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Introductie

Nabewerken van foto’s is superleuk om te doen. 
Zeker als je een beetje weet hoe dat nabewerken 

een beetje in z’n werk gaat.
 

Het programma dat het meest wordt gebruikt door 
(professionele) fotografen voor nabewerken is 

Lightroom. Het leuke is dat daar ook een app van 
is en dat deze gewoon gratis te gebruiken is!s
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1.1
Introductie

Over de app Lightroom Mobile

Lightroom is een programma van Adobe dat veel door professionele fotografen 
wordt gebruikt om foto’s mee na te bewerken. Het is een programma dat veelal op 
de computer wordt gebruikt, maar er is ook een app van: Lightroom Mobile.

Om het programma te gebruiken op je computer 
heb je een abonnement nodig, maar voor de 
telefoon is er een gratis versie. 

Deze gratis versie mist een paar tools die de 
betaalde versie wel heeft, maar desalniettemin is 
het een waanzinnig krachtig programma voore het 
nabewerken van je foto’s!

Zoals gezegd is de app gratis, deze kan je dus zo 
op je telefoon of tablet zetten. Je kan vervolgens 
foto’s uit je camerarol van je telefoon importeren om 
na te bewerken.

Hoe dat nabewerken gaat, dat ga ik je leren in deze 
cursus!
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Introductie

De app downloaden

Dit e-book en de cursus waar dezebij hoort gaan over Lightroom Mobile, de 
app van Lightroom. Zet om te beginnen de app dus op je telefoon. Deze kan je 
downloaden in de appstore of Google Play. 

De app downloaden
Zo downloadt je de app en installeer je hem op je 
telefoon:

1. Ga naar de App Store of Google play en zoek 
op Lightroom.

2. Download de app, open hem en maak een 
account aan. 

3. Een abonnement heb je voor deze cursus niet 
nodig, sla dat dus gerust over door te tikken op 
het kruisje rechtsboven.

4. Geef de app toegang tot je foto’s.
5. Nu ben je klaar om te beginnen!

Android & Iphone
De app is er voor Android & Iphone. De cursus en 
dit e-book is gemaakt naar aanleiding van de app 
op de Iphone. In principe is er weinig verschil maar 
hoe het eruit ziet zou eventueel af kunnen wijken. 
Het nabewerken werkt uiteraard hetzelfde.

1.2
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Introductie

RAW vs. JPEG

Er zijn meerdere soorten bestanden die je kan nabewerken. Voor deze cursus 
gebruik ik als voorbeelden alleen foto’s die ik met de telefoon (JPEG) heb 
gemaakt. Maar met RAW bestanden kan je meer, wat is het verschil? 

1.3

RAW
Foto’s die je in RAW maakt (dit kan je instellen op je 
camera) zijn foto’s die als het ware zijn opgebouwd 
uit allerlei lagen. Ze bevatten heel veel informatie 
over de instellingen waarmee je de foto maakte. Wil 
je echt alles uit je nabewerking halen, dan moet je 
daar RAW bestanden voor gebruiken. Maar het zijn 
zware bestanden van ongeveer 25 MB en je kan 
geen echte RAW foto’s maken met de camera van 
je telefoon. 

JPEG
JPEG (of JPG) bestanden ken je waarschijnlijk 
wel. Het zijn de meest gangbare bestanden voor 
foto’s. Deze foto’s of andere plaatjes zijn hele platte 
bestanden. Je kan ze meteen mailen, op Instagram 
plaatsen, laten afdrukken etc. Foto’s die je met je 
telefoon maakt zijn in principe JPEG bestanden 
van ongeveer 7 MB. Je kan ze ook nog verder 
comprimeren (kleiner maken, de kwaliteit wordt dan 
uiteraard slechter), het zijn dus lichte bestanden.

De camera van de Lightroom app
Foto’s maken in RAW doe je in principe met een 
gewone camera. Die stel je zo in dat alle foto’s  die 
je maakt (ook) als RAW worden opgeslagen. 

Maar in de Lightroom app zit ook een camera waar 
je foto’s mee kan maken. En deze foto’s kan je zelfs 
in RAW maken. Uiteraard zullen deze nooit van 
dezelfde RAW kwaliteit zijn als een RAW foto die 
met een echte camera is gemaakt.

Ik gebruik de camera van de app nooit. Simpelweg 
omdat ik het te veel gedoe vind. De gewone camera 
van m’n telefoon haal ik supersnel tevoorschijn, en 
als ik echt goede (RAW) foto’s wil schieten doe ik 
dat met m’n camera. Maar probeer de camera van 
de app vooral eens uit!

Foto’s van de cursus
De foto’s die je in dit e-book en in deze cursus 
voorbij ziet komen heb ik allemaal met de 
camera van m’n telefoon gemaakt. Dit zijn dus 
zogenaamde JPEG bestanden. Ik maakte ze met 
verschillende telefoons door de jaren heen. Dus 
ook met camera’s van langer geleden die nog niet 
dezelfde kwaliteit hadden als de camera’s op de 
meest recente telefoons.
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Introductie

De anatomie van een foto

Hoe een foto is opgebouwd is essentieel voor nabewerking. Er zijn drie 
belangrijke kenmerken in elke foto die bepalen hoe een foto eruit ziet. En die je 
aan kan passen om je foto dus te veranderen en verbeteren.

