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2. Aan de slag met Paint Shop Pro 

 
Fotograferen met behulp van digitale camera’s is enorm in opkomst. De kwaliteit van 
deze camera’s neemt flink toe en de prijs wordt steeds lager. Doordat computers 
steeds sneller en krachtiger worden, kunnen foto’s tegenwoordig heel goed op de 
standaardcomputer bewerkt worden.  
Beschikt u niet over een digitale camera, dan kunt u met behulp van een eenvoudige 
scanner al uw vakantiekiekjes scannen en in uw computer bewerken. Ook is het 
mogelijk om al bij het ontwikkelen van uw filmrolletje meteen uw foto’s op cd-rom te 
laten zetten; zo kunt u ze later op uw computer bewerken.  
Er bestaan aparte programma’s om foto’s mee te bewerken. Fotobewerkings-
programma’s hebben tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld de foto lichter of donkerder 
maken. Ook kan een foto worden verscherpt of juist ‘artistiek’ vaag worden gemaakt. 
Alle mogelijkheden die een professionele fotograaf in de doka ter beschikking heeft, 
kunt u met zulke programma’s ook op de computer benutten. 
Basis van de digitale fotografie is het begrip pixel. Iedere digitale afbeelding wordt 
opgebouwd uit puntjes, de zogenaamde pixels. Bestaat een foto uit weinig pixels, 
dan is deze heel grof. Worden er veel pixels gebruikt, dan wordt de foto scherper en 
nauwkeuriger.  
In dit hoofdstuk gaat u met behulp van het programma Paint Shop Pro aan de slag 
met digitale foto’s en zult u zien hoe zo’n foto is opgebouwd. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 

 werken met de vensters, werkbalken en paletten; 
 in- en uitzoomen; 
 opties voor gereedschappen activeren; 
 de afmeting van de foto bepalen; 
 een foto verkleinen; 
 wijzigingen ongedaan maken; 
 een foto opslaan. 

 
 

 Let op! 
Voor dit hoofdstuk heeft u de cd-rom bij dit boek nodig. 

 Doe de cd-rom in de cd-romspeler 
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Starten van Paint Shop Pro 
 
U vindt het programma Paint Shop Pro in de map Jasc Software: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 

 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
 

 
Als u Paint Shop Pro voor de eerste keer start na het installeren, ziet u het volgende 
venster met een lijst van bestandstypen verschijnen. U kunt hier aangeven welke 
bestandstypen u aan Paint Shop Pro wilt koppelen. Als een bestandstype gekoppeld 
is, wordt na dubbelklikken op zo'n bestand op de vaste schijf, automatisch Paint 
Shop Pro geopend. 
 
Bestandstypen waar een 
vinkje  voor staat, zijn 
gekoppeld: 
 
In dit boek wordt niet gekozen 
voor koppelen. 
 

 Klik alle vinkjes weg 
 

 Klik op 
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U ziet nu dit venster: 
 

 
In dit venster ziet u ook het deelvenster Studiecentrum. Hierin kunt u informatie 
opzoeken. Zo'n venstertje kunt u kleiner maken of helemaal sluiten: 
 
U maakt het Studiecentrum 
als volgt kleiner: 
 

 Klik op  
 
 
 
 
De punaise staat nu in een 
andere stand .  
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 Plaats de muiswijzer 
buiten het 
Studiecentrum 

 
Het venster Studiecentrum is 
nog steeds actief, maar u ziet 
nu alleen een balkje met de 
naam Studiecentrum: 
 

 
U kunt nu nog steeds direct 
iets opzoeken in het 
Studiecentrum: 
 

 Plaats de muiswijzer 
op het titelbalkje 
Studiecentrum 

 
 

 
Het venster Studiecentrum 
wordt weer getoond: 
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U kunt het Studiecentrum ook 
sluiten: 
 

 Klik op  
 
 

 
Het venster Studiecentrum is 
weg: 
 
 

 

 Tip 
Studiecentrum weer openen 
  
Wanneer u iets wilt 
opzoeken, kunt u het 
Studiecentrum als volgt weer 
openen: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
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De oefenfoto’s 
 
Op de cd-rom bij dit boek staat een groot aantal foto’s waarmee u de verschillende 
bewerkingen kunt oefenen.  
 

 Controleer of de cd-rom in de computer zit 
 
U opent een foto op deze manier: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
 
 

 
Met dit venstertje kunt u het 
juiste cd-romstation kiezen. 
De cd-rom heeft als naam 
PsP: 
 

 Klik op  achter 
 

 
 

 Klik op  
 
 
 

 
 
In dit voorbeeld zit de cd-rom in een cd-romstation dat de letter (F:) als naam heeft. 
Dat kan echter op uw computer een andere letter zijn. 
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U ziet de inhoud van de cd-
rom: 
U kunt nu de map met 
oefenfoto’s openen: 
 

 Klik op  
 
 

 Klik op  
 
 

 
 
U ziet de inhoud van de map: 
 

 Klik op  
 
 

 Klik op  
 
 
 

 
 
U ziet nu deze foto: 
 
 

Zie kleurenbijlage afbeelding 1 

 
 


