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6 Foto’s afdrukken en e-mailen

Vroeger gingen mensen met een fotorolletje naar de winkel. Alle 24 of 36 foto’s wer-
den ontwikkeld en afgedrukt. Het was altijd spannend om de foto’s op te halen en 
voor de eerste keer te bekijken. Sommige foto’s hadden echter beter niet afgedrukt 
kunnen worden! Dat is nu verleden tijd. Het voordeel van een digitale camera is dat 
u alleen de beste foto’s laat afdrukken. Welke mogelijkheden zijn er om foto’s af te 
drukken?

Online afdrukken bestellen
Via Picasa kunt u bij verschillende winkels online afdrukken bestellen. Maar het hoeft natuurlijk niet 
via Picasa. U kunt online uw foto’s bestellen op bijvoorbeeld www.ah.nl/fotoservice, foto.hema.nl, 
www.kruidvat.nl/fotoservice en vele andere winkels. Eigenlijk werkt het bestellen overal op dezelfde 
manier. U selecteert de foto’s die u wilt afdrukken. U ziet het overzicht en u kiest bij elke foto het 
gewenste formaat en het gewenste aantal. Dan moet u zich aanmelden. Uw gegevens, uw naam, adres 
en e-mailadres worden geregistreerd. De foto’s worden vervolgens geüpload. Per e-mail krijgt u bericht 
wanneer de foto’s klaar zijn. U kunt ze gewoon ophalen in de dichtstbijzijnde winkel en pas als u de 
foto’s in handen hebt, betalen. Sommige online afdrukcentrales werken met gratis fotosoftware. Met 
zo’n programma hebt u meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om de foto’s te bewerken.

http://foto.hema.nl
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Zelf foto’s afdrukken 
Om zelf foto’s af te drukken hebt u fotopapier en een geschikte printer nodig. Meestal is een inkjet-
printer goed genoeg om foto’s af te drukken. Een printer is helemaal niet zo duur. De kosten zitten 
vooral in de cartridges en het fotopapier. Het papier dat u gebruikt bepaalt mede de kwaliteit van de 
afdruk. Op fotopapier ziet uw foto er veel beter uit dan op een gewoon velletje. Papier om foto’s af 
te drukken is er in vele soorten en maten. Er zijn ook grote verschillen in prijs en kwaliteit. U hoeft 
niet per se alleen het papier te gebruiken dat speciaal ontworpen is voor het soort printer dat u hebt.

Zelf foto’s afdrukken in Windows 7
Foto’s afdrukken kan heel makkelijk in Picasa maar ook met Windows 7. Als u dubbelklikt op een 
foto start het programma Windows Photo Viewer automatisch. Het kan ook zijn dat het programma 
Picasa Fotoviewer start. Dat hangt af van de instellingen op uw computer. Als u een foto wilt afdruk-
ken in Windows Photo Viewer klikt u met de rechtermuisknop op de foto, daarna op Openen met 
en vervolgens op Windows Photo Viewer. U ziet de foto in het programma Windows Photo Viewer. 
Klik op Afdrukken en daarna op Afdrukken… U ziet het venster Afbeeldingen afdrukken. Aan de 
rechterkant van dit venster ziet u alle formaten waarin u kunt afdrukken. Klik op het formaat van 
uw keuze. Als u wilt dat de foto op een bepaald formaat (bijvoorbeeld 10 bij 15 cm) wordt afgedrukt, 
laat u het vinkje bij Afbeelding aan lijst aanpassen staan. (Let op: de foto wordt ‘opgeblazen’ zodat de 
witte ruimte verdwijnt. Er kan daardoor een klein deel van de foto verloren gaan.) Klik ten slotte op 
Afdrukken. 
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Zelf foto’s afdrukken in Windows Vista
Foto’s afdrukken kan natuurlijk ook met Windows Vista met het programma Windows Fotogalerie. Dit 
programma is een onderdeel van Windows Vista. Als u een foto wilt afdrukken in Windows Fotogalerie 
klikt u met de rechtermuisknop op de foto, daarna op Openen met en vervolgens op Windows 
Fotogalerie. U ziet de foto in het programma Windows Fotogalerie. Verder werkt het afdrukken van 
een foto hetzelfde als in Windows Photo Viewer in Windows 7 (zie boven).

