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1 Digitaal en analoog

Eigenlijk werkt een digitale camera op dezelfde manier als een ouderwets fototoestel. 
Er valt licht op lichtgevoelig materiaal. Dat speciale materiaal absorbeert en registreert 
het licht zodat het zichtbaar gemaakt kan worden. Dit is, heel in het kort, het principe 
van fotografie. Het belangrijkste verschil tussen een ouderwets, analoog fototoestel 
en een digitale camera zit in de manier waarop de foto wordt opgeslagen. Een analoge 
camera gebruikt een filmrolletje om het beeld op te slaan. Dit is een chemisch proces. 
Bij een digitale camera wordt het beeld opgeslagen in nullen en enen (bits) op een 
geheugenchip. Dit is een digitaal proces. Hieronder zijn de voor- en nadelen van een 
digitale camera op een rijtje gezet. 

De voordelen …

Geen fotorolletjes
U hebt geen fotorolletjes meer nodig. De foto’s worden opgeslagen 
op het geheugenkaartje in de camera. Als het kaartje vol is, zet u de 
foto’s over naar de computer. Het kaartje kunt u leegmaken en steeds 
opnieuw gebruiken. Dus u bespaart de kosten van de rolletjes en het 
ontwikkelen.

De zoeker
Net als een ouderwets fototoestel heeft een digitale camera een zoeker, een stukje glas waar u door-
heen kijkt als u de foto maakt. Maar een digitale camera heeft ook een beeldscherm aan de achter-
kant. U hoeft de camera dus niet tegen uw oog te houden. U houdt de camera wat verder van u af. 
Daardoor kunt u ook opnames maken van moeilijk bereikbare plaatsen.
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1 Digitaal en analoog

Direct bekijken
U hoeft niet te wachten tot het rolletje vol is en u hoeft het niet weg te brengen om het te laten 
ontwikkelen en afdrukken. Het resultaat is meteen zichtbaar op het beeldscherm aan de achterkant 
van uw digitale camera. Nadat de foto is gemaakt kunt u hem onmiddellijk bekijken en beoordelen. Is 
hij niet goed? Dan maakt u gewoon een nieuwe. Mislukte foto’s gaan in de digitale prullenbak. Op die 
manier kunt u eindeloos veel foto’s maken en experimenteren met allerlei mogelijkheden.

Meer mogelijkheden
Een digitale camera heeft veel meer mogelijkheden dan een ouderwets toestel. U kunt bijvoorbeeld de 
foto’s in een diavoorstelling op de tv bekijken. Ook kunt u er filmpjes mee maken. Sommige camera’s 
hebben lachdetectie. Als u gezichten fotografeert, kunt u instellen dat de foto pas wordt gemaakt op 
het moment dat de persoon lacht. Ook nieuw is geotagging, eigenlijk geografisch labelen. De plaats 
waar de foto werd gemaakt wordt opgeslagen. In de camera zit een GPS-systeem ingebouwd waardoor 
dat mogelijk is. 

Bewerken
Rode ogen? Een scheve horizon? Een storend element op de voorgrond? Daar kunt u heel gemakkelijk 
iets aan doen. Als de foto eenmaal op de computer staat, kunt u de foto bewerken. Daarvoor bestaan 
speciale programma’s, zoals Picasa, dat u in de deze cursus leert gebruiken. In Picasa hebt u de moge-
lijkheid het programma Picnik te downloaden. Dit fotobewerkingsprogramma biedt nog meer mogelijk-
heden om foto’s te bewerken en te versieren.

Samen delen
Vanaf de computer kunt u uw foto’s direct, met één muisklik, verzenden naar familie en vrienden. 
Ook is het makkelijk om online een fotoalbum in te richten. Natuurlijk kunt u uw foto’s nog steeds 
bij een fotocentrale laten afdrukken, maar op uw eigen printer kan het ook!

… en de nadelen?

Compact
Als u gebruikmaakt van het schermpje, moet u de camera een stukje van u af houden om een foto te 
maken. Dan is het bij een kleine, compacte camera heel moeilijk om hem stil te houden. Meestal kunt 
u ook de zoeker gebruiken.

Kennis en vaardigheden
Als u wilt profiteren van de voordelen van een digitale camera moet u zich een nieuwe technologie 
en terminologie eigen maken. Wat dacht u bijvoorbeeld van MB, JPEG, megapixels, resolutie, DPI, lcd-
schermen, optische en digitale zoom? Als u uw foto’s wilt bewerken is het ook nodig uw computer-
vaardigheden uit te breiden.
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1 Digitaal en analoog

Computer
Omgaan met digitale foto’s stelt eisen aan uw computerapparatuur. Als u foto’s wilt bewerken en 
afdrukken op uw computer, hebt u nodig:

•	 een moderne computer;

•	 voldoende intern geheugen;

•	 een harde schijf met voldoende opslagruimte;

•	 een beeldscherm waarop u de foto’s goed kunt bekijken;

•	 een printer en speciaal fotopapier als u zelf foto’s wilt afdrukken.

