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LUMINAR 2018Alternatief voor Lightroom?

RE:MIX l jaargang 1 l nummer 1 l december 2018 

FotograFie en bewerking



ONTDEK DE TOEKOMST 
VAN FOTOGRAFIE 
MET DE NIEUWE EOS R 

Het EOS R-systeem herdefinieert  
de grenzen van fotografie met een 
baanbrekende lensvatting  
die je creatieve mogelijkheden vergroot.
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Waarom maak je een HDR 
foto?

Als je een enkele belichting 
maakt in een omgeving met 
grote contrastverschillen, dan 

worden lichte delen vaak te licht en 
donkere delen te donker. Er is geen 
goede balans te vinden en details 
in de onder- of overbelichte delen 
zijn verdwenen. Als fotograaf kan je 
dan een keuze maken. Maak ik de 
voorgrond lichter met als gevolg dat 
de lucht te licht wordt? Of maak ik 
de lucht donkerder met als gevolg 
dat de voorgrond te donker wordt? 
Door een HDR foto hoef je deze 
keuze niet te maken. Een HDR foto 
zorgt namelijk voor die juiste balans.

Hoe maak je een HDR foto?

Een HDR foto bestaat 
uit minimaal drie foto’s; 
onderbelicht, normaal belicht 

en overbelicht. Vaak zit er één 
tot twee stops verschil tussen die 
belichtingen. Hoeveel stops je kiest 
is afhankelijk van hoe groot het 
contrastverschil is. Een HDR foto kan 
je gemakkelijk zelf handmatig doen. 
Maak een goed belichte foto en 
maak vervolgens een overbelichte 
foto en een onderbelichte foto met 1 
of meerdere stops verschil.

Je kunt ook gebruik maken van 
de bracketing functie. Met de 
bracketing functie kan je het aantal 
foto’s instellen, bijvoorbeeld 3, 5, 7 
of 9. Ook kan je instellen hoe groot 
het verschil in stops moet zijn en 
kan je soms de volgorde aangeven 
waarin de foto’s gemaakt worden 
zodat je achteraf makkelijker 
je foto’s kunt archiveren. Stel de 
camera zo in dat je lichtmeter in het 
midden staat en maak dan de foto. 
De bracketing functie maakt dan 
automatisch de reeks foto’s zoals jij 
dat hebt ingesteld.

Wat is HDR fotografie 
en hoe maak je een 
HDR foto?
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Hoe goed jouw camera ook is, je camera zal altijd beperkingen hebben. Door HDR fotografie toe te passen, 
kan jij laten zien hoe jij de situatie met eigen ogen zag.Wellicht denk je aan surrealistische foto’s als je denkt 
aan HDR, maar dit kan ook anders. In dit artikel lees je wat HDR fotografie is en hoe je het best een HDR foto 
maakt.

Onderbelicht Normaal belicht Overbelicht



Zorg dat de details in zowel de 
donkere als de lichte delen goed 
zichtbaar zijn. Wanneer wordt een 
HDR foto onrealistisch? Dat gebeurt 
als je meer detail ziet dan het 
menselijk oog kan zien. 

Uit hoeveel foto’s jouw HDR bestaat 
is afhankelijk van de lichtsituatie. 
Als je kleine contrastverschillen hebt 
is een HDR foto met 3 of 5 foto’s 
vaak voldoende om overal detail 
te laten zien en een realistisch 
beeld te creëren. Heb je grote 
contrastverschillen, dan zou ik 
minimaal 7 foto’s aanraden. Hoe 
groter het contrastverschil is, hoe 
meer foto’s je nodig hebt om een 
goede, realistische HDR foto te 
maken. Maak altijd meer foto’s dan 
je denkt nodig te hebben. Achteraf 
heb je namelijk de keuze om alle 

beelden te gebruiken of niet.
Een goede HDR foto is een foto 
waarbij er nog genoeg contrast te 
zien is.

Wat moet je vervolgens doen 
met de gemaakte foto’s?

Sommige camera’s hebben een 
automatische HDR-functie. De 
camera voegt dan zelf de 

foto’s toe tot een HDR foto. Dit is erg 
handig als je geen gebruik maakt 
van fotobewerkingsprogramma’s. 
Het is echter wel aan te raden om 
het via bewerkingsprogramma’s te 
doen, omdat je dan meer controle 
hebt over het eindresultaat.

Gebruik je fotobewerkings-
programma’s zoals Lightroom, 
Photoshop of Aurora HDR? Dan kan 
je de verschillende belichtingen 
automatisch samenvoegen tot één 
HDR foto. In de nabewerking kan 
je het beeld vervolgens naar eigen 
smaak aanpassen. Je kan het zo 
dicht mogelijk bij de realiteit houden, 
maar er ook een surrealistisch beeld 
van maken.
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Wat is panorama
Wat heb je nodig om een 
panorama foto te maken?