1 Licht
•	 De belichting van de foto. 
•	 Hoe donker of licht is je foto.
•	 Hoe is je foto opgebouwd 

qua donkere en lichte delen. 
•	 Hoe is het contrast

2. Kleur
•	 Uit welke kleuren is je foto 

opgebouwd.
•	 Wat is de temperatuur van 

je foto.
•	 Wat is de overall kleurtint.

3. Detail
•	 Hoe scherp is de foto.
•	 Is er veel korrel (ruis).
•	 Wat is de textuur van de foto. 

1.4
Lightroom
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Introductie

Dan nog even dit

Nog even een paar dingen over nabewerken in het algemeen die ik je wil 
meegeven voor we echt in de app duiken en eindelijk gaan beginnen met het 
nabewerken van foto’s!

Volgorde
Nabewerken doe je niet per se in een vaste volgorde. Meestal werk je wel de verschillende functies af 
(van links naar rechts), maar dit is geen must. Sterker nog, het is heel normaal om te bewegen tussen de 
verschillende functies en ook om terug te keren naar een eerdere aanpassing. Elke aanpassing is op ieder 
moment terug te draaien of te veranderen.

Hoewel ik in de praktijk dus de verschillende functies meerdere keren langsga hou ik In deze cursus steeds 
dezelfde volgorde aan:

1.5

Opnieuw beginnen
Soms kan je vastlopen en blijf je maar heen en 
weer gaan tussen alle regelaars tot je niet meer 
weet wat je precies aan het doen bent of wat je 
eigenlijk voor ogen had toen je begon. Dan kan het 
goed zijn om je foto helemaal weer terug te zetten 
naar het origineel en opnieuw te beginnen.

Neem afstand
Wat ook goed kan werken als je vastloopt is om 
even te stoppen en later weer eens te kijken wat 
je hebt gedaan. Soms zit je als zo lang te staren 
naar een bepaalde foto dat je niet meer goed ziet 
of kleuren wel of niet kloppen en of het licht wel is 
zoals je wil.

Smaken verschillen
Nabewerken heeft alles te maken met smaak en is 
natuurlijk heel persoonlijk. Het allerbelangrijkste is 
dat je weet wat je kan doen met nabewerken, hoe 
alle verschillende functies werken. Maar hoe jij die 
kennis vervolgens inzet is helemaal aan jou!

Leren door imiteren
Wat ook interessant kan zijn is om de stijl van 
anderen te proberen na te bootsen. Niet om 
iemand te kopieren maar om erachter te komen 
hoe	 bepaalde	 effecten	 kunnen	 worden	 bereikt.	
Vervolgens kan je hier weer je eigen draai aan 
geven!
 

uitnsijden licht kleur detailimporteren exporteren
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De layout
van de app

Laten we eens kijken naar hoe de app is 
opgebouwd. Wat zit waar en hoe ga je te werk als 

je wil gaan nabewerken.

Je kan de app zien als een boekenkast vol 
fotoalbums en een toolbox met gereedschap waar 

je foto’s uit die albums mee kan nabewerken.

Je kan foto’s in een album stoppen (importeren) en 
deze een voor een pakken om te gaan nabewerken 

met het gereedschap uit de toolbox. 

2



De layout van de app

De hoofdindeling

De app bestaat uit twee delen: de bibliotheek (de boekenkast met albums, hierin 
zitten al je geïmporteerde foto’s) en het scherm voor het bewerken (de toolbox 
met gereedschap). 

Bibliotheek
•	 In de bibliotheek staan je 

albums, submappen met 
geïmporteerde foto’s.

•	 Wil je gaan nabewerken, 
dan ga je naar één van de 
submappen om daar de foto 
te kiezen die wil nabewerken.

•	 Je hebt hier ook de optie 
om een nieuwe foto te 
importeren

2.1

De submappen
•	 In de submappen staan je 

foto’s.
•	 Hier kan je de foto selecteren 

die je wil gaan nabewerken 
door op de foto te tikken.

•	 Ook hier heb je de optie om 
foto’s te importeren

•	 Via het pijltje linksboven 
of Bibliotheek linksonder 
ga je weer terug naar de 
hoofdbibliotheek.

Nabewerken
•	 Heb je een foto geslecteerd 

in een submap, dan kan je 
die gaan nabewerken met 
de nabewerkingsfuncties, 
die zitten in de balk onder de 
foto.

•	 Via het pijltje linksboven 
ga je weer terug naar de 
submap waar je de foto in 
geselecteerd hebt.
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De layout van de app

De bibliotheek

Wanneer je de app opent kom je in de bibliotheek terecht. Hier staan alle foto’s 
die je hebt geïmporteerd in de app. Je zoekt hier (in een submap) de foto die je 
wil nabewerken of je kunt foto’s importeren naar de bibliotheek.

