opmaken door om
het even welk nummer te selecteren en op
te maken in het Style (Teksteigenschappen) paneel. Standaard wordt deze opmaak
dan toegepast op al je paginanummers
maar heb je écht tijd teveel, dank kan je
door rechts te klikken op een paginanummer en Apply Page Number Style Glo-

bally (Paginanummerstijl algemeen
toepassen) uit te vinken, je paginanummers ook individueel opmaken!

De vervolgkeuzelijst laat je toe om de plaatsing
te kiezen.

Rechtsklikken op een paginanummer opent een contextgevoelig menu waarmee je onder meer
een paginanummer kunt verbergen of aan kan geven dat de nummering pas vanaf deze specifieke
pagina dient te beginnen.
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Case 50: De lay-out van een boek opnieuw gebruiken
Door te rechtsklikken op een pagina krijg je een
contextmenu waar je een lay-out kan kopiëren.
Je selecteert dan een andere pagina, rechtsklikt
opnieuw en kiest plakken uit het menu. Deze
optie kopieert echter alleen het oorspronkelijke
stramien, zonder rekening te houden met enige
aanpassingen.

Je kan Lightroom’s paginasjablonen wel
aanpassen door te spelen met lettertypes,
kleuren en de vulling van de cellen en je
kan die aanpassingen nu ook opslaan in
een Custom Page Layout maar die slaat
niet alles op.
Wil je de volledige lay-out van een pagina
hergebruiken in een andere, dan kan je die
lay-out kopiëren en plakken op een andere
pagina.

Lightroom 5 ontmaskerd

Wel krijg je door te rechtsklikken op een
pagina een contextmenu waar je een layout kan kopiëren. Je selecteert dan een
andere pagina, rechtsklikt opnieuw en kiest
plakken uit het menu.
Heb je een volledig album gelay-out waarbij
je heel wat wijzigingen aanbracht aan de
standaard sjablonen, dan is er momenteel
niet echt een optie om dat album als een
overkoepelend ‘master-album’ voor later
hergebruik te gaan bewaren.
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Via onderstaande omweg lukt het toch:
1 Lay-out het boek waarvan je de lay-out
later wil hergebruiken.
2 Sla het op als een Saved Book (Opgeslagen boek).
3 Dupliceer het boek via het contextmenu
en selecteer het duplicaat.
4 Ga naar de Bibliotheek Module, selecteer alle foto’s van dit duplicaatboek
in de rasterweergave en druk op de
delete-toets: dit verwijdert alle foto’s uit
het duplicaatboek.
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5 Voeg nieuwe foto’s toe aan het nu lege
duplicaatboek door ze te slepen naar
de naam van het boek in het Verzamelingenpaneel of door het duplicaatboek
tijdelijk als doelverzameling in te stellen
en in de Bibliotheek Module foto’s toe te
voegen aan de doelverzameling door op
de B-toets te drukken
6 Klik weer op de Boek Module. Je krijgt
een leeg boek met evenveel bladzijden
als het boek waarvan het afgeleid is en
een volle filmstrip met nieuwe foto’s om
naar de lay-out te slepen.

Door te rechtsklikken op de naam van een boek
opent het contextmenu dat je toelaat het boek
te dupliceren'
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Fotopresentaties
maken
Nadat je foto’s en video’s gecatalogeerd en bewerkt
hebt, wil je ze ongetwijfeld aan vrienden of klanten
tonen. In de Slideshow (Presentatie) Module maak je in
een handomdraai slideshows die je kunt voorzien van
relevante informatie, zoals bijschriften en informatie.
Uiteraard behoort ook het toevoegen van een streepje
muziek tot de mogelijkheden.
Je kan een slideshow rechtstreeks op je beeldscherm,
tweede monitor of projector afspelen of de
schermbeelden exporteren naar een pdf-presentatie,
losse JPG’s of zelfs een video, dit laatste inclusief de
gebruikte muziek.
Alhoewel je met specifieke presentatiepaketten veel meer
mogelijkheden hebt, hebben Lightroom-presentaties een
paar voordelen: je hoeft er geen aparte bestanden voor
aan te maken, je kan metagegevens zoals bestandsnaam
of bijschrift mee projecteren én je kan tijdens het tonen
van een voorstelling bijvoorbeeld nog sterrennoteringen
toekennen aan je foto’s. Zo kan je als huwelijksfotograaf
de foto’s met het koppel in de Slideshow module
doorlopen en ondertussen sterrennoteringen toekennen
om te bepalen welke foto’s in het album komen en welke
niet.
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Video
Je kan in Lightroom 5 nu
ook video’s in de Slideshow
module gebruiken en dus
foto’s en video’s in een presentatie afwisselen.

Meer synchrone
presentaties

1 Preview (Voorvertoning).
Als je met de muis over de verschillende
sjablonen uit de Template Browser (Sjabloonbrowser) 2 beweegt, dan toont dit
paneel een voorvertoning van de lay-out.
2 Template Browser (Sjabloonbrowser).
Aan sommige slideshowconfiguraties werk
je hard. Als je deze later nog wilt gebruiken,
dan sla je ze op als een sjabloon. Je kan
dan achteraf aanpassingen doen en deze
veranderingen toevoegen door met de muis
boven een sjabloon te hangen (niet klikken,
dat past het oude sjabloon immers opnieuw toe), te rechtsklikken en Update with
Current Settings (Bijwerken met huidige
instellingen) te kiezen uit het contextmenu.

Alhoewel er behalve de toevoeging van video uiterlijk
weinig veranderd lijkt aan
de module in vergelijking
met Lightroom 4, werden
er onder de motorkap grote
werken uitgevoerd om slideshows synchroner te laten
verlopen.

Lightroom 5 ontmaskerd
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3 Collections (Verzamelingen).
Je kan de foto’s die je in een presentatie
gebruikt samen met de gebruikte lay-out
opslaan in een Saved Slideshow (Opgeslagen Presentatie). Dat doe je via knop f.
Zolang je dat niet gedaan hebt, herinnert
g je eraan dat je in een niet-opgeslagen
presentatie aan het werken bent. Net zoals
bij de boekmodule, kun je je presentatie het
beste zo snel mogelijk opslaan als een opgeslagen presentatie. Die gedraagt zich als
een verzameling maar houdt zoals gezegd
de gebruikte lay-outinstellingen bij. Opgeslagen presentaties zijn te herkennen aan
hun eigen icoontje 4.
Dubbelklikken vanuit de Bibliotheek of de
Ontwikkel Module, of één keer klikken vanuit
de andere modules, opent direct de presentatie met de bijhorende instellingen in de
Presentatie Module.
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5 Export PDF (De [Alt]- / [Option]-toets ingedrukt houden geeft je de tweede mogelijkheid van deze knop: Export JPG).
6 Export Video.
Slideshows kunnen – inclusief alle toegevoegde tekst – en grafische elementen geëxporteerd worden als JPG’s of pdf’s. Muziek
wordt echter niet mee geëxporteerd. Dat is
wel het geval wanneer je opteert voor Export
Video.
7 Controles voor de voorvertoning.
Ga naar eerste dia, vorige dia en volgende
dia. Het venster om te kiezen tussen alle
foto’s uit de Filmstrip, enkel de geselecteerde of geflagde foto’s en de afspeel/pauzeerknop.

q Rechterpaneel.
In het rechterpaneel geef je de presentatie
vorm. De uitgebreide instelmogelijkheden
worden verderop in dit hoofdstuk besproken.
s Voorvertoning en d Afspelen.
Preview (Voorvertoning) toont je een voorbeeld van de slideshow, terwijl de panelen
rondom zichtbaar blijven. Play (Afspelen)
– of de toetsencombinatie [Option]+[Enter]
(Mac) of [Alt]+[Enter] (Windows) – toont de
slideshow op volledig scherm. Je kan vanuit
om het even welke module een zogenaamde
‘impromptu’ Slideshow opstarten met de
foto’s uit de actieve map of verzameling
door [Cmd]+[Enter] (Mac) of [Ctrl]+[Enter]
(Windows) te kiezen.

Slideshow of
Fullscreen?
Wil je eenvoudigweg foto’s
schermvullend weergeven
en zelf met de pijltjestoetsen
vooruit of achteruit navigeren, dan heb je in Lightroom
5 de Slideshow module zelfs
niet nodig: je kan gewoon de
nieuwe Fullscreen weergave
(sneltoets [F]) gebruiken.

8 Roteren.
Deze knoppen dienen niet om de foto’s te
roteren, maar wel de verschillende grafische
of tekstelementen, in trappen van 90 graden.
Deze elementen worden soms Adornments
(Versieringen) of Text Overlays (Tekstbedekkingen) genoemd.
9 Text Overlay (Tekstbedekking) toevoegen.
Voegt tekst linksonder aan de dia toe. Deze
kan je dan verslepen naar de gewenste
positie. Je typt de tekst zelf in het invoervak
naast de knop ABC in, maar je kan ook kiezen om metadata, zoals bijschriften, titels of
belichtingsinformatie te tonen. Zoals je ziet
kan je zelfs eigen tekst mengen met EXIFinfo zoals de gebruikte lens. Je kan verschillende tekstbedekkingen tegelijk gebruiken
en elke tekstbedekking apart opmaken qua
kleur, lettertype, enzovoort.

In dat geval kan je kiezen welk sjabloon
gebruikt wordt, door er in de presentatiemodule op te rechtsklikken en Use for
Impromptu Slideshow (Gebruiken voor vrije
presentatie) te kiezen in het contextmenu.
Met de pijltjestoetsen kan je ook vooruit en
achteruit navigeren tijdens een slideshow.
De spatiebalk ten slotte fungeert als start/
pause-knop.
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De bouwstenen van een diavoorstelling
De guides zijn enkel hulplijnen waarvan je
de zichtbaarheid instelt via Show Guides
(Hulplijnen tonen) onder Layout. Ze zijn nooit
zichtbaar tijdens een schermpresentatie.

Achtergrondafbeelding met
Color Wash (Kleurverloop)
(optioneel)

In Lightroom 5 kan je foto’s, video’s, zelfgekozen tekst en metadata, een naamplaatje
en zelfs een achtergrondfoto combineren
tot een presentatielay-out. Niets hoeft,
natuurlijk. Zo heb je de keuze tussen minimalistisch strak waarbij je de foto’s voor
zich laat spreken of net heel informatief
met veel extra info, handig wanneer je zelf
niet bij de presentatie aanwezig bent.

Guides (Hulplijnen)

Afhankelijk van
resolutie
De instellingen zijn afhankelijk van de resolutie
van je beeldscherm. Houd
hiermee rekening wanneer
je op één monitor een slideshow ontwerpt die op een
beeldscherm (of projector)
met een andere resolutie
getoond zal worden.

Lightroom 5 ontmaskerd

De hulplijnen 1 stel je in met het paneel
Layout uit het rechterpaneel. Je stelt de
afstand – uitgedrukt in pixels – van de vier
hulplijnen ten opzichte van de schermrand
in. Als deze afstanden verschillen van
nul, dan kan je een achtergrondkleur of
-afbeelding 2 projecteren.
De vier hulplijnen vormen een fictief kader
3. Dit is de maximale omtrek waarin je
foto’s zullen verschijnen. Afhankelijk van
de oriëntatie van de foto en het frame zal
dit laatste niet altijd volledig gevuld zijn,
tenzij Zoom to Fill Frame (In-/uitzoomen
tot kader gevuld is) aangevinkt is onder
Options (Opties) in het rechterpaneel.

326

Als je Background Image (Achtergrondafbeelding) aanvinkt in het rechterpaneel,
dan kan je een foto uit de Filmstrip naar de
houder net onder het selectievakje slepen. Je zet het beste de Opacity (dekking)
van dit beeld lager dan 100%, omdat het
anders te veel de aandacht zal afleiden van
de foto op de voorgrond.
Je kan de achtergrondfoto of -kleur
bedekken met een Color Wash (Kleur voor
verloop). Dat is een gradiënt die varieert
van een zelfgekozen kleur tot transparant.
Je kan deze gebruiken om wat diepte aan
de achtergrond te geven.

Overlays (Bedekkingen)
Bedekkingen zijn stukjes informatie die
je kan toevoegen aan de slideshow. Deze
informatie kan bestaan uit een vaste of
variabele tekst 4, 5, 6, 7, een grafisch
naamplaatje zoals een logo 8 of een sterrenrating 9. We willen hier enkel de verschillende mogelijkheden illustreren; in de
praktijk zal je waarschijnlijk iets zuiniger
zijn met het toevoegen van Overlays!
Tekstbedekkingen toevoegen gebeurt via
de knop ABC (q) in de Toolbar s. Als je de
Toolbar niet ziet, dan kies je Show Toolbar (Werkbalk tonen) uit het menu View
(Weergave) of druk je op de [T]-toets. In
Case 49 op pagina 316 vind je gedetailleerde informatie over de mogelijkheden
van Text Overlays. De sterrenbedekking
toevoegen doe je door het selectievakje
Star ratings (Classificatiesterren) aan te
vinken in het Overlays-Paneel.
Bovenaan dat paneel kan je ook een Identity Plate (Naamplaatje) instellen.
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Lightroom kent 16 ankerpunten (8 schermankerpunten en 8 frameankerpunten) waaraan je overlays kunt ankeren. Deze zijn magnetisch: je kunt de lengte van een anker veranderen door de overlay te verslepen, maar
op een bepaald moment zal de overlay automatisch naar een ander ankerpunt verspringen.
Overlays die aan een schermankerpunt gekoppeld zijn, blijven statisch – ongeacht de oriëntatie van de getoonde foto. Overlays die aan een frameankerpunt gekoppeld zijn bewegen mee wanneer de uitsnede van de
foto verandert.

De diavoorstelling verder vormgeven
Je geeft de diavoorstelling en de aangebrachte overlays verder vorm in het
rechterpaneel. Dit valt uit elkaar in een
aantal deelpanelen. Net zoals bij de andere
modules kan je de deelpanelen in de
modus Solo laten openklappen: dit wil zeggen dat er maar één paneel tegelijkertijd
kan openstaan.
Het paneel Options (Opties) 1.
Als Zoom to Fill Frame (In-/uitzoomen
tot kader gevuld is) aangevinkt is, dan
wordt het volledige frame gevuld met de
foto. Normaliter wordt vanuit het centrum
ingezoomd. Je kan per foto eventueel deze
automatische uitsnede bijsturen door in
het frame te klikken en slepen. Wanneer
de uitsnedeverhouding van de foto’s niet of
weinig verschilt, dan kan deze optie handig
zijn.

Als je foto’s met verschillende oriëntaties
(portret, vierkant, landschap) wilt tonen,
dan kun je Zoom To Fill Frame beter
uitzetten. Het nadeel is dan wel dat je een
deel van de beschikbare ruimte verliest.

Standaard zie je enkel grijswaarden wanneer je de
Kleurkiezer opent. Door de schuifregelaar 1 helemaal naar boven te verschuiven, zie je alle kleuren.
Je selecteert een kleur door er met het pipet 2 op
te klikken. Je kan de kleur toevoegen aan één van de
vijf geheugenbanken 3 door op die kleur te klikken
en de muisknop eventjes ingedrukt te houden. 4 en
5 zijn voorbehouden voor wit en zwart.
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In dit rechterpaneel
geef je de
diavoorstelling verder
vorm.
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Met de mogelijkheid Stroke Border
(Contour) zet je rond de foto (niet rond het
frame) een rand van de door je gekozen
breedte en kleur. Je verandert de kleur
door op het vakje 2 te klikken.
Met Cast Shadow (Projectieschaduw) geef
je een slagschaduw aan de foto. Je kan de
Opacity (Dekking), Offset (Verschuiving),
Radius (Straal) en Angle (Hoek) instellen
met de schuifregelaars.

Foto als
achtergrond
Om een foto als achtergrond
in te stellen, moet je deze
in de Filmstrip selecteren.
Als de gewenste foto niet in
de Filmstrip staat, dan ga je
eerst naar de map of verzameling die de achtergrondfoto bevat en sleep je deze
naar het voorvertoningsvenster 0. Selecteer dan weer
de map of verzameling die je
in je slideshow wilt gebruiken. Het achtergrondbeeld
zal behouden blijven, ook al
staat het niet langer in de
Filmstrip. Het beeld moet
wel in de Catalogus aanwezig blijven.
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Het paneel Layout 3.
Met de schuifregelaars regel je de grootte
van het frame waarbinnen de foto’s
getoond zullen worden. Als je in het paneel
Options (Opties) de zoominstelling aangevinkt hebt, dan zullen foto’s het frame
volledig vullen. Show Guides (Hulplijnen
tonen) toont de vier hulplijnen die het
frame bepalen; dit kan je helpen bij je layout. De guides zijn nooit zichtbaar tijdens
de slideshow zelf, enkel in de ontwerpweergave.
Met de selectievakjes 4 kan je bepaalde
schuifregelaars koppelen zodat ze dezelfde
waarde krijgen. Link All (Alles koppelen)
laat alle schuifregelaars gelijk bewegen.
Naast de schuifregelaars, kan je de grootte
van het frame ook interactief bepalen door
de hulplijnen in het centrale venster te
verslepen.
Als je een presentatie wil maken waarin de
foto’s zo groot mogelijk getoond worden,
dan zet je alle hulplijnen op 0. Als je daarnaast geen verloren ruimte wilt, dan vink
je de mogelijkheid Zoom to Fill Frame aan.
Of, je kiest gewoon het sjabloon Crop to Fill
Frame (Aanpassen aan venstergrootte) uit
de Template Browser in het linkerpaneel.
Het paneel Overlays (Bedekkingen) 5.
Bedekkingen zijn stukjes informatie die
je mee kunt projecteren, zoals een naamplaatje, een tekst of een combinatie van
tekst en metadata. De optie Override
Color (Kleur vervangen) laat je bij tekstnaamplaatjes toe om wel de tekst van het
naamplaatje te gebruiken, maar de kleur
– enkel voor de Slideshow Module – aan
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te passen. Door een grafisch naamplaatje
toe te voegen, kan je knappe en professionele effecten teweegbrengen. Semitransparante naamplaatjes laten je toe om
allerhande kadereffecten te creëren.
Watermarking (Watermerken) 6 laat je
toe om tekst- of grafische watermerken
op je foto’s mee te projecteren. Voor meer
info over hoe je watermerken aanmaakt,
verwijzen we naar pagina 292.
Onder Rating Stars (Classificatiesterren)
kan je kiezen om de sterrennotering mee
te projecteren. Deze verschijnt dan als een
overlay en je kan de plaats en het ankerpunt ervan aanpassen. Je kan ook de kleur
en de grootte vrij kiezen.
Onder Text Overlays (Tekstbedekkingen)
kan je de teksteigenschappen (kleur, lettertype, dekking, enzovoort) van de in het
centrale venster geselecteerde tekstbedekking aanpassen. Je kan dus verschillende kleuren en lettertypes combineren
in één enkele lay-out. De grootte zelf pas
je rechtstreeks in het Content Window aan
door aan een uiteinde van de stippellijn die
een geselecteerde text overlay omgeeft –
de zogenaamde bounding box – te slepen.
Je kan een geselecteerde overlay ten slotte
ook een schaduw meegeven, tenminste als
je op de Mac-versie van Lightroom werkt.
Het paneel Backdrop (Achtergrond) 7.
Als je geen schermvullende slideshow
gekozen hebt, dan kan je de achtergrondkleur 8 kiezen. Standaard is deze zwart.
Je kan een effen kleur mengen met een
gradient (Color Wash) 9 van dezelfde of
een andere kleur, wat meer diepte aan
de achtergrond geeft. Een foto voeg je toe
door Background Image (Achtergrondafbeelding) aan te vinken en dan een foto
uit de Filmstrip naar het voorvertoningsvenster (q) te slepen en daarboven los te
laten.
Je kan de verschillende onderdelen van het
paneel Backdrop combineren: bijvoorbeeld
een zwarte achtergrond met daarboven
een gedeeltelijk transparante achtergrondfoto en een rode Color Wash.
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Het paneel Titles (Titels) s.
Het paneel Titels laat je toe een aparte
eerste en laatste dia aan te maken.
Standaard zijn deze zwart, maar je kunt
de kleur veranderen en beide voorzien van
een eigen naamplaatje. Zo kan je een Intro
Screen (Startscherm) gebruiken om je
logo te projecteren tot de presentatiestart
en kan je een Ending Screen (Eindscherm)
gebruiken om de credits te laten verschijnen – bijvoorbeeld fotograaf, stylist, model,
locatie, copyright, enzovoort.
Het paneel Playback (Afspelen) d.
Op dit paneel stel je in hoe lang de foto’s
vertoond zullen worden en hoe lang de
overgangen tussen de dia’s zullen duren.
Je kan ook met de pijltjestoetsen van het
toetsenbord naar de vorige of volgende dia
gaan. De toetsen 0 tot 5 en 6 tot 9 blijven
actief om ondertussen sterren en kleuren
toe te voegen en je kunt ook foto’s vlaggen
via de [P]-toets, de [X]-toets of unflaggen
via de [U]-toets.
Normaal worden dia’s vertoond in de
volgorde van de Filmstrip. Je kan er echter
voor kiezen om ze in willekeurige volgorde
(via de optie Random Order (Willekeurige
volgorde) te tonen, al lijkt het ons logischer dat je zelf de volgorde in de Filmstrip
wilt aanpassen. Houd er rekening mee dat
zo’n gebruikersvolgorde enkel kan als je
in een gewone (geen slimme) verzameling
aan het werken bent of in één en dezelfde
map.
Repeat (Herhalen) laat de slideshow op het
einde opnieuw beginnen en onder Audio
kan je muziek aan je slideshow toevoegen.
Via de knop Select Music (Muziek selecteren) kan je – slechts één – nummer als
achtergrondmuziek instellen. Wil je meer
dan één nummer gebruiken, dan zal je die
nummers via een extern programma zoals
Audacity aan elkaar moeten lassen tot één
nieuw nummer.