Systematiek
Het moeilijkste is misschien wel om te kiezen welke foto’s u echt wilt bewaren. Omdat u zoveel foto’s 
maakt (en natuurlijk niet meteen alles wat niet deugt weggooit), krijgt u máppen en máppen vol met 
foto’s op uw computer. Als u niet systematisch te werk gaat, is het moeilijk om die ene leuke foto 
terug te vinden!

Back-up
U moet eraan denken regelmatig een back-up te maken, anders bent u bij een crash van de harde 
schijf al uw foto’s kwijt.

Er is een enorm aanbod aan digitale camera’s. Er zijn grote verschillen in prijs en kwaliteit. Waar u op 
moet letten bij de aanschaf van een digitale camera komt aan bod in de leestekst van les 2.
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2 De aanschaf van een digitale 
 camera

Bekijk eens een advertentie over digitale camera’s. Net als bij een advertentie over 
een computer staat het vol met jargon. Als u een digitale camera gaat kopen, schrikt 
u misschien van het aantal raadselachtige termen en afkortingen. Laat u niet van de 
wijs brengen. Bij de aanschaf van een digitale camera moet u op een aantal zaken 
 letten.

Compactcamera en spiegelreflexcamera
Grofweg zijn er twee soorten digitale camera’s: de compactcamera’s en de spiegelreflexcamera’s. Een 
compactcamera is meestal klein, licht en handzaam. Hij is geschikt voor ‘gelegenheidsfotografen’; voor 
het fotograferen van de (klein)kinderen, feestjes en natuurlijk vakanties. De digitale spiegelreflex-
camera is vaak groter, zwaarder en duurder. Hij wordt gebruikt door hobbyisten en professionals. Dat 
betekent niet dat een spiegelreflexcamera altijd beter is. Het hangt er maar van af wat u wilt doen 
met de foto’s en hoeveel u wilt investeren in tijd en geld. Het mooie van een spiegelreflexcamera is 
dat u niet door de zoeker kijkt, maar direct door de lens. U ziet exact wat de camera ziet. Bovendien 
kunt u bij een spiegelreflexcamera de lenzen verwisselen.

Resolutie
Een digitale foto is opgebouwd uit puntjes, eigenlijk kleine vierkantjes. In het Engels heten ze picture 
elements en dat wordt afgekort met pixels. Met de resolutie van de camera wordt het aantal pixels van 
een foto bedoeld. Een voorbeeld: een resolutie van 3648 x 2736 betekent dat de foto uit bijna dan 
10 miljoen pixels (3648 x 2736 = 9 980 928) bestaat. Hoe meer pixels, hoe gedetailleerder de foto. 
Resolutie wordt uitgedrukt in megapixels (1 megapixel = 1 miljoen pixels). De resolutie van de huidige 
camera’s loopt van ongeveer 6 tot 17 miljoen pixels.

Lcd-scherm
Het scherm aan de achterkant van een digitale camera is een lcd-scherm (liquid crystal display, ofwel 
‘vloeibarekristallenscherm’). De afmetingen van het lcd-scherm moeten niet te klein zijn. Om camera’s 
te kunnen vergelijken wordt de diagonaal van het scherm opgemeten. Men geeft de lengte van de dia-
gonaal vaak in inches. Eén inch is 2,54 cm. Voor het gemak ziet u hieronder de omrekening.

Afmetingen van het scherm

Diagonaal in inches 1,8 2 2,5 3 3,5

Breedte en hoogte in mm 30 x 23 37 x 28 51 x 38 60 x 46 70 x 52
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2 De aanschaf van een digitale camera

Ook de kwaliteit van het schermpje is belangrijk. Ziet u nog voldoende als de zon erop schijnt? 
Sommige camera’s hebben een scherm dat kan kantelen. Dit heeft als voordeel dat het scherm vanuit 
alle hoeken en cameraposities goed te zien is.

Geheugenkaartje
Bij een digitale camera is het filmrolletje vervangen door een geheugenkaartje. Meestal wordt er bij de 
camera een klein geheugenkaartje geleverd. Op zo’n kaartje kunnen niet zoveel foto’s. U hebt dus een 
extra geheugenkaartje nodig.

Zoom
Er zijn twee manieren om het onderwerp van de foto dichterbij te halen: optische zoom en digitale 
zoom. Optische zoom haalt het onderwerp naar u toe door gebruik te maken van een ingebouwde 
zoomlens waarbij de resolutie niet verandert. Als er staat 5 x optische zoom, dan kunt u het onder-
werp vijf keer dichterbij halen. De foto blijft even scherp. Bij een digitale zoom wordt een deel van 
de foto digitaal uitvergroot, waardoor de foto minder scherp wordt. De mogelijkheden voor optische 
zoom zijn dus veel belangrijker dan de digitale zoom. De digitale zoom kunt u altijd nog toepassen in 
het fotobewerkingsprogramma op de computer.