In het bovenste deel van de Bibliotheek staan 
mappen die standaard in de Lightroom app staan. 
Deze mappen zijn handig om snel bepaalde foto’s 
te zoeken. Vaak ga je gewoon naar de submap Alle 
foto’s maar soms is het handig om te zoeken in 
één van de andere mappen.

In het onderste deel kan je je eigen mappen en 
albums maken. Dit kan handig zijn als je veel foto’s 
hebt. 

2.2

Alle foto’s Dit is de hoofdmap met alle 
foto’s die in de app staan. 

Foto’s van Lr-camera Maak je foto’s met 
de camera van de app, dan komen deze 
foto’s in deze map te staan.

Recent toegevoegd Je laatst toegevoegde 
foto’s.

Recente bewerkingen De foto’s waar je 
het laatst aan gewerkt hebt.

Verwijderd Als je foto’s verwijderd komen 
ze eerst in deze map voor ze na 60 dagen 
definitief	worden	verwijderd.

Foto’s importeren Hier importeer je één 
of	meerdere	foto’s	vanuit	de	filmrol	op	je	
telefoon. Deze foto’s komen in de map Alle 
foto’s en in de map Recent toegevoegd 
terecht.
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Profielen Deze lijken 
op ‘Voorinstellingen’ alleen 
doen ze aanpassen die je 
verder	niet	zelf	kan	finetunen.

Kleur Alles wat met de 
kleuren in je foto te maken 
heeft pas je hier aan.

Uitsnijden Hier zet je 
je foto recht en kan je een 
andere uitsnede maken. 
Dit wordt ook ‘croppen’ 
genoemd.

Optica Eventuele 
vervorming door je camera 
kan je hier herstellen. Dit is 
niet altijd nodig.

Vorige Pas de 
nabewerkingen van de vorige 
foto in je bibliotheek toe op 
de foto die je op dat moment 
aan het bewerken bent.

Versies Sla de foto op 
met je nabewerkingen om 
later naar deze versie van je 
foto en de instellingen terug 
te gaan.

Herstellen
Zet je foto terug naar het 
origineel.

Detail Geef je foto een 
beetje meer scherpte of juist 
onscherpte (zachtheid). Het 
effect	hiervan	is	meestal	vrij	
subtiel.

Effecten Hier vind 
je	verschillende	effecten	
waarmee je onder andere de 
helderheid van je foto kan 
aanpassen en het vignet.

Licht Hier pas je alles 
aan wat met de belichting 
en het contrast van je foto te 
maken hebben.

Auto Laat Lightroom 
een suggestie doen voor een 
nabewerking. Dit zal nooit 
heel spectaculair maar wel 
leuk om even te bekijken.

Voorinstellingen 
Hier staan presets (een 
soort	filters)	om	je	foto’s	in	
een keer een verzameling 
nabewerkingen te geven.

2.3
De layout van de app

De nabewerkingstools

Wanneer je een foto hebt geselecteerd (door te tikken op een foto in een een 
submap van de bibliotheek) om na te bewerken zie je onder de foto een reeks 
functionaliteiten staan waarmee je kan nabewerken. 

Als er een sterretje staat bij het icoontje dan is die 
functie alleen beschikbaar in de betaalde versie. 
Hieronder een overzicht van de tools uit de gratis 
versie. 

In deze cursus komen de belangrijkste vier functies 
waarmee je je foto’s kan nabewerken aan bod: 
Uitsnijden, Licht, Kleur en Effecten. 

Lightroom
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De layout van de app

Tips & tricks

2.4
Tijdens het nabewerken zijn er allerlei handige tools en trucjes om het nog leuker 
en makkelijker te maken. Ik zet de belangrijste hier op een rijtje.

Stap ongedaan maken
Niet blij met wat je hebt gedaan? Met het pijltje 
bovenin zet je een stap (of meerdere stappen) 
terug. Hou je je vinger vast op het pijltje, dan 
verschijnt eronder een pijltje de andere kant op, 
hiermee zet je de ongedane stap juist opnieuw. 

Origineel bekijken
Wil je even kijken hoe je bewerkingen eruit ziet 
ten opzichte van het origineel? Hou je vinger vast 
op de foto, dan wordt de oorspronkelijke foto 
getoond. Laat je weer los, dan ben je terug bij je 
nabewerkte foto en kan je daarmee verder.

Kleine stapjes
Nabewerken doe je met zogenaamde regelaars. 
Schuifjes die je heen en weer kan bewegen. Wil 
je een regelaar subtiel aanpassen, tik dan op het 
balkje aan de kant waar je de regelaar heen wil 
bewegen. Hij verschuift dan een heel klein beetje.

Dubbeltik voor reset
Verander je een regelaar en wil je deze weer naar 
de oorspronkelijke positie? Dubbeltik dan op de 
handle, deze verspringt dan weer naar de plek 
waar ie voor het nabewerken stond. 

Zoom in
Inzoomen in Lightroom werkt hetzelfde als overal 
op je telefoon: door twee vinger op het te vergrote 
deel uit elkaar te duwen. Doe dit vooral als je met 
subtiele aanpassingen (Bijvoorbeeld Textuur of 
Helderheid) bezig bent. Vergeet ook niet op tijd 
weer uit te zoomen om het hele beeld te zien. Je 
gaat heel makkelijk terug naar volledig beeld door 
dubbel te tikken op de foto.