Eigenlijk kan je met iedere camera of 
telefoon een panorama foto maken. 
Het idee is namelijk vrij simpel. Je 

schiet een aantal foto’s van hetzelfde 
onderwerp (zoals een landschap) welke 
je vervolgens via nabewerking (op de 
computer, in de camera of in de telefoon) 
aan elkaar plakt tot een grote foto. De 
kwaliteit kan alleen wel flink verschillen. 
Zo kan je bijvoorbeeld met je iPhone 
panorama foto’s maken (hoe leg ik verder 
in dit artikel uit), maar ga je deze foto’s 
afdrukken dan zie je meteen dat de 
kwaliteit niet super is. 

Wil je het goed doen dan heb je 
een goede spiegelreflexcamera plus 
groothoeklens of tilt shift lens nodig. Met 
een goede groothoek lens kom je heel ver 
omdat je dan in één keer veel op beeld 
kan krijgen. Groothoeklenzen hebben 
echter het nadeel dat ze in de hoeken 
kunnen vervormen. Dit geeft problemen 
wanneer je alle foto’s aan elkaar zal 
plakken. Met een Tilt shift lens kan je 
de lenselementen verschuiven waardoor 
vervormingen vrijwel worden weggehaald.

Panorama fotografie is het maken van een extra brede of hoge 
foto. Waar een ‘normale’ foto van een 4:3 verhouding gebruik 
maakt, maakt een panorama foto gebruik van 3:1. In sommige 
gevallen is dit zelfs nog wat extremer (breder) en ook 360 
graden fotografie wordt onder panorama fotografie gerekend. 
Hoe je zelf een panorama foto maakt leg ik hieronder uit. Ook 
laat ik mijn eigen panorama foto’s zien zodat je een idee krijgt 
van wat je allemaal met panorama fotografie kan doen. Heb je 
vragen of opmerkingen? Laat dan gerust een berichtje achter.
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fotografie?
4 tips om een panorama foto te 
maken met je spiegelreflexcamera:

1 Gebruik een statief

Je kan panorama foto’s maken door 
foto’s uit de hand te schieten. Zelf heb 
ik dit vaak gedaan echter komt het dan 
vaak voor dat je foto’s niet altijd even 
scherp zijn. Wil je het goed doen, gebruik 
dan een statief. Dit zorgt namelijk voor 
stabiliteit en geeft je ook de mogelijkheid 
om met lange sluitertijden te werken. 

2            Fotografeer in de portretstand

Als je in de portretstand fotografeert krijg 
je op een eenvoudige manier zowel de 
lucht als het landschap in beeld. Dit maakt 
het uiteindelijke samenvoegen eenvoudiger.

3  Zorg voor een overlap van   
 minimaal 30%

Het is noodzakelijk dat er een minimale 
overlap van 30% is. Hebben we 
niet voldoende overlap, dan kan de 
software de onderdelen niet herkennen 
en daarmee de foto’s niet aan elkaar 
stitchen. Zorg er dus voor dat er 
genoeg overlapping is. Liever iets meer 
foto’s dan één te weinig.

4  Gebruik Lightroom om je   
	 finale	panorama	te	maken

Open Lightroom en importeer je foto’s. 
Selecteer de foto’s die je wil gebruiken. 
Klik met je rechtermuisknop en selecteer 
de optie Photo Merge > Panorama. Zo 
simpel is het!
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Wanneer je Luminar 2018 opstart, krijg je dit scherm te zien. Van hieruit kan 
je opteren om één foto te openen of een batch foto’s te bewerken. Links heb je 
snelkop pelingen naar onder meer de gebruikershandleiding, videotutorials en 
extra presets.

Lightroom-light of 
lichtend pad?

Luminar 2018

Sinds Adobe in 2017 voor de distributie van zijn software definitief overstapte van een koopmodel naar een 
‘subscription model’, zijn er flink wat kapers op de kust gekomen die fotografen proberen te winnen die niet 
voor abonnementen te vinden zijn. Vaak gaat het om softwarepakketten die vroeger al als Lightroom plug-in 
draaiden, en die nu ook als zogenaamd standalone pakket werken.
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Luminar is zo’n voormalige plug-
in. De software wordt ontwikkeld 
door het bedrijf Skylum, eerder 

opere rend onder de naam Macphun. 
Die ‘Mac’ in de naam stond er voor 
een reden: het bedrijf maakte 
oorspronkelijk enkel Mac-comptibele 
software en verwierf bekend heid 
met de Lightroom en Photoshop plug-
ins Tonality Pro (zwart-wit), Intensify 
Pro en het HDR pakket Aurora Pro. 
Toen het bedrijf re cent besloot om 
ook voor de veel grotere Win-
dows-markt te gaan ontwikkelen, 
veranderde het zijn naam in 
Skylum. Het mikt nu vooral op twee 
productlijnen: Aurora en Luminar. 
Dat laatste werkt nog steeds als een 
plugin voor Lightroom, maar je kan 

het ook als een standalone pakket 
gebruiken. De interface is in beide 
gevallen overigens quasi identiek.