Stroomverbruik
Digitale camera’s gebruiken veel stroom voor het opslaan van de foto, voor het flitsen en natuurlijk 
voor het lcd-scherm. De stroom wordt geleverd door een accu of batterijen. Bij een camera met een 
accu krijgt u een laadapparaat om de accu op te laden. Hebt u een toestel met batterijen, dan zult 
u de batterijen zelf moeten opladen. Uiteraard moeten het dan wel oplaadbare batterijen zijn. Niet-
oplaadbare batterijen zijn goedkoper, maar omdat u ze steeds moet vervangen als ze leeg zijn, bent u 
toch duurder uit. 

Gewicht en afmetingen
Een compact cameraatje kunt u overal mee naartoe nemen. Het nadeel van een kleine camera is dat 
de knopjes ook klein zijn en doordat het toestel zo weinig weegt, is het ook moeilijker om het stil te 
houden. Kleur en vormgeving zijn natuurlijk vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur en smaak.
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Flitser
De meeste digitale camera’s hebben een ingebouwde flitser. Het bereik bij een ingebouwde flitser is 
vaak maar 3 tot 5 meter. Flitsers die u apart op de camera kunt aansluiten, hebben een groter bereik. 
In de meeste gevallen kan dat alleen bij spiegelreflexcamera’s.

Video
De meeste camera’s hebben tegenwoordig ook een videofunctie, zelfs met geluid. De kwaliteit van de 
filmpjes die u met een digitale camera kunt maken, wordt steeds beter. 

Close-up
Als u ervan houdt om insecten en bloemen te fotograferen, moet u informeren of de camera een 
macrofunctie heeft. Dat betekent dat u op heel kleine afstanden kunt fotograferen, tot 6 cm van het 
onderwerp.

Aansluitingen
Meestal worden de volgende snoeren bij de camera geleverd: een USB-kabel voor aansluiting op de 
computer en een video-outkabel voor aansluiting op de tv. Om de batterijen of de accu via de camera 
of een externe oplader op te laden, is er een aansluiting op het elektriciteitsnet. Een camera met een 
extern oplaadstation verdient de voorkeur. U kunt dan tegelijk opladen en fotograferen. U moet dan 
natuurlijk wel twee accu’s of een extra set batterijen hebben. Dit zijn de belangrijkste punten die u 
moet weten voordat u een camera koopt. Duizelt het u al? In de leestekst van les 3 wordt verder inge-
gaan op resolutie, geheugenkaartjes en andere accessoires voor uw camera.
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3 Wat hebt u nodig?

In de leestekst van les 2 zijn de belangrijkste begrippen en onderdelen van een digita-
le camera aan bod gekomen. Maar wat hebt u nodig? Hoeveel foto’s wilt u maken? Zijn 
de megapixels het belangrijkst? Hoe meer hoe beter?

Cameraresolutie
Elke camera heeft een maximale resolutie waarmee u foto’s kunt maken. Dat is de cameraresolutie. De 
resolutie van de huidige camera’s loopt van 5 tot wel 17 megapixels. Een camera van 10 megapixels 
kan foto’s maken van (ongeveer) 3648 x 2736 pixels. Zulke foto’s bestaan uit 10 miljoen puntjes, 
eigenlijk vierkantjes. Die vierkantjes kunt u pas zien wanneer u de foto heel sterk vergroot.

Wanneer u een digitale foto sterk uit-
vergroot, worden de pixels waaruit de 
foto is opgebouwd, zichtbaar.

Beeldschermresolutie
Ook het beeldscherm van een computer is opgebouwd uit kleine vierkantjes. Een computerbeeld-
scherm heeft ook een resolutie, bijvoorbeeld 1280 x 1024. Een foto van acht miljoen pixels past dus, 
als u hem bekijkt op de werkelijke grootte, niet op een beeldscherm. Wilt u uw foto’s alleen op een 
beeldscherm bekijken of maakt u foto’s voor een website? Dan hebt u genoeg aan een lagere resolutie.

Afdrukken
Meestal zult u uw foto’s ook willen afdrukken. Bijzondere foto’s wilt u op een groot formaat afdruk-
ken. Een voorbeeld: wilt u een foto afdrukken op het formaat 20 x 30 cm? Ook dan is een resolutie 
van vijf megapixels voldoende voor een goede afdruk. Tegenwoordig is een maximale resolutie van 10 
megapixels al heel gewoon. Eigenlijk heeft zo’n hoge resolutie alleen zin als de lens van uw camera 
goed genoeg is om daar profijt van te hebben. Dat is bij een compactcamera vaak niet het geval. Er 
zijn ook nadelen aan een hoge resolutie. De camera werkt trager en de fotobestanden worden natuur-
lijk alleen maar groter.
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Hieronder ziet u een overzicht van de relatie tussen afdruk en resolutie.

Voor een foto van … is een resolutie nodig van …

Breedte (cm) Lengte (cm) Megapixel

10 15 0,9

13 18 1,5

20 30 3,7

30 45 8,4

40 60 14,9

50 75 23,3

Let op: u hoeft niet in de hoogste resolutie te fotograferen. U kunt de camera zelf instellen op een 
lagere resolutie. Dat heeft als voordeel dat u meer foto’s kunt maken met hetzelfde geheugenkaartje.