Met de knop Fit to Music (Aanpas. aan
muziek) kun je je slideshow automatisch
laten uitlijnen op de lengte van de muziektrack. Je stelt eerst de lengte van de
overgangen – fades – in en klikt daarna op
de mogelijkheid Fit to Music. vertoningstijd
per slide zal danl automatisch berekend
worden.

Duurtijd
Je kan de duurtijd niet per
foto instellen. Wil je dat
sommige foto’s langer dan
andere getoond worden,
dan kan je van die foto’s een
Virtuele Kopie maken: ze
worden dan dubbel zo lang
getoond. Efficiënt is anders,
maar het werkt. Video’s
worden uiteraard zolang getoond als ze duren (of korter
indien je de in-en uitpunten
aangepast hebt, zie pagina
227).

Indien je twee monitors aangesloten hebt, krijg je
de keuze om het afspeelscherm in te stellen en eventueel de andere monitoren tijdens het afspelen uit te
schakelen.
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Ten slotte kan je met de knop Preview
(Voorvertoning) een voorvertoning van
de slideshow oproepen – de omliggende
menu’s en panelen blijven zichtbaar – of de
slideshow schermvullend afspelen via de

knop Play (Afspelen). Je kan ook onmiddellijk vanuit om het even welke module de
foto’s die zich op dat moment in de Filmstrip bevinden laten afspelen met de laatst
gebruikte instellingen via [Cmd]+[Enter]
(Mac) of [Ctrl]+[Enter] (Windows).

De enige (zichtbare) nieuwigheid in Lightroom 5’s Slideshow-module is dat je voortaan ook video’s kan
toevoegen aan je presentatie. Omdat die hun eigen geluid hebben, kan je via de nieuwe Audio Balance
(Audiobalans)-schuifregelaar de verhouding bepalen tussen het geluid van de video zelf en de Audio die je
eventueel zelf gekozen hebt.
In dit voorbeeld mengde ik foto’s en video’s die ik beide naar zwartwit geconverteerd had in één diavoorstelling. Hoe je video’s bewerkt, leer je in Case 32 op pagina 226.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Je presentatie exporteren
Uit het voorgaande blijkt dat je snel eenvoudige maar informatieve slideshows
kunt samenstellen in Lightroom. Je kan
deze slides exporteren als pdf, als een
serie losse JPG’s of als video.
Zo zou je als huwelijksfotograaf je huwelijkskoppel een filmpje in lage, voor
mobiele telefoons geschikte, resolutie kunnen meegeven met als begin- en eindtitel
je logo! Iedere keer dat het gelukkige
bruidspaar dat filmpje op zijn mobieltje

Met een programma als iDVD kan je van de foto’s of
het videobestand dat je in de SlideShow Module voorbereidde en exporteerde een professioneel ogende
dvd met menu’s maken.

aan iemand toont, maken ze reclame voor
jouw diensten!
Indien je de gebruikte instellingen opslaat
als een sjabloon, hoef je enkel de naam
van het koppel te veranderen en met één
druk op de knop heb je een nieuw filmpje
voor het volgende koppel. Op die manier
kan Lightroom je helpen bij je marketinginspanningen, zonder dat het je veel geld
of tijd hoeft te kosten.

Je kan je slideshow – inclusief muziek – exporteren
in verschillende videoformaten, tot en met HD-video.
Zorg er wel voor dat je de rechten op de muziek bezit
of dat de muziek rechtenvrij is.

Creatief gebruik van Identity Plates
Met de mogelijkheden die de naamplaatjes
en de tekstbedekkingen je bieden, kan je
alle kanten uit om geavanceerde slideshows te maken.

Je kan creatief gebruik maken van semi-transparante naamplaatjes om foto’s in een frame
te zetten. De procedure is vergelijkbaar met die van het toevoegen van een negatiefrand aan
foto’s in de afdrukmodule (zie Case 56 op pagina 350).
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Case 51: Tekstbedekkingen toevoegen
Om een gewone tekstbedekking toe te
voegen ga je als volgt te werk:
1 Klik op de knop ABC 1, typ je tekst in
het lange invoervak 2 en druk op [Enter].

Je kan ook overlays met EXIF- of metadatainformatie toevoegen aan je slideshow of
een combinatie van eigen tekst en metadata. Dat gaat als volgt:
1 Je klikt op de knop ABC om een nieuwe
overlay aan te maken.
2 Je klikt op de vervolgkeuzelijst en kiest
bovenaan Custom Setting (Aangepaste
instellingen).

4 Je kan nu een combinatie maken van
eigen tekst en één of meerdere beschikbare metadatabouwstenen. Dit is
vergelijkbaar met het maken van een
eigen File Name Template zoals we
besproken hebben in Case 21 op pagina
102.

2 De tekst verschijnt – veel te groot – in
het schermankerpunt linksonder 3.

3 Je kan de Text Overlay kleiner maken
door een van de hoeken te slepen 4.
3 Vervolgens kies je Edit (Bewerken),
helemaal onderaan hetzelfde pop-upmenu.

Ten slotte kan je de Custom Overlay opslaan als een nieuwe preset. Hij verschijnt
dan de volgende keer in de vervolgkeuzelijst.

Je kan de Text Overlay verslepen naar één van
de vijftien andere magnetische ankerpunten.
Vanaf een bepaalde afstand tot het volgende
ankerpunt klikt de overlay magnetisch vast aan
dat punt. Binnen zekere grenzen kan je de lengte van het anker variëren. Uiteraard kan je een
geselecteerde overlay nog verder aanpassen
(schaduw toevoegen, kleur kiezen, enzovoort) in
het rechterpaneel.
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Door selectief te werken met het titelveld kan je bepaalde foto’s in je presentatie als ‘hoofdstukfoto’s’ laten fungeren.

In de eigenlijke presentatiemodus verschijnt de tekstbedekking enkel indien het overeenkomstige
veld in de metadata niet leeg is.
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Met wat ‘out of the box’-denken is
het zelfs mogelijk om in Lightroom
bepaalde slides van een ondertitel
te voorzien (om hoofdstukken in je
presentatie te markeren) en andere
niet, bijvoorbeeld indien je een presentatie maakt over een wereldreis en je
(enkel) bij het begin van elk nieuw land
de naam van dat land wil projecteren.
Je kan niet zomaar tekstbedekkingen
met de namen van die landen aanmaken, want gewone tekstbedekkingen
verschijnen ofwel overal en altijd,
ofwel nergens! Een eerste optie zou
zijn om die ‘tussenpagina’s’ met de
verschillende landen aan te maken in
Photoshop en ze dan te importeren
als foto’s in Lightroom, maar het kan
eenvoudiger: vul voor de foto’s die je
als ‘eerste landfoto’ wil gebruiken
de naam van dat land in in het Title
(Titel)- of Caption (Bijschrift)-veld
in het Metagegevenspaneel van de
bibliotheekmodule. (Dit veronderstelt
natuurlijk dat je die specifieke variabele niet meer elders in je presentatie
gebruikt.)
Maak dan een nieuwe tekstbedekking
met die variabele. In het voorbeeld
gebruikte ik het Titel-veld. Foto’s
waar die variabele niet ingevuld is (de
gewone foto’s) tonen weliswaar de
ontsierende melding Empty, maar die
melding is niet zichtbaar in de eigenlijke presentatie: daar worden lege
metadatavelden eenvoudigweg niet
getoond.
Wanneer er dan een nieuw land aanbreekt in je presentatie, waarvan je de
naam in dat Titelveld gezet hebt, zal
die verschijnen.
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Case 52: Lightroom 5 en Timelapse-videos
Timelapse-fotografie wint sterk aan populariteit en zelfs als je het woord niet meteen
herkent, heb je ongetwijfeld al een timelapse-video gezien. Bij timelapse-fotografie
stel je je camera in om op gezette intervallen (bv. elke minuut) een foto te maken. Die
foto’s worden dan aan elkaar gezet tot een
filmpje.

De mogelijkheden van Lightroom’s Slideshow module tot het maken van echt flitsende presentaties mogen dan beperkt zijn,
tot en met Lightroom 4 was de Slideshow
module heel populair bij timelapse-fotografen: via aangepaste Slideshow templates
die je al dan niet gratis op het internet kon
vinden (of zelf kon maken), kon je namelijk

de Duration instellen op minder dan één
minuut. Timelapse fotografen gebruikten
deze speciaal aangepaste sjablonen én
Lightroom’s mogelijkheid om presentaties
als video te exporteren om op een eenvoudige en snelle manier timelapse-video’s te
maken.

De LR Timelapse plug-in (www.lrtimelapse.com) laat ondermeer toe om de verandering in belichting tussen opnames op te vangen (het zogenaamde
‘de-flickering’).

Lightroom 5 ontmaskerd
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Door veranderingen in de code van Lightroom 5 werkt deze mogelijkheid echter niet
meer.

De mensen van www.lrtimelapse.com,
ontwikkelaars van een (betaalde) plug-in
voor Lightroom, hebben een oplossing voor

het probleem gevonden. Meer informatie vind je op hun website: http://forum.
lrtimelapse.com/Thread-lrtimelapse-andlightroom-5.

Wil je meer weten over de praktische kant van
timelapse-fotografie zelf, dan haal je met het
(Engelstalige) eBook van Dave Delnea voor amper $5 een schat aan informatie in huis: http://
craftandvision.com/books/timelapse/
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De Print Module
De Print Module laat je toe om alle soorten afdrukken te
maken, van prints op groot formaat tot contactafdrukken.
Je zal in dit hoofdstuk bovendien een aantal praktische
tips en trucs ontdekken om deze module te gebruiken
voor originele toepassingen, zoals een cd-hoesje. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een uitgebreide Case
over hoe je visitekaartjes aanmaakt op basis van je
beste foto’s. Hierbij worden enkele zaken uit vorige
hoofdstukken geïntegreerd.
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Werken met
verschillende printers
Als je dezelfde globale lay-out op
twee verschillende printers wilt
gebruiken, kan het beter zijn om twee
aparte sjablonen aan te maken, elk
aangepast voor die specifieke printer.

1 Preview (Voorvertoning) Panel.
Als je met de muis over de verschillende
templates beweegt, dan zie je hier een
voorvertoning.
2 Template Browser (Sjabloonbrowser).
Door op de plusknop te drukken kun je om
het even welke combinatie van instellingen uit het rechterpaneel opslaan als een
sjabloon voor later gebruik. Je kan deze
organiseren in mappen. Met de minknop
verwijder je een geselecteerd sjabloon.

Nieuw in Lightroom 5
Er is eigenlijk maar één nieuwigheid
in de Print Module in Lightroom 5, en
die is puur van semantische aard: de
knoppen rechts onderaan het rechter
paneel Print One (Eén afdrukken) en
Print… (Afdrukken…) zijn vervangen
door respectievelijk Print (Afdrukken)
en Printer… (Printer…)
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Indien je wijzigingen aan je sjabloon aangebracht hebt, kan je door te rechtsklikken op de naam van de sjabloon de optie
Update with Current Settings (Bijwerken
met huidige instellingen) kiezen. Je sjabloon wordt dan aangepast aan de laatste
instellingen. Andere opties zijn ondermeer
om voorinstellingen te ex- of importeren.
3 Collections (Verzamelingen) Panel.
Verzamelingen hebben tegenover mappen
het voordeel dat ze zichtbaar zijn in alle
modules. Naast de gewone verzamelingen
vind je hier ook de Saved Prints (Opgeslagen Afdrukken), te herkennen aan het
iets andere icoon 4. Zo’n Opgeslagen
Afdruk is eigenlijk een gewone verzameling die opgeslagen wordt samen met de
afdrukinstellingen van het rechterpaneel.
Je maakt zo’n Saved Print aan door op
de knop Create Saved Print (Opgeslagen
afdruk maken) m te klikken. Zolang dat
niet gebeurd is, verschijnt bovenaan links
Unsaved Print (Niet-opgeslagen Afdrukken) .
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5 Page Setup (Pagina-instelling) en 6
Print Settings (Afdrukinstellingen).
Hoe een sjabloon er precies uitziet, hangt
niet alleen af van de instellingen in het
rechterpaneel. Het hangt ook af van de
pagina-instellingen van je specifieke
printer.
Je specificeert daarom eerst de afmetingen van je pagina via de pagina-instellingen, alvorens verdere instellingen in
het rechterpaneel uit te voeren. Je kan zo
ook speciale afmetingen van het papier
definiëren.
In de Mac-versie van Lightroom stel je de
pagina- en afdrukinstellingen in met twee
aparte knoppen. In de Windows-versie
hebt je enkel een knop Page Setup. De
knop Properties (Eigenschappen) van het
dialoogvenster Windows Page Setup vervult een vergelijkbare functie als de knop
Print Settings bij Mac.
7 Navigatieknoppen.
Met deze knoppen kan je navigeren door

een afdruk die meerdere pagina’s bevat. Je
hebt keuze uit de opties: ga naar de eerste
bladzijde, ga naar de vorige bladzijde en ga
naar de volgende bladzijde. In de vervolgkeuzelijst 8 kies je welke foto’s in de
afdruk opgenomen worden: alle foto’s uit
de Filmstrip, enkel de geselecteerde foto’s
of enkel de foto’s die je een vlag gegeven
hebt.

9 toont je het totaal aantal pagina’s. Via
klikslepen over dit aantal navigeer je snel
langs de verschillende bladzijden van je
afdruk.
q tot l Het rechterpaneel.
Hier regel je het uitzicht van je afdruk tot
in het detail. De opties verschillen een
beetje naargelang je onder q koos voor
de optie Single Image / Contact Sheet
(Enkele afbeelding / contactblad), de optie
Picture Package (Fotopakket) of de optie
Custom Package (Aangepast pakket). In
de schermafdruk zie je de panelen voor de
eerste optie.
• Enkele afbeelding/contactblad: één of
meerdere – al dan niet verschillende –
foto’s afdrukken op hetzelfde formaat.
• Fotopakket: dezelfde foto afdrukken op
verschillende formaten.
• Aangepast pakket: verschillende foto’s
afdrukken op verschillende formaten.
s Onder Image Settings (Afbeeldingsinstellingen) bepaal je hoe de geselecteerde
beelden in de beeldcellen passen die je in
het volgende paneel d instelt. Je kan ook
beelden een rand meegeven.
d Onder Layout stel je de eigenlijke structuur in van je pagina: je regelt het aantal
rijen en kolommen (als je één enkel beeld
wil afdrukken, dan stel je zowel rijen als
kolommen op één in) en je kan ook de
kantlijnen instellen. Alle instellingen zijn
verbonden met elkaar: als je het formaat
te groot maakt, dan zal de spatiëring
tussen de cellen verkleinen. Je kan de
schuifregelaars instellen of gewoon in het
centrale venster de hulplijnen interactief
verslepen.
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f De Guides (Hulplijnen) laten je toe om
je lay-out beter op te maken. Ze worden
niet afgedrukt.
g Onder het onderdeel Page (Pagina) kan
je extra gegevens laten afdrukken op, rond
of onder de fotocellen: een naamplaatje,
paginanummers en specifieke foto-informatie. Je kan ook een achtergrondkleur
specificeren en een watermerk toevoegen.
h Met het onderdeel Print Job (Afdruktaak) regel je het eigenlijke afdrukken en
de kwaliteit ervan. Voor eenvoudige contactafdrukken zet je Draft Mode Printing
(Afdrukken in conceptmodus) aan: de
afdrukken worden dan gemaakt op basis
van de voorvertoningen, wat veel sneller
is. Behalve afdrukken naar een echte of
virtuele (pdf-)printer, kan je ook afdrukken
naar een JPG-bestand.
Met k Print (Afdrukken) druk je rechtstreeks af zonder langs het printerdialoogvenster Print te passeren. De knop
Printer... (Printer...) l opent dit dialoogvenster.

Print Adjustment
Lightroom 4 introduceerde de optie
Print Adjustment (Afdrukaanpassing) j, dat je kan gebruiken wanneer je prints systematisch te licht of
te donker uit de printer komen gerold.
Dit lapmiddeltje vervangt natuurlijk
niet een gedegen scherm- en printerkalibratie.
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Instellingen voor het paneel Single Image / Contact Sheet
(Enkele afbeelding / contactblad)

Image Settings
(Afbeeldingsinstellingen) 1
Als de optie Zoom to Fill (Zoomen en vullend maken) aangevinkt is, dan worden
beelden vanuit hun centrum vergroot tot
ze helemaal in de cel passen. Met de optie
Rotate to Fit (Roteren en passend maken)
zal de foto draaien zodat hij maximaal in
de beeldcel van de lay-out past. Dit kan
handig zijn bij contactafdrukken: deze zijn
immers vrij klein. De optie Stroke Border
(Contour) maakt een rand rond de foto
van de gekozen breedte en kleur. Je kan
de kleur definiëren door in het kleurvak te
klikken. Met de optie Repeat One Photo
per Page (Eén foto per pagina herhalen) zullen alle cellen met dezelfde foto
gevuld worden. In de modus Contact Sheet
(Contactafdruk) zijn alle cellen echter even
groot. Als je dezelfde foto in verschillende
formaten wilt, dan kiest je beter voor de
optie Picture Package (Fotopakket).

Lay-out 2
De schuifregelaars Margins (Marges),
Page Grid (Paginaraster), Cell Spacing
(Celafstand) en Cell Size (Celgrootte) zijn
rechtstreeks aan elkaar gelinkt. Als je de
kantlijnen te groot maakt, dan zal de spatiëring tussen de cellen en de celgrootte
verkleinen en omgekeerd.
Lightroom 5 ontmaskerd
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Indien de foto groter is dan de beeldcel en Zoom to
Fill aan staat, kan je met ingedrukte [Cmd]- / [Ctrl]toets die foto in zijn cel op en neer of links en rechts
verschuiven.
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De optie Zoomen en vullend maken kan
ertoe leiden dat belangrijke delen van een
foto afgesneden worden. Je kan in zo’n
geval de foto manueel verslepen in de cel
om tot een betere uitsnede te komen. Klik
hiervoor op de foto; de cursor verandert in
een handsymbool en terwijl je de linkermuisknop ingedrukt houdt, kan je slepen.
Als je dit bij veel foto’s wilt doen, dan is
het sneller en preciezer werken door in
de Develop Module op voorhand Virtuele
Kopieën bij te snijden volgens de verhoudingen van de cel in je afdruksjabloon met
het gereedschap Crop.
Met de mogelijkheid Margins (Marges) stel
je de kantlijnen in. Onder de hoofding Page
Grid (Paginaraster) bepaal je hoeveel rijen
en kolommen (beeldcellen) er op je pagina
zullen zijn. Je hebt alle mogelijkheden tussen 1 x 1 en 15 x 15 cellen! Bij Cell Spacing
(Celafstand) bepaal je de horizontale en
verticale afstand tussen naburige cellen
en met Cell Size (Celgrootte) bepaal je
de grootte van één cel. Door wat te experimenteren kan je creatieve resultaten
krijgen met het paneel Layout.

Guides (Hulplijnen) 3
Deze vijf items kunnen je helpen met de
compositie van je sjabloon. Ze worden op
het scherm getoond, maar niet afgedrukt.

