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Een beeld ingescand met sRGB

4.2. Cameraprofielen

4.2.1. Het nut van cameraprofielen

Elke camera heeft zijn eigen manier om kleuren op te nemen, zelfs 
camera’s van hetzelfde merk en hetzelfde type kunnen onderling van 
elkaar verschillen.

Wanneer een juiste kleurweergave belangrijk is (reclame-, studio-, 
voedsel- , product-, reproductie-, architectuurfotografie...) is het 
vaak nuttig of nodig om een profiel te maken van de camera en de 
lichtomstandigheden.

Met behulp van zo’n profiel zullen de kleuren die door je camera 
opgenomen werden op de juiste manier “vertaald” worden in de rest van 
het verwerkingsproces: naar het beeldscherm en naar de afdruk.

Als we praten over cameraprofielen, dan gaan we er van uit dat je een 
camera hebt waarmee je opnames in het raw beeldformaat kan maken. 
De meeste compactcamera’s komen dus niet in aanmerking.

Als we de camera in zijn standaardinstelling laten staan maken we 
(meestal) opnames in jpeg en met het sRGB profiel.

Dat betekent dat we al heel wat originele kleuren verliezen of vervormen 
tijdens de opname, omdat sRGB een heel klein kleurbereik heeft.

Kijk in het filmpje hiernaast hoe de kleuren van de XRite® ColorChecker® 
zich verhouden tot de sRGB kleurruimte.

We zien dat een aantal van de originele kleuren (de kleine blokjes) zich 
buiten het kleurbereik (de grote semi-transparante vorm) van sRGB 
bevinden.

Dat betekent dat deze kleuren moeten omgerekend worden naar de 
dichtstbijzijnde kleur binnen het kleurbereik, waardoor de kleurinformatie 
eigenlijk verloren gaat.

Het is onmogelijk om de originele kleur achteraf nog terug te krijgen, de 
informatie is verloren gegaan en binnen de sRGB kleurruimte kan je de 
oorspronkelijke kleur toch niet meer terughalen.

klik op het beeld om de film te starten of te stoppen

Opname in sRGB
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Een beeld ingescand met sRGB

4.2. Cameraprofielen

4.2.1. Het nut van cameraprofielen

Elke camera heeft zijn eigen manier om kleuren op te nemen, zelfs 
camera’s van hetzelfde merk en hetzelfde type kunnen onderling van 
elkaar verschillen.

Wanneer een juiste kleurweergave belangrijk is (reclame-, studio-, 
voedsel- , product-, reproductie-, architectuurfotografie...) is het 
vaak nuttig of nodig om een profiel te maken van de camera en de 
lichtomstandigheden.

Met behulp van zo’n profiel zullen de kleuren die door je camera 
opgenomen werden op de juiste manier “vertaald” worden in de rest van 
het verwerkingsproces: naar het beeldscherm en naar de afdruk.

Als we praten over cameraprofielen, dan gaan we er van uit dat je een 
camera hebt waarmee je opnames in het raw beeldformaat kan maken. 
De meeste compactcamera’s komen dus niet in aanmerking.

Als we de camera in zijn standaardinstelling laten staan maken we 
(meestal) opnames in jpeg en met het sRGB profiel.

Dat betekent dat we al heel wat originele kleuren verliezen of vervormen 
tijdens de opname, omdat sRGB een heel klein kleurbereik heeft.

Kijk in het filmpje hiernaast hoe de kleuren van de XRite® ColorChecker® 
zich verhouden tot de sRGB kleurruimte.

We zien dat een aantal van de originele kleuren (de kleine blokjes) zich 
buiten het kleurbereik (de grote semi-transparante vorm) van sRGB 
bevinden.

Dat betekent dat deze kleuren moeten omgerekend worden naar de 
dichtstbijzijnde kleur binnen het kleurbereik, waardoor de kleurinformatie 
eigenlijk verloren gaat.

Het is onmogelijk om de originele kleur achteraf nog terug te krijgen, de 
informatie is verloren gegaan en binnen de sRGB kleurruimte kan je de 
oorspronkelijke kleur toch niet meer terughalen.

klik op het beeld om de film te starten of te stoppen

Opname in raw - via cameraprofiel omgezet naar Prophoto RGB

vergelijk
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Het wordt al iets beter als we de camera op Adobe RGB instellen, er zullen 
minder kleuren vervormd of weggegooid worden, maar nog steeds lopen 
we kans op kleuren die niet helemaal zijn zoals ze moeten zijn.