Lightroom
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Foto’s
importeren
Om foto’s te kunnen nabewerken met

Lightroom Mobile moet je eerst de foto of 
foto’s importeren in de app.

Je importeert ze vanuit de filmrol van je 
telefoon in de bibliotheek van de app.

Dat importeren kan je automatisch laten doen 
met al je foto’s. Of je kan het per foto
(of selectie foto’s) handmatig doen.

3



Foto’s importeren

Automatisch importeren

Je kan er voor kiezen om Lightroom automatisch alle foto’s die je met je telefoon 
maakt in de bibliotheek van de app te laten zetten. Als je niet heel veel foto’s 
maakt kan dit handig zijn. 

App instellen om automatisch te 
importeren:
1. Ga in het hoofdscherm met de bibliotheek 

naar het wieltje rechtsboven
2. Ga naar Importeren.
3. Zet onder Automatisch toevoegen vanaf 

filmrol het knopje bij Foto’s aan  
om de app alles automatisch te laten 
importeren.

3.1
Lightroom
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Foto’s importeren uit je camerarol
1. Tik op de foto met het plusje rechtsonder
2. Kies Vanaf	filmrol.
3. Door op Filmrol (bovenaan) te tikken kan je 

eventueel een andere map van je fotogalerij 
selecteren (bijvoorbeeld Favorieten).

4. Kies de foto die je wil nabewerken.
5. De app opent meteen de foto in het scherm 

om na te bewerken.

Meerdere foto’s tegelijk importeren
Dat kan op twee manieren:
1. Als	je	in	de	filmrol	bent	ga	je	naar	de	 

3 puntjes rechtsboven. Zet hier een vinkje in 
Modus selecteren. Je kan nu de foto’s die je 
wil importeren allemaal selecteren. Klaar?  
Tik op Toevoegen. 

2. In plaats van de tikken op een foto die je wil 
importeren veeg je er een heel klein beetje 
overheen. Die foto is nu geselecteerd en je 
kan daarna (door gewoon te tikken) meerdere 
foto’s selecteren. Klaar? Tik op Toevoegen.

Tip Voor de zekerheid kan je de foto die je wil 
importeren een hartje geven, dan komt ie in je 
map met favorieten te staan. Of zet de foto in 
een aparte map. Zo kan je de foto makkeijke 
terugvinden bij het importeren! 

Foto’s importeren

Handmatig importeren

Maak je veel foto’s, dan zou ik je aanraden om alleen de foto’s te importeren die 
je wil nabewerken. Zoek eventueel eerst in je camerarol de foto of foto’s je wil 
nabewerken en dus wil importeren. 

3.2
Lightroom
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Rechtzetten & 
uitsnijden

Meestal begin je met het nabewerken hier. Je zorgt 
ervoor dat de uitsnede is zoals je wil en dat als je 

foto scheef is zet je hem hier dus recht.

Het is niet altijd nodig en niks wat je hier doet is 
defintief. Je kan elk moment hier weer terugkeren 

om een andere uitsnede te maken.

Het kan trouwens heel interessant zijn om te 
experimenteren met verschillende uitsnedes.

Zo kan je je foto een heel andere uitstraling geven.

4



Rechtzetten & uitsnijden 

Rechtzetten

Veel foto’s zijn net niet helemaal recht, dat pas je hier heel makkelijk aan. Zelf vind 
ik een horizon of andere lijnen die net niet recht zijn vaak storend. Dit pas ik dus 
meestal als eerste aan.  

Automatisch
Met Recht zoekt de app zelf of de foto 
recht moet worden gezet en hoeveel.

Handmatig
Kan de app de foto niet rechtzetten of 
doet ie dit niet naar tevredenheid? Pas dan 
handmatig aan. Hiervoor draai je aan het 
wiel onder de foto. Je ziet dan ook hoeveel 
graden je de foto roteert. 

Roteren
Hiermee draai je je foto een kwartslag met 
de klok mee.

Reset
Terug naar het origineel? Dubbeltik op het 
‘wiel’ onder de foto.

Klaar?
Tik op het vinkje rechtsonder om je 
aanpassingen door te voeren. Of ga een 
andere uitsnede maken.

Alles wat je hier doet is uiteraard ook nog 
terug te draaien.

4.1
Lightroom
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Verhoudingen
Wil je een andere verhouding dan die van 
het origineel, dan kan je die hier selecteren.

Verhoudingen omdraaien
De opties die je ziet zijn allemaal verticaal. 
Wil je horizontaal, dan pas je dat aan met 
het icoontje linksboven.  

Vergrendeld
Liever geen vaste verhoudingen voor je 
uitsnede? Ontgrendel deze optie en maak 
je uitsnede zoals je wil.

Klaar?
Tik op het vinkje rechtsonder om je 
aanpassingen door te voeren. Alles wat 
je hier doet is uiteraard ook nog terug 
te draaien. Je kan op elk moment hier 
terugkeren om een andere uitsnede te 
maken of om weer terug te gaan naar het 
origineel.