Lightroom-killer? 
Skylum zelf positioneert Luminar 
2018 maar al te graag als een echt 
Lightroom-alternatief, maar die be-
wering is voorlopig iets te sterk. Als 
het al een alternatief is, is het voor 
de Ont wikkelmodule van Lightroom. 
Daar kan het zelfs op aantal featu-
res prat gaan die niet in. Lightroom 
voorkomen.  
Op het moment dat we dit schrijven, 
heeft Luminar nog steeds geen al-
ternatief voor de Bibliotheekmodule 
van Lightroom, al wordt daar aan 

gewerkt en zou Luminars onderdeel 
Digital Asset Management er in 
december 2018 moeten zijn. Skylum 
heeft overigens aange geven dat 
die update gratis zal zijn voor alle 
klanten van Luminar 2018. 

Interface 
De interface van Luminar is behoor-
lijk een voudig, zelfs in de Advan-
ced-modus. Boven aan een menubalk 
die je eigenlijk amper nodig hebt 
en een taakbalk met onder meer de 
Open-knop, de Voor-en-Na-weer-
gave en het Tools-gereedschap, dat 
onder andere de vlekkenverwij-
deraar en het erop-gereedschap 
bevat. Onderaan vind je de pre sets 
en rechts de filters en werkruimtes. 
Wanneer je Luminar 2018 opstart, 
krijg je dit scherm te zien. Van 
hieruit kan je opteren om één foto 
te openen of een batch foto’s te 
bewerken. Links heb je snelkop-
pelingen naar onder meer de ge-
bruikershandleiding, videotutorials 
en extra presets.



Het Accent AI-filter kan fletse RAW-foto’s met één han dige schuiver leven inblazen. 
Het is een van Luminars grootste troeven en een goed vertrekpunt voor verdere 
bewerking. Met de Boost-rege laar regel je de sterkte ervan.
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driehoekje voor de naam van het 
filter open te klikken. Door in de 
menubalk te kiezen voor Filters > 
Single View Mode klappen de opties 
van het ene filter toe wanneer je een 
ander fil ter openklapt, vergelijkbaaar 
met Lightroom’s Solo Mode. Door 
filters te stapelen boven elkaar, kan 
je complexe effecten bekomen. Je 
zou de filters een beetje kunnen 
vergelijken met de deelpanelen van 
het rechterpaneel in de Lightroom 
Ontwikkelmodule, alleen heb je een 
pak meer opties. Presets zijn dan niets 
anders dan voorgekozen combinaties 
van filters met daarin al

Interface: Linksboven de mogelijkheid 
om bestan den te openen (1). Daarnaast 
de zoom-mogelijk heden (2) en de voor-
en na-weergave (3), de Un o knop en de 
Geschiedenis-knop (4). De Tools-knop 
(s) herbergt het Crop, Free Transform, 
Clone & Stamp en Erase-gereedschap. 
Dat laatste lijkt O? Lightrooms Spot 
Removal Brush. De knop (6) coo::.: de 
presets-balk onderaan (9) en knop (7) 
open:· ec: rechterpaneel waar je de 
filters kan aanpassen. Klikken op Add 
Filter opent de Filter Catalog (10) waar 
je filters kan toevoegen. Knop (8) opent 
het export· venster. Met (n) kan je de 
verschillende werkrui.n:: tes oproepen en 
beheren.

Presets, filters en 
werkruimtes 
Luminar wil het zijn gebruikers zo 
makkelijk mogelijk maken, zonder 
dat het aan meer geavanceerde 
mogelijkheden ontbreekt. Voor 
dat eerste zorgen de presets. 
Daar krijg je toe gang toe door op 
Categories onderaan te klik ken. Is 
die Categories-knop niet zichtbaar, 
klik dan even op het eerste icoontje 
links van de Tools-knop in de 
Toolbar bovenaan. De presets zitten 
gesorteerd in groepjes en uiter aard 
kan je je eigen presets opslaan 
en ook extra presets downloaden 
via de website van Skylum. Daar 
vind je zowel gratis exemplaren 
als betaalde. Ook derde partijen 
maken presets voor Luminar. 
 
