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2. Foto’s bewerken 
 

 
Een foto die u vroeger moest weggooien, omdat deze niet goed belicht of scheef 
was, kunt u nu met fotobewerkingsprogramma’s, zoals Picasa, corrigeren. In veel 
gevallen lukt dat zo goed, dat u de foto normaal kunt afdrukken of gebruiken in 
diashows. 
 
Niet alles kan echter: is een foto met lage resolutie genomen, dan zal het resultaat 
tegenvallen als u een deel van de foto vergroot. Een verkeerde belichting kan 
gecorrigeerd worden, maar het resultaat zou beter zijn als de foto goed was belicht. 
 
Daarom blijft goed fotograferen het belangrijkste. Maar ook dan kan het nodig zijn 
om iets te corrigeren. Bijvoorbeeld de rode ogen die zijn ontstaan door het gebruik 
van een flitser of een kleurzweem op de foto. Picasa beschikt hiervoor over 
automatische gereedschappen, maar biedt ook mogelijkheden om een foto 
handmatig te verbeteren. 
 
Met Picasa kunt u ook foto’s draaien, rechtzetten, bijsnijden en retoucheren. Door 
tekst of een effect toe te voegen maakt u van een gewone foto iets bijzonders. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• foto’s automatisch corrigeren; 
• het contrast corrigeren; 
• kleuren instellen; 
• de belichting corrigeren; 
• een foto draaien; 
• het formaat van een foto aanpassen; 
• een foto recht maken; 
• rode ogen corrigeren; 
• tekst op een foto zetten; 
• een foto zoeken; 
• retoucheren; 
• afstellen; 
• kleuren afstemmen; 
• effecten gebruiken. 
 

 Let op! 
Om de oefeningen in dit hoofdstuk te kunnen uitvoeren, moet de map 
Oefenbestanden zijn gedownload naar de map (Mijn) Afbeeldingen op de harde 
schijf van uw pc. In Hoofdstuk 1 Picasa klaarmaken leest u hoe u dat doet.  
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2.1 Automatische correctie  
 
Picasa kan een aantal correcties automatisch uitvoeren. U gaat dit even bekijken: 
 

 Start Picasa 8 
 

 Open de map  9 
 

 Dubbelklik op 

 
 
 

 
U ziet de foto in het 
weergavevenster: 
 
Het tabblad Meest gebruikte 

bewerkingen  is 
geopend: 
 
Deze foto is donker, grauw en 
wazig. Normaal zou u deze 
foto waarschijnlijk niet 
gebruiken. 
 

 Klik op  
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De foto is veel helderder, met 
meer sprekende kleuren. U 
ziet nu veel meer details:  
 

De knop  is niet 
meer actief. U kunt deze knop 
per foto maar één keer 
gebruiken: 
 

 
 Ga terug naar de bibliotheek 20 

 

 Open de map  9 
 

 Dubbelklik op 
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Bij normale foto’s waar op het eerste gezicht niet veel mis mee is, biedt deze functie 
vaak ook kleine verbeteringen: 
 

 Klik op  
 

 
De foto is iets helderder 
geworden en de kleuren iets 
frisser: 
 
 

 
U ziet het verschil beter als u twee versies van deze foto naast elkaar bekijkt: 
 
Boven in het venster: 
 

 Klik op  
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U ziet dezelfde foto twee 
keer. De linkerfoto is 
geselecteerd: 
 

 Klik op 

 

 
Op de linkerfoto is de laatste bewerking ongedaan gemaakt. Op de rechterfoto is de 
bewerking Ik doe een gok nog steeds toegepast. 
 
U ziet dat de foto rechts iets 
helderder is. Deze versie van 
de foto bewaart u: 
 

 Klik op de rechter foto 
 
 
 

 
 Ga terug naar de bibliotheek 20 

 
De versie van de foto die geselecteerd is op het moment dat u teruggaat naar de 
bibliotheek, blijft bewaard. De bewerkingen die u op de geselecteerde foto heeft 
toegepast, kunt u daarna nog steeds ongedaan maken met de knop 

. 
 
De bewerkingen die u eventueel op de niet geselecteerde foto had toegepast, gaan 
verloren. 
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2.2 Contrast, kleur en belichting corrigeren  
 

Met de knop  probeert Picasa het contrast, de kleur en de belichting 
tegelijk te corrigeren. Als u niet tevreden bent over het resultaat, kunt u de foto 
daarna altijd nog handmatig corrigeren: 
 

 Open de map  9 
 

 Open de foto  7 
 
Deze foto is in de schemering 
genomen. Doordat de lucht 
achter de persoon vrij licht is, 
is er ook wat tegenlicht. 
 

 Klik op  
 
 

 
Het verschil is nauwelijks te zien. Daarom voegt u handmatig extra licht toe: 
 

 Sleep het schuifje  
bij  
naar het midden 

 
De details op de foto worden  
beter zichtbaar: 
 

 