Uitsnijden & rechtzetten

Uitsnijden

Een andere uitsnede maken van je foto kan je om meerdere redenen doen. Het 
kan nodig zijn voor het doel waar je de foto voor wil gebruiken. Misschien wil je 
een deel van je foto ‘afknippen’ of een andere uitnsnede kan gewoon mooier zijn.

4.2
Lightroom
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Licht
Hier pas je alles aan wat met licht en contrast van 
je foto te maken heeft. Je kan dit heel eenvoudig 

doen door de hele foto een beetje lichter of 
donkerder maken of het contrast wat hoger 

of lager. Hiervoor gebruik je de bovenste twee 
regelaars. 

Maar het is interessanter om subtieler te werk 
te gaan en donker en licht los van elkaar aan te 

passen. Dit doe je met de onderste vier regelaars.
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Licht

Belichting & Contrast

Hier pas je de belichting licht en contrast in de gehele foto aan. Je doet deze 
aanpassingen op de hele foto. Je maakt dus alles lichter of donkerder en/of past 
het gehele contrast aan.

Belichting
Hiermee bepaal je de helderheid van de foto. 
Verschuif naar links om je foto donkerder te maken 
en naar rechts om hem lichter te maken. Alles in je 
foto wordt dan dus lichter of donkerder.

Contrast
Je verhoogt of verlaagt hier het contrast tussen 
licht en donker in de foto. Zet je het contrast 
omhoog (naar rechts) dan wordt het verschil 
tussen licht en donker in de foto groter. Omlaag, 
naar	links	dus,	zal	de	foto	fletser	maken	want	alles	
krijgt meer dezelfde lichtsterkte.

5.1

Belichting: +0,61
De foto is een 
beetje donker dus 
de belichting zet ik 
wat hoger. 

Contrast: +10
Een beetje hoger. 
Niet teveel, anders 
zie je geen details 
meer in de lucht.

Belichting: 00
Deze vind ik goed 
zo, dus die laat ik 
zo staan.

Contrast: +15
Er zit al veel 
contrast in, maar 
nog niet zoals ik 
het wil. Ik zet deze 
hier iets hoger, 
maar de echte 
aanpassingen doe 
ik in de volgende 
regelaars.

Voorbeelden

Lightroom
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Licht

Hooglichten & Schaduwen

Een foto heeft lichte delen en donkere delen: de zogenaamde Hooglichten en 
Schaduwen - los van elkaar aan. Deze kan je hier los van elkaar aanpassen. Ze 
hebben niet per se dezelfde aanpassingen nodig namelijk. 

Hooglichten
Dit zijn de lichte delen van je foto en hier pas je de 
lichtsterkte daarvan aan. Je maakt de lichte delen 
dus nog lichter of je maakt ze juist donkerder. 
Als de lucht bijvoorbeeld heel licht is kan je de 
helderheid omlaag zetten waardoor je opeens veel 
meer details ziet, zoals wolken.

Schaduwen
Schaduwen zijn de donkere delen van je foto. 
Hier pas je de lichsterkte daarvan aan. Je 
kan bijvoorbeeld details zichtbaar maken in 
schaduwpartijen door deze regelaar omhoog te 
zetten. Zet je hem lager, dan worden de donkere 
delen nog donkerder.

5.2

Hooglichten: -100
Hooglichten zitten 
in de lucht, deze 
zet ik helemaal 
omlaag om meer 
details in de lucht 
tevoorschijn te 
halen.

Schaduwen: +43
De schaduwen 
zitten vooral in de 
hei. Ik zet deze iets 
hoger om meer 
details te zien in 
de hei.

Hooglichten: +100
De hooglichten 
zitten in het gordijn. 
Ik wil minder zien 
van wat daar 
te zien is, de 
hooglichten zet ik 
daarom omhoog.

Schaduwen: -28
De schaduwen 
zitten onder 
andere achter het 
meisje. Dit wil ik 
minder zichtbaar 
maken, dus ik zet 
de schaduwen 
omlaag.

Voorbeelden
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Licht

Witte tinten & Zwarte tinten

Ook hier gaan we verder met het nabewerken van lichte en donkere delen. Maar 
nu focussen we ons op de delen die vrijwel wit en vrijwel zwart zijn: de Witte 
tinten en de Zwarte tinten. 

Witte tinten
Zit er wit in je foto, dan kan je dat hier lichter of 
donkerder maken. Mooi om bijvoorbeeld wat extra 
glans te geven door deze regelaar naar rechts te 
bewegen. Zet je deze lager, naar links dus, dan kan 
je wit een wat grauwe tint krijgen. 

Zwarte tinten
Maak je de zwarte delen donkerder, dan maak je je 
foto intenser. Je donkerste delen worden immers 
nog donkerder. Maak je ze lichter dan wordt het 
beeld zachter.

5.3

Witte tinten: +19
Ik zet deze iets 
hoger. Het verschil 
is subtiel, maar 
het maakt het iets 
frisser.

Zwarte tinten: -20
Zwarte tinten zie je 
vooraan en in delen 
van de hei. Ik zet 
hem iets lager voor 
wat meer contrast.