Om foto’s te bewerken gebruik je in 
Luminar (combinaties van) filters, die 
je boven elkaar kan stapelen. Door 
op de Add Filters-knop  
te drukken rechts in de interface 
(klik op de tweede knop rechts van 
Tools als je de Add Filters knop niet 
ziet), verschijnen de vijftig filters 
van Luminar in beeld. Ook deze zijn 
onderverdeeld in categorieën, zoals 
Essential, Creative en Professional. 
Elk filter heeft zijn eigen instellingen, 
die je te zien krijgt door het 



12

voorgeprogrammeerde instellingen. 
Wanneer je op een preset klikt, 
verschijnt rechts de lijst van filters 
die met die preset overeenstemmen, 
in beeld. Heel 
handig is dat elke preset een 
volumeregelaar heeft, waarmee je 
het effect ervan kan instel len tussen 
0 en 100 procent. In Lightroom heb 
je daar een (betaalde) plug-in 
zoals Opal voor nodig, al kan je de 
nieuwe Creatieve Profielen 
nu ook schalen. 
 
Tenslotte kent Luminar ook 
werkruimtes (Workspaces), zoals 
Essentials, Quick & Awesome, 
Professional, Portrait en Landscape. 
Werkruimtes zijn gewoon een stapel 
filters, waarvan Skylum denkt dat 
je die moge lijk kan gebruiken 
voor dat bepaald type fotografie. 
Zo vind je in de filterstapel in 
de werkruimte Landscape het 
Dehaze-filter, in de Por trait-
werkruimte vind je dat niet. Je kan 
zelf werkruimtes creëren en filters 
toevoegen aan een geselecteerde 
werkruimte. In tegenstel ling tot een 
preset, staan alle onderliggende 
schuifwaardes van de filters op hun 
standaardwaarde wanneer je een 
werkruimte oproept. Werkruimttes 
zijn dus een organisatorisch 
hulpmiddel: een voorgekozen 
combinatie van filters. Presets zijn 
een creatieve tool.

Filters 
Een deel van het personeel van 
Skylum is afkomstig van Nik 
Software, en dat merk je aan 
sommige van de filters: die lijken 
wat op de filters die je in Color 
Efex Pro van Nik had. Luminar heeft 
heel wat filters aan boord die de 
structuur en scherpte in je foto’s 
kunnen aan -passen, zoals Details 
Enhancer, Sharpening, Clarity, 
Dehaze en Microstructure. Andere 
lijken dan weer op Lightroom. Zo is 
het Raw Develop filter quasi identiek 
aan Lightrooms Standaardpaneel. 
Sommige filters, zoals het recente 

Sunrays, zijn dan weer uniek voor Lu-
minar. Zoals de naam het aangeeft, 
kan je met dat filter zonnestralen 
toevoegen aan een foto zonder dat 
je daar Photoshop voor nodig hebt. 

Afhankelijk van de foto, en wanneer 
je het met mate gebruikt, kan 
het effect vrij realistisch ogen. 
Wanneer je Luminar als een 
standalone applicatie gebruikt, kan 
je rechtstreeks je RAW-bestanden 
openen met het pakket en is het Raw 
Develop filter een logische eerste 
stap. Daar vind je ook Luminars lens 
correctie opties. 

Lokale aanpassingen 
Luminar heeft twee features waar 
het een voorsprong heeft op de 
Ontwikkelmodule van Lightroom. De 
eerste situeert zich op het niveau 

van de lokale aanpassingen. Daar 
waar je in Lightroom slechts een 
beperkt aantal instellingen lokaal 
kan toepassen via een ver loopfilter, 
een radiaal filter of het aanpassings-
penseel - notoire afwezige is 
bijvoorbeeld het HSL-paneel - kan 
je bij Luminar alle filters lokaal 
toepassen. 

Vind je dat een preset of een filter 
lokaal ergens overdreven heeft? Dan 
kan je klikken op het penseel-icoontje 
en het effect enkel toepassen 
waar je schildert (Paint) of en kel 
verwijderen waar je schildert (Erase). 
Net zoals in Lightroom heb je ook 
een radiaal filter en een verloopfilter 
ter beschikking. 

Luminar kan bovendien automatisch 
een luminantie masker maken om een 

In tegenstelling tot Lightroom kan je elk filter lokaal aanpassen door het effect 
ervan in te schilderen of net weg te poetsen. In dit voorbeeld gebruikte ik het 
Texture Overlay filter in een Overlay overvloeimodus en schilderde ik het effect 
weg ter hoogte van het model. Ik voegde nog een Adjustable Gradient filter toe 
om de onderkant van de foto te verdonkeren. 
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bepaalde preset of fil ter meer toe 
te passen in de hooglichten dan 
in de schaduwen. Of omgekeerd: 
je kan namelijk elk masker dat je 
maakt ook omkeren. Lightroom biedt 
dan weer betere (half-)auto matische 
maskermogelijkheden met de optie 
‘Automatisch maskeren’ en de recent 
geïntro duceerde luminantie- en 
kleurbereikmaskers, tenminste voor 
Lightroom Classic-gebruikers.