Kijk in het filmpje hiernaast hoe de kleuren van de XRite® ColorChecker® 
zich verhouden tot de AdobeRGB kleurruimte.

We zien dat een aantal van de originele kleuren (de kleine blokjes) zich 
buiten het kleurbereik (de grote semi-transparante vorm) van AdobeRGB 
bevinden, zij het iets minder dan bij sRGB.

Dat betekent dat deze kleuren moeten omgerekend worden naar de 
dichtstbijzijnde kleur binnen het kleurbereik, waardoor de kleurinformatie 
eigenlijk verloren gaat.

Het is onmogelijk om de originele kleur achteraf nog terug te krijgen, de 
informatie is verloren gegaan en binnen de AdobeRGB kleurruimte kan je 
de oorspronkelijke kleur toch niet meer terughalen.

klik op het beeld om de film te starten of te stoppen

Opname in Adobe RGB
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Het wordt al iets beter als we de camera op Adobe RGB instellen, er zullen 
minder kleuren vervormd of weggegooid worden, maar nog steeds lopen 
we kans op kleuren die niet helemaal zijn zoals ze moeten zijn.

Kijk in het filmpje hiernaast hoe de kleuren van de XRite® ColorChecker® 
zich verhouden tot de AdobeRGB kleurruimte.

We zien dat een aantal van de originele kleuren (de kleine blokjes) zich 
buiten het kleurbereik (de grote semi-transparante vorm) van AdobeRGB 
bevinden, zij het iets minder dan bij sRGB.

Dat betekent dat deze kleuren moeten omgerekend worden naar de 
dichtstbijzijnde kleur binnen het kleurbereik, waardoor de kleurinformatie 
eigenlijk verloren gaat.

Het is onmogelijk om de originele kleur achteraf nog terug te krijgen, de 
informatie is verloren gegaan en binnen de AdobeRGB kleurruimte kan je 
de oorspronkelijke kleur toch niet meer terughalen.

klik op het beeld om de film te starten of te stoppen

Opname in raw - via cameraprofiel omgezet naar Prophoto RGB

vergelijk
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Wanneer we een raw-opname maken (de bestandsnaam kan anders zijn, 
afhankelijk van je camera) dan betekent dit dat we de opname niet in 
de camera ontwikkelen, alle beeldgegevens worden in hun ruwe vorm 
vastgelegd.
 
Pas bij het omzetten naar een zichtbaar beeld (op de computer) worden 
alle beeldcorrecties toegepast in de RAW-convertor (Adobe Camera Raw, 
Lightroom, OnOne, Aperture of andere software...). 

Tijdens deze “ontwikkeling” gaan we ook bepalen welk kleurprofiel er aan 
de foto gehecht wordt. Als we dan kiezen voor Prophoto RGB, gebruiken 
we het grootst mogelijke kleurbereik, wat betekent dat er weinig of geen 
kleuren verloren gaan of vervormd worden.

De referentiekleuren passen volledig binnen het ProphotoRGB 
kleurbereik.

We krijgen ook een zeer grote correctieruimte, zodat eventuele 
kleurfouten gemakkelijker gecorrigeerd kunnen worden.

In de RAW-convertor kan je bijvoorbeeld probleemloos een verkeerde 
witbalans rechtzetten, of je kan een onder- of overbelichte foto binnen 
bepaalde grenzen nog goed krijgen. Uiteraard geldt ook hier dat de 
informatie die niet in de opname zit ook niet kan teruggehaald worden.

Deze situatie is al een hele verbetering ten opzichte van de twee vorige, 
maar het kan nog beter...

klik op het beeld om de film te starten of te stoppen

Opname in raw - omgezet naar Prophoto RGB

vergelijk
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Wanneer we een raw-opname maken (de bestandsnaam kan anders zijn, 
afhankelijk van je camera) dan betekent dit dat we de opname niet in 
de camera ontwikkelen, alle beeldgegevens worden in hun ruwe vorm 
vastgelegd.
 
Pas bij het omzetten naar een zichtbaar beeld (op de computer) worden 
alle beeldcorrecties toegepast in de RAW-convertor (Adobe Camera Raw, 
Lightroom, OnOne, Aperture of andere software...). 