Zelf foto’s afdrukken in Windows XP
In Windows XP kunnen foto’s worden afgedrukt met de Wizard Afbeeldingen afdrukken. In Mijn afbeel-
dingen selecteert u de foto’s die u wilt afdrukken. Daarna klikt u op De geselecteerde foto’s of 
afbeeldingen afdrukken en de Wizard Afbeeldingen afdrukken verschijnt. Ook hier hebt u de keus 
uit allerlei afmetingen.

Laten afdrukken in de winkel
Wilt u niet zelf afdrukken en hebt u geen geschikte internetverbinding? Dan is het handig om met 
uw geheugenkaartje, het digitale fotorolletje, naar de winkel te gaan. Veel zaken hebben een apparaat 
waar de foto’s direct kunnen worden afgedrukt. Het maakt niet uit welk type geheugenkaartje u hebt. 
Alle kaartjes kunnen door het apparaat gelezen worden. U kunt op een scherm aangeven welke foto’s 
u wilt afdrukken en in welk formaat. Het apparaat kan ook een USB-stick of een cd lezen. De foto’s 
worden direct afgedrukt. Voor speciale afdrukken (afwijkend formaat of hogere kwaliteit) worden de 
foto’s afgedrukt bij een centrale. Dan moet u een paar dagen geduld hebben. U kunt het kaartje ook 
inleveren, in een foto-envelop waarop u uw wensen (aantal, afmetingen) hebt ingevuld.

Nieuw fotoalbum
De fotoalbums van vroeger zijn aan het verdwijnen. Het kan natuurlijk nog steeds, foto’s afdrukken 
en in een album plakken, maar tegenwoordig laat je foto’s in een diavoorstelling op de computer of 
de tv zien.
Voor wie toch de voorkeur geeft aan een echt fotoalbum, zijn er nieuwe manieren om een album te 
maken. Dat doet u op uw eigen pc! U gebruikt daarbij het programma van een winkel (Albert Heijn, 
HEMA, Kruidvat etc.). Eerst kiest u het formaat van het album, het aantal pagina’s, de kleur en de 
foto voor de omslag. Daarna gaat u het album indelen. Elke pagina kan een andere lay-out krijgen. U 
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kunt aangeven hoeveel foto’s op een pagina komen. Ten slotte sleept u de foto’s naar de juiste plek. 
Ook is er ruimte om bij elke foto een beschrijving te zetten. Voor die beschrijving kunt u dan weer 
uw eigen lettertype kiezen. Als het album naar uw zin is, gaat u het via het internet bestellen. Na 
een weekje ligt het album voor u klaar in het filiaal bij u in de buurt.

Meer mogelijkheden
U kunt niet alleen uw eigen fotoalbum samenstellen en laten afdrukken, uw foto’s kunnen ook wor-
den gebruikt voor een kalender, een agenda, een muismat of een T-shirt. Ook is er het digitale foto-
lijstje. U hebt geen computer of tv nodig om uw digitale foto’s te bekijken. U kunt het lijstje ergens 
neerzetten maar ook overal mee naartoe nemen. Plaats gewoon uw geheugenkaart of USB-stick in het 
apparaatje en de foto’s worden één voor één vertoond in een doorlopende voorstelling.
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Beeldverhouding
Foto’s kunnen worden gemaakt in twee standen. Afhankelijk van hoe u de camera vasthoudt, maakt u 
een liggende (landscape) foto of een staande (portrait) foto.

Landscape Portrait

De afmeting van een foto wordt weergegeven in hoogte en breedte. Een ouderwets fototoestel maakt 
foto’s met een beeldverhouding van 2 bij 3. Bij een liggende foto is de breedte dan bijvoorbeeld 15 
cm en de hoogte 10 cm. Bij een staande foto is de hoogte bijvoorbeeld 15 cm en de breedte 10 cm. 
Digitale camera’s hebben vaak een beeldverhouding van 3 bij 4. Dat betekent dat een (liggende) foto 
13,3 cm breed en 10 cm hoog is! Sommige afdrukcentrales zijn nog steeds ingesteld op de beeld-
verhouding van 2 bij 3. Deze afdrukcentrales lossen dat probleem meestal op door op de foto in te 
zoomen en de randen (onder en boven bij een landscape foto) weg te laten. Daardoor verdwijnt er 
een stukje van de bovenkant en de onderkant van de foto. Er zijn ook afdrukcentrales die wel een 
beeldverhouding van 3 bij 4 aanbieden. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor het formaat 11,4 cm bij 
15 cm.