Lagen 
Uit de vorige paragraaf bleek al 
dat het Luminar niet alleen om snelle 
effecten of eenvoudige klik-en-klaar 
presets gaat. Dat is een aspect van 
het programma dat wellicht  
beginnende fotografen zal 
aanspreken. Maar behalve 
de uitgebreide lokale 
aanpassingsmogelijkheden heeft 
Luminar nog een andere troef ten 
opzichte van Lightroom: het pakket 
ondersteunt namelijk lagen en de 
mogelijk heid om overvloeimodi te 
gebruiken. Zeker voor wie geen 
(recente) Photoshop meer heeft of 
Photoshop te ingewikkeld vindt, is dit 
een interessante feature. 

Luminar maakt daarbij 
een onderscheid tussen 
‘Aanpassingslagen’ en ‘Beeldlagen’. 
Die eerste zijn bijvoorbeeld 
presets of filters. Zo kan je een 
zwart-witfilter als een aparte 
aanpassingslaag toevoegen  
en de overvloeimodus ervan op 
Soft Light of Overlay zetten, 
een klassieke Photoshop-
nabewerkingstechniek die een 
contrastrijk en licht gesatureerd 
beeld oplevert. Die heeft echter als 
nadeel dat de zwarten vaak gaan 
toelopen. 

Met Luminar los je dat euvel relatief 
snel op door de aanpassingslaag van 
een luminantiemasker te voorzien. 
Daarnaast kan je in Luminar ook 
beeldlagen toevoegen en van 
laagmaskers voorzien, bijvoorbeeld 
om een andere lucht in je foto te 
monteren of een textuur over een foto 
te leggen. De selectiemogelijkheden 
zijn echter een pak eenvoudiger 
dan in Photoshop: je zal te vergeefs 
zoeken naar een Quick Selection tool, 
wat in Photoshop toch een van de 
basistools is om snel maskers te gaan 
maken. 

Geen synchroniseren 
Luminar heeft dus heel wat in zijn 
mars, maar het is voorlopig toch 
vooral een pakket om foto per foto te 
bewerken, in tegenstelling  
tot Lightroom. Net om die reden is 
het voor lopig eerder geschikt als een 
plug-in dan als een echt Lightroom-
alternatief. Een van de troeven van 
Lightroom is namelijk dat je één foto 
kan corrigeren en dan die correcties 
via Synchroniseren of Kopiëren 
en Plakken van de instellingen 
razendsnel kan toepassen op tien-
tallen of honderden andere foto’s. 

Werk je met automatisch 
synchroniseren, dan kan Light room 
zelfs al die foto’s tegelijk corrigeren 
op basis van wat je op de zichtbare 
foto uitvoert. Dat is niet mogelijk in 
Luminar. 

Het pakket heeft wel een 
batchfunctionaliteit, maar die 
bestaat er in dat je tijdens het 
exporteren een preset kan 
toepassen op een aanta.l foto’s zon-
der dat je echter inspraak hebt in of 
controle over het resultaat.  
De enige manier om in Luminar 
de bewerking van één foto toe te 
passen op een andere foto is om 
de bewerking op te slaan als een 
gebrui kersvoorinstelling.

Conclusie 
Skylum wil met Luminar 2018 en 
de aange kondigde beheerfeatures 
duidelijk een knup pel in het 
Lightroom-hoenderhok gooien. 
He pakt daarmee uit met een 
scherpe prijs (69 euro) en de 
afwezigheid van verplichte up-
dates of abonnementen zal een 
aantal gebrui kers zeker bekoren. 
Of het pakket, bovenop de mooie 
Lightroom plug-in dat het nu al is, 
ook een echte Lightroom-killer zal 
worden, zal af hangen van de voor 
december aangekondigde ‘Digital 
Asset Management’ update.

In Luminar kan je ook 
met lagen werken.

Luminar heeft heel wat in zijn mars, maar het 
is voorlopig toch vooral een pakket om foto 
per foto te bewerken.
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social media II



DroneHeroes reisfotografietips

Een hoger 
niveau



Niet de camera maakt prachtige foto’s, wel de 
fotograaf. Met deze zes tips van de professionals 
van DroneHeroes lever je onvergetelijke beelden af  
waar je mede-fotografen jaloers naar zullen kijken.