Tijdens deze “ontwikkeling” gaan we ook bepalen welk kleurprofiel er aan 
de foto gehecht wordt. Als we dan kiezen voor Prophoto RGB, gebruiken 
we het grootst mogelijke kleurbereik, wat betekent dat er weinig of geen 
kleuren verloren gaan of vervormd worden.

De referentiekleuren passen volledig binnen het ProphotoRGB 
kleurbereik.

We krijgen ook een zeer grote correctieruimte, zodat eventuele 
kleurfouten gemakkelijker gecorrigeerd kunnen worden.

In de RAW-convertor kan je bijvoorbeeld probleemloos een verkeerde 
witbalans rechtzetten, of je kan een onder- of overbelichte foto binnen 
bepaalde grenzen nog goed krijgen. Uiteraard geldt ook hier dat de 
informatie die niet in de opname zit ook niet kan teruggehaald worden.

Deze situatie is al een hele verbetering ten opzichte van de twee vorige, 
maar het kan nog beter...

klik op het beeld om de film te starten of te stoppen

Opname in raw - via cameraprofiel omgezet naar Prophoto RGB

vergelijk
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Als we een aangepast cameraprofiel gebruiken zorgen we ervoor dat de 
gereproduceerde kleuren exact weergegeven worden zoals de camera ze 
opgenomen heeft.

Uiteraard zullen er nog steeds kleuren zijn die niet gereproduceerd 
kunnen worden op het ene of het andere apparaat, maar de kleuren die 
je van bij de bron krijgt zullen veel minder afwijken als ze al op de juiste 
manier opgenomen worden.

Dat betekent ook dat eventueeel noodzakelijke kleurcorrecties met een 
minimum aan inspanning kunnen uitgevoerd worden.

Het volstaat de correcties in te stellen aan de hand van de referentiekaart 
waarmee het kleurprofiel werd aangemaakt. 
Deze correcties kunnen dan opgeslagen worden in een voorinstelling.

Daarna volstaat het om alle foto’s die onder dezelfde (licht)omstandighe-
den gemaakt werden te selecteren en de voorinstelling erop toe te pas-
sen. En klaar!

Gedaan met vele uren prutsen aan foto’s om de kleuren toch maar zo ge-
lijkend mogelijk te krijgen.
De kleuren die je ziet zullen de realiteit verbazend goed benaderen.

Wil je daarna nog het onderste uit de kan halen, kan je in Photoshop met 
heel weinig moeite de meeste kleuren perfect afstemmen.

klik op het beeld om de film te starten of te stoppen

Opname in raw - omgezet naar Prophoto RGB

vergelijk
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Als we een aangepast cameraprofiel gebruiken zorgen we ervoor dat de 
gereproduceerde kleuren exact weergegeven worden zoals de camera ze 
opgenomen heeft.

Uiteraard zullen er nog steeds kleuren zijn die niet gereproduceerd 
kunnen worden op het ene of het andere apparaat, maar de kleuren die 
je van bij de bron krijgt zullen veel minder afwijken als ze al op de juiste 
manier opgenomen worden.

Dat betekent ook dat eventueeel noodzakelijke kleurcorrecties met een 
minimum aan inspanning kunnen uitgevoerd worden.

Het volstaat de correcties in te stellen aan de hand van de referentiekaart 
waarmee het kleurprofiel werd aangemaakt. 
Deze correcties kunnen dan opgeslagen worden in een voorinstelling.

Daarna volstaat het om alle foto’s die onder dezelfde (licht)omstandighe-
den gemaakt werden te selecteren en de voorinstelling erop toe te pas-
sen. En klaar!

Gedaan met vele uren prutsen aan foto’s om de kleuren toch maar zo ge-
lijkend mogelijk te krijgen.
De kleuren die je ziet zullen de realiteit verbazend goed benaderen.