Page (Pagina) 4
De elementen die je hier aanvinkt, worden wel afgedrukt. Je kan hier een Page
Background Color (Achtergrondkleur
pagina) instellen en verder nog vier soorten informatie op je sjabloon zetten: een
naamplaatje, een watermerk, paginaopties
en foto-informatie.

Identity plate (Naamplaatje) 5

Je kan een naamplaatje met tekst of
afbeelding kiezen via knop 5. Zo kan je
je logo ergens op je afdruk zetten. Met
wat experimenteren kan je ook artistieke
randen of kaders aan een foto toevoegen,
zoals Case 54 aantoont. Render on Every
Image (Renderen op elke afbeelding) zet
je naamplaatje op alle foto’s. Zonder deze
optie komt het naamplaatje standaard
middenin je lay-out te staan, maar je kan
het verslepen naar waar je wil.
Als je op de gradenaanduiding klikt, dan
opent een venster waarmee je de identity
plate kunt roteren.
De optie Render behind Image (Renderen
achter afbeelding) plaatst het naamplaatje
achter de foto’s, als een soort van watermerk op het papier.

Watermarking (Watermerken) 6
Tot en met Lightroom 2 waren naamplaatjes ook de enige – en omslachtige – manier
om een watermerk toe te voegen aan je
afgedrukte foto’s. Ondertussen kan je dat
veel vlotter met de watermerkfunctie.
Via de knop 6 kies en bewerk je watermerken.

Extra informatie
Je kan aan iedere cel specifieke foto-informatie toevoegen, zoals de bestandsnaam
of de gebruikte instellingen. Vooral voor
contactafdrukken is deze optie handig:
je kan de informatie configureren door
Custom Settings (Aangepaste instellingen)
te kiezen uit de vervolgkeuzelijst, deze te
bewerken en op te slaan als een nieuwe
voorinstelling. De procedure is vergelijkbaar met die van de bestandsnaamsjablooneditor en het toevoegen van tekstbedekkingen in de Presentatie Module.

Print Job (Afdruktaak) 7
De instellingen hiervoor vind je onder de
bespreking van de instellingen voor Picture
Package (Fotopakket).
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Instellingen voor het paneel Picture Package
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Image Settings
(Afbeeldingsinstellingen)1
Als de optie Zoom to Fill (Zoomen en vullend maken) aangevinkt is, dan kan je, net
zoals in de vorige lay-outstijl de positionering van de foto aanpassen, maar je moet
wel klikslepen met de [Cmd](Mac)- / [Ctrl]
(Win)-toets ingedrukt.
Rotate to Fit (Roteren en passend maken)
zal de foto in het frame draaien opdat hij
maximaal zou passen. De optie Photo
Border (Fotorand) zorgt voor witruimte aan
de randen van de foto en de mogelijkheid
Inner Stroke (Binnenomlijning) voor een
rand van de gekozen kleur en dikte. Deze
instellingen gelden voor alle cellen in de
lay-out.
Je kan onder Page (Pagina) 8 ook een
naamplaatje, snijtekens of snijlijnen
toevoegen en de achtergrondkleur van de
pagina kiezen.

Rulers, Grid & Guides (Linialen,
rasters en hulplijnen) 2
Net zoals met de lay-outstijl Contact Sheet
kan je hier een aantal hulplijnen plaatsen
die je helpen je foto op te maken. De lijnen
worden niet afgedrukt. Met Rulers (Linialen) kies je of je het liniaal al dan niet wilt
weergeven. Je kan ook kiezen of de afmetingen in centimeters of inches weergegeven worden. Onder Grid Snap (Magnetisch
raster) kies je of de fotocellen automatisch
aan het rooster kleven, aan elkaar of
helemaal niet. Page Bleed (Pagina-afloopgebied) geeft het niet bedrukbare deel van
de pagina weer. Dimensions (Afmetingen)
toont de afmetingen van de fotocel in de
linkerbovenhoek van de cel.

Cells (Cellen) 3
De optie Clear Layout (Lay-out wissen)
laat alle cellen verdwijnen. Je voegt cellen
toe door op een van de zes preset-knoppen
te klikken of door via Edit (Bewerken) 4

in de vervolgkeuzelijst naast elke presetknop een zelfgekozen celformaat in te
stellen. Er worden automatisch nieuwe
pagina’s aangemaakt als Lightroom nieuw
toegevoegde cellen niet meer op dezelfde
pagina krijgt.
Met New Page (Nieuwe pagina) 5 voeg
je manueel een pagina toe. Als je op Auto
Layout (Autom. lay-out) klikt, dan zal
Lightroom de plaatsing van de cellen optimaliseren om papier te besparen en om
cellen beter uit te lijnen zodat je achteraf
gemakkelijker kunt bijsnijden. Je kan een
cel selecteren in het centrale venster en de
grootte ervan wijzigen met de schuifregelaars Adjust Selected Cell (Geselecteerde
cel aanpassen) 6. Je kan ook interactief
het formaat aanpassen door te klikslepen
op een van de zijdes van de cel in het centrale venster 7.

Print Job (Afdruktaak) 9
Dit onderdeel is hetzelfde, ongeacht de
module. Belangrijk is dat je kan kiezen om
te printen naar een fysieke printer of naar
een JPG-bestand. Dit is nodig als je foto’s
naar een afdrukcentrale wilt sturen.
Als je Draft Mode Printing (Afdrukken in
conceptmodus) s aanvinkt, dan worden
de overige instelmogelijkheden onbruikbaar. Je gebruikt deze optie om snel
contactafdrukken te maken op basis van
de voorvertoningen. Als je de conceptmodus uitschakelt, dan kan je de andere
opties instellen. Je kan de afdrukresolutie
instellen op de voor je printer aangeraden
instelling.
Je kiest ook de gewenste mate van afdrukverscherping en de papiersoort. Mat papier
wordt – voor eenzelfde keuze in het menu
– meer verscherpt dan glanzend omdat het
meer inkt absorbeert. Je kan afdrukken in
16 bit, indien je printer en besturingssysteem dat ondersteunen.
Print (Afdrukken) s drukt af zonder langs
het printerdialoogvenster te gaan – dit
open je met de knop Printer... (Printer...)d.
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Gebeurt het steeds dat je prints te donker of te weinig contrastrijk uit de printer
komen gerold? Voor optimale afstemming moet je in een gekalibreerde omgeving werken, maar de nieuwe optie Print
Adjustment (Afdrukaanpassing) laat je toe
om snel een correctie te maken. Deze correcties kan je niet voorvertonen (je zal dus

nog een testprint moeten maken), maar
zodra je de juiste instellingen gevonden
hebt die passen bij jou monitor en printer,
kan je die instellingen mee opslaan in je
afdruksjablonen.
In Case 54 op pagina 348 gaan we dieper in
op Color Management in Lightrooms Print
Module.

Instellingen voor het paneel Custom Package

Het voorbeeld hierboven toont een
lay-out voor een dvd-boxcover. De
achtergrondfoto is geen naamplaatje,
maar een paginagrote achtergrondcel. Het verlopen effect creëerde ik
via een aangepaste puntcurve in het
Tone Curve (Kleurtintcurve)-paneel
in de Ontwikkel Module.

Lightroom 5 ontmaskerd

Custom Package (Aangepast pakket) laat
je de grootste lay-outvrijheid toe: één of
meerdere, dezelfde of verschillende foto’s
in hetzelfde of een verschillend formaat.
Dit is ondermeer handig en kostenbesparend als je een grootformaat printer hebt
en verschillende afdrukken wilt combineren op een groot vel papier, zonder daarvoor je toevlucht te moeten nemen tot de
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aanschaf van dure RIP-software.
Een tweede toepassing is het maken van
originele wenskaarten.
Helaas zijn er nog wel wat beperkingen:
je kan geen afloop opgeven, je kan slechts
één achtergrondkleur per sjabloon instellen, je kan geen slagschaduwen of andere
speciale effecten toevoegen aan foto’s en
je bent – behalve de mogelijkheden van de
Identity Plate – beperkt in het toevoegen
van tekst.
Met wat oefening kan je toch mooie resultaten behalen, zoals uit de Cases op het
einde van dit hoofdstuk blijkt. Op zijn minst
kan je in Lightroom het voorbereidende
werk doen, je lay-out afdrukken als JPG
en die dan in Photoshop openen en verder
afwerken.
Uiteraard vervangt dit niet het gebruik van
een specifiek lay-outprogramma zoals
Adobe InDesign.
Als je meerdere pagina’s in je lay-out hebt,
dan worden deze verkleind in het centrale venster weergegeven. Klikken op de
indicator met het aantal bladzijden (rechts
onderaan) opent een menu waarmee je
snel naar een bepaalde bladzijde kunt
gaan; ideaal voor lay-outs met veel bladzijden.
De instellingen en de manier om lege
beeldcellen aan te maken, zijn grotendeels
vergelijkbaar met die van de lay-outstijl
Fotopakket. Het verschil is dat Fotopakket
automatisch de aangemaakte cellen zal
vullen met de geselecteerde foto. Indien
je meerdere foto’s geselecteerd hebt, zal
Fotopakket meerdere pagina’s aanmaken.
Bij Aangepast pakket blijft de aangemaakte lay-out leeg en moet je zelf de
foto’s uit de Filmstrip slepen naar de desbetreffende cel.
Rechtsklikken op een cel opent een
contextmenu waarmee je ondermeer de volgorde van de cel (in het
geval van gedeeltelijk overlappende
cellen) regelt. De optie Anchor Cel
(Cel verankeren) herhaalt en plaatst
de cel op dezelfde plaats in een layout van meerdere pagina’s, handig
om bijvoorbeeld een logo dat je als
fotobestand in een cel plaatst, over
meerdere bladzijden te herhalen.

345

12 De Print Module

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Een origineel voorbeeld van een
niet-alledaags gebruik van de layoutstijl Aangepast pakket zijn de
kalendersjablonen van Ed Weaver, die
je – inclusief een duidelijke handleiding – gratis kan downloaden van zijn
website.
(http://www.redphotographic.
com/2013-calendar-templates/)

Printsjablonen aanmaken
Je kunt in deze module het beste werken
met sjablonen: het juist afstemmen van
alle mogelijke parameters uit het rechterpaneel vereist immers wel wat werk en
het zou dan ook zonde zijn een zorgvuldig
aangemaakte afdrukinstelling niet op te
slaan. In de praktijk werk je als volgt:
1 Je stelt de grootte van het blad in onder
Page Setup (Pagina-instelling) (links
onderaan).
2 Je configureert alle verdere parameters
in de verschillende onderdelen van het
rechterpaneel.
3 Vervolgens klik je op de plusknop van het
Template Browser (Sjabloonbrowser)paneel.
4 Je geeft het sjabloon een naam en slaat
het op onder een gepaste Template Folder of je maakt een nieuwe folder aan.
5 Om een afdruksjabloon toe te passen op
een selectie foto’s, selecteer je deze en
klik je op de naam van het sjabloon in
de Template Browser. Bij het aangepast
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pakket moet je zelf de lay-out vullen.
6 Als je later het sjabloon wilt bijwerken,
dan klik je op de naam om het te activeren. Je voert de gewenste wijzigingen
uit in het rechterpaneel. Vervolgens
hang je met de muis boven de sjabloonnaam en rechtsklik je en kies je Update
with Current Settings (Bijwerken met
huidige instellingen) uit het contextmenu.
Als je je oude sjabloon niet wil bijwerken, maar de variant wil opslaan als
een nieuw sjabloon, dan volg je stap 3
opnieuw.
7 Je kan via dit contextmenu ook sjablonen van derden importeren of sjablonen
exporteren om ze te delen.
Houd er rekening mee dat afdruksjablonen niet alleen de lay-out opslaan,
maar ook de instellingen van het paneel
Print Job en dus ook de daar eventueel
ingestelde afdrukaanpassingen qua
contrast en helderheid.
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Voorbeelden

Enkel in Lightroom!

De enige manier om de mogelijkheden van
de Print Module helemaal te leren kennen,
is door te experimenteren. Een voorbeeld
van een contactafdruk en een dvd-cover
kreeg je eerder al. De Cases 51, 53, 54 en
55 tonen je nog wat meer concrete toepassingen van sjablonen: van een Fine Artsjabloon en een cd-doosje tot de basis voor
een nieuwjaarskaartje. Je vindt telkens de
gebruikte instellingen, zodat je de sjablonen eenvoudig kunt aanpassen en eventueel in je eigen workflow kunt gebruiken.
In de download vind je Case 7 terug. Deze
toont hoe je in Lightroom visite- of postkaartjes maakt met je favoriete foto’s.
Hierbij worden elementen uit vorige hoofdstukken geïntegreerd.

De lay-out van dit kaartje
is – tot en met de tekst en de
seventies-achtige, afgeronde
hoeken – volledig in Lightroom tot stand gekomen.
Door de lay-out als een
template op te slaan, kan
je originele wenskaarten
maken. Voor een originele
verjaardagskaart met een
aantal foto’s van de jarige
zoek je op naam of maakt je
een Smart Collection aan.
Zo heb je in een handomdraai een gepersonaliseerde
verjaardagskaart. Je vindt een
gedetailleerde video op de Engelstalige blog van de auteur:
www.morethanwords.be/blog/
look-ma-only-lightroom.

in de praktijk

Case 53: Fine Art-print
Typisch voor een Fine Art-afdruk is de grote witruimte
rondom de foto en het feit dat meestal de bovenste
marge kleiner is dan de onderste. Zo komt er onderaan
ruimte vrij om een logo te plaatsen. Ook een fijn randje
rond de foto wordt vaak toegepast. Ik volgde hiervoor
deze stappen:
1 Uiteraard werd eerst de mogelijkheid Rotate to Fit
(Roteren en passend maken) 1 uitgevinkt.
2 De Stroke Border (Contour) 2 werd op 2 pixels
gezet.
3 Ik stelde de linker- en rechtermarge gelijk in. De
onderste marge maakte ik flink wat groter dan de
bovenste.
4 Ik voegde een tekstnaamplaatje toe. Typisch voor
dit soort prints zijn wijd gespatieerde letters. Je kan
met Lightroom niet echt de letterafstand regelen,
maar door één of meerdere spaties tussen elke letters te typen, kan je het effect wel simuleren 4.
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Case 54: Kleurbeheer in Lightroom
Een laatste, maar belangrijke instelling in
het rechterpaneel van de Print Module is
Color Management (Kleurbeheer) in het
Print Job Panel. Je hebt de keuze tussen
kleurbeheer door de printer – waarbij je
niet mag vergeten om dit in je printersoftware aan te zetten – of het te verkiezen
kleurbeheer door Lightroom. In dit laatste
geval moet je het Color Management door
je printer expliciet uitzetten in de printerdriver. Je werkt dan met profielen die aangemaakt zijn voor specifieke combinaties
van het papier en de printer die je gebruikt.
Je kan deze profielen normaal gesproken
downloaden bij de papierfabrikant. Je kiest
een profiel uit het verkorte lijstje en kan
via Other (Andere) andere profielen aan de
korte lijst toevoegen.

Lightroom 5 ontmaskerd

Ten slotte dien je nog de Rendering Intent
aan te geven. Zo regel je hoe kleuren die
buiten het bereik van de printer vallen
weergegeven worden. De optie Perceptual
(Perceptueel) – wat meestal een goede
keuze is voor fotografen – behoudt relatieve kleurverschillen tussen afdrukbare
en niet-afdrukbare kleuren. Een groen dat
net afdrukbaar was, zal zo eveneens verminderd worden in intensiteit. Dit leidt tot
natuurgetrouwe, maar niet altijd de meest
gesatureerde beelden.
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De mogelijkheid Relative (Relatief) zal
kleuren die zich buiten het afdrukbare
spectrum bevinden herleiden tot net binnen
het afdrukbare spectrum. Andere kleuren
worden hierbij niet veranderd. Foto’s zullen
zo een hogere gemiddelde verzadiging
(punch) hebben, maar een groter risico op
toelopende kleurvlakken.
Het spreekt voor zich dat Color Management in de Print Module alleen zin heeft
indien ook je monitor gekalibreerd is.

in de praktijk
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Case 55: Een cd-hoesje voor een foto-cd
Als je foto’s van een evenement, huwelijk of
bijeenkomst aan iemand afgeeft op cd of dvd,
dan kan je in Lightroom heel eenvoudig een
cd-cover met een selectie van foto’s maken voorr
het doosje. Onder het onderdeel Page Setup
(Pagina-instelling) 1 definieer je een pagina
van 12 x 12 cm. Je hoeft daarvoor geen papier
van 12 x 12 cm in je printer te laden. De instelling bepaalt gewoon de grootte van je canvas in
het centrale venster. Volg daarna deze stappen:
1 Vink de mogelijkheid Zoom to Fill (Zoomen
en vullend maken) aan 2.
2 Maak een paginaraster aan van 3 x 3 3.
3 Zet de hoogte van de cellen op 4 cm en vink
de optie Keep Square (Vierkant houden) aan
4.
4 Een luchtiger alternatief speelt met wat
witruimte rond de foto’s: daartoe stel je een
Stroke Border 5 (Contour) in en verhoog je
de marges 6.
5 Sla het resultaat op als sjabloon door in de
Template Browser (Sjabloonbrowser) op
het plusknopje te drukken.

Een cd-hoesje van 12 x 12 cm. Links
een versie waar alle foto’s aansluiten en rechts een versie waar de
foto’s een Stroke Border (Contour)
gekregen hebben en de kantlijnen op
0,1 cm ingesteld werden. Als je dit
opslaat als sjabloon en negen foto’s
selecteert, dan heb je in een handomdraai een cover voor je foto-cd.
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Case 56: Een negatiefrand toevoegen
Je kan in Lightroom gemakkelijk een ouderwetse negatiefrand toevoegen aan een foto.
Vooral met contrastrijke zwart-witfoto’s levert
dat mooie resultaten op. Ook hier maken we
gebruik van een naamplaatje:
Dit voorbeeld valt uiteen in twee onderdelen:
het aanmaken van een negatiefrand-bestand in
Photoshop en het aanmaken van een printsjabloon in Lightroom, waarbij je dit bestand als
identity plate gebruikt.
1 Scan een oude foto met een negatiefrand in
1.
2 Converteer de achtergrondlaag – die
normaal niet bewerkbaar is – naar een
zelfstandige, bewerkbare laag door er met
de rechtermuisknop op te klikken en New
Layer From Background (Laag uit achtergrond) te kiezen. Je kan er ook gewoon op
dubbelklikken.

Een van mijn eerste analoge foto’s, die nog op traditionele wijze werd afgedrukt in de doka.

Lightroom 5 ontmaskerd
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3 Selecteer vervolgens de binnenkant
van de foto met een gepast selectiegereedschap en verwijder deze zodat de
binnenkant transparant wordt.
4 Kies vervolgens File / Save For Web and
Devices (Opslaan voor web en apparaten) en sla op als PNG-24-formaat. Dit
is een bestandsformaat dat Lightroom
herkent en dat transparantie ondersteunt 2.
5 Roteer de negatiefrand 90 graden in
Photoshop en sla hem nogmaals op via
Save For Web and Devices zodat je zowel over een verticale als een horizontale PNG-negatiefrand beschikt.

9 Je navigeert naar de map waar je zonet
de naamplaatjes opgeslagen hebt en
selecteert de negatiefrand met de gepaste oriëntatie voor je foto 8.
10 Daarna kies je in de vervolgkeuzelijst
die je verkrijgt door op 9 te klikken,
Save As (Opslaan als) en je kiest een
gepaste naam.

6 In de Print Module vink je Identity Plate
(Naamplaatje) in het paneel Page (Pagina) aan 3. Je opent het keuzemenu
door op het kleine driehoekje rechts
onderaan te klikken 4.
7 Vervolgens kies je om het even welk
bestaand naamplaatje en kies je Edit
(Bewerken) 5.