Witte tinten: -24
Er zitten veel witte 
tinten in deze foto. 
Ik zet ze een beetje 
hoger om het 
geheel wat frisser 
te maken.

Zwarte tinten: -20
De zwarte tinten 
zet ik beetje lager 
voor wat meer 
contrast. 

Voorbeelden
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Kleur
Uit welke kleuren bestaat je foto en 

welke temperatuur heeft je foto. Warm licht is 
bijvoorbeeld oranje/geel en dan koud licht 

is blauw.

Je past hier ook de intensiteit aan met 
levendigheid en verzadiging. Wil je dat de kleuren 

lekker knallen of moeten ze juist dof worden?
En wat is eigenlijk het verschil tussen levendigheid 

en verzadiging?
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Kleur

Temperatuur & kleurtint

Elk soort licht heeft een andere temperatuur. Koud licht is blauw en warm licht 
is oranje/geel. Daarnaast is er ook nog de zogenaamde kleurtint, deze loopt van 
groen naar paars. 

Temperatuur
Daglicht is koeler, blauwer dus, dan kunstlicht 
(licht van lampen). En op een koele winterdag is 
het licht blauwer dan op een zonnige zomeravond. 
Je foto geeft vaker niet dan wel de temperatuur 
weer die jij zag toen je de foto maakte.

Kleurtint
Soms kan er een paarse of groene zweem over je 
foto’s zitten, dat kan je hier herstellen. Met deze 
regelaar doe je meestal niet heel veel. 

6.1

Temperatuur: +5
Deze foto is 
wat koel, de 
temperatuur zet ik 
daarom iets hoger.

Kleurtint: +10
Het groen wil ik  
wat meer naar 
paars trekken. Dat 
hoeft niet veel, ik 
zet de regelaar een 
klein beetje naar 
rechts.

Temperatuur: +5
De temperatuur zet 
ik een klein beetje 
hoger, ik wil de foto 
iets warmer maken. 

Kleurtint: +5
Ook	hier	filter	ik	het	
groen er een heel 
klein beetje uit.

Voorbeelden
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Kleur

Levendigheid & Verzadiging

Levendigheid en verzadiging lijken op elkaar. Ze versterken/verzwakken allebei 
de intensiteit van de kleuren. Maar welke kleuren van je foto ze aanpassen 
verschilt.

Levendigheid
Met levendigheid corrigeer je de kleurintensiteit 
van slechts een deel van de kleuren in de 
foto, namelijk de kleuren die niet zo fel zijn. 
Het is een subtielere manier van kleurversterken.

Verzadiging
Met verzadiging verhoog of verlaag je de 
kleurintensiteit en felheid van alle kleuren van 
je foto. Het is een explosievere manier van kleur 
versterken. De verzadiging zet je daarom meestal 
niet, of nauwelijks, hoger. Vaker zet je hem juist 
wat lager.

6.2

Levendigheid: +19
Ik maak de kleuren 
wat intenser door 
de levendigheid 
wat hoger te 
zetten.

Verzadiging: +16
Alle kleuren mogen 
iets intenser dus 
ook deze zet ik een 
heel klein beetje 
hoger.

Levendigheid: +70
Ik wil de kleuren 
bij de kleding wat 
intenser, dus de 
levendigheid zet ik 
hoger.

Verzadiging: -21
Het geheel is wat 
te	geel,	dat	filter	
ik eruit door de 
verzadiging lager te 
zetten. 

Voorbeelden
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Levendigheid laag:
Omdat de levendigheid niet 
op alle kleuren invloed heeft 

zie je nog steeds kleur in 
de luchten de daken van de 

huisjes.

Verzadiging laag:
De foto is nu zwart-wit, er zit 
geen enkele kleur meer in de 

foto.

Bij foto’s waar mensen op 
staan kan het mooi zijn om de 

Levendigheid wat hoger te 
zetten. Zo worden huid, lippen 

etc warmer en - zoals de 
naam als zegt -  levendiger.

Origineel Levendigheid hoog:
De kleuren die nog niet zo 

intens waren zijn nu intenser.

Verzadiging hoog:
Alle kleuren zijn 

intenser.

Het verschil tussen levendigheid en verzadiging

Lightroom
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Effecten
Onder het kopje ‘Effecten’ vind je verschillende 
functies. Een paar hebben te maken met de het 

zachter of juist harder maken van je foto. En 
verder kan je hier een vignet (donkere hoeken) 

aanbrengen in je foto.

Meestal is een kleine aanpassing in deze functies 
voldoende om je foto net even wat sterker te 

maken.
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Effecten

Textuur & helderheid

7.1

Textuur: +50
Je ziet hier textuur 
in de hei. Deze zet 
ik veel hoger om 
daar meer details in 
te zien.

Helderheid: +10
Ik wil ook randen 
in de foto wat 
scherpte geven 
door de helderheid 
hoger te zetten.

Textuur: +14
De textuur zet ik 
wat hoger om de 
details in de stof 
van het gordijn 
zichtbaarder te 
maken.

Helderheid: -8
Om een wat 
dromiger	effect	
te creëren zet ik 
de helderheid iets 
lager.