Wil je daarna nog het onderste uit de kan halen, kan je in Photoshop met 
heel weinig moeite de meeste kleuren perfect afstemmen.

klik op het beeld om de film te starten of te stoppen

Opname in raw - via cameraprofiel omgezet naar Prophoto RGB

vergelijk
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

Opname 1 werd gemaakt met de camera ingesteld op JPEG  
en de kleurruimte sRGB
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

Opname 2 werd gemaakt met de camera ingesteld op JPEG  
en de kleurruimte AdobeRGB
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

Opname 3 werd gemaakt met de camera ingesteld op RAW  
de foto werd ontwikkeld in Camera Raw  
naar de kleurruimte sRGB
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

Opname 4 werd gemaakt met de camera ingesteld op RAW  
de foto werd ontwikkeld in Camera Raw  
naar de kleurruimte AdobeRGB
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

Opname 5 werd gemaakt met de camera ingesteld op RAW  
de foto werd ontwikkeld in Camera Raw  
naar de kleurruimte ProphotoRGB
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

In opname 6 werd in Camera Raw  
het cameraprofiel aan de foto gekoppeld  
en werd de foto ontwikkeld naar sRGB.
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

In opname 7 werd in Camera Raw  
het cameraprofiel aan de foto gekoppeld  
en werd de foto ontwikkeld naar Adobe RGB.
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

In opname 8 werd in Camera Raw  
het cameraprofiel aan de foto gekoppeld  
en werd de foto ontwikkeld naar Prophoto RGB.
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

In opname 9 werd in Camera Raw het cameraprofiel aan de 
foto gekoppeld en werden zwart, wit en middengrijs juist ge-
zet aan de hand van de juiste RGB-waarden.
Dan werd de foto ontwikkeld naar AdobeRGB, daarna werd er 
in Photoshop CS6 een aanpassingslaag voor curven toegepast 
waarbij eerst alle grijswaarden werden gecorrigeerd.
Daarna werd een aanpassingslaag voor Kleurtoon/Verzadi-
ging toegepast waarbij Cyaan, Magenta, Geel, Rood, Groen en 
blauw visueel werden bijgesteld met behulp van de verzadi-
ging en de helderheid.
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw 
kleuren doen dan zien we het volgende:

De opnames werden gemaakt onder normlicht van 5000 Kelvin, 
met een vast ingestelde en gemeten witbalans, de belichting werd 
handmatig ingesteld na meting van het opvallend licht.

In opname 10 werd in Camera Raw het cameraprofiel aan de foto 
gekoppeld en werden zwart, wit en middengrijs juist gezet aan 
de hand van de juiste RGB-waarden.
Dan werd de foto ontwikkeld naar Prophoto RGB, daarna werd 
er in Photoshop CS6 een aanpassingslaag voor curven toegepast 
waarbij eerst alle grijswaarden werden gecorrigeerd.
Daarna werd een aanpassingslaag voor Kleurtoon/Verzadiging 
toegepast waarbij Cyaan, Magenta, Geel, Rood, Groen en blauw 
visueel werden bijgesteld met behulp van de verzadiging en de 
helderheid.
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4.2.2. Welke mogelijkheden zijn er?

Vroeger was het maken van een cameraprofiel een omslachtig en duur 
proces.

De bekendste en tevens de duurste testkaart die kan (kon) gebruikt 
worden in combinatie met Profilemaker Pro of Eye-One Match is de 
ColorChecker SG, vroeger van Gretag-Macbeth, nu van XRite.

Een goedkopere kaart, met minder kleurvlakken is de ColorChecker 24 en 
de ColorChecker Mini.

In beide gevallen kan het profiel alleen gemaakt worden onder strikt 
gecontroleerde lichtomstandigheden.

Daar bovenop is dat cameraprofiel alleen bruikbaar voor jpeg of tiff, 
waardoor een deel van de oorspronkelijke kleurinformatie eigenlijk al 
verloren gegaan is.
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Tegenwoordig zijn er een drietal gelijkaardige systemen te vinden op de 
markt.

Deze systemen zijn vooral bedoeld om te gebruiken in combinatie met 
RAW-bestanden, maar sommige kunnen ook toegepast worden op jpeg 
of tiff.

De resulterende cameraprofielen kan je best in een RAW-convertor 
oproepen, daarna kan je de foto converteren naar een werkprofiel zoals 
ProPhoto RGB of Adobe RGB.

Het eerste en veruit handigste systeem is de XRite ColorChecker Passport.

De set bevat de nodige software, een plastieken scharnierende houder 
met kaartje voor de witbalans, een ColorChecker testkaart voor het 
maken van het profiel en een testkaart voor het bijstellen van de 
witbalans in functie van de opname. Tevens staan hier een aantal 
verzadigde kleuren op. 

De software is licentievrij en kan dus op zoveel computers geïnstalleerd 
worden als je zelf wenst. Je kan zelfs de oude ColorChecker kaarten 
gebruiken in combinatie met de software van de ColorChecker Passport.