8 In de Identity Plate Editor kies je Use a
Graphical Identity Plate (Een grafisch
naamplaatje gebruiken) 6 en klik je op
de knop Locate File (Bestand zoeken)
7.
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Voortaan zal de identity plate automatisch verschijnen naast de andere
bewaarde naamplaatjes in het keuzemenu dat verschijnt na een klik op 3.
Nu kan je de sjabloon vormgeven in het
rechterpaneel van de Print Module.
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11 Selecteer de gewenste foto in Light
Lightroom en ga naar de Print Module.
12 Zorg dat het naamplaatje met de negatiefrand geactiveerd is. De opties Render behind Image (Renderen achter
afbeelding) en Render on Every Image
(Renderen op elke afbeelding) vink je
uit.
13 In het rechterpaneel (onder Image
Settings) kun je het beste de mogelijkheid Zoom to Fill (Zoomen en vullend
maken) aanvinken. Als de foto niet goed
geplaatst wordt, dan kan je hem altijd
manueel verslepen in het frame in het
centrale venster.
14 Stel de marges zo in dat de uitersten
van het frame net bedekt worden door
het witte gedeelte van de negatiefrand.
15 Herschaal indien nodig het naamplaatje
met de schuifregelaar Scale (Schaal) of
de cel waarin de foto verschijnt tot de
negatiefrand de foto mooi overlapt.
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16 Als je vaak negatiefranden wenst toe te
voegen, dan kan het lonend zijn om een
paar verschillende identity plates aan te
maken.
17 Je kan deze techniek ook gebruiken om
een ingescande of met een tekentablet
aangemaakte handtekening op je foto te
zetten, al kan je hiervoor ook de nieuwe
optie Watermark gebruiken.
18 Als je een negatiefrand én een handtekening wilt, dan kan je de handtekening
en de negatiefrand combineren in Photoshop en opslaan als identity plate of
de handtekening apart toevoegen via de
nieuwe functie Watermarking (Watermerken).
Het nadeel van deze techniek is dat je
de negatiefrand moet toevoegen in de
Print Module. Als je de foto – voorzien van
een negatiefrand – bijvoorbeeld wenst te
gebruiken in de Slideshow of Web Module,
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dan moet je hem eigenlijk eerst afdrukken naar een JPG, en deze JPG vervolgens
terug in je catalogus importeren als een
opzichzelfstaand beeld. Dit is echter een
omslachtige procedure.
Als je vaak negatiefranden of andere randen wilt toevoegen aan je foto’s, dan kan
je beter investeren in specifieke software
zoals Perfect Effects van onOne Software.
Dit laatste programma heeft tientallen
kant-en-klare randen en effecten en is als
plug-in voor Lightroom beschikbaar op
www.ononesoftware.com/products/perfecteffects/.
Het pakket maakt ook deel uit van onOne’s
Perfect Photo Suite. Er is ook een gratis
versie beschikbaar die een paar leuke
randjes biedt: http://www.ononesoftware.
com/products/perfect-effects-free.
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Case 57: Wenskaarten en uitnodigingen
met Custom Package (Aangepast pakket)
Custom Package opent heel wat nieuwe
mogelijkheden om, helemaal in Lightroom of met maar een beetje hulp van
Photoshop, snel originele wenskaarten en
uitnodigingen te maken. Vooral volumefotografen zullen de tijdsbesparende mogelijkheden appreciëren. Je kan eventueel het
grootste werk in Lightroom uitvoeren, en
dan je lay-out afdrukken als een JPG, deze
in Photoshop openen en daar finaliseren.
Deze compositie was in een handomdraai
gemaakt, zonder ook maar één voet buiten
Lightroom te zetten.
1 Ik maakte een aangepaste paginagrootte van 20 x 20 cm aan via de knop Page
Setup (Pagina-instelling).
2 Ik maakte een vierkante cel en dupliceerde deze twee keer door met de [Option]-/[Alt]-toets ingedrukt te klikslepen
op deze cel. Vervolgens maakte ik een
rechthoek en herhaalde de procedure.
3 In het Rulers, Grid & Guides (Linialen,
rasters en hulplijnen)-Panel koos ik de
optie om automatisch uit te lijnen op
het rooster: Grid Snap: Grid (Magnetisch raster: Raster).
4 Ik koos een zwarte achtergrondkleur
voor de pagina en een grijze Inner
Stroke (Binnenomlijning) voor de foto’s.
5 Ten slotte voegde ik de tekst ‘MoreThanWords Photography’ toe als een
Naamplaatje en plaatste deze tussen
de tweede en de derde rij foto’s. De
formatteringsmogelijkheden van de
Identity Plate-teksteditor zijn beperkt.
Ook hier werd de wijde letterspatiëring,
die typisch is voor dit soort lay-outs, nagebootst door eenvoudigweg een spatie
tussen elke letter te typen. Je kan je
tekst ook in Photoshop of Word opmaken
en dan via het klembord plakken in het
venster van de tekstnaamplaatjeseditor.
6 Ik heb ten slotte het resultaat van mijn
arbeid opgeslagen als een sjabloon in
de Sjabloonbrowser.

Een ander voorbeeld van een zelfgemaakt sjabloon in Lightrooms Aangepast pakket lay-outstijl.
Het groene vakje met de tekst werd in Photoshop gemaakt, geïmporteerd in Lightroom en vervolgens aan de lay-out toegevoegd. Door in het Photoshop-bestand de naam en de datum als aparte
tekstlagen te bewaren, kan de naam en de datum desgewenst snel veranderd worden.
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Web Module
Omdat we extra veel aandacht besteed hebben aan
de nieuwe mogelijkheden in
Lightroom 5, hebben we één
hoofdstuk verhuisd naar een
gratis online-bijlage. En welk
hoofdstuk komt daar beter
voor in aanmerking dan… de
Web module? Je kan het - samen met 7 bonus-cases - op
de volgende link downloaden:
(www.pearson.nl).

Ik hoop dat je met de inhoud van dit boek
en de talrijke tips Lightroom beter hebt
leren kennen. Omdat Lightroom een open
omgeving is, heb ik ook veel aandacht
besteed aan mogelijkheden van externe
ontwikkelaars die je workflow nog kunnen
verbeteren en versnellen of gewoon aangenamer maken.
Lightroom is – ondanks de gestroomlijnde
interface en de doorgedreven vereenvoudiging – ook een diep programma, waarbij
je zelfs na weken en maanden intensief
experimenteren nog nieuwe mogelijkheden ontdekt. Zo kom ik zelf nog geregeld
nieuwe toepassingen tegen. Deze en
andere tips en technieken kunt je nalezen op de blog www.morethanwords.be/
blog. Daar kan je je ook abonneren op de
nieuwsbrief, die je regelmatig extra tips
bezorgt.

Het belangrijkste is dat je actief en creatief met het programma aan de slag gaat
en blijft experimenteren om nieuwe en
verrassende resultaten te bereiken. Door
de onbeperkte undo-mogelijkheden kan
je bijna niets verkeerd doen. Je bent 100%
veilig als je regelmatig een back-up maakt
van je catalogus en je foto’s.
En zo eindigt dit boek waarmee het begon:
met foto’s. Om je toe te laten nog meer tijd
te besteden aan het nemen van foto’s en
het bewerken ervan nog sneller te laten
gaan, krijg je hier nog 10 praktische tips.
Daarna volgt nog een Appendix, waarin
ik commentaar geef bij de belangrijkste
algemene Lightroom-voorkeuren en de
catalogusspecifieke voorkeuren die je kan
instellen om het programma nog beter
naar je hand te zetten.
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Case 58: Tien tips om sneller te werken in Lightroom
Als je efficiënter aan de slag wilt gaan met
Lightroom, dan heb je zeker iets aan deze
tips:
1 Werk met trefwoorden, al is het maar
beperkt. Je kan tijd besparen door gemeenschappelijke trefwoorden al bij het
importeren toe te kennen. Je hoeft dan
enkel nog de specifieke trefwoorden in
de Bibliotheek Module aan te geven.
Overdrijf ook niet: het is beter om met
maar weinig trefwoorden te werken,
maar ze wel consequent te gebruiken
dan duizend en één trefwoorden die je
nu eens wel en dan weer niet gebruikt.
2 Maak gebruik van de Templates
(sjablonen) en presets (voorinstellingen).
Zo kan je bij het importeren gebruik
maken van sjablonen om bestanden te
hernoemen en van copyrightinformatie
en adresgegevens te voorzien. Tijdens
het importeren kan je ook al ontwikkelinstellingen toepassen op je foto’s.
In de ontwikkelmodule zijn er de
presets voor vaak gebruikte ontwikkelinstellingen. Soms is een preset het
enige wat nodig is om een foto tot leven
te brengen. Zelfs als je achteraf nog wat
moet bijsturen, blijft dit een interessant
vertrekpunt. Ook het verloopfilter en de
aanpassingsborstel hebben hun eigen
voorinstellingen.
In de outputmodules Afdrukken,
Presentatie en Web kan je dan weer
sjablonen maken die de lay-outs van die
modules opslaan voor later gebruik.
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3 Maak je hoge kwaliteitspreviews op het
moment van importeren. Je kan beter
één keer vijf minuten verliezen dan
honderd keer een paar seconden. Om te
vermijden dat het previews-bestand te
groot wordt, kan je in Lightroom instellen dat na een bepaalde tijd de previews
automatisch verwijderd worden.
4 Werk met verzamelingen en slimme
verzamelingen. In tegenstelling tot de
mappen die enkel in de Bibliotheek
zichtbaar zijn, zijn verzamelingen in alle
modules zichtbaar.
5 Deel je beelden op in groepen vergelijkbare beelden en bewerk er dan
één, en synchroniseer of kopieer die
instellingen dan naar de andere, vergelijkbare beelden. Werk daarbij zoveel
mogelijk met globale aanpassingen (het
Standaard-paneel en alles daaronder).
Lokale aanpassingen zijn immers per
definitie minder goed te transporteren
naar andere beelden.
6 Bespaar tijd bij het exporteren door
plug-ins te gebruiken.
7 Als je toch bepaalde taken in Photoshop
moet verrichten, ga dan na of je er geen
handeling van kan maken. Die kan je
dan tot een droplet (druppel) omvormen die je via Post Processing Actions
(Nabewerking) automatisch op een
selectie bestanden kunt toepassen bij
het exporteren.
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8 Wanneer je catalogus begint te vertragen, kies dan voor File / Optimize
Catalog (Bestand / Catalogus optimaliseren).
9 Lightroom heeft tientallen shortcuts
(sneltoetsen), te veel om allemaal
uit het hoofd te leren. Het kan echter
de moeite zijn om de sneltoetsen van
taken die je vaak herhaalt te onthouden.
De sneltoetsen staan naast de menuopdrachten en je kan van om het even
welke module een overzicht vinden in
het menu Help. Uiteraard heeft ook
deze functie zijn eigen shortcut. De
helpfunctie zelf werd in Lightroom 4
overigens gevoelig verbeterd.
10 Zorg voor voldoende vrije hardeschijfruimte en zet je Catalogus en je foto’s
op een snelle harde schijf.
Indien je foto’s op een (tragere) externe
schijf staan, kan je door te werken met
de Smart Previews in plaats van de originele bestanden vaak sneller werken.
Case 8 leert je meer hierover.

Nog meer tips?
Voor nog meer performance-tips kan
je een kijkje nemen bij deze pagina
die door de mensen van Adobe zelf
werd samengesteld:
http://helpx.adobe.com/lightroom/kb/
performance-hints.html
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Appendix 1 – Lightroom Preferences
Lightroom heeft twee soorten voorkeuren
om het programma nog meer naar je hand
te zetten: de algemene Lightroom-voorkeuren, die – indien je met meerdere catalogi werkt – op al je catalogi van toepassing
zijn, en de catalogusspecifieke voorkeuren.
In de verschillende hoofdstukken hebben
we al af en toe verwezen naar deze voor-

keuren. We nemen hier de belangrijkste
door.
Je stelt de algemene voorkeuren in onder
Lightroom / Lightroom Preferences
(Lightroom voorkeuren) (Mac) of Edit /
Lightroom Preferences (Bewerken / Lightroom voorkeuren) (Windows).

Appendix 1.1 Het tabblad General (Algemeen)
Onder Language (Taal) kan je zowel in de
Mac- als de Windows-versie de taal onafhankelijk van de taal van je besturingssysteem instellen. Je moet wel Lightroom
opnieuw opstarten.
Zoals je weet kan je in Lightroom maar
één Catalogus tegelijk open hebben. Onder
Default Catalog (Standaarcatalogus) 1
kunnen gebruikers die met meerdere
catalogi werken, instellen welke Catalogus geopend wordt bij het opstarten van
Lightroom. Je kan kiezen voor de laatst
gebruikte, steeds dezelfde of een dialoogvenster waarin je op het moment van
opstarten zelf kan kiezen.
Zodra je in Lightroom aan het werken bent,
kan je via File / Open Catalog (Bestand /
Catalogus openen) ook over en weer schakelen tussen catalogi, waarbij de op dat
moment geopende catalogus automatisch
gesloten wordt.
Je kan ervoor opteren om je met een
geluidssignaal te laten waarschuwen als
import- of exportsessies afgelopen zijn.
Een nieuwe optie 3 is om na het importeren terug te gaan naar om het even welke
map of verzameling je je voorheen bevond,
dan wel naar de Current/Previous Import
(Huidige/Vorige import) afdeling van het
Catalogus paneel.
Je kan ook Lightroom automatisch het
importdialoogvenster laten openen wanneer een geheugenkaart gedetecteerd
wordt 2.

Voor fotografen die raw + JPG schieten is
de volgende info belangrijk: je kan aanvinken dat JPG’s en raw’s als aparte foto’s
behandeld moeten worden (Treat JPEG
files next to raw files as separate photos).
/JPEG-bestanden naast Raw-bestanden
als aparte foto’s behandelen)
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Ze worden dan als aparte foto’s in de catalogus geïmporteerd 4. Als deze functie
uitgeschakeld is, dan worden de JPG’s
als een ‘aanhangsel’ van de raw-foto’s
behandeld. Ze worden dus wel van de
geheugenkaart naar de aangeduide map
op je systeem gekopieerd, maar de JPG’s
worden niet in Lightroom geïmporteerd.
De bestandsnaam wordt dan iets als 123.
NEF + JPEG. Je kan ze dan niet apart
bewerken. Wil je om een of andere reden

Wanneer je Raw + JPEG fotografeert
maar in de voorkeuren aangeeft dat
je de JPEG bestanden niet als aparte
foto’s wil hebben in de Catalogus,
worden ze als een `sidecar’ bestand
behandeld. Er verschijnt dan Raw
+ JPEG (in dit geval RAF + JPEG
omdat RAF het Raw formaat van deze
Fujifilm opname is) in de rechterbovenhoek van de miniatuur, indien je in
het weergavemenu onder Rasterweergave de optie Uitgebreide cellen
gekozen hebt.
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achteraf toch je JPG’s importeren, dan is
de beste manier om eerst hier deze optie
aan te vinken en dan te rechterklikken op
de map in de Bibliotheek en Synchronize
Folder te kiezen uit het contextmenu. Deze
opdracht doorzoekt de map op nieuwe
foto’s die nog niet in Lightroom geïmporteerd zijn.
Lightroom Preferences gelden voor al je
catalogi. Via knop 5 kan je van de algemene naar de catalogusspecifieke instellingen overschakelen.

Appendix 1.2 Het tabblad Presets (Voorinstellingen)
De Auto Tone Adjustments (Automatische
kleurtintaanpassingen) 1 leveren wisselvallige resultaten. Persoonlijk laat ik deze
optie daarom uit. Auto Grayscale Mix 2
levert daarentegen wel vaak een interessante conversie op, al was het maar als
uitgangspunt.
3 Je kan ervoor kiezen om de standaard
ontwikkelinstellingen afhankelijk te maken
van het serienummer van de camera – bijvoorbeeld wanneer je meerdere camera’s
gebruikt – of van de ISO-waarde waarmee
gefotografeerd werd. We bespreken dit in
nader detail in Case 38.
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Als je de optie Store Presets with Catalog
(Voorinstellingen met catalogus opslaan)
4 aanvinkt, dan worden de presets bij de
catalogus opgeslagen en mee geëxporteerd. Een nadeel hiervan is dan weer dat
je je presets op dezelfde computer niet
kunt gebruiken voor meerdere catalogi.
Deze optie levert soms nog andere problemen op, dus gebruik ze enkel indien het
echt nodig is en je weet wat je doet.
Als je presets en sjablonen van anderen
gebruikt, dan moet je deze eerst in Lightroom installeren. Dat is eigenlijk niet
meer dan het kopiëren van de sjabloonbestanden naar de juiste map, die echter
verborgen zit in een diepe folderstructuur
op je computer. De knop Show Lightroom
Presets Folder (Lightroom Voorinstellingenmap tonen) 5 fungeert als een handige snelkoppeling naar deze map, zodat
je enkel nog de sjablonen naar de juiste
submap dient te kopiëren. Als je Lightroom
opnieuw opgestart hebt, dan zul je de sjablonen kunnen gebruiken.
Presets hebben de extensie .lrtemplate. De
meeste types presets kan je ook installeren door dat bestand te slepen naar
het Lightroom-icoon in je Dock (Mac) of
Programmabalk (Windows).
De knoppen Lightroom Defaults 6 (Lightroom-standaardinstellingen) herstellen de
aangeduide onderdelen naar hun standaardinstellingen.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Appendix 1.3 Het tabblad External Editing (Extern bewerken)

Kalibreren
Het heeft weinig zin een
juiste kleurruimte te kiezen,
als je scherm niet gekalibreerd is. Werken met een
goed gekalibreerd scherm is
een voorwaarde om tot consistente kleuren en afdrukken te komen. Je kan bij
wijze van spreken beter op
een gekalibreerde monitor
in sRGB werken dan op een
niet-gekalibreerde monitor
in Prophoto!
Gelukkig is de prijs van
hard- en software voor kalibratie voortdurend gezakt.
Een combinatie van schermkalibratie en het gebruik van
de juiste printerprofielen zal
je al een flink eind op weg
helpen om je afdrukken te
laten overeenstemmen met
wat je op het scherm ziet.

Hier kies je de kleurruimte, resolutie en
bitdiepte die toegepast zullen worden
wanneer je een bestand vanuit Lightroom
in Photoshop opent via [Cmd]+[E] (Mac),
[Ctrl]+[E] (Windows) of het Photo / Edit in
(Foto / Bewerken in)-menu.
ProPhoto is de grootste kleurruimte en
lijkt nog het meest op degene die Lightroom intern gebruikt. Wanneer je bestanden van Lightroom naar Photoshop of
andere externe bewerkers stuurt, gebruik

je best ProPhoto of Adobe RGB. 16 bits
zijn aan te bevelen als je nog veel tonale
aanpassingen in Photoshop gaat doen. De
bestandsgrootte is wel dubbel zo groot als
die van een 8 bit-bestand. Een compromis
kan eruit bestaan om de foto vanuit Lightroom naar Photoshop te exporteren in 16
bits-kwaliteit. Nadat je alle aanpassingen
gedaan hebt en net voor je de foto opslaat
kan je dan in Photoshop eventueel het
bestand naar 8 bits omvormen.
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Photoshop
voorkeuren
In de Photoshop voorkeuren onder het tabblad File
Handling (Bestandsbeheer)
kun je de optie Maximize
PSD and PSB File Compatibility (Compatibiliteit met
PSD en PSB maximaliseren) het beste op Always
(Altijd) zetten.

Besluit
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Dankzij deze presets kan je ook de schijnbare beperking van twee externe editors
omzeilen. Als je meer dan twee programma’s wil aanroepen vanuit Lightroom, dan
ga je als volgt te werk:
1 Klik op de knop Choose (Kiezen) 1 en
selecteer het derde programma dat je
wilt gebruiken.
2 Het programma verschijnt als tweede
editor en vervangt de vorige.

Als je uitzonderlijk wilt afwijken van deze
standaardinstellingen – je hebt bijvoorbeeld als standaard 16 bits ingesteld, maar
uitzonderlijk kan 8 bits volstaan – dan
kan je via [Option]+[Cmd]+[E] (Mac) of
[Alt]+[Ctrl]+[E] (Windows) voor één specifieke foto deze instellingen ingeven zonder
eerst naar de voorkeuren te moeten gaan.
Je kan ook een tweede editor instellen. Via
de vervolgkeuzelijst 2 kan je ook combinaties van instellingen opslaan als preset.
Je vindt deze dan terug onder Photo / Edit
In (Foto / Bewerken in) of in het contextgevoelige menu wanneer je met de rechtermuisknop op een foto klikt.