Foto’s met klassieke 
spiegelreflex camera’s, 
video’s en dronebeelden: 

bij DroneHeroes weten ze als 
geen ander hoe je het best 
mogelijke resultaat oplevert, 
ongeacht de om standigheden. 
Het Nederlandse bedrijf begon 
als Instagramcommunity waarop 
liefhebbers dronebeelden deelden. 
Na aanschaf van enkele drones 
volgden professionele opdrachten 
en in amper drie jaar tijd bouwde 
DroneHeroes een internationale 
reputatie op. Vandaag maakt 
DroneHeroes foto’s en video’s 
in opdracht van onder andere 
hotelketens en resorts. Ronny 
Brouwers, eigenaar en creative 
director bij DroneHeroes, vertelt 
ons vanuit Thailand hoe de 
gepassioneerde professionals er 
keer op keer in slagen de mooiste 
beelden af te leveren.

1 Het belang van  
 materiaal

Een goede camera maakt 
geen goede fotograaf, maar 
soms heb je gewoon de juiste 
tools nodig. In dat geval is 
het van levensbelang dat 
je al je materiaal bij de 
hand hebt, en dat het naar 
behoren functioneert. Maak 
daarom een checklist van al je 
benodigdheden. Niets verve-
lender dan na drie uur rijden 
aan te komen bij die prachtige 
rots, om dan te ontdekken dat 
één van de propellers van je 
drone ontbreekt. Bescherming 
van je materiaal is een tweede 
punt. Onderschat de kracht van 
de natuurelementen niet. Zeker 
het strand en de oceaan kunnen 
een nefaste impact hebben 
op gevoe lige apparatuur. 
Je wil absoluut vermijden 

dat een ambitieuze zandkorrel 
je telezoomlens stuk maakt. Als 
we naar een uitdagende locatie 
gaan, zorgen we ervoor dat alle 
toestellen lenzen afzonderlijk 
beschermd zijn. Je kan maar beter 
iets te veel voorzorgsmaatregelen 
nemen dan iets te weinig. 

2    Omarm de    
 omstandigheden

Weer is steevast de grootste 
variabele factor waar een 
fotograaf mee te maken krijgt. De 
im pact is altijd anders, en is sterk 
afhankelijk van de omgeving. Je 
creativiteit als fotograaf is hier 

Bescherm je apparatuur goed. Zeker 
het strand en de oceaan kunnen een 
nefaste impact hebben op gevoelige 
apparatuur. Je camera kan veel te 
verduren krijgen.

17
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BOVEN - Het is 
soms mooier om 
voor een langere 
sluitertijd te gaan, 
zodat het water 
veel zachter oogt. 
Met een ND-filter 
voorkom je dat je 
foto overbelicht 
raakt.

LINKS - Werken 
met een drone is 
nauwelijks moge-
lijk als de zon in 
het zenit staat. De 
schaduw van de 
drone komt immers 
mee in beeld. 

noodzakelijk om toch het meeste 
uit de shoot te halen. Accepteer 
en omarm desituatie, en probeer 
niet achteraf om grauwe lucht toch 
een zonnige tint te geven. Je kan 
beter de dreigende bewolking 
van een nakende storm in de verf 
zetten met je foto’s, in de plaats 
van wanhopig te proberen om toch 
een zonnige schijn aan je beelden 
te geven. In de nabewerking kan 
je natuurlijk wel met de kleuren 
spelen. 

3  Filters, zeker op   
 zonnige bestemmingen

Filters zijn van levensbelang. We 
hebben het natuurlijk niet over 
Instagram-filters, maar over neutral 
density (ND) en polarisatiefilters. 
Als fotograaf ben je vrij om met 
sluitertijd, diafragma en ISO-
waarden te spelen, maar ie dere 
tweak heeft zijn neveneffecten. Zo 
kan je een foto van een waterval 
op heldere dag uit stekend 
belichten door een snelle sluitertijd 
en een klein diafragma te kiezen, 
maar dat heeft als neveneffect dat 
het water erg scherp zal zijn, met 
individuele druppels zichtbaar. 

Het is soms mooier om voor een 
langere sluitertijd te gaan zodat 
het water veel zachter oogt, maar 
zo raakt je foto dan weer snel 
overbelicht. 
 
Een ND-filter laat je toe om 
creatiever te werk te gaan. Zo’n 
filter zorgt er voor dat er minder 
licht op de lens valt, zonder dat 
de omgevings kleuren daar hinder 
van ondervinden. Dat laat je toe 
om instellingen als sluitertijd en 
diafrag ma te kiezen in functie van 
de sfeer en de scherptediepte 
die je in je foto wil, zonder dat 
je gegijzeld wordt door een te 
heldere omgeving. 

Het opnemen van het beeld is 
slechts de helft van het werk .