Voorbeelden

Met de regelaars Textuur en Helderheid pas je de detaillering van texturen en 
randen in het beeld van je foto aan. Ze lijken op het eerste gezicht erg op elkaar 
maar ze hebben elk effect op een ander deel van de foto. 

Textuur
Deze past texturen van in een foto aan, hij maakt 
deze scherper of juist zachter. In een portret kan 
je deze bijvoorbeeld lager zetten om huid zachter 
te maken. Of in natuurfoto’s hoger om texturen te 
accentueren.

Helderheid
Dit past alleen het contrast in de randen aan. 
Lijnen of randen worden harder en donkerder als je 
de regelaar naar rechts verplaatst. Omgekeerd, als 
je de regelaar naar links verplaatst worden rander 
en dus de foto zachter.

Lightroom
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Effecten

Nevel verwijderen

Hoewel je hiermee daadwerkelijk nevel (mist) kan verwijderen of toevoegen, 
moet je het woord nevel niet te letterlijk nemen. Je maakt de foto vooral minder 
‘wazig’. Of juist waziger, zachter natuurlijk.

Zet je deze regelaar omhoog, dan zal de wazigheid 
in je foto afnemen, dan wordt de zogenaamde 
nevel dus verwijderd. Zet je hem omlaag, dan zal 
alles wat zachter, dromeriger worden. 

Hier kan je echt je foto veel krachtiger maken. Dit 
is meteen iets waar je een beetje op moet passen. 
Het	effect	kan	groot	zijn	als	je	deze	regelaar	hoger	
zet.	Maar	een	groot	effect	 is	niet	 altijd	een	mooi	
effect!

7.1

Nevel verwijderen: 
+20
Door deze hoger 
te zetten wordt de 
lucht wat blauwer 
en zie je nog meer 
wolken tevoorschijn 
komen. Het geheel 
wordt ook wat 
krachtiger.

Nevel verwijderen: 
+13
Ook hier zet ik 
deze een beetje 
hoger om de foto 
iets krachtiger te 
maken.

Voorbeelden
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Effecten

Vignet

Met vignettering maak je de hoeken van je foto donker (of licht). Mijn advies is 
om hier een beetje zuinig mee te zijn. Mijn doel is om met vignetteren de foto 
beter te maken zonder dat de donkere hoeken echt opvallen.

Meestal zet ik deze een heel klein beetje lager, op 
bijvoorbeeld -10. Hiermee maak je de hoeken net 
wat donkerder waardoor je blik wat meer naar het 
midden van de foto wordt getrokken.

Met de regelaars eronder (middelpunt, ronding 
en doezelaar) kan je de vorm van het vignet nog 
aanpassen. Met een minimale vignettering (dus 
van bijvoorbeeld -10) hebben aanpassingen hierin 
weinig	tot	geen	effect.

7.3

Vignet: -10
Om de hoeken 
een klein beetje 
donkerder te 
maken zet ik deze 
op -10.

Vignet: -10
Om de hoeken 
een klein beetje 
donkerder te 
maken zet ik deze 
op -10.

Voorbeelden
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origineel

origineel

nabewerkt

nabewerkt

Eindresultaat voorbeelden

Lightroom
 M

obile - de basics       E-book bij de cursus van Studio N
ina Voordes

32



Nabewerken 
in zwart-wit

Zwart-wit foto’s kunnen prachtig zijn: filmisch, 
dramatisch, romantisch. Je kleurenfoto’s 

omzetten naar zwart-witfoto’s is supermakkelijk 
in Lightroom. En het is een aanpassing die je elk 

moment ook weer ongedaan kan maken.

Je foto omzetten naar zwart-wit kan ook heel 
handig zijn als je er met de kleuren in helemaal 

uitkomt.
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Nabewerken in zwart-wit

Foto’s zwart-wit maken

Een kleurenfoto zet je in Lightroom heel makkelijk om naar zwart-wit. Dit 
kan met één knopje onder de functie Kleur. Of schuif de regelaar Verzadiging 
helemaal omlaag om alle kleur uit je foto te halen. 

Zo maak je een kleurenfoto zwart-wit
Ga naar de functie Kleur en tik op het knopje B&W 
(black & white). Hiermee maak je je foto in een keer 
zwart-wit.

Tip 1
Maak vooral altijd je foto’s in kleur. Want omzetten 
naar zwart-wit kan altijd nog. 

Tip 2
Zet altijd eerst je foto om in zwart-wit en ga daarna 
pas verder met nabewerken. Nabewerkingen zien 
er in kleur namelijk heel anders uit dan in zwart-wit.

8.1
Lightroom
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Nabewerken in zwart-wit

Zwart-wit foto’s nabewerken

Nabewerken van zwart-wit foto’s werkt niet heel anders dan bij kleurenfoto’s. 
Maar de nabewerkingen die je in een kleurenfoto maakt, zien er in dezelfde foto 
in zwart-wit wel heel anders uit. En de functie Kleur slaan we uiteraard over.

8.2

Origineel Omgezet naar zwart-wit Zwart-wit nabewerkt

Voorbeelden

Licht
De regelaars werken hier hetzelfde als bij 
kleurenfoto’s. Maar je kan in het Licht en vooral 
het Contrast wel wat extremere aanpassingen 
doen. Zwart-wit foto’s lenen zich beter voor harde 
contrasten, hele donkere of juist lichte foto’s.