Lightroom 5 ontmaskerd

360

3 Stel de gewenste bitdiepte, het
bestandsformaat en de kleurruimte
in en kies onder de vervolgkeuzelijst
die je verkrijgt door op 2 te drukken
om deze instellingen op te slaan als
preset via Save current settings as new
preset (Huidige instellingen opslaan als
nieuwe voorinstelling). Geef de preset
een logische naam.
4 Stel nu de vorige tweede editor weer in
via de knop Choose (Kiezen) of kies de
eerder ingestelde voorinstelling weer in
de vervolgkeuzelijst, om de oorspronkelijke tweede editor in ere te herstellen.
Knop 3 onderaan laat je toe te kiezen
welk suffix Lightroom aan je externe
edits toevoegt. Standaard staat na een
bestand dat door Photoshop gehaald is
-Edit.
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Appendix 1.4 Het tabblad File Handling (Bestandsafhandeling)
Bij Import DNG Creation (DNG-ontwerp
importeren) stel je in hoe de conversie
naar DNG moet verlopen als je Copy
as DNG (Kopiëren als DNG) kiest in het
importdialoogvenster. De compatibiliteit
is vooral belangrijk wanneer je nog met
een oudere versie van Bridge of Photoshop
werkt. Als je kiest voor Embed Original
Raw File (Oorspronkelijk raw-bestand
insluiten), dan wordt dat mee ingesloten
in de DNG. Dit is enkel interessant wanneer je de mogelijkheid wilt openhouden
om ooit nog het originele raw-bestand te
openen met bijvoorbeeld de raw-convertor
van je camerafabrikant. Uiteraard kan je
die optie ook open houden door je originele
raw-bestanden ergens apart te bewaren.
Houd er rekening mee dat bepaalde software – zoals DxO – enkel met de originele
raw-bestanden overweg kan en niet met
DNG’s.
De sectie File Name Generation
(Bestandsnamen genereren) dient ondermeer om de compatibiliteit met andere
programma’s, databases en ftp-servers te
verbeteren die bijvoorbeeld geen spaties
in bestandsnamen verdragen. Via Replace
Illegal File Name Characters with (Ongeldige tekens in bestandsnaam vervangen
door) los je dat op. Beter is uiteraard nog
om er al tijdens het eventuele hernoemen
tijdens het importeren voor te zorgen dat je
compatibele namen geeft.
Grotere Camera Raw-caches laten sneller preview-management in de Ontwikkel
Module toe. Je kan je de standaardwaarde

van 1GB van de Camera Raw Cache Settings (Camera Raw-cache-instellingen)
optrekken tot maximaal 200 GB voor heel
grote catalogi van honderdduizenden foto’s.
Zorg er echter voor dat je nog voldoende
vrije schijfruimte overhoudt na het vergroten van de cache, anders werkt de ingreep
eerder contraproductief. De grootte van
de cache-bestanden is vanaf Lightroom
4 verkleind, zodat er in hetzelfde cachegeheugen sowieso meer kan dan vroeger.
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Appendix 1.5 Het tabblad Interface
Hier verzorg je het uitzicht van Lightroom.
Je kan onder meer de eindmarkeringen
(Panel End Marks) kiezen die op het einde
van elk paneel weergegeven worden 1.
Standaard staan deze nu uit. Je kan onder
2 Panel Font Size (Tekengrootte) kiezen
om de tekst wat groter weer te geven.
De optie 3 Lights Out (Verlichting uit)
specificeert hoe sterk de interface gedimd
wordt als je op de [L]-toets drukt en onder
4 Background (Achtergrond) specificeer
je hoe grijs de interface eruit ziet. Je kan
zelfs een textuur toevoegen, al gaan deze
toeters en bellen meestal concurreren met
de eigenlijke foto.
De verschillende voorkeuren voor de
Filmstrip 5 kan je maar beter aan laten.
Deze komt immers terug in alle modules
en je kunt dus het beste een maximum aan
informatie achter de hand houden. Houd er
echter rekening mee dat bepaalde informatie automatisch niet meer weergegeven
wordt wanneer je de Filmstrip meer dan
een bepaald niveau verkleint.
De optie 6 Zoom clicked point to center
(Gecentreerd inzoomen op punt waarop
wordt geklikt) kan handig zijn: wanneer je
inzoomt op een foto, wordt het ingezoomde
deel centraal weergegeven.
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Appendix 2 – Catalog Settings
(Catalogusinstellingen)

Je stelt deze catalogusspecifieke instellingen – die voor elke catalogus kunnen
verschillen – in onder Lightroom / Catalog

Settings (Catalogusinstellingen) (Mac) of
Edit / Catalog Settings (Bewerken / Catalogusinstellingen) (Windows).

Appendix 2.1 Het tabblad General (Algemeen)
Hier kies je waar je catalogus bewaard
wordt en stel je ook de back-upfrequentie
in. De back-uplocatie zelf stel je in in het
dialoogvenster Back-up. Je catalogus is na
de eigenlijke foto’s ongetwijfeld het meest
waardevolle van je digitale collectie. Omdat
zelfs een catalogus corrupt kan raken,
moet je steeds voor een back-up zorgen. Lightroom heeft wel een ingebouwd
reparatiegereedschap, maar ook dat is niet
feilloos.

Een recente back-up kan je veel kopzorgen
besparen. Je bewaart deze het beste op
een andere schijf, die je aangeeft in het
eigenlijke back-updialoogvenster. Dat venster zal je overigens ook waarschuwen dat
een catalogusback-up enkel dat is: het is
een back-up van de gegevens over je foto’s.
Je foto’s zelf moet je apart back-uppen,
via aparte software of hulpmiddelen die in
je Operating System ingebouwd zijn, zoals
bijvoorbeeld Time Machine.
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Time Machine
Apple-gebruikers: zelfs als
je Time Machine gebruikt,
loont het nog altijd om
Lightroom zelf een back-up
van je catalogus te laten
maken: indien aangevinkt in
het back-upvenster, maakt
Lightroom immers bij elke
back-up een integriteitscheck waarin nagegaan
wordt of de back-up ook een
goeie back-up is. Indien je
enkel met Time Machine
zou je catalogus back-uppen
en je catalogus om een of
andere reden corrupt wordt,
heb je natuurlijk niets aan
een identieke (en dus even
corrupte) Time Machine
kopie.
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Appendix 2.2 Het tabblad File Handling (Bestandsafhandeling)
Hier stel je de grootte en de kwaliteit van
de standaard voorvertoningen in. Je kunt
hier het beste een grootte kiezen die past
bij je monitor. Omdat de 1:1-Previews vrij
omvangrijk zijn, kan je ervoor opteren om
ze na een bepaald tijdsverloop automatisch te laten verwijderen en zo ruimte op
je harde schijf te sparen. Je kan standaard
en 1:1-voorvertoningen ook altijd weer in
serie aanmaken voor een groep foto’s via
Library / Previews (Bibliotheek / Voorvertoningen).
Nieuw is dat Lightroom je zegt hoe groot
de gewone en de Smart Previews bestanden zijn. Dit kan handig zijn om in te schatten hoe groot een externe schijf (meer
bepaald zo’n dure SSD schijf) moet zijn,
indien je je Catalogus wil verplaatsen naar
een externe schijf. Meer over deze procedure vind je in Case 26.

Appendix 2.3 Het tabblad Metadata (Metagegevens)

Zoals in het begin van dit boek werd vermeld, worden alle instructies en bewerkingen opgeslagen in de Catalog. Andere
programma’s kunnen deze bewerkingen
niet zomaar lezen.
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Door Include Develop Settings (Ontwikkelinstellingen opnemen in metagegevens) aan te vinken bevorder je de compatibiliteit van je in Lightroom bewerkte
JPEG’s, TIFF’s en PSD’s met programma’s
als Bridge en Camera Raw. Die zullen dan
de wijzigingen herkennen die in Lightroom
gemaakt werden.
De optie Automatically Write Changes
into XMP (Wijzigingen automatisch naar
XMP opslaan) doet iets vergelijkbaars voor
raw-bestanden, maar dan in een aparte
XMP-Sidecarfile. Het voordeel van deze
optie is dat Lightroom het opslaan automatisch doet. Het nadeel is echter dat het
continue schrijven naar XMP de prestatie
en dus je gebruiksgemak kan verminderen. In dat geval kan je de optie uitzetten
en via Metadata / Save Metadata to File
(Library Module), Photo / Save Metadata
to File (Develop Module) of de sneltoetsen
[Cmd]+[S] (Mac) of [Ctrl]+[S] (Windows)
de metadata van geselecteerde foto’s toch
wegschrijven naar XMP.
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Eigenlijk is wegschrijven naar XMP enkel
nodig indien je ook met Adobe Bridge
werkt, omdat je in Bridge de bewerkingen en andere metadata dan ziet die je in
Lightroom aangebracht hebt.
Een bijkomend voordeel is dat die XMP’s
een soort extra veiligheid vormen mocht
er ooit iets mis gaan met je catalogus.
Die veiligheid is echter maar half, omdat
bepaalde informatie (zoals info over tot
welke verzameling een foto behoort, de
ontwikkelhistorie en eventuele Virtuele
Kopieën) niet in XMP opgeslagen worden!

Wanneer je een nieuwe catalogus aanmaakt, krijg je de vraag of je Reverse Geocoding wil inschakelen: dit duidt op het feit
dat, op basis van de gps-gegevens van de
foto, Lightroom zal proberen om automatisch bepaalde metadatavelden zoals het
land en de streek of provincie in te vullen
met de corresponderende gegevens. Heb
je op die vraag neen geklikt, dan kan je dat
hier weer activeren, of omgekeerd.
Activeer je ook de tweede optie, dan zal
Lightroom die suggesties ook mee opslaan
in de metadata van de foto’s die je exporteert.

365

Besluit

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Index
A

Quick Collection 133

aanpassingsborstel 238
Adjustment Brush
tips 238
Advanced Healing Brush 35, 200
Afdrukken Module. Zie Print Module
Alien Skin 266
archiefcatalogus 52
Auto-mask 210

B
back-up 44
workflow 50
Basic Panel 172, 218, 220
Before & After View 165
Beoordelingsweergave 107
Bestandsafhandeling 361
bestandsbeheer 126, 146
tips 129
bewerken in Photoshop 258
Bibliotheek. Zie Library Module
bijsnijden 168
overlay 228
Blurb 305, 308
Boek Module 302
Brush Spots 200

C
Camera Calibration Panel 194
camera-info 168
Catalog 41
hernoemen 68
meerdere computers 47
projectcatalogus 52
verplaatsen 68
verschillende 46
Catalog Settings 363
bestandsafhandeling 364
General 363
metagegevens 364
cd-hoesje 349, 353
collections 130
gewoon 131
modulespecifiek 133

Lightroom 5 ontmaskerd

Smart Collection 132
verwijderen 130
Collection Sets 134
color management 348
calibratie monitor 359
Compare View 107, 140
Containing Keywords 113
contrast 174, 175, 176, 177, 178
correctie
globaal 168
lokaal 196
Crop 228

D
Detail Panel 183
Develop Module 160
interface 164
productiviteitsverhoging 211
rechterpaneel 166
diavoorstelling
exporteren 331
opbouw 326
vormgeving 327
DNG 97
Drobo 45

E
Effecten Paneel. Zie Effects Panel
Effects Panel 192
e-mailen 288
exporteren 136
dialoogvenster 284
Extern bewerken 359

uitgebreid 124
Fine Art 347
foto als achtergrond 328
fotoboek 302

G
General 357
geo-tagging 34, 154
gesplitste tinten. Zie Split Toning
globale correctie 168
gps 34, 152
Graduated Filter 202
Grain 193
grayscale
conversie 230
Grid View 137
grijswaarden 230
Guides 326

H
HDR 262, 278
helderheid 179
hernoemen 102
na import 128
histogram 168
HSL / Color / B&W 178
hulplijnen 143, 326

I

File Naming Templates 102

identiteitsvak
grafisch 79
tekst 78
identity plate
creatief gebruik in slideshow 331
gebruik in Print Module 347
grafisch 79
in slideshow 328

Filmstrip 73, 74
Filter Bar 75
filteren 124
beperkt 74, 124

importeren 96
interface
instellen 78

F

tekst 78

opdracht combineren 145
op kenmerk 125
op metadata 125

366

iPad 61, 86
iPhone-portfolio 299

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

K

N

Kaart Module. Zie Map Module

naamplaatje. Zie Identity Plate

kalibratie 194
keyword
list 113
schilderen 115
set 116
strategieën 117
suggestions 115
tag 113
Keyword
toekennen 112
kleurbeheer 348
kleurlabel 109
kleurtintcurve 176
kleurtoon 179
korrel 193

negatiefrand 350
niet-destructief 22
Nik Software 264

Preview 93, 364
Print Module 336

L
Layout Overlay 140
lenscorrectie 186
Library Module 104
functies 108
View Modes 124
Local Adjustment Brush 209
lokale correctie 196
Loupe View 107, 138
LR/Enfuse 295
LR/Mogrify 295
luminance. Zie helderheid

M
Map Module 150
mappen 126
metadata 118
conflicten 42
Metadata Wrangler 295
Module Picker 73
momentopname. Zie snapshot

O
onOne Software 267
Ontwikkelen Module. Zie Develop Module
organiseren
back-up 44
catalogi 46
collecties 130
folders 126
structuur 126
overdrijven 205
overlays 326

P
Painter Tool 107
sterrenratings 109
trefwoord schilderen 115
Panel End Marks 80
panorama 260
Photomatix 270
Photoshop
actions 298
Edit in 258
HDR 262
lagen 262
panorama samenstellen 260
plug-in 288
selectie 294, 332
PNG-bestanden 98, 149
portret naar landschap 228
Post Crop Vignette 192
Preferences 357
bestandsafhandeling 361
extern bewerken 359
General 357
interface 362
presets 358
Presentatie module. Zie Slideshow Module
preset 211

367

Contact Sheet/Grid 340
interface 338
Picture Package 342, 344
printsjabloon 346
Process Version 162
productiviteitsverhoging 211
Profiel 194, 224
projectcatalogus 52
Publish Services 290

Q
Quick Collection 133
Quick Develop 135

R
Radial Filter 35, 205, 234
rasterweergave. Zie Grid View
rating 109
Raw
ontwikkelen 163
Raw-formaat
nadelen 36
voordelen 36
rendering intent 348
retoucheren. Zie Spot Removal
rode ogen 196
ruisreductie 185

S
saturatie 176, 179
Slideshow Module 322
Slimme voorvertoningen. Zie Smart Previews
Smart Collection 132
smart object
foto openen als 259
Smart Previews 35, 56
snapshot 215
sneller werken in Lightroom 356
sneltoetsen 76
Soft Proofing 34, 224
sorteren 123
Split Toning 180

Index

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Spot Removal 197, 198, 199, 200, 201, 202

V

W

stack
functie 122
Standaard paneel. Zie Basic Panel

vergelijken 124

waardering 109

Vergelijkingsweergave 107
verloopfilter 202. Zie Graduated Filter
verscherping 183
amount 184
detail 184
radius 184
verwerking. Zie Process Version
verwijderen 110
rode ogen 196
vlekken 197
verzadiging 179
verzameling. Zie Collections
verzamelingenset. Zie Collections Sets
View Mode 124
vignettering
simuleren 191
virtual copy 134
virtuele kopie 134
Visualize Spots 35, 197
vlekken 197
voor- en naweergave. Zie Before & After View
voorinstellingen. Zie preset
voorkeuren 357
voorvertoning. Zie Preview

sterren 109
Watermerk 341
Web Module. Zie online bijlage
witbalans 172
Raw en JPG 174
workflow
overzicht 25
Raw 163
voorbeeld 25

sterrenrating 109
Survey View 107
synchroniseren 217

T
Target Adjustment Tool 177
curves 167
Target Collection 148
template
print 346
tethered 98
Tethered Capture 98
text overlay 328
Tone Curve Panel 176
Tone & Presence 174
Topaz Labs 269
transparantie 149
trefwoord
Keyword List 113
Keyword Tag 113
set 116
trefwoorden 112
tweede monitor 81, 326

U
uitsnijden 228
upgrade 48
Upright 35, 189, 243

Lightroom 5 ontmaskerd

368

X
xmp 23
automatically write changes into 364
XMP-bestand 41

Z
zoeken 124
zoomen 76, 77, 210
zwart-wit 230
behoud kleuraccenten 232

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

PIET
VAN DEN EYNDE

Lightroom 5 ontmaskerd

Lightroom 5 ontmaskerd
PIET VAN DEN EYNDE

BONUS-INHOUD: EXTRA CASES + DE LIGHTROOM WEB MODULE

20-8-2013 9:24:18

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

BONUS-INHOUD: EXTRA CASES + DE LIGHTROOM WEB MODULE

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Case 1: Een Lightroom-Catalogus met verschillende
computers synchroniseren via Dropbox (Pro-case)
Oké. Dit is het soort Case waarvoor ik je
normaal een vierendertig pagina’s tellend document zou laten ondertekenen
waarin je verklaart dat je weet waar je aan
begint en dat je noch mij of de uitgever een
advocaat op het dak stuurt wanneer de boel
de mist ingaat. Grapje. Behalve wanneer
de boel effectief de mist in gaat, natuurlijk. Alle gekheid op een stokje: laat me
gewoon stellen dat deze Case iets is voor
gevorderde gebruikers, die niet alleen een
grondige kennis van Lightroom hebben en
nauwgezet hun back-ups maken maar ook
noties hebben van andere zaken, met name
bestandssynchronisatieprogramma’s zoals
DropBox (www.dropbox.com).
Eén van de grootste bezwaren die gevorderde gebruikers tegen Lightroom hebben,
is dat je de Catalogus zelf niet op een netwerkschijf kan plaatsen. De foto’s? Geen
probleem. Maar de catalogus? Njet. Nein.
Non. Een eerste praktisch gevolg is dat je
niet met meerdere gebruikers tegelijkertijd in dezelfde catalogus kan werken. Dat
is een probleem waardoor vooral grotere
fotografenstudio’s (nog) niet met Lightroom werken. Hiervoor brengt deze Case
geen verandering. Een tweede praktisch
gevolg is dat het zelfs voor alleen werkende fotografen niet eenvoudig is om
dezelfde Catalogus vanaf twee verschillende computers, zelfs op verschillende
tijdstippen, te gebruiken: je kan ‘m namelijk niet op een netwerk zetten. Een eerste
optie (zie ook Case 26 in het boek) is om de
Catalogus op een draagbare schijf te zetten, maar tenzij je een duurder exemplaar
koopt, zijn die niet van de snelste. En dan
moet je ook er steeds aan denken om die
schijf mee te hebben en aan te koppelen
aan de juiste computer!
Een tweede optie is om het deel van je catalogus dat je op een andere computer wil
bewerken, te exporteren als catalogus zoals
Lightroom 5 ontmaskerd

we in de vorige Case demonstreerden.
Maar ook dat is omslachtig.
Als je tot die tweede soort fotografen
behoort, dan is deze Case iets voor jou. De
procedure, die overigens niet door Adobe
ondersteund wordt, al hoorde ik erover via
Adobe Evangelist Terry White, komt erop
neer dat er gewerkt wordt met een online
opslag- en synchronisatiedienst zoals
Dropbox (www.dropbox.com).
Het unieke van Dropbox is dat je na installatie van de software op elke computer een
map krijgt, je Dropbox-folder, die er op het
eerste gezicht gewoon uitziet als om het
even welke andere map. Ook voor Lightroom. Het is dus geen map op een netwerk.
Maar alles wat je in die map plaatst (en
verandert), wordt via je netwerk of via het
internet gesynchroniseerd met alle andere
computers die op je account aangesloten
zijn!

Workflow
De workflow is even eenvoudig als
briljant: je opent de catalogus op
computer 1, voert je bewerkingen uit
en sluit Lightroom af. Dit laatste is
een belangrijke veiligheidsmaatregel.
Dropbox zal nu je Catalogus en previews synchroniseren op alle andere
computers die op je Dropbox-account
aangesloten zijn. Nadat de synchronisatie gebeurd is, kan je probleemloos
LIghtroom op computer 2 opstarten
en daar de gesynchroniseerde Catalogus (die ondertussen bijgewerkt
is in de lokale Dropbox-map op die
computer) openen.

Dat doe je als volgt:

In het eenvoudige scenario verplaats je je
Catalogus en het veel grotere previews.
lrdata-bestand in de Dropbox-map. De
foto’s zelf staan idealiter ergens op een netwerkschijf, zodat ze van om het even waar
toegankelijk zijn. Of ze staan op een externe
harde schijf (die je dan natuurlijk wel nog
aan de juiste computer moet aankoppelen).
Het probleem met deze eenvoudige oplossing is dat het bestand met de previews
meestal te groot is om efficiënt te kunnen
werken: Dropbox-accounts hebben een
maximale grootte: de gratis standaard
account is 2 GB, maar er zijn betalende
versies van 50 en 100 GB.
Een meer geavanceerde versie van deze
techniek bestaat er dan ook in om in de
Advanced afdeling van de Dropbox Preferences de Lightroom-previewbestanden uit
te sluiten van synchronisatie.