Laat deze foto 
bewegen!
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4  Denk aan het licht

Als je op reis bent, heb je niet de 
luxe om alleen tijdens de golden 
hours te werken. In die periode heeft 
het omgevingslicht een zach te schijn 
en is het erg diffuus, wat voor mooie 
plaatjes zorgt. Op de middag is 
het licht een stuk harder. Probeer je 
dag in te plannen rond dat harde 
licht, zodat je het kan mijden. Wij 
proberen doorgaans tussen twaalf 
en twee de lunch in te plannen. We 
kampen tussen die uren met erg 
harde schaduwen, terwijl werken 
met een drone helemaal moeilijk 
is. De schaduw van de drone komt 
immers mee in beeld. 
 
Als er toch geen ontkomen aan is, 
neem dan opnieuw je toevlucht 
tot de juiste filters om het harde 
licht minstens voor een deel tegen 
te gaan. In de regel doe je er 
echter goed aan om je dag zo in 
te plannen dat je geen belangrijke 
beelden hoeft te schieten wanneer 
de zon in het zenit staat.

5  Maak het verschil in de  
 nabewerking

Het gros van het creatieve werk 
zit in de nabe werking. Hier kan je 
als fotograaf het verschil maken, 
en kan je je onderscheiden van 
de concurrentie. Wij kiezen er 
doorgaans voor om de kleuren en 
het contrast van de beelden bij te 
sturen, en grijpen verder niet te hard 
in.  
Je kan natuurlijk veel verder gaan. 
Veel fotogra fen en filmmakers 
voegen een eigen sfeer aan hun 
opnames toe door bepaalde kleuren 
naar de voorgrond te brengen. Voel 
je vooral niet gevangen door het 
bestand dat uit je camera komt: het 
opnemen van het beeld is slechts de 
helft van het werk.

6  Werk georganiseerd,   
 voor het te laat is.

Wie veel foto’s neemt, moet heel 
wat bestanden beheren. Al te vaak 
beseffen mensen pas hoe belangrijk 
een goede workflow is wanneer 
ze verloren lopen in hun eigen 
ondoordachte be standsstructuur. Ga 
daarom proactief te werk, en orden 
al je opnames zo snel mogelijk, zo 
gedetailleerd mogelijk. Wat het 
best werkt voor jou, hangt natuurlijk 
af van het type fotograaf dat je 
bent. 

 

We maken vooreerst een 
onderscheid tussen privé beelden 
en opnames voor een klant. Van 
daaruit splitsen we de structuur 
op per klant. Voor iedere klant 
is er een onderscheid per lo catie 
waarop we opnames maakten. 
Per locatie hanteren we dan een 
onderverdeling per opna medag, 
en per dag splitsen we alles op 
naarge lang de camera of drone 
die de beelden heeft gemaakt. 
Zo is het erg eenvoudig om op 
vraag van een klant het originele 
beeldmateriaal van bijvoorbeeld 
een specifieke drone op een shoot 
terug te vinden.
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INTRO steps

De herfst is officieel in het land en wij hebben alle ingrediënten verzameld voor een

beestig leuk najaar! Onze journalist ging op stap met de Tipsy-zusjes Kat en Lyn Kerkhofs

voor een boeiende babbel (en veel wijn!). Verder laten we ook het beest op je los, en dat

zowel in de kleerkast als in het interieur. Beestig lekkere sushi? Die proef je in Japan! Trek

met ons mee op citytrip naar de hippe metropool Tokyo. En oh ja: ook thuis leggen we je

culinair in de watten, met lekkere & gezonde gerechtjes. Veel leesplezier!

EEN BEESTIG LEUK NAJAAR

WONEN

MODE

CULINAIR

REIZEN

Droomvrouwen: Kat en Lyn Kerkhofs..................................4 |

Mix: ontdek, droom, beleef............................................................8 |

Mode: back to nature...................................................................... 14 |

Wild thing..................................................................................................22 |

|Skin Days bij Yves Rocher........................................................34 |

|Binnenkijken: hedendaags interieur met een ziel.40 |

Laat het beest los in je interieur.........................................44 |

Dagny Ros over hygge.................................................................46 |

Upcycling van oude gebouwen.............................................48|

Ontdek Lennik........................................................................................55|

Fascinerend Tokyo............................................................................62 |

Win een citytrip naar Lyon........................................................64 |

|De gezonde goesting met Steffi...........................................68 |

Proeven en beleven......................................................................... 72 |

| |Exit: Ilke Cop............................................................................................74 ||
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Na-apen doe je zo!
Geen inspiratie? Kopieer gewoon een andere lay-out! In een paar simpele stappen leer je hier om een 
document moeiteloos na te doen.