Effecten
Net als bij Licht heb je hier de mogelijkheid om wat 
sterkere nabewerkingen toe te passen. Zwart-wit 
foto’s hebben van nature een wat dramatischer 
uitstraling, dat kan je dus in de nabewerking 
eventueel wat benadrukken.
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Foto’s
exporteren

Helemaal happy en klaar om je foto te delen of te 
gebruiken voor socials, website of een fotoalbum? 

Dan moet je je foto alleen nog even exporteren. 

Je nabewerkte foto, met alle instellingen die je 
hebt gedaan blijven ook gewoon in de app staan. 
Je kan dus op een ander moment doorgaan met 

nabewerken of zelfs helemaal opnieuw beginnen. 
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Je foto’s exporteren

Foto’s exporteren

Bij het exporteren download je eigenlijk een kopie van de oorspronkelijke foto, 
maar dan dus de nabewerkte versie. Je kan één enkele foto exporteren maar je 
kan ook meerdere foto’s tegelijk exporteren. 

Een enkele foto exporteren
1. Zorg dat de foto die je wil exporteren 

is geopend. 
2. Ga naar het vierkantje met pijltje 

rechtsboven.
3. Kies	voor	exporteren	naar	filmrol.

Meerdere foto’s tegelijk 
exporteren
1. Zorg dat je in een submap van de 

Bibliotheek bent waar de foto’s die je 
wil nabewerken in staan (bijvoorbeeld 
Alle foto’s).

1. Ga naar de 3 puntjes rechtsboven.
2. Kies Foto’s selecteren.
3. Selecteer de foto’s die je wil 

nabewerken.
4. Het icoon voor exporteren (dit heet 

hier Delen) staat nu onderaan.
5. Kies voor Exportreren	naar	filmrol.

9.1
Lightroom
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Je foto’s exporteren

Wat er nog meer kan met de app

Dit waren de basics van de app Lightroom Mobile! Met deze functies kan je echt 
een grote verandering aanbrengen in je foto’s. Maar uiteraard kan de app nog 
meer. Wat er allemaal kan zet ik hier voor je op een rijtje.

Overige functies in de gratis versie

Curve Ook hier kan je licht en contrast 
aanpassen. Dit doe je met zogenaamde 
curves. 

Mix	Hier	kan	je	specifieke	kleuren	in	
je foto apart aanpassen. Je kan voor 
negen verschillende kleuren de kleurtint, 
verzadiging en luminantie (hoe licht of 
donker) aanpassen.

Verlopen Je geeft de lichte, midden en 
donkere delen elk een kleurtint waarmee je 
de foto een bepaalde sfeer kan geven. 

Voorinstellingen Dit zijn de presets, een 
verzameling instellingen die je op kan slaan 
of kan importeren. Je kan hiermee heel 
makkelijke een bepaalde nabewerking in 
één keer op een foto toepassen. Na het 
toepassen kan je ook nog verder gaan met 
nabewerken.

Versies Wanneer je bezig bent met het 
nabewerken van een foto en je wil even 
de instellingen op een bepaald moment 
opslaan, dan  kan je daar een Versie van 
maken. Die instellingen kan je later weer 
opnieuw toepassen op de foto.

Functies in de betaalde versie

Maskeren Door een deel van je foto te 
selecteren kan je deze apart van de rest van 
de foto bewerken. De app kan ook zelf heel 
goed bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld de 
lucht, selecteren.

Retoucheren	Oneffenheden	of	storende	
elementen haal je hiermee heel makkelijk 
weg.

Geometrie Vervormingen in het perspectief 
kan je hier corrigeren. Bijvoorbeeld lijnen 
van een gebouw die naar boven naar elkaar 
toe lopen kan je zo aanpassen dat ze 
evenwijdig lopen.

9.2
Lightroom
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einde!

Waren de basics voor jou nog niet genoeg? 
Wil je nog meer leren over nabewerken in 

Lightroom Mobile?

Goed nieuws!
Er komt een vervolgcursus aan:

Lightroom Mobile
het hele plaatje

Stuur een mail als je als eerste op de hoogte 
wil zijn als deze cursus er is!

hallo@yourstoriesacademy.nl



Bedankt
voor het meedoen 

met de cursus!

Your Stories Academy
www.yourstoriesacademy

Your Stories Academy 
is onderdeel van 
Studio Nina Voordes
www.ninavoordes.nl

Ik hoop dat je na deze cursus met heel veel plezier je foto’s 
gaat nabewerken om ze om te toveren tot de mooiste 

beelden!

Superleuk dat je mee hebt gedaan met de cursus.
Dankjewel en heel veel succes! 

Volg @ninasstories op Instagram
en @studioninavoordes op TikTok 

voor tips over het maken van je mooiste beelden!

Dit e-book hoort bij de cursus 
'Lightroom Mobile - de basics’. 
Een cursus van Your Stories Academy.

Het is verboden dit e-book
door te sturen aan derden.
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