2

1 Kies Preferences in het Dropbox Menu.
2 Klik op het tabblad Advanced.
3 Naast Selective Sync klik je op Change
Settings.

in de praktijk
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4 Klik op de map in de Dropbox Folder
die je Lightroom-Catalogus bevat, vink
de map met de previews uit en klik
vervolgens op Update. Indien je ook met
Smart Previews werkt, kan je eventueel
ervoor kiezen om deze wél gesynchroniseerd te laten. Dat zal afhangen van je
eigen workflow.
Herhaal deze stappen op de andere
computer.
5 Daarna is de procedure eenvoudig: je
werkt bijvoorbeeld op je Catalogus op
de laptop. Nadat je klaar bent, sluit je
de Lightroom af. Via Dropbox wordt de
Catalogus ook op je desktop gesynchroniseerd. Nadat de synchronisatie
voltooid is, kan je de Catalogus op je
desktop openen. Je moet enkel nog
eventjes wachten tot de previews, die
lokaal staan, door Lightroom bijgewerkt
zijn eer je vlot met de Catalogus aan de
slag kan op je desktop.

Externe harde schijf
Zoals gezegd kun je de foto’s het beste op een externe harde schijf zetten (die je dan
uiteraard nog aan de juiste computer moet hangen) of op een netwerkschijf. Zelf heb ik
de procedure getest met een MacBook en een iMac. Normaliter zou het met twee Windows-computers ook moeten werken. Minder duidelijk is of de combinatie van Macen Windows-computers, zeker in combinatie met foto’s op netwerkschijven, werkt. Wie
het uitgeprobeerd heeft mag zijn bevindingen laten weten via info@morethanwords.be.
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Case 2: Auto-Import: Tethered fotograferen
met externe software, automatisch scans importeren
in Lightroom en nog veel meer (Pro-case)
Hier stel je ook een Destination Folder
(Doelmap) in 3 waarnaar Lightroom
de foto’s die het in de Watched Folder
aantreft, automatisch importeert. De
Watched Folder is dus niet meer dan
een doorgeefluik. Je vindt hier dezelfde
opties op het vlak van hernoemen 4
en het aanmaken van previews 5 als
bij andere importeermogelijkheden.

Nikons Camera Control Pro

Eerder in dit hoofdstuk maakte je kennis
met de menuopdracht File / Tethered Capture (Bestand / Vastleggen via tethering).
Het voordeel hiervan is dat je geen speciale
software nodig hebt. De keerzijde is dat de
functionaliteit beperkter is dan de software
die door cameraproducenten aangeboden
wordt. Bovendien worden op dit moment
nog maar een beperkt aantal camera’s
ondersteund.
Omdat tethered fotograferen met cameraspecifieke software dus nog altijd zijn
nut heeft, gaan we hier dieper in op het
procedé. Canon-gebruikers kunnen gebruik
maken van de gratis Canon EOS Viewer en
voor Nikon-gebruikers raden we het (niet
gratis) Camera Control Pro aan, dat we
hieronder ook gebruiken.

2 In Lightroom stel je onder File / Auto
Import / Auto Import Settings (Bestand
/ Automatisch Importeren / Instellingen
voor automatisch importeren) in welke
map de Watched Folder (Controlemap)
is door op de knop Choose (Kiezen) 1 te
klikken en vervolgens te navigeren naar
de in Camera Control Pro gespecificeerde
map. Je klikt dan nogmaals op de knop
Choose 2.

1 Open Camera Control Pro en specificeer onder Tools / Download Options
een (lege) map waarin je foto’s terecht
komen. Meestal refereert men naar deze
map als de Watched Folder. Je kan deze
echter om het even welke naam geven.
In dit voorbeeld noemden we de map
Shoot20102501. Andere software biedt je
ongetwijfeld een vergelijkbare optie.
Lightroom 5 ontmaskerd
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3 Vergeet daarna niet nog eens de optie
aan te zetten via File / Auto Import
/ Enable Auto Import (Bestand /
Automatisch importeren / Automatisch importeren inschakelen) of door
bovenaan het dialoogvenster Enable
Auto Import aan te vinken 6.
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4 Klik op de map in de Dropbox Folder
die je Lightroom-Catalogus bevat, vink
de map met de previews uit en klik
vervolgens op Update. Indien je ook met
Smart Previews werkt, kan je eventueel
ervoor kiezen om deze wél gesynchroniseerd te laten. Dat zal afhangen van je
eigen workflow.
Herhaal deze stappen op de andere
computer.
5 Daarna is de procedure eenvoudig: je
werkt bijvoorbeeld op je Catalogus op
de laptop. Nadat je klaar bent, sluit je
de Lightroom af. Via Dropbox wordt de
Catalogus ook op je desktop gesynchroniseerd. Nadat de synchronisatie
voltooid is, kan je de Catalogus op je
desktop openen. Je moet enkel nog
eventjes wachten tot de previews, die
lokaal staan, door Lightroom bijgewerkt
zijn eer je vlot met de Catalogus aan de
slag kan op je desktop.

Externe harde schijf
Zoals gezegd kun je de foto’s het beste op een externe harde schijf zetten (die je dan
uiteraard nog aan de juiste computer moet hangen) of op een netwerkschijf. Zelf heb ik
de procedure getest met een MacBook en een iMac. Normaliter zou het met twee Windows-computers ook moeten werken. Minder duidelijk is of de combinatie van Macen Windows-computers, zeker in combinatie met foto’s op netwerkschijven, werkt. Wie
het uitgeprobeerd heeft mag zijn bevindingen laten weten via info@morethanwords.be.

33

In de praktijk
2 De Catalogus
– Case 1

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Case 3: Lightroom Detective

(Deze tekst verscheen eerder als een bijdrage op de blog http://www.morethanwords.be/blog. De tekst werd aangepast
voor dit boek.)
Onlangs stelde ik mezelf de vraag welke
lens ik het meeste gebruik. Vroeger was dat
niet moeilijk: ik had er maar één. Maar mijn
lensvoorraad is ondertussen behoorlijk
gegroeid.
Tijd dus om het aan de Lightroom Detective te vragen. Na enig speurwerk vertelde
deze me dat ik de Nikon 24-70 f/2,8 het
meeste gebruik, op de voet gevolgd door
de 70-200. Een statistiek die er een jaar
geleden nog helemaal anders uitgezien zou
hebben! Lightroom Detective is natuurlijk
een schuilnaam. De echte naam van mijn
informant is Filter Bar, geen louche café uit
een film noir, maar een paneel in de Library
Module waar je kan zoeken en filteren
in je hele catalogus. Je kan de Filter Bar
(Filterbalk) oproepen via Library / Enable
Filters (Bibliotheek / Filters inschakelen)
of via de toetsencombinatie [Cmd]+[L] (Mac)
of [Ctrl]+[L] (Windows) Als de Filter Bar
onzichtbaar is, dan toon je deze via View
/ Show Filter Bar (Weergave / Filterbalk
tonen).
In de Filter Bar kan je filteren op Text
(Tekst), Attributes (Kenmerk) en Metadata
(Metagegevens). Je moet echter in het
linkerpaneel van de Library (Bibliotheek))
Module altijd aangeven of je zoekopdracht
betrekking heeft op de gehele Catalogus
(All Photographs), op een specifieke map
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of submap of op een bepaalde verzameling.
Als een zoekopdracht niet het gewenste
resultaat oplevert, dan wringt daar bijna
altijd het schoentje. Ik koos in dit geval
voor Attributes en het filterknopje Master
Photos (Originele foto’s). Omdat ik nogal
vaak gebruik maak van Virtual Copies,
wou ik niet dat deze mijn statistiek zouden
beïnvloeden.
Ik drukte vervolgens op het filterknopje
Metadata (Metagegevens) en stelde de
eerste kolom in om te filteren op File Type
(Bestandstype). Om dezelfde reden koos ik
ervoor om enkel verder te werken met rawen DNG-bestanden. Anders zou Lightroom
bestanden die van die raw-files afgeleid zijn
(bijvoorbeeld mijn Photoshop-bewerkingen)
ook meetellen, wat opnieuw een vertekening zou opleveren. In de tweede kolom
werd op datum gefilterd, omdat ik pas vanaf
juni mijn lichtsterke 24-70 & 70-200 combo
had. Anders zouden mijn oude lenzen onterecht bevoordeeld worden in de telling.
In een derde filterkolom ten slotte koos ik
ervoor om te filteren op lenzen. Dit filtercriterium leverde een lijst op met alle lenzen
die ik gebruikt had voor mijn raw- en DNGopnames in de periode van juni tot december. Ik moest dus enkel nog aflezen welke
lens het grootste aantal foto’s achter zich
had staan. Het is ook mogelijk om deze filterinstelling als voorinstelling in te stellen.
Wanneer ik nog eens wil weten wat mijn
favoriete lenzen zijn, dan kan ik gewoon de
filtervoorinstelling oproepen.
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Vanaf Lightroom 3 kan je ook filteren op
brandpuntsafstand door Focal Length
(Brandpuntsafstand) te kiezen in het Filter
Metadata. Snel alle foto’s vinden die met
een brandpuntsafstand van 24 millimeter
genomen zijn? Het is maar een paar muisklikken verwijderd in Lightrooms Filter Bar.

Lightroom-statistieken
Het bedrijfje achter de website
www.lightroomstatistics.com biedt
een plug-in aan waarmee je de
uitgebreide informatie die in je catalogus zit, nog beter kan exploiteren: zo
kan je leren hoe lang je gemiddeld
aan een foto werkt, welke je meest
gebruikte voorinstellingen zijn en nog
veel meer. Vooral voor wie elke Lightroom-minuut telt (zoals huwelijksfotografen of mensen die voor andere
fotografen de raw-ontwikkeling doen)
levert dit nuttige beleidsinformatie op.
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Case 4: Werken met twee camera’s
en opnametijd aanpassen
Vele fotografen nemen twee camera’s mee
naar een fotoshoot. Zorg er in dat geval
voor dat de tijd op de twee camera’s identiek ingesteld is. Zo importeer je de foto’s
zonder problemen in dezelfde map. Heb
je graag opeenvolgende bestandsnummers, ongeacht met welk toestel de foto’s
gemaakt werden? Sorteer ze dan eerst op
Capture Time (Opnametijdstip) en hernoem ze met een oplopend nummer via
Library > Rename Photos (Bibliotheek

> Foto’s hernoemen). Op die manier krijg
je alle foto’s van één evenement chronologisch geordend en logisch genummerd. Als
je vervolgens in de Filter Bar (Filterbalk)
filtert op cameramodel, dan kan je alsnog
een overzicht krijgen van enkel de foto’s
die met een specifieke camera genomen
werden.
Wat doe je echter als je deze tip pas leest
op het moment dat je foto’s al genomen zijn
en merkt dat er een tijdsverschil tussen

beide cameraklokken is? Lightroom biedt
de mogelijkheid om het opnametijdstip
achteraf aan te passen. Dit doe je via de
optie Metadata > Edit Capture Time (Metagegevens > Opnametijdstip bewerken).
Deze procedure is ook handig om aan je
vakantiefoto’s de lokale tijd toe te kennen,
als je voor je vertrek vergeten was om het
uurverschil in te stellen.
Wanneer je de opnametijd op deze manier aanpast, wordt de aangepaste tijd
enkel in Lightroom bijgehouden, niet in je
raw bestand zelf, tenzij je in het tabblad
Metadata van de Catalogusinstellingen de
optie ‘Write date or time changes into proprietary raw files’ (’Data of tijdwijzigingen
naar de oorspronkelijke Raw-bestanden
schrijven’) aangevinkt hebt en vervolgens
ook nog Metadata > Save metadata to
file (Metagegevens > Metagegevens
opslaan in bestand) gekozen hebt.

Enkel in Lightroom

De foto’s waren genomen met twee camera’s (een Nikon D700 en een Nikon D90) waarvan de tijdsinstellingen niet gesynchroniseerd waren. Aan de hand van twee testopnames die ik tegelijkertijd
maakte, kon ik zien dat het tijdsverschil 8 minuten en 4 seconden was. Dit liet me toe om alle opnames van de D700 te selecteren en via Metadata > Edit Capture Time (Metadata > Opnamegegevens bewerken) aan te passen. Ik paste de Corrected Time (Gecorrigeerde Tijd) aan met 8 minuten
en 4 seconden. Bovenaan maakte Lightroom mij erop attent dat alle andere foto’s eveneens met 8
minuten opgeschoven moeten worden.
Als je een vast uurverschil wil veranderen, dan kan je eenvoudigweg de tweede optie Shift by set
amount of hours (time zone adjust) (Per ingesteld aantal uren verschuiven [tijdzone aanpassen]
kiezen.
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Wanneer je de opnametijd op deze
manier aanpast, wordt de aangepaste
tijd enkel in Lightroom bijgehouden,
niet in je raw bestand zelf, tenzij je in
het tabblad Metadata van de Catalogusinstellingen de optie Write date
or time changes into proprietary raw
files (Datum of-tijdwijzigingen naar
de oorspronkelijke Raw-bestanden
schrijven) aangevinkt hebt en vervolgens ook nog Metadata > Save
metadata to file (Metagegevens >
Metagegevens opslaan in bestand)
gekozen hebt.

5 De LibraryIn(Bibliotheek)
de praktijk –Module
Case 4
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een nieuw bestand aan, waarbij beide
ontwikkelingen als twee lagen perfect
boven elkaar gestapeld zijn.
5 Voorzie de bovenste laag van een laagmasker en schilder met zwart waar je
wilt dat de onderste laag doorschijnt. In
dit geval vooral de romp en het dak van
de boot.
6 Om de foto helemaal af te maken zijn
nog een aantal lokale aanpassingen
nodig. Je kan deze in Lightroom doen,
maar gezien de complexiteit van de
benodigde selecties verkoos ik om
te werken met aanpassingslagen in
Photoshop. Een voordeel van aanpassingslagen is dat je het effect van een
aanpassingslaag kunt verminderen
door de opacity ervan terug te schroeven. Je kan het effect ook verdubbelen
door de aanpassingslaag eenvoudigweg
te dupliceren.

1 Selecteer de Raw-foto en maak er een
Virtuele Kopie van.
2 Selecteer het origineel en maak een
Raw-conversie waarbij je zorgt voor detail in de schaduwen. Je zal ongetwijfeld
detail in de hooglichten verliezen, maar
dat is hier niet belangrijk.
3 Selecteer de Virtuele Kopie en maak
een ontwikkeling waarbij je zorgt voor
detail in de hooglichten (meestal de
lucht). Deze keer trek je je niets aan van
toelopende schaduwen.
4 Selecteer beide foto’s en kies Edit In
/ Open as Layers in Photoshop
(Bewerken in / Openen als lagen
in Photoshop). Photoshop maakt nu

Ik kies er meestal voor om voor elke aanpassing een nieuwe aanpassingslaag aan te
maken. Dat verhoogt de flexibiliteit en laat
me ook toe om later precies te kunnen zien
hoe ik een effect opgebouwd heb. Laat je
dus niet afschrikken door het aantal lagen.
Aan het einde van een fotoretouche vraag ik
me ook altijd af hoe de foto er in zwart-wit
zou uitzien. In dit geval maakte ik de zwartwitconversie in Photoshop, maar ik had het
uiteraard net zo goed in Lightroom kunnen
doen. Bij zwart-witfoto’s experimenteer ik
overigens graag met het toevoegen van een
oude negatiefrand. In dit geval is hij afkomstig van PhotoFrame van OnOne Software.
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De foto na lokale contrastaanpassing en verscherping in
Photoshop. Hoewel een echte
HDR-workflow ongetwijfeld nog
een beter resultaat oplevert,
illustreert dit voorbeeld dat er
zelfs van een ogenschijnlijk flets
en snel genomen vakantiekiekje
toch een mooie afdruk gemaakt
kan worden.
De sleutel tot het succes is hier
het Raw-formaat, dat met zijn
duizenden helderheidsniveaus
per kanaal meer extreme aanpassingen toelaat van hetzelfde
origineel.
De meeste HDR-software heeft
ook een nep-HDR-instelling,
waarmee je pseudo-HDR kunt
toepassen op één enkel rawbestand. Vaak levert dit nogal
kunstmatige resultaten op.
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Case 6: Publish Services en Flickr
Je hoeft geen stap buiten Lightroom te
zetten om je foto’s op te laden naar Flickr.
Meer nog, met Publish Services kan je
zelfs bijhouden welke foto’s je ondertussen gewijzigd hebt en enkel deze opnieuw
doorsturen naar Flickr. Commentaren
van Flickr-gebruikers op je foto’s kunnen
binnengehaald worden in het Comments
Panel in de Library Module. We leggen
hieronder uit hoe je eenmalig de verbinding
tussen Lightroom en Flickr opzet, en hoe
je dan foto’s kan opladen, wijzigen en weer
verwijderen. Dit laatste is vergelijkbaar voor
alle toepassingen van Publish Services.

Opzetten van de
verbinding met Flickr
(eenmalig)
1 Klik op de optie Set Up in de Flickr-balk
van de Publish Services. 1 Dit opent de
Lightroom Publishing Manager.
2 Geef de naam van je Flickr-account in
naast Description (Beschrijving) en
klik dan op Authorize (Autoriseren)
onder de afdeling Flickr Account.
3 Er opent zich een browservenster
waarin je Lightroom de toelating geeft
om voor jou beelden op Flickr te plaatsen. Klik op Ok, I’ll authorize it. In het
daaropvolgende dialoogvenster klik je
op de Done (Gereed) knop.
4 Je komt nu terug in de Publishing Manager van Lightroom terecht.
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9 Exporteren, e-mailen en services
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5 Je vult verder de velden van Publishing
Manager in wat betreft File Naming
(Bestandsnaamgeving), File Settings
(Bestandsinstellingen) en de daaropvolgende opties die je al kent van de
bespreking van het exportdialoogvenster.
6 Na het ingeven van deze instellingen
klik je op de knop Save.

Een Smart Photoset die automatisch alle vijfsterrenfoto's samenbrengt die ook nog eens de trefwoorden Georgia én Flickr hebben.

Synchroniseren van je
foto’s met Flickr
1 Je Flickr-verbinding duikt nu op in het
paneel Publish Services (Services voor
publiceren). Daaronder vind je je Photostream. Je kan foto’s uit de rasterweergave in de Bibliotheekmodule rechtstreeks naar deze Photostream slepen
of je kan – door te rechtsklikken op de
Photostream – in het contextgevoelige
menu opteren om een Photoset of een
Smart Photoset aan te maken. Deze
zijn in Flickr-terminologie een soort
albums van bij elkaar horende foto’s.
De regels daarvoor maak je op dezelfde
manier als je een slimme verzameling
maakt. In dit voorbeeld creëerde ik een
Smart Photoset 5 Star Georgia Pics
die automatisch mijn foto’s selecteert
die vijf sterren hebben en die ik van de
trefwoorden Flickr en Georgia voorzien
heb.
2 Het opladen van deze foto’s naar Flickr
is dan slechts een kwestie van de
(Smart) Photoset selecteren en op de
knop Publish (Publiceren) klikken.
3 Als je nu foto’s opnieuw bewerkt, nieuwe foto’s toevoegt aan de Photoset of
eruit verwijdert, dan zal bij het klikken
op de naam van de (Smart) Photoset het
centrale Lightroomvenster onderverdeeld worden in maximum vier afdelingen: New Photos to Publish (Nieuwe
foto’s voor publicatie), Deleted Photos
to Remove (Gewiste foto’s die moeten
worden verwijderd), Modified Photos
to Re-publish (Gewijzigde foto’s die
Lightroom 5 ontmaskerd

opnieuw moeten worden gepubliceerd)
en Published Photos (Gepubliceerde
foto’s). Op de knop Publish (Publiceren)
drukken synchroniseert al deze wijzigingen opnieuw met de Flickr-site.
Je moet dus wel nog altijd manueel op
de Publish-knop drukken als je wijzigingen gemaakt hebt. Je kan Lightroom
niet zo instellend dat gewijzigde foto’s
automatisch opnieuw gepubliceerd
worden. Dat zou ook moeilijk zijn, want
de geringste verandering die je in de
ontwikkelmodule zou uitvoeren, zelfs
als je ze onmiddellijk ongedaan zou
maken, zou in theorie als een wijziging
aanzien kunnen worden.
Wat wel kan is dat je verschillende gepubliceerde verzamelingen die van één
Publish Service afhangen (bv. verschil-
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Verwijderen altijd via
Publish
Verwijder nooit foto’s rechtstreeks via
het Flickr administratiepaneel op de
site, maar altijd via Lightrooms menu
Publish.

lende Flickr Photosets) samen selecteert en alle foto’s die erin zitten, samen
opnieuw updaten.
4 4 In het paneel Comments (Opmerkingen) dat je vindt onder het paneel
Metadata in het rechterpaneel van de
Bibliotheekmodule kan je volgen op
welke foto’s Flickr-bezoekers commentaar gegeven hebben 1 en of je
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foto’s als favorieten gemarkeerd zijn 3.
Je kan zelfs antwoorden op de gegeven
commentaar via het invoerveld 2. Met
4 ververs je de gegevens.
Voor het verdere beheer van je Publish
Service zijn er de contextgevoelige (rechtermuisklik-)menu’s.
Klik met de rechtermuisknop op de balk
Flickr om een contextmenu te openen
waarin je ondermeer kunt kiezen om je
Publish Service (Publicatieservice) te
verwijderen, de instellingen aan te passen
of een nieuwe Service te maken.
Klik met de rechtermuisknop op een
Photoset om eveneens een contextmenu te
openen dat verder beheer toelaat.