Geheugenkaartjes
Er zijn geheugenkaartjes in soorten en maten. De meest bekende zijn: Secure Digital (SD), 
CompactFlash (CF), Memory Stick (MS), MultiMediaCard (MMC) en xD-Picture Card (xD). De verschil-
lende geheugenkaarten zijn niet uitwisselbaar. Met de keuze van de digitale camera maakt u dus 
ook een keuze voor het type geheugenkaart dat u gebruikt. Al die verschillende typen kaartjes zijn 
weer verkrijgbaar in verschillende groottes. Dat varieert van 4 GB tot 64 GB. Een kaartje van 4 GB is 
natuurlijk goedkoper dan een kaartje van 64 GB. Aan de andere kant is het een eenmalige investering 
en hoeft u niet bang te zijn dat het kaartje vol raakt tijdens de vakantie. Er is ook iets voor te zeg-
gen om twee iets kleinere geheugenkaartjes te kopen, in plaats van één grote. Dan hebt u altijd een 
reservekaartje op het moment dat een kaartje vol is.
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Hoeveel foto’s wilt u maken?
Het aantal foto’s dat u kunt maken, is afhankelijk van verschillende dingen.

•	 In de eerste plaats wordt het aantal foto’s bepaald door de resolutie waarmee u fotografeert. Hoe 
hoger de resolutie, hoe groter het bestand, dus hoe meer ruimte er nodig is op het geheugen-
kaartje.

•	 In de tweede plaats wordt het aantal foto’s bepaald door de grootte van het geheugenkaartje. 
Hieronder staat een tabel waarin u ziet hoeveel foto’s u ongeveer kunt maken, als elke foto 2,5 
MB is. Dit is niet exact gelijk voor elke camera. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw camera. 
Bekijk de onderstaande tabel om een indruk te krijgen.

Aantal foto’s bij een geheugenkaartje van:

Cameraresolutie van: 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

5 megapixel 1600 3200 6400 12800 25600

6 megapixel 1333 2667 5333 10667 21333

8 megapixel 1000 2000 4000 8000 16000

10 megapixel 800 1600 3200 6400 12800

12 megapixel 667 1333 2667 5333 10667

14 megapixel 571 1143 2286 4571 9143

20 megapixel 400 800 1600 3200 6400

•	 Tot slot speelt er nog iets anders een rol. Dat is de compressie. De foto’s die u maakt, worden door 
de camera gecomprimeerd, wat wil zeggen dat hun bestandsgrootte verkleind wordt. De camera 
kan zo efficiënter omgaan met de ruimte op het geheugenkaartje. Sommige camera’s kunt u instel-
len op een hogere of lagere compressie. Hoe hoger de compressie, hoe meer foto’s u kunt maken. 
De foto’s worden dan wel iets minder scherp. De verschillende mates van compressie worden bij-
voorbeeld genoemd: superfijn (heel weinig compressie), fijn (iets meer compressie) en normaal 
(nog iets meer compressie). Uw camera kan andere termen gebruiken.

Een kaartlezer
Een kaartlezer is een apparaatje voor uw geheugenkaartje. U sluit het apparaatje aan op de USB-poort 
van uw computer. Het geheugenkaartje haalt u uit de camera en stopt u in de kaartlezer. Uw compu-
ter ziet het kaartje als een extra station. Het is een handige manier om snel uw foto’s over te zetten 
naar uw computer. In de leestekst van les 4 gaan we dieper in op het overzetten van foto’s naar de 
computer. Op moderne computers hebt u geen kaartlezer nodig. U kunt het geheugenkaartje direct in 
de computer stoppen!
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Geen computer?
Ook zonder computer kunt u veel aan een digitale camera hebben. Sommige camera’s kunnen 
rechtstreeks op een speciale fotoprinter worden aangesloten. U maakt dan gebruik van de functie 
PictBridge, ook wel DirectPrint genoemd. Ook kunt u een geheugenkaartje bij een fotozaak in een 
envelop stoppen, net zoals u vroeger met een fotorolletje deed. Op de envelop geeft u aan hoe de 
foto’s afgedrukt moeten worden, bijvoorbeeld: 10 bij 15, glanzend, dubbele afdrukken. Verder staan 
er in veel winkels speciale apparaten, waarin u uw geheugenkaartje kunt steken. De foto’s worden 
direct afgedrukt zoals u dat wenst. Zonder computer mist u natuurlijk wel de mogelijkheid om foto’s 
te bewerken en een webalbum in te richten.
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Op het lcd-schermpje van uw camera krijgt u wel een indruk van de foto’s, maar pas 
als de foto’s op een groot scherm staan kunt u ze goed beoordelen. Hoe komen ze op 
het scherm van de computer of tv? In Picasa hebt u foto’s geïmporteerd van een came-
ra. Dat ging bijna vanzelf. Maar zonder Picasa kan het ook. 