Hoe je deze kaart gebruikt wordt verderop in detail besproken.
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Een tweede systeem is de Datacolor SpyderCheckrTM. 

Deze kaart is een stuk groter dan de vorige en kan op een statief geplaatst 
worden.

De plastieken omhulling opent als een boek. 

Aan de binnenkant zitten twee kleurenkaarten die kunnen omgekeerd 
worden om als grijskaarten te gebruiken.

Eén kaart bevat ongeveer dezelfde kleuren als de ColorChecker, de andere 
kaart bevat donkere en pasteltinten.

Ook bij deze kaart wordt de nodige software meegeleverd, maar je hebt 
er wel een serienummer voor nodig.
De software van Datacolor is NIET compatibel met de  ColorChecker 
Passport. De basiskleuren verschillen toch behoorlijk.

Ook het  gebruik van deze kaart wordt verderop besproken.
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Een derde mogelijk systeem, tevens het goedkoopste, is de QP Card.

Dit is een papieren kaart met aan één zijde een wit vlak voor de witbalans, 
aan de andere kant een kleurenkaart met grijstrappen.

Er bestaat ook een versie met aan één kant een standaard grijskaart en 
aan de andere kant een kleurenkaart, maar deze hebben we niet getest.

Aan de achterkant van de eenvoudige kaart staan de Lab-waarden 
van alle kleuren gedrukt, zodat je deze kan vergelijken in je 
beeldbewerkingsprogramma of op je afdruk.

De software die nodig is voor deze kaart kan je (gratis) afhalen op de site 
van www.qpcard.com. Er is geen serienummer voor nodig, maar als je alle 
functies van de software wil gebruiken moet je bijbetalen.

De sofware zou ook de ColorChecker testkaarten kunnen inlezen, maar bij 
publicatie van dit overzicht was die functie nog niet geïmplementeerd.

Ook de werkwijze bij deze kaart wordt verderop besproken.
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4.2.3. Een referentie-opname maken.

Het maken van een cameraprofiel gebeurt steeds aan de hand van een 
referentie-opname.

De werkwijze bij de referentie-opname is voor de drie systemen ongeveer 
hetzelfde.

Het is belangrijk om te weten dat een cameraprofiel gebonden is aan 
een lichtsituatie, dat wil zeggen: wanneer je in een andere lichtbron gaat 
fotograferen, bijvoorbeeld: daglicht, kunstlicht... moet je in principe een 
andere referentie-opname maken.

In de praktijk zal blijken dat je cameraprofielen ook kan hergebruiken. 
Telkens je in een gelijkaardige lichtsituatie terecht komt kan je een eerder 
gemaakt profiel gebruiken.
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A. De ColorChecker Passport.

Stap 1.

Stel je camera in op RAW (eventueel met jpeg, maar dat is niet strikt 
nodig).

Controleer of je gebruikersvoorkeuren op “Neutraal” staan. Hoewel je 
die later in de RAW-convertor nog kan aanpassen is het best om geen 
kleurinterpretatie mee op te nemen,.

Stap 2.

Stel je witbalans in op Automatisch (AWB).

Stap 3.

Plaats het lichtgrijze kaartje zodanig naar de hoofdlichtbron gekeerd dat 
er geen reflecties op het witte vlak optreden.

Stap 4.

Afhankelijk van je camera zal de werkwijze hier veranderen, zoek daarom 
in de handleiding van je eigen camera hoe je zelf een witbalans maakt.

Bij Canon moet je eerst een opname maken van het lichtgrijze kaartje, 
zo beeldvullend mogelijk, je hoeft zelfs niet scherp te stellen.
Daarna ga je naar het Menu en zoek je de functie “Handmatige 
witbalans”, je selecteert die functie.
Dan krijg je de vraag om een foto te selecteren, je  selecteert de 
opname die je zonet gemaakt hebt van het lichtgrijze kaartje.
Dan druk je op SET om de keuze te bevestigen en je verlaat terug het 
menu.

Zet nu je camera op de handmatige witbalans.

ga naar de andere foto’s
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A. De ColorChecker Passport.

Stap 1.

Stel je camera in op RAW (eventueel met jpeg, maar dat is niet strikt 
nodig).

Controleer of je gebruikersvoorkeuren op “Neutraal” staan. Hoewel je 
die later in de RAW-convertor nog kan aanpassen is het best om geen 
kleurinterpretatie mee op te nemen,.

Stap 