Ten slotte is het vermeldenswaardig dat je
in het centrale venster van de Publish Service op een miniatuurfoto kunt klikken met
de rechtermuisknop. Show Published File
in Finder / Explorer (Gepubliceerd bestand
tone in Finder / Verkenner) brengt je naar
een venster in de Verkenner (Windows) of
Finder (Mac) met de gepubliceerde foto.

Verwijder altijd via
Lightroom
Verwijder altijd via Lightroom
Verwijder nooit foto’s die in een Publish Service zitten rechtstreeks via
het Flickr administratiepaneel op de
site, maar altijd via Lightrooms menu
Publish.

13

Het contextmenu wanneer je rechterklikt op een
foto in een Publish Service laat je ondermeer
toe om de foto als Up-To-Date te markeren.

Markeren als bijgewerkt
Via de optie in dit contextmenu
Mark as Up-To-Date (Markeren als
bijgewerkt) kan je voorkomen dat
foto’s die geen zichtbare wijzigingen
ondergaan hebben, nodeloos opnieuw
gepubliceerd worden.

9 Exporteren, e-mailen en services
In de praktijk
voor publiceren
– Case 6

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Indien je een Flickr-account overweegt, moet je ook eens een kijkje nemen bij het alternatief 500px (www.500px.com).

Lightroom 5 ontmaskerd
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Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248
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9 Exporteren, e-mailen en services voor publiceren

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Case 7: Visitekaartjes met je favoriete foto’s
Een kleine waarschuwing vooraf: dit is de
langste Case. We zijn er echter van overtuigd dat het de moeite loont, zelfs als je
niet onmiddellijk van plan bent om visitekaartjes te maken. Je zal immers onderweg
een heleboel opsteken over de modules en
hun onderlinge samenhang.
Je bent fotograaf. Het is dus logisch dat
er op je visitekaartjes een foto staat. Maar
welke foto kies je? En waarom zou je je
beperken tot één foto? Zou het niet leuk
zijn indien je automatisch visitekaartjes
maakt met je favoriete foto’s? Verschillende
kaartjes, zodat telkens wanneer je iemand
een kaartje geeft, je die persoon kunt laten
kiezen uit een stapeltje. Dat is een leuke
gespreksopener en als je in je kaartjes
foto’s van verschillende stijlen, onderwerpen en bewerkingen opneemt, dan zal je

aan de hand van de gekozen foto al veel
kunnen zeggen over wat je potentiële klant
mooi vindt en wat niet.
In deze Case zullen we een aantal zaken behandelen die in het boek aan bod kwamen.

Vooraf moeten we echter een klein beetje
voorbereidend werk doen in Photoshop. Je
kan overigens zo’n kaartje ook laten maken
via een website zoals Moo.com maar doehet-zelvers… doen het met Lightroom!

Voorbereidend werk: de kant met adresgegevens aanmaken in Photoshop
Eerst maak je – éénmalig – de achterkant
van het visitekaartje met je contactgegevens op. Je kan hiervoor je favoriete
lay-outprogramma gebruiken, maar aangezien de kans groter is dat je als fotograaf

Lightroom 5 ontmaskerd

Photoshop hebt, werken we hiermee. Ook
Photoshop Elements voldoet. Aangezien dit
geen Photoshop-cursus is, veronderstellen
we enige ervaring met het programma en
gaan we relatief snel over de stappen.
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Bleed area
Een aflopende foto is een foto die
de volledige bladspiegel vult. Om
te vermijden dat er, bij het snijden
van meerdere bladen visitekaartjes
tegelijk, kleine witte strookjes zouden
opduiken rond de kaartjes, wordt de
foto aan elke zijde 2 millimeter groter
gemaakt. Dit wordt een ‘bleed area’ of
'afloopgebied' genoemd.

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

1 Een standaard visitekaartje is 8,5 x 5,5
cm. Omdat we professioneel willen
werken en op de voorkant onze foto’s
aflopend willen maken, voorzien we een
afloop van 2 millimeter aan elke kant. In
Photoshop maak je dus een document
van 8,9 x 5,9 cm met een resolutie van
240 of 300 dpi.
2 Lightroom biedt maar een
basismogelijkheid om
snijlijntjes af te drukken en
houdt geen rekening met
afloopgebieden. Daarom tekenen we de
snijlijnen in Photoshop.
3 Trek horizontale hulplijnen op 1 mm, 2
mm, 57 en 58 mm en verticale hulplijnen op 1 mm, 2 mm, 87 en 88 millimeter.

5 Maak nu je ontwerp voor de achterkant.
Gebruik het tekstgereedschap om je
contactgegevens te zetten. Plaats je
logo en geef de achtergrond eventueel
een bepaalde kleur mee.
6 Sla het bestand op als visitekaartje_gegevens.PSD.

4 Maak een nieuwe laag en teken met
lijngereedschap de snijlijntjes. Per
lijntje zal Photoshop een nieuwe laag
aanmaken. Selecteer alle snijlijnlagen
en groepeer deze in een Layer Group via
Layer / New / Group from Layers (Laag
/ Nieuw / Groeperen uit lagen) en geef
deze groep de naam Snijlijnen.

Een sjabloon maken voor de achterkant
1 Importeer het bestand in Lightroom.
2 Selecteer visitekaartje_gegevens.PSD in
de Library Module en schakel over naar
de Print Module.
3 Klik op de optie Page Setup links onderaan, definieer een paginagrootte en
selecteer de printer. We kozen voor A4
en de Epson Stylus Pro 3880. De instellingen hieronder zijn dus van toepassing
voor een A4.
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In de
12 praktijk
De Print–Module
Case 9

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Randloos printen
Kies beter niet voor randloos printen.
Het beeld wordt dan namelijk iets
vergroot en dat kan uitlijningsproblemen tot gevolg hebben. Als je een
groter formaat printer hebt, dan kan
je uiteraard naar analogie werken.

4 Stel de instellingen in de rechterpanelen van de Print Module in:
• Kies onder Layout Engine (Lay-outstijl) de contactblad-optie
• Vink bij Image Settings (Afbeeldingsinstellingen) de optie Repeat One
Photo Per Page (Eén foto per pagina
herhalen) aan.
• Bij Layout zet je de liniaaleenheden
op millimeter als dat nog niet het
geval zou zijn. De marges worden
standaard ingesteld op de minima die
voor je printer van toepassing zijn.
We stelden ze echter wat groter in.
Kies in ieder geval voor symmetrie
tussen links en rechts (omdat je recto
verso zult printen) en eventueel ook
voor symmetrie tussen boven- en

Lightroom 5 ontmaskerd

onderkant. Kies voor een celgrootte
met een hoogte van 59 mm en een
breedte van 89 mm. Stel het paginaraster in op 4 rijen en 2 kolommen.
• Onder Print Job (Afdruktaak) vink
je de conceptmodus uit en stel je
verder alles in volgens het gebruikte
papier en de gewenste verscherping.
Eventueel kan je ook naar JPG printen om het eigenlijke afdrukken en
snijden door een copyshop te laten
uitvoeren.
5 Uiteraard kun je deze instellingen
het beste opslaan als een sjabloon.
Hiervoor klik je in de Sjabloonbrowser
op het plusteken en geef je als naam
Visitekaartjes – Horizontaal – Gegevens
– A4 – (Uw printer).
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in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Sjablonen benoemen
6 Eventueel kan je je nieuwe sjabloon
opslaan in een nieuwe sjabloonmap,
bijvoorbeeld ‘Visitekaartjes’.

Printen naar pdf
Als je Adobe Acrobat of een andere
pdf-writer geïnstalleerd hebt, dan
kan je ook printen naar een pdf. Het
bestand met de gegevens zal immers
in principe niet zo vaak veranderen.
Om dezelfde reden kan je ook al op
voorhand een aantal prints maken
van deze template.

7 Je kan nu te allen tijde de ‘foto’ met
de adresgegevens selecteren en het
bijhorende afdruksjabloon kiezen,
maar nog eenvoudiger is het om de
volledige lay-out samen met de foto
die er in voorkomt op te slaan als een
Saved Print (Opgeslagen Afdruk). Die
verschijnt dan in het Verzamelingenpaneel. Dubbelklikken op het icoontje
in de Bibliotheekmodule brengt je dan
onmiddellijk naar de Print Module waar
het adreskant-sjabloon dan onmiddellijk klaar is om afgedrukt te worden.

In het algemeen kun je de essentiële
kenmerken van je presets en templates het beste in de naam verwerken. Hier namen we een uitvoerige
naam voor de duidelijkheid, maar in
de praktijk zou een meer afgekorte
naam zoals BC-Hor-Contact-A4-7280
meer aangewezen zijn: hoe langer de
naam van je template, hoe breder je
immers het linkerpaneel moet maken
om deze volledig te lezen.

Een sjabloon voor de voorkant van het visitekaartje
Je maakt nu de voorkant aan. Dit proces
bestaat uit twee delen: de selectie van de
foto’s en het opmaken van een sjabloon om
deze af te drukken. Hieronder voeren we de
selectie van de foto’s manueel uit. Wie grote
fotocollecties heeft, krijgt straks nog enkele
tips om het proces te automatiseren.

1 Maak in de Bibliotheek Module een
nieuwe verzameling aan en noem deze
Visitekaartjes – Fotos – Selectie.
2 Klik hier vervolgens met de rechtermuisknop op en kies Set as Target Collection (Instellen als doelverzameling).

3 Vervolgens selecteer je de optie All
Photographs (Alle foto’s) in het paneel
Catalog (Catalogus). Als je met sterrennoteringen werkt, dan zal je misschien
de keuze willen beperken door onderaan de Toolbar te filteren op de foto’s
met minstens een bepaalde sterrennotering.
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In de
12praktijk
De Print
– Case
Module
55

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

4 Selecteer dan de foto’s in de Library
Grid. Je kan meerdere, niet aan elkaar
grenzende foto’s selecteren door te
klikken met ingedrukte [Ctrl]- of [Cmd]toets. Je klikt met de rechtermuisknop
en kiest de mogelijkheid Add to Target
Collection (Toevoegen aan doelverzameling).

Persoonlijk vind ik het leuker om te
werken met de spuitbus, ingesteld op
doelverzameling (voor meer info hierover, zie bladzijde 133 in het boek).

Lightroom 5 ontmaskerd

5 Nadat je de foto’s toegevoegd hebt aan
de doelverzameling, dien je dit statuut
weer uit te zetten. Je klikt daarvoor met
de rechtermuisknop op de collectie in
kwestie en kiest opnieuw de mogelijkheid Set as Target Selection (Instellen
als doelverzameling). Zo krijg je weer
een gewone verzameling.
Je hebt nu je foto’s geselecteerd. Het
afdruksjabloon dat je voor de voorkant
nodig hebt, lijkt als twee druppels water
op dat van de achterkant, maar met een
paar wijzigingen in het paneel Image
Settings (Afdrukinstellingen).

6 Vink de optie Zoom to Fill (Zoomen en
vullend maken) aan en vink de mogelijkheid Repeat one Photo per Page
(Eén foto per pagina herhalen) uit.
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7 Zorg dat de collectie Visitekaartjes – Fotos – Selectie geselecteerd is en dat de
optie Use All Filmstrip Photos (Gebruik
Alle filmstripfoto’s) aangevinkt is in het
menu in de werkbalk.
8 Net zoals daarnet sla je deze instellingen op als een sjabloon.
9 Druk vervolgens de voor- en achterkant
af op twee kanten van een blad stevig
papier. Enkel nog snijden en je bent de
trotse bezitter van gepersonaliseerde
visitekaartjes.

in de praktijk

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Smart Collections (Slimme verzamelingen) toevoegen aan de workflow
Als je een grote Catalogus hebt die je regelmatig aanvult, dan kan je voor de selectie
van de foto’s ook werken met een Slimme
Verzameling: zo kan je er een gewoonte
van maken om systematisch foto’s die in
aanmerking komen voor een plaatsje op
een visitekaartje het trefwoord visitekaartje
mee te geven.

Je maakt dan een Slimme Verzameling
(zie hoofdstuk 5) met als criterium dat
het trefwoord visitekaartje moet zijn. Voor
de verdere stappen volg je de procedure
hierboven.

Na het doorwerken van deze Case mag je
je terecht op de borst kloppen: je hebt niet
alleen geleerd om een visitekaartje af te
drukken; je integreerde hierbij trefwoorden, verschillende soorten verzamelingen,
naamplaatjes, de verschillende modules
en sjablonen. Als je dit project tot een goed
einde gebracht hebt, dan mag je je gerust
een Lightroom-expert noemen!
Je kan dezelfde principes ook toepassen
op ander drukwerk zoals postkaartjes, en
dergelijke.
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In de
12praktijk
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A

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Online met de
Web Module
Een van de leukste mogelijkheden van Lightroom is dat
je zonder enige voorkennis zeer professioneel ogende
fotogalerijen kan maken. Lightroom laat je niet alleen toe
de lay-out van deze galerijen te bepalen, maar beschikt
zelfs over ingebouwde ftp-functionaliteit: je kan dus ook
direct vanuit het programma de aangemaakte fotogalerij
publiceren op het internet.
Lightroom wordt geleverd met zowel klassieke HTMLlay-outstijlen als meer geavanceerde Flash-stijlen maar
als er één module is waarvoor er een ongekend arsenaal
aan uitbreidingen door derden ontwikkeld werd, dan is het
de Web Module wel: van een professioneel ogende online
slideshow tot een compleet feedbacksysteem waarbij
je klant je via een formulier laat weten welke foto’s
hij wenst. Je kan vanuit Lightroom zelfs een volledige
miniwebsite maken met – naast één of meerdere
fotogalerijen – typische pagina’s zoals About, Contact,
enzovoort.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

1 Het paneel Preview (Voorvertoning).
Als je met de muis over de verschillende sjablonen beweegt, toont dit
paneel je een voorvertoning.
2 Template Browser (Sjabloonbrowser).
Net zoals bij de Slideshow (Presentatie) Module en de Print (Afdrukken)
Module, kan je hier combinaties van
instellingen uit het rechterpaneel
opslaan voor later gebruik. Je bewaart
instellingen als een sjabloon door op
de plusknop te drukken 3. Je kan
sjablonen organiseren in mappen om
de Template Browser overzichtelijker
te houden.
Je kan een bestaand sjabloon bijwerken door met de rechtermuisknop op
het sjabloon te klikken en de optie Update with Current Settings (Bijwerken
met huidige instellingen) te kiezen uit
het contextmenu. Je kan ook nieuwe
sjablonen installeren door op een bestaand sjabloon te rechterklikken en
Import te kiezen. Op dezelfde manier
kan je ook je sjablonen delen met
anderen door ze te exporteren.
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4 Verzamelingen.
Naast de gewone Collections kan je
via knop 5 Create Saved Web Gallery
een zogenaamde Opgeslagen webgalerij maken, te herkennen aan het
icoon 6. Dit is eigenlijk een gewone
verzameling waaraan een bepaalde
lay-outstijl en de specifieke opmaakinstellingen daarvan uit het rechtermenu, gekoppeld zijn. Je kan vanuit
om het even welke module op zo’n
Opgeslagen webgalerij dubbelklikken
(vanuit Bibliotheek en Ontwikkelen)
of enkelklikken (andere modules) om
deze en de bijhorende opmaak in de
Web Module te openen.
7 Preview in Browser (Voorvertoning in
browser).
Deze mogelijkheid toont de webgalerij
offline in een browser.
Bij het experimenteren met de instellingen van het rechterpaneel zal de
web module steeds proberen een
voorvertoning te geven in het centrale inhoudsvenster. Wanneer je veel
foto’s in de filmstrip hebt staan en de
vervolgkeuzelijst 8 op ‘All Filmstrip
Photos (Alle filmstripfoto’s)’ ingesteld staat, kan dat lang duren. Je
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kunt daarom tijdens het lay-outen het
beste slechts een beperkt aantal foto’s
selecteren en kiezen voor Selected
Photos (Geselecteerde foto’s).
De instellingen van het rechterpaneel zijn – veel meer dan de andere
modules – afhankelijk van de gekozen
Lay-outstijl. Bij wijze van voorbeeld
bespreken we er hieronder één. In de
Cases bij dit hoofdstuk stel ik je nog
een paar andere voor.

Template en engine
Er is een verschil tussen het importeren van een template (sjabloon) in
het linkerpaneel en het installeren
van een Lay-outstijl (zoals SlideShowPro) die vaak verwarrend genoeg ook
templates genoemd worden.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

9 Layout Style (Lay-outstijl)
In dit paneel kies je de basislay-out
voor je website, die je dan verder
personaliseert met de andere instellingen van het rechterpaneel. De
eerste zes stijlen worden meegeleverd
met Lightroom. Op het internet vind
je veel andere – meestal betalende
– stijlen. Via de knop q Find More
Galleries Online (Online naar meer
galerieën zoeken) kom je op de Adobe
Exchange, een soort online beurs met
allerhande nuttige plug-ins en presets
voor Lightroom. Op het einde van dit
hoofdstuk nemen we er een aantal
interessante door.

Flash- of HTML-galerijen?
Flash-galerijen zijn grafisch vaak aantrekkelijker maar kunnen op sommige
hardware niet altijd probleemloos afgespeeld worden. Vergeet ook niet dat Flashgalerijen (zoals het populaire en verder nog aan bod komende SlideShowPro) niet
weergegeven kunnen worden op een iPad of een iPhone. Daarom werken meer en
meer ontwikkelaars aan Lay-outstijlen die de looks van flash combineren met de
universaliteit van HTML.
Lightrooms Flash-galerijen ondersteunen vanaf Lightroom 4 nu Color management.

q tot f: Met deze instellingen geef je de
Layout Style die je onder 7 gekozen
hebt verder vorm. De mate van aanpasbaarheid varieert sterk naargelang
de stijl.
j Onder de optie Upload Settings
(Instellingen voor uploaden) kan
je de log-ingegevens van je website
opslaan. Dit laat je toe om automatisch galerijen op te laden naar een
bepaalde plaats op je website door op
Upload (Uploaden) k te klikken. Je
kan onder Upload Settings meerdere
oplaadprofielen aanmaken, bijvoorbeeld wanneer je ook websites van
anderen beheert.

Een populaire standaard Lightroom-Flash-galerij: Simpleviewer.

l Export (Exporteren) exporteert de
galerij of website die je in de Web Module aangemaakt hebt naar een plaats
op de harde schijf, bijvoorbeeld om ze
aan een webontwikkelaar te geven of
om ze offline te gebruiken.

De standaard HTML-galerij van Lightroom.

HTML-galerijen zijn vaak eenvoudiger – alhoewel met de recente toepassingen ook
meer en meer grafisch mogelijk wordt – en kunnen gemakkelijker lichtjes aangepast worden met een HTML-editor. De meeste galerijen werken volgens het principe
van een grid met miniaturen waarop je kan klikken.
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13 Online met de Web Module

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

De instellingen van Airtight Simpleviewer
In tegenstelling tot de andere modules
verschillen de instellingen van het rechterpaneel sterk naargelang de gebruikte
Layout Style. Sommige hebben maar een
paar configureerbare instellingen, bij
andere is de lijst met instelmogelijkheden
haast eindeloos.
Bij wijze van voorbeeld wordt hier kort het
populaire SimpleViewer besproken. Zoals
altijd is experimenteren met de instellingen, kleuren en opmaakmogelijkheden
– en gelukte experimenten als sjabloon
opslaan – de boodschap!

1 Layout Style (Lay-outstijl)
Hiermee kies je de basislay-out voor de
site. Als je nieuwe stijlen toevoegt, dan
zullen deze hier verschijnen. De begrippen
engine, style (stijl) en template (sjabloon)
worden soms door elkaar gebruikt, ook
door ontwikkelaars. Normaal verwijzen de
eerste twee termen naar de door de ontwikkelaar aangemaakte code. Na installatie worden deze in het rechterpaneel onder
Layout Style geplaatst.
Je kan deze stijlen dan personaliseren aan
de hand van de verschillende opties in het
rechterpaneel. Die specifieke instellingen
kan je vervolgens opslaan als een template
(sjabloon) in het linkerpaneel. Zo kan je op
basis van één en dezelfde lay-outstijl sterk
verschillende sjablonen maken. De meeste
stijlen worden geleverd met een aantal
voorgebakken sjablonen om je snel op weg
te helpen.
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Het onderdeel Site Info (Site-info) 2 geeft
een naam aan de pagina als deze geopend
wordt in een browser; de naam die op het
tabblad van de browser zal verschijnen.
Met het Color Palette (Kleurenpalet) 3
kies je de kleuren van de galerij.
4 Bij Appearance (Vormgeving) bepaal
je het aantal rijen en kolommen voor de
miniatuurfoto’s en de plaats ervan.

Met Image Info (Afbeeldingsinformatie)
5 kan je info meegeven over de foto. Deze
kan via Edit (Bewerken) verder aangepast worden via het configuratievenster
dat ondertussen bekend is van de andere
modules.
Onder 6 Output Settings (Uitvoerinstellingen) bepaal je de grootte in pixels, de
kwaliteit (en dus ook de bestandsgrootte
op je server), de dikte van de fotoranden –
waarvan je de kleur gekozen hebt onder 3
– en de vulling tussen de miniaturen en de
foto (padding). Je kan via Allow right-click
to open photos (Openen foto’s met rechtermuisknop toest.) al dan niet toestaan
dat de bezoeker met de rechtermuisknop
foto’s kan openen en dus op zijn computer
kan opslaan.

Buyer: van Kempen (kempenvt@gmail.com)
Transaction ID: jg-1JFEAA-PM73OBBEB068248

Captions
(Bijschriften)

Met de ingebouwde ftp-mogelijkheid kan
je via Upload Settings (Instellingen voor
uploaden) 7 je galerij online plaatsen,
zonder één voet buiten Lightroom te zetten! Je moet daarvoor slechts één keer je
server- en login-gegevens ingeven. Als je
meerdere websites beheert of foto’s moet
uploaden naar websites van klanten of
vrienden, dan kan je verschillende inloggegevens opslaan als voorinstellingen.
Tenzij je de bedoeling hebt om bij een
nieuwe upload vorige galerijen (of je eigen
website!) te overschrijven, kun je het beste
onder 8 een pad voor een submap ingeven. In dit voorbeeld photos/travel. De
URL voor de galerij zal hier dus worden:
http://www.morethanwords.be/photos/
travel/index.html. Als je vergeet om een
subfolder aan te maken, dan zal Lightroom
je waarschuwen dat je op het punt staat
om bestanden op je server te overschrijven. Indien ik hier geen submappen had
ingegeven, dan zou Lightroom mijn (niet
in Lightroom aangemaakte) hoofdwebsite
overschrijven. Let goed op bij het opladen,
en laat je desnoods assisteren door vrienden met kennis van zaken.

Met Upload (Uploaden) 9 zend je je galerij
naar de server die je in 7 had ingegeven.
Je kan er echter via Export q ook voor
kiezen om alle aangemaakte galerijbestanden, -code en -folders te exporteren naar
een harddisk of USB-stick. Je kan deze
gegevens dan aan je webontwikkelaar of
klant bezorgen.
Je kan je klanten ook een Flash-slideshow
op cd of dvd uit de Web Module meegeven
in plaats van een pdf-slideshow of video
uit de Slideshow Module. Deze kan dan
gewoon offline via een webbrowser op een
computer bekeken worden door de pagina
index.html te openen.
De instellingen voor de andere lay-outstijlen zijn vergelijkbaar. Het is binnen het
bestek van dit boek niet mogelijk om deze
allemaal te bespreken. We kunnen je enkel
aanmoedigen om te experimenteren!
Om je op weg te helpen krijg je in Case 1
tot 3 bij dit hoofdstuk nog een aantal stijlen
van derden voorgesteld, die ik zelf alvast
de moeite vind. Deze kan je in het paneel
Layout Style installeren. De installatieinstructies kunnen verschillen naargelang
de ontwikkelaar. Je vindt ze normaal dan
ook op hun website.
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Als je in de Library Module
bij IPTC-metadata onder
Caption (Bijschrift) een
korte omschrijving van de
foto geeft, dan kan deze in
bepaalde webgalerijen zoals
deze eveneens afgebeeld
worden. In het geval van
SlideShowPro kan je de
captions zo instellen dat
ze enkel zichtbaar worden
wanneer de kijker met de
muis over de bovenkant van
de foto beweegt. Captions
kunnen ook nuttig zijn in de
Slideshow Module en in de
Print Module.

Autorun-script
Als je helemaal professioneel wil overkomen, dan kan
je een Autorun-script bij je
bestanden op de cd branden. De Slideshow wordt
dan direct gestart op het
moment dat je de cd in het
station plaatst. Voor meer
info kan je terecht op http://
www.softwarepatch.com/
tips/autorun.html.

13 Online met de Web Module
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Plug-ins uit
Lightroom 4
Web-lay-outstijlen (en meer
algemeen iedere vorm van
door derden gecreëerde
plug-ins) die probleemloos
werkten onder Lightroom 4
doen dat niet noodzakelijk
ook onder Lightroom 5.
Meestal staat (in-)compatibiliteit vermeld op de site
van de ontwikkelaar. Neem
in geval van twijfel voor de
aanschaf contact op. Je
zorgt er sowieso het beste
voor dat je steeds de meest
recente versie van een layoutstijl of plug-in geïnstalleerd hebt.

Zodra je je galerij online hebt gezet, kan je vanuit je website of blog er een link naar leggen. Je kan zo’n Lightroom-galerij echter niet zomaar terug laten linken naar je eigenlijke website. Met een omwegje lukt het toch:
in sommige Lay-outstijlen, zoals in de meegeleverde Lightroom-HTML-Galerij, heb je in het Site-Infopaneel
een Contact-Infoveld. Normaal wordt dat gebruikt om een e-mail te laten versturen. Indien je die mogelijkheid
echter al op je blog of website hebt, kan je dit veld en dat eronder herdefiniëren om een terugkoppel-link aan
je galerij toe te voegen.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Case 1: Lay-out-stijlen van derden: gewone galerijen
TTG Polaroid

SlideShowPro
Met deze lay-outstijl kan je zonder enige
Flash-kennis een indrukwekkende, gepersonaliseerde slideshow maken dankzij
de meer dan 100 verschillende parameters. Uiteraard kan je die combineren tot
Voorinstellingen in het linkerpaneel, of je
baseren op de meegeleverde sjablonen. Tot
de mogelijkheden behoren onder meer het
toevoegen van muziek en een wet-flooreffect.
Professioneel is ook de mogelijkheid om
verschillende slideshows te groeperen
onder één startpagina. Zo kan je bijvoorbeeld een overzichtsscherm Reizen maken
met daaronder slideshows per land.
Deze laatste mogelijkheid vereist wel wat
manuele interventie: je dient in Lightroom
aparte galerijen aan te maken en dan een
aantal bestanden te hernoemen. Een en
ander wordt in de handleiding duidelijk
uitgelegd. De verder besproken WSPPplug-in ondersteunt, behalve meerdere
webpagina’s ook meerdere galerijen die wel

rechtstreeks vanuit Lightroom opgeladen
kunnen worden.
SlideShowPro voor Lightroom kost 35 dollar en is te verkrijgen op de website
http://slideshowpro.net/products/
slideshowpro_player/#ssplr.

Een gouwe ouwe: TTG Polaroid zet de geselecteerde foto’s in een verweerd polaroidkader en
is – mits het gebruik van aangepaste foto’s en
bewerkingen (zie Case 38 in het boek om je op
ideeën te brengen) – een leuk alternatief voor de
cleane, strakke look van Airtights Postcardviewer.

Een andere leuke en bovendien gratis galerij is TTG Polaroid, die nog het meeste op
een ouderwetse versie van SimpleViewers
PostCard Viewer lijkt. Je vindt uitgebreid
informatie op de website http://shop.
theturninggate.net/collections/all/products/flash-gallery-pack.

To iPad or not to iPad?

De modus Gallery van SlideShowPro laat je toe
verschillende webpresentaties aan te roepen
vanuit een overzichtsscherm.
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Apple’s mobiele apparaten zoals de
iPad en de iPhone accepteren geen
Flash. Hou daar rekening mee wanneer je toch voor SlideShowPro zou
kiezen.
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Case 2: Lay-outstijlen van derden:
selectiegalerijen voor klanten
Met Lightroom kan je niet alleen foto’s van
je klanten bewerken en via de Web Module
online zetten in een klantengalerij, met de
juiste lay-outstijl kunnen je klanten zelfs via

een bestelformulier online hun bestelling
bij je plaatsen. Je ontvangt dan een e-mail
met de door je klant gekozen foto’s. We
stellen er hier twee voor: het Amerikaanse

TTG Client Response Gallery 3 van The Turning Gate en de Pixerang webgalerij van het
gelijknamige Belgische bedrijf Pixerang.

The Turning Gate – Client Response
Matthew Campagna van The Turning Gate
heeft meerdere Lightroom-lay-outstijlen
in de aanbieding. Een ervan – TTG-Client
Response – is uitermate interessant voor
fotografen die foto’s van shoots online
willen zetten en feedback of – manueel op
te volgen – bestellingen van klanten willen
ontvangen. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. De klant vinkt de foto’s aan die hij
wil en per gewenste foto kan hij laten weten
welke afwerking hij wil. Al deze velden zijn
aanpasbaar. De klant kan algemeen én
per foto nog extra commentaar kwijt. Alle
velden zijn aanpasbaar via het rechterpaneel van de Web Module en je kan ze dus
ook in het Nederlands instellen. Bovendien
werkt TTG Client Response desgewenst
ook met Publish Services. Je kan bepaalde
opties aan- of uitvinken, galerijen beschermen met paswoorden. Ook het rechtstreeks
laten downloaden van de door de klant
geselecteerde foto’s in hoge resolutie is
mogelijk.

TTG Client Response is een ideale template voor fotografen die feedback van klanten willen ontvangen. De klant vinkt de foto’s van zijn keuze online aan en kiest vervolgens de gewenste afwerking
uit tot 14 definieerbare mogelijkheden. Er is ruimte voor specifieke opmerkingen. Als de klant op
de knop Submit klikt, dan ontvang je als fotograaf een e-mail met alle bestellingen en eventuele
opmerkingen. Aangezien de namen van de bestelde foto’s achter elkaar staan, kan je deze info
gewoon uit de e-mail kopiëren. Met een eenvoudige filteropdracht in de bibliotheek heb je de foto’s
zo bijeen.

TTG Client Response zelf kost $25. Voor
commercieel gebruik dien je ook een
licentie te nemen op een aantal onderdelen die in de plug-in gebruikt worden. Je
vindt de volledige uitleg op http://shop.
theturninggate.net/collections/all/
products/client-response-gallery
TTG Client Response voorziet niet in een
online betaalmogelijkheid. Heb je dit nodig,
neem dan eens een kijkje bij TTG Cart.

Lightroom 5 ontmaskerd
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Pixerang-webgalerij

De Pixerang-webgalerij van het gelijknamige Vlaamse bedrijf richt zich hoofdzakelijk
tot professionele fotografen. Je kan er letterlijk in enkele minuten een professionele
webgalerij online zetten, inclusief bestelmogelijkheden. Vul een titel, een categorie

Een bestelling resulteert in een overzichtelijke
e-mail met de foto’s, gekozen formaten en het
logo van de fotograaf.

en een paswoord in, kies je prijslijst (die je
zelf kan bijwerken), klik op Upload (Uploaden) en Lightroom zorgt voor de rest.
Het aanbod van Pixerang omvat ook de
hosting van je beelden zodat je zelf geen

webruimte hoeft te voorzien en is flexibel om
piekmomenten zoals de communieperiode
op te vangen. Vanaf € 29 per maand excl.
btw, inclusief hosting van de beelden en
Nederlandstalige support.

De webgalerij detecteert op welk toestel (bijvoorbeeld een iPad) ze weergegeven wordt zodat de
beste weergavetechnologie gebruikt kan worden.
www.pixerang-galerij.be
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Case 3: Een volledige website bouwen vanuit Lightroom
Zelfs wie het budget niet heeft om een website of portfolio extern te laten ontwikkelen,
en de nodige webdesignkennis ontbreekt
om het zelf te doen, hoeft niet zonder een
professioneel ogende website te blijven.
Er bestaan immers Lay-outstijlen die je
toelaten om een volledige website met
meerdere pagina’s en fotogalerijen te
maken. De stijlen zijn, binnen de mogelijkheden die door de ontwikkelaar ervan
voorzien zijn, enigszins aanpasbaar wat
betreft de lay-out en kleurschema’s.
Uiteraard heb je niet de flexibiliteit van een
door een webdesigner op maat gemaakte
fotowebsite, maar het prijskaartje bedraagt
dan ook maar een fractie. Bovendien kan je
zo’n website zelf eenvoudig updaten.
Zelfs al werd je eigen fotowebsite door een
webdesigner ontwikkeld, dan kan je deze
relatief eenvoudige, snelle en goedkope
oplossingen gebruiken om extra service te
verlenen aan je klanten: een huwelijksfotograaf zou een promotie kunnen doen waar
bij de bestelling van een huwelijksreportage
een gratis miniwebsite inbegrepen is. Zodra
de basislay-out is aangemaakt en als een
sjabloon is opgeslagen, hoef je enkel een
aantal variabelen zoals uiteraard de foto’s
en de naam van de gehuwden aan te passen, en je hebt in geen tijd (en dus ook geen
geld) een leuke website. Wanneer je dan
op één van de pagina’s je eigen contactgegevens als fotograaf vermeldt, zullen je
klanten, die de miniwebsite uiteraard aan al
hun vrienden en kennissen zullen doormailen, automatisch reclame voor je maken.
We doorlopen drie verschillende opties in
stijgende graad van mogelijkheden, maar
ook van complexiteit. De mogelijkheden zijn
onbeperkt, maar afhankelijk van de gekozen lay-outstijl moet je toch bereid zijn om
wat tijd te investeren en de – uitstekende –
handleidingen door te nemen om tot mooie
resultaten te komen.

Lightroom 5 ontmaskerd

LRB Portfolio

LRB Portfolio van Sean McCormack: meerdere galerijen, een pagina About, een pagina Contact en
nog een paar extra optionele pagina’s voor nog geen twintig euro. Je hoeft er niet één stap buiten
Lightroom voor te zetten.

Het eerste alternatief is LRB-Portfolio van
Sean McCormack (http://lightroom-blog.
com/lrbportfolio/). LRB Portfolio is een
website-in-een-galerij. Alle instellingen die
je nodig hebt om van nul een website te maken zijn aanwezig. Er is een homepage, een
pagina About, een pagina Contact, plaats
voor tot zes fotogalerijen, twee externe links
(bijvoorbeeld naar je blog) en een optionele
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extra pagina. Je hoeft zelf niets te programmeren. Je kunt het beste beginnen op basis
van een verzameling. Je kan dan definiëren
dat galerij 1 van foto 1 tot 10 loopt, galerij
2 van 11 tot 28, en zo verder. LRB Portfolio
kost minder dan € 20 en laat (net als TTG
Pages) toe om zelf met een minimum aan
technische kennis, tijd en kosten een volledige fotowebsite uit te bouwen.

k
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TTG Pages

Een tweede Lay-outstijl die een volledige
website kan maken, is TTG Pages van het
hoger vermelde The Turning Gate. Net
zoals WSPP dat we hieronder bespreken,

werkt Pages met Publish Services, zodat je
niet telkens bij de minste wijziging je volledige website opnieuw moet opladen. TTG
Pages maakt deel uit van een geheel van
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samenwerkende web plug-ins.
http://shop.theturninggate.net/
collections/all/products/pages
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WSPP (Web Site Publisher Pro) Impact
Het doel van WSPP Impact is hetzelfde:
het maken van een website met meerdere galerijen vanuit Lightroom, maar de
manier waarop verschilt gevoelig. De WSPP
Impact-plug-in combineert namelijk een
Lay-outstijl in de Web Module met een
aangepaste Publish Service in de Bibliotheek. De lay-out van de website maak je
in de Webmodule, de keuze van de beelden
voor de galerijen en het opladen ervan
gebeurt via een Publish Service. Het grote
voordeel hiervan is niet alleen dat je per
galerij met een Smart Publish Service kan
werken, maar ook dat enkel nieuwe en
gewijzigde foto’s geüpload moeten worden
naar je website. Door met sets te werken
kan je extra structuur in je galerijen brengen. Bovendien kan alles vanuit Lightroom
opgeladen worden: je hebt geen andere
software nodig.
Daarnaast heeft WSPP nog tal van andere
features, zoals optionele wachtwoordbeveiliging.
WSPP Impact bevat een contactformulier
dat desgewenst de mogelijkheid biedt om

hoge resolutiebestanden te downloaden.
WSPP is dus wellicht de krachtigste van de
drie opties die we behandelden. Die kracht
en flexibiliteit betekent wel dat je toch even
bezig bent met het opzetten van het stra-

mien voor je website. Je kunt ook hier dus
het beste ruimschoots de tijd nemen om
de – uitgebreide – online handleiding erop
na te lezen. Als het stramien klaar is, doet
Lightroom gelukkig de rest. Shoot na shoot
na shoot!

Voor grotere websites biedt WSPP Impact het grote voordeel dat het je foto’s oplaadt via services
voor publiceren. Hierdoor moeten enkel gewijzigde foto’s opnieuw opgeladen worden indien je
veranderingen aanbrengt.

Viewbook

Een andere mogelijkheid om zonder al te
veel technische kennis een professionele
fotogalerij of -website aan te maken is het
Nederlandse Viewbook. Deze toepassing
richt zich meer op professionele fotografen
Lightroom 5 ontmaskerd

en rekent een maandelijkse fee, waarbij
ook de hosting (het op een internetserver
bewaren van de fotobestanden) inbegrepen is. In Viewbook maak je de lay-out
niet in Lightroom aan, maar er is wel een
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Lightroom-exportplug-in om vlot je beelden
vanuit Lightroom naar de Viewbook-server
op te laden. Het vormgeven van de website
gebeurt dan via het webgebonden administratiepaneel.
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Case 4: Lightroom als Social Media-ninja!
In dit hoofdstuk bekeken we hoe je met
Lightroom-fotogalerijen kan aanmaken
op je eigen website, of zelfs een complete
website van de grond op kunt opbouwen.
Je kan in Lightroom ook het fotoaspect van
je social media-activiteiten laten regelen.
Dat gebeurt eigenlijk niet echt in de Web
Module, maar via exportplug-ins en Publish
Services. Naast deze services voor publiceren zoals die voor Facebook en Flickr (een
foto-sharing-website, zie Case 6 van de
download), zijn er nog een aantal opties van
derde partijen:

• De exportplug-in LR/Blog laat je toe om
foto’s met tekstcommentaar op te laden
naar je blog: http://photographerstoolbox.com/products/lrblog.php.
• Heb je een account bij het aan populariteit winnende 500px (een concurrent
voor Flickr), dan kan je ook daarvoor
een Exportplug-in downloaden die gebruik maakt van Publish Services. Meer
over Publish Services vind je op pagina
290. http://500px.com/lightroom

35

• Twitteraars kunnen via de Lightroom
Photo Tweeter plugin van Jeffrey Friedl
foto's tweeten.
http://regex.info/blog/lightroomgoodies/twitter.
Met Lightroom kan je duidelijk meer dan
enkel beelden bewerken: je kan je resultaten aan de hele wereld kenbaar maken, met
de modernste social media-platformen.
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Adobe Photoshop Lightroom is een programma
met indrukwekkende mogelijkheden voor de
digitale fotograaf. Het is een ideaal hulpmiddel
bij het organiseren, bewerken en publiceren van
je fotocollectie. Om snel aan de slag te gaan met
dit uitgebreide programma vind je in dit boek een
heldere uitleg van de basishandelingen. Stap voor
stap maak je kennis met de talrijke functies en
instellingen van Lightroom 5 en leer je aan de hand
van uitgewerkte voorbeelden efficiënt te werken.
De praktische cases aan het einde van elk hoofdstuk lichten een specifiek onderwerp uit. Meer
gevorderde gebruikers kunnen hun hart ophalen
aan de meer dan tien nieuwe Pro-cases.