Van camera naar computer
Op een moderne computer kunt u het geheugenkaartje uit uw camera vaak direct in de computer ste-
ken. Bij de meeste camera’s is ook een kabeltje meegeleverd om de foto’s over te zetten naar de com-
puter. Dat is een USB-kabel. De ene kant van de kabel past in de camera en de andere kant sluit u 
aan op de USB-poort van de computer. Daarna zet u de camera aan. De computer herkent de camera.

Op een Windows 7-computer
Meestal verschijnt het venster Automatisch afspelen als u het geheugenkaartje met de computer 
verbindt. Onder Opties – Afbeeldingen ziet u onder andere de afbeelding van uw camera. Klik op 
Afbeeldingen en video’s importeren. In het venster Foto’s en video’s importeren kunt u een label 
typen, bijvoorbeeld de datum of het onderwerp van de foto’s. Dit label is de naam van de map waar de 
foto’s in staan. Ook komt het label in de bestandsnaam van de foto’s. Daarna klikt u op Importeren. 
De map met foto’s wordt gekopieerd naar de map Afbeeldingen op uw computer.

Op een Windows Vista-computer
Het venster Automatisch afspelen verschijnt. In dit venster kunt u klikken op Foto’s importeren. 
U geeft de foto’s een label, bijvoorbeeld de datum of het onderwerp van de foto’s. Daarna klikt u 
op Importeren. De foto’s worden gekopieerd naar uw computer en even later staan ze in het pro-
gramma Windows Fotogalerie op het scherm. Uw foto’s zijn opgeslagen op de computer in de map 
Afbeeldingen.

Op een Windows XP-compter
Er verschijnt een keuzelijst. Als u kiest voor Afbeeldingen naar een map kopiëren, wordt de Wizard 
Scanner en camera gestart. U selecteert de foto’s die u wilt kopiëren en u kiest de juiste map. De 
foto’s worden naar de map gekopieerd.
In Windows kunt u vervolgens de foto’s bekijken, bijvoorbeeld met behulp van de filmstrip. Als u 
klikt op Start en daarna op Mijn afbeeldingen ziet u waarschijnlijk de map waarin de foto’s staan. 
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Vervolgens klikt u op Beeld en op Filmstrip. Maar u kunt ook een diavoorstelling starten, online 
afdrukken bestellen, de foto’s afdrukken of naar een cd kopiëren.

Kaartlezer
Een kaartlezer is een handig hulpmiddel om uw foto’s over te zetten. Het is een klein apparaatje met 
een USB-kabeltje dat u aansluit op de computer. Er zijn veel soorten geheugenkaartjes en dus ook 
veel soorten kaartlezers. In de meeste kaartlezers passen wel een stuk of vijf typen geheugenkaartjes. 
Het enige wat u hoeft te doen, is het kaartje uit de camera te halen (raadpleeg de handleiding!) en 
in de juiste opening van de kaartlezer te plaatsen. Via Starten en Computer ziet u dat de kaartlezer 
wordt herkend als een verwisselbare schijf.

Het voordeel is dat u uw camera niet extra belast. Die blijft gewoon waar hij is; u hebt alleen het 
geheugenkaartje nodig. Handig als net de accu van uw camera leeg is! Hebt u vrienden of familie op 
bezoek die hun foto’s willen laten zien? Ze hoeven alleen maar het geheugenkaartje uit de camera te 
halen en in uw kaartlezer (of direct in uw computer) te stoppen. Dan kunt u de foto’s op uw compu-
ter bekijken.

Tv
Met z’n allen de foto’s bekijken op de tv is een klein kunstje. Ook daar hebt u een kabel voor nodig. 
Dit is een A/V-kabel (Audio/Video). U verbindt de camera via de kabel met de tv. Zet de tv en de 
camera eerst allebei uit. Leg de camera neer met het lcd-scherm naar boven en zet de tv aan in de 
stand ‘video’. Daarna kunt u de camera aanzetten. Met de knopjes van uw camera bladert u door de 
foto’s. Het is nog handiger om gebruik te maken van een kaartlezer die op de tv kan worden aan-
gesloten. Daar hoort een afstandsbediening bij. Dan hoeft u niet de kleine knopjes op de camera te 
gebruiken. Een moderne tv heeft een USB-poort waar u direct een USB-stick in kunt doen. De foto’s 
op de USB-stick kunt u daarna op de tv bekijken.

Foto’s van vroeger
Wilt u ook uw foto’s uit de vorige eeuw, uit het tijdperk van de analoge camera, op uw computer 
bekijken en misschien wel bewerken? Dan hebt u een scanner nodig. U kunt met een scanner uw 
papieren foto’s digitaal maken. Er zijn ook scanners die dia’s en negatieven kunnen scannen. Ook bij 



Leesteksten bij Wegwijs in digitale foto’s – 16/29

4 Van camera naar …

een scanner spreekt men van resolutie. De resolutie van een scanner wordt uitgedrukt in DPI, dots 
(puntjes) per inch. Hoe hoger het DPI-getal, hoe nauwkeuriger de foto wordt ingescand. U kunt de 
resolutie bij het scannen zelf instellen. Een foto die u alleen op het beeldscherm gaat bekijken, heeft 
genoeg aan een resolutie van 75 DPI. Als u de foto met uw printer gaat afdrukken, kunt u het beste 
kiezen voor een resolutie die overeenkomt met de maximale resolutie van de printer.

Scanners
De meeste scanners zijn zogeheten flat bed scanners. Een scanner lijkt een beetje op een kopieerappa-
raat. Met een kabel is de scanner aan de computer verbonden. U legt de foto onder een deksel op een 
glazen plaat. Dan start u het scanprogramma. Afbeeldingen scannen kost over het algemeen veel tijd. 
Als het scannen klaar is, staat de foto op het scherm en kunt u de foto bewaren. Er zijn ook winkels 
waar u foto’s kunt laten scannen. U krijgt dan een cd met de gedigitaliseerde foto’s. Tegenwoordig 
zijn er ook apparaten die zowel kunnen scannen als afdrukken.
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Een document dat u in Word hebt gemaakt, eindigt altijd op .docx. Een werkmap in 
Excel eindigt op .xlsx. Het achtervoegsel geeft het bestandstype of bestandsformaat 
aan. Ook afbeeldingen en foto’s hebben een bestandsformaat. Het bestandsformaat 
heeft dus niets met de afmetingen van de afbeelding te maken, maar met de manier 
waarop het bestand is opgeslagen. Het bestandsformaat JPG of JPEG kent u waarschijn-
lijk al van uw eigen camera. Maar wat betekent JPEG eigenlijk en welke bestandsfor-
maten voor afbeeldingen zijn er nog meer?

BMP
BMP is de afkorting van bitmap. Een bitmap is een soort ‘plattegrond’ van alle pixels in de afbeelding. 
Elke pixel in het beeld wordt apart opgeslagen. Een BMP-bestand kan maximaal 16,7 miljoen verschil-
lende kleuren bevatten. Dat maakt het geschikt voor foto’s maar de bestanden worden wel enorm 
groot. Een foto, gemaakt met een resolutie van 6 megapixels heeft een bestandsgrootte van 18 MB!

GIF
Voor tekeningen en logo’s wordt GIF gebruikt. Ook bewegende plaatjes, animaties, zijn meestal GIF-
bestanden. GIF-bestanden zijn heel klein en daardoor erg geschikt voor gebruik op internet. GIF-
afbeeldingen kunnen maximaal 256 kleuren bevatten. Een GIF-bestand wordt bij het opslaan wel 
gecomprimeerd maar er gaat geen informatie verloren. GIFbestanden zijn minder geschikt voor foto’s 
omdat het aantal kleuren beperkt is.

JPEG of JPG
JPEG of JPG is het meest bekende en meest gebruikte bestandsformaat voor foto’s die met een digitale 
camera zijn gemaakt. JPEG is de afkorting van Joint Photographic Experts Group. Dit bestandsformaat 
is genoemd naar de groep mensen die dit bestandsformaat heeft ontwikkeld. Een JPEG-bestand kan 
16,7 miljoen kleuren onderscheiden en dat maakt het heel geschikt voor foto’s. Nog belangrijker is 
de JPEG-compressiemethode. Met deze methode kan een foto heel veel kleiner worden gemaakt. Dat 
is een groot voordeel. Het nadeel is wel dat er informatie verloren gaat. U kunt zelf instellen hoeveel 
compressie u wilt. Hoe hoger de compressie, hoe meer informatie verloren gaat maar hoe kleiner het 
bestand. De compressie gebeurt echter op zo’n manier dat het menselijk oog het verlies niet ziet. 
Een foto ziet er na compressie nog (bijna) hetzelfde uit. Alleen door heel goed naar de details van 
een foto te kijken, is het verschil met een BMP-bestand zichtbaar. Bij JPG is een compressie van 90% 
mogelijk, zonder echt verlies van kwaliteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat een foto met een resolutie 
van 6 megapixels, een bestandsgrootte van 18 MB, verkleind kan worden tot 1,8 MB, zonder kwali-
teitsverlies. JPEG is daarom een prima bestandsformaat voor foto’s. In een fotobewerkingsprogramma, 
zoals Photoshop of PaintShop Photo Pro, moet u met JPEG-bestanden oppassen. Iedere keer dat u 
de foto bewerkt en deze als JPEG-bestand onder dezelfde naam opslaat, wordt het bestand namelijk 
gecomprimeerd. De kwaliteit van de foto wordt daardoor steeds slechter. Let er dus op dat u de bewer-
kingen met een andere naam bewaart.
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PSD
Photoshop is een bekend fotobewerkingsprogramma. Photoshop heeft een eigen formaat, te her-
kennen aan het achtervoegsel PSD. Het formaat is geschikt om bewerkte foto’s te bewaren. 
Photoshopbestanden worden zonder kwaliteitsverlies gecomprimeerd maar ze zijn groter dan JPEG-
bestanden. Ook het programma PaintShop Photo Pro heeft een eigen formaat, PSP.

RAW
Raw is Engels voor ruw. RAW is geen achtervoegsel zoals JPEG en BMP. RAW is het bestand van een 
foto die rechtstreeks van de camera komt. Dit bestand bevat de onbewerkte, ruwe informatie uit een 
digitale camera nadat de foto is gemaakt. RAW is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal forma-
ten, want elke fabrikant van een digitale camera heeft een andere naam voor zijn RAW-bestand. Een 
foto in RAW wordt vaak vergeleken met een negatief. Sommige ervaren digitale fotografen geven er de 
voorkeur aan te fotograferen in RAW. Ze hebben dan het eindresultaat beter in de hand. Foto’s opge-
slagen in RAW-formaat moeten altijd achteraf op de computer worden bewerkt. Na deze bewerkingen 
wordt de foto meestal opgeslagen in het zogeheten TIFF-formaat of in het formaat van Photoshop 
(PSD). Fotografeert u daarentegen in JPEG-formaat, dan maakt de software van de camera zelf al 
enkele aanpassingen om bijvoorbeeld kleur en contrast te verfijnen. U hebt dan iets minder moge-
lijkheden om de foto te vervolmaken dan wanneer u met een RAW-bestand werkt. Een RAW-bestand 
kunt u niet zonder meer openen in andere programma’s. U kunt het dus ook niet direct afdrukken of 
mailen. Meestal maakt u dan ook gebruik van de software die bij de camera wordt geleverd. Alleen 
als u een zeer veeleisende fotograaf bent en tijd en zin hebt om RAW-bestanden te bewerken, is deze 
manier van fotograferen de moeite waard.
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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.
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Met een digitale camera klik je maar raak. Dat betekent dat er al snel honderden, of 
soms wel duizenden foto’s op de computer staan. Als uw harde schijf defect raakt, 
bent u alles kwijt. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om uw foto’s ook nog 
ergens anders te bewaren. Dat heet een back-up maken.

USB-stick
Uw foto’s kunt u kopiëren naar een USB-stick. Dat is vooral handig als u de foto’s wilt meenemen 
naar een andere computer. Momenteel is de capaciteit van een USB-stick maximaal 64 GB. Als uw 
fotobestanden gemiddeld 2 MB groot zijn, kunt u er dus 32.000 foto’s op bewaren.

Externe harde schijf
U kunt een externe harde schijf aanschaffen. Een externe harde schijf is een extra harde schijf, maar 
dan buiten de computer. Deze wordt met een USB-kabel aan uw computer verbonden. Met het bij-
behorende programma regelt u dat er, bijvoorbeeld elke week, een back-up wordt gemaakt van de 
bestanden op uw computer. U kunt ook op ieder ander moment uw foto’s naar een externe schijf 
kopiëren. Met de hoeveelheid gegevens die u op een externe harde schijf kunt bewaren (bijvoorbeeld 
500 GB of zelfs 1 TB), kunt u wel weer even vooruit. Een externe harde schijf kunt u ook makkelijk 
loskoppelen, meenemen en verbinden aan een andere of nieuwe computer.

Cd en dvd
U kunt ook een cd of dvd gebruiken voor een back-up van foto’s. Cd’s en dvd’s zijn erg goedkoop. 
Op een cd kan ongeveer 700 MB worden opgeslagen, op een dvd nog meer, namelijk tot maximaal 9 
GB. Vergeet niet, als u klaar bent, op de cd te schrijven welke foto’s erop staan! U moet de cd’s op 
een veilige plek bewaren, liefst op een andere plek, buitenshuis. Het is belangrijk om een cd goed te 
behandelen:

•	 raak een cd-schijfje nooit aan de blanco zijde aan;

•	 bewaar de cd’s in een mapje of doosje, op een koele, droge plaats;

•	 houd een cd schoon, pak hem alleen vast aan de rand;

•	 gebruik een speciale pen om erop te schrijven;

•	 plak er liever geen etiket op.

Foto’s met Picasa op een USB-stick zetten
In les 7 van het boek (opdracht 7 Foto’s archiveren met Picasa) staat stap voor stap beschreven hoe 
u in Picasa een back-up maakt van uw foto’s op een cd of dvd. U kunt voor een back-up echter ook 
een USB-stick gebruiken. Het voordeel is dat u daar later makkelijker foto’s bij kunt zetten. Hieronder 
staat stap voor stap beschreven hoe u in Picasa een back-up maakt op een USB-stick.



Leesteksten bij Wegwijs in digitale foto’s – 25/29

7 Bewaren en archiveren

1 Start Picasa.
2 Stop de USB-stick in de computer. Verschijnt het venster Automatisch afspelen? Klik op Sluiten. 
3 Klik op Extra en daarna op Back-up maken van foto’s…
 U ziet de twee stappen om een back-up te maken.
 

4 Klik op Nieuwe set. Het venster Nieuwe back-upset verschijnt.

5 Typ de naam van de back-up bijvoorbeeld: test  .
6 Klik in het rondje bij Back-up van schijf naar schijf (externe en netwerkstations).
 

7 Klik in het rondje bij Alleen JPEG’s met cameragegevens.
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8 Klik op Kiezen…, Computer en daarna op de naam van uw USB-stick.
9 Klik op OK.
10 Klik op Maken.
11 Klik op Alles selecteren of vink zelf de mappen aan waarvan u een back-up wilt maken.
12 Klik op Back-up  . De foto’s worden gekopieerd naar de USB-stick.

Let op: een back-up is in Picasa iets anders dan een cadeau-cd. Een back-up is bedoeld voor als er wat 
met de foto’s op uw computer gebeurt.
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In deze laatste leestekst worden nog enkele eenvoudige tips gegeven voor het fotogra-
feren met een digitale camera.

Tip 1 Maak veel foto’s
Uw digitale fotorolletje, het geheugenkaartje, is niet zo gauw vol. Fotografeer dus zo veel als u maar 
wilt, hoe meer hoe beter. Het kost tenslotte niets extra. Veel foto’s maken is een van de beste manie-
ren om uw camera te leren kennen.

Tip 2 Gooi mislukte foto’s meteen weg
Als u vindt dat een foto mislukt is, kunt u deze het beste direct weggooien. U houdt dan meer ruimte 
over op het geheugenkaartje en u hoeft de foto ook niet over te zetten op de computer. En, hoe groot 
is de kans dat u de mislukte foto later alsnog zult weggooien?

Tip 3 Experimenteer
Probeer de mogelijkheden van uw camera uit. Fotografeer hetzelfde onderwerp met verschillende 
instellingen en vanuit verschillende posities. Op het lcd-scherm kunt u het verschil vaak al zien.

Tip 4 Lees de handleiding
Bekijk af en toe eens de handleiding van uw camera. Tenslotte wilt u alle functies van uw camera 
leren kennen. De meeste mensen zullen waarschijnlijk alleen fotograferen in de automatische stand, 
met de zogeheten autofocus. Toch is het de moeite waard om ook met de andere instellingen en func-
ties vertrouwd te raken.

Tip 5 Zoek steun
Veel compactcamera’s zijn licht van gewicht; heel handig om mee te nemen, maar moeilijk om stil te 
houden, vooral als u het lcd-scherm gebruikt. Zoek daarom een steuntje voor uw handen of armen. U 
kunt uw armen ook tegen uw lichaam drukken, want dan lukt het beter om de camera stil te houden.

Tip 6 Zorg voor de juiste timing
Op het juiste moment fotograferen is lastig vanwege de vertragingsfactor. Dit kunt u oplossen door 
het sluiterknopje eerst half in te drukken en even te wachten tot de camera de scherpstelling en 
belichting heeft geregeld. Als u daarna klikt, hebt u veel minder last van de vertragingsfactor.
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Tip 7 Fotografeer details
Maak niet alleen totaalplaatjes maar fotografeer ook eens iets van dichtbij, dus niet alleen het strand, 
de zee en de horizon, maar ook de sporen in het strandzand.

Tip 8 Maak een close-up
De meeste camera’s hebben een stand om van heel dichtbij te fotograferen, zelfs al vanaf 4 cm. Dat 
maakt het erg makkelijk insecten en kleine bloemetjes te fotograferen.

Tip 9 Fotografeer uzelf
Met een kantelbaar lcd-scherm kunt u makkelijk uzelf fotograferen. Maar ook zonder een kantelbaar 
scherm is het de moeite waard. Tenslotte hoeft het niet de eerste keer te lukken.
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8 Tips voor het gebruik van uw camera

Tip 10 Flits niet altijd
Het is niet altijd nodig om te flitsen. Van een flits wordt een foto vaak niet beter. Soms is het juist af 
te raden, bijvoorbeeld als u een kerstboom of een kampvuur wilt fotograferen. Op zo’n moment wilt 
u immers de sfeer vastleggen en dat lukt niet met een flits, omdat de foto dan juist ‘hard’ wordt door 
het scherpe licht. In dat geval kunt u de flitser beter uitzetten. Er is dan wel meer tijd nodig voor de 
belichting. Dat betekent dat u de camera langer stil moet houden. Zet de camera ergens op, of zoek 
een steuntje voor uw handen.

Tip 11 Let op waar u staat
Vaak is er maar één goede plek. Bepaal het onderwerp en zoek de beste positie. Wilt u een kerk foto-
graferen? Zorg er dan voor dat er geen storende elementen te zien zijn zoals een elektriciteitsdraad of 
een lantaarnpaal. Bij foto’s van mensen is het storend als een arm of een hand er net niet op staat.

Tip 12 Fotografeer op ooghoogte
Het is het beste om mensen op ooghoogte te fotograferen. Dat betekent dat u moet hurken om kinde-
ren op de foto te zetten.