Dit is wat we gaan namaken! 
In de volgende stappen zal 
je leren hoe je in Indesign 

of Photoshop dit plaatje kan na-
apen. Je wordt wel verwacht al 
enige kennis te hebben van deze 
programma’s. Indien dit niet het 
geval is, raden we je aan om even 
een paar tutorials te bekijken op 
Youtube.

1  Zet het origineel in de  
 achtergrond

Plak je inspiratie in je indesign 
bestand en zorg ervoor dat het 
de bladzijde(n) vult. Ga naar 
je lagenvenster en vergrendel 
deze laag. Maak een nieuwe 
laag en hierop ga je verder.

2  Kaders, kaders, kaders!

Teken kaders over de vlakken van 
het origineel bestand. Deze zullen 
later gevuld worden met tekst of 
afbeeldingen. Zorg ervoor dat er 
structuur blijt! Maak eventueel twee 
lagen aan. De ene laag dient dan 
voor tekst en de andere laag voor 
afbeeldingen.

3  Vullen maar

Vul nu deze kaders met de 
afbeeldingen en tekst die je zelf 
wilt. Je kan zelf kiezen in hoe verre 
je het origineel bestand nadoet.

Dit is onze poging om twee bladzijden 
na te apen.

2018 WORDT

ONVERGETELIJK



Altijd de mooiste foto’s

www.pixum.be

2018 WORDT

ONVERGETELIJK

Bij jouw bezoek aan de World Press Photo tentoonstelling in Luik van 
10/11/2018 t.e.m. 13/01/2019 ontvang je een Pixum Fotoboek cadeaubon!
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Frankrijk verbiedt om       

Actualiteit

Elk commercieel beeld 
dat wordt gepubliceerd 
of vertoond in Frankrijk 

en waarvoor het model werd 
gefotoshopt moet voortaan het 
duidelijke label ‘photographie 
retouchée’ krijgen. Wie dat niet 
doet, riskeert een boete van 
37.500 euro of dertig procent van 
de kostprijs van het reclamebeeld.

Het is een publiek geheim dat mo-
dellen nog maar weinig op zichzelf 
lijken wanneer ze in tijdschriften of 
op billboards verschijnen. In sommi-
ge gevallen verliezen ze zelfs hele 
ledematen, andere keren worden 
net extra rondingen of centimeters 
toegevoegd. Zo’n gave huid krijgen 
de modellen níet door liters water 
te drinken, maar door een extra 
muisklik en er bestaat vooralsnog 
geen mascara die hun ultralange 
wimpers kan nabootsen. Al werd 
maar een klein detail aangepast: u 
hoort het voortaan te weten.

Getty Images, een van de grootste fotoagentschappen ter wereld, wil geen gefotoshopte beelden meer de 
wereld insturen. Die beslissing komt bijna gelijktijdig met een nieuwe Franse wet die aan alle fotografen en 
agentschappen vraagt om gefotoshopte beelden ook zo te benoemen.

Een subtiele maar gephotoshopte Cara 
Delevingne op de cover van de Franse Vogue.
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te liegen over Photoshop

De Franse wetgevers willen 
dat jongeren niet langer 
gek gemaakt worden met 

onbereikbare schoonheidsidealen 
waarmee ze continu worden 
geconfronteerd. Dit voorjaar werd 
ook al een wet goedgekeurd 
die dicteert dat modellen een 
gezondheidsattest moeten kunnen 
voorleggen, om magerzucht op de 
catwalk te bannen.

Fotoagentschap Getty Images 
neemt alvast een voorbeeld aan 
de Franse maatregel en wil niet 
langer gefotoshopte beelden 
gebruiken. Getty heeft al zijn me-
dewerkers gevraagd niet meer te 
sleutelen aan de lichaamscontouren 
of het gezicht van mannequins.

Verwacht wordt dat de Franse wet 
en de beslissing van Getty andere 
instanties warm zal maken voor een 
gelijkaardige zet. In de Verenigde 
Staten en in Groot-Brittannië gaan 
er al langer stemmen op voor een 
identieke wet, die ze overigens in 
Israël al langer kennen. Elk com-
mercieel beeld dat wordt gepubli-
ceerd of vertoond in Frankrijk en 
waarvoor het model werd gefoto-
shopt moet voortaan het duidelijke 
label ‘photographie retouchée’ 
krijgen. Wie dat niet doet, riskeert 
een boete van 37.500 euro of 
dertig procent van de kostprijs van 
het reclamebeeld.

Een iets minder subtiel gephotoshopte dame. De “overtollige” kilootjes 
gaan er met enkele muisklikken snel af.

Getty Images, het 
wereldberoemde 
fotoagentschap 
dat zich nu 
verzet tegen 
gephotoshopte 
beelden.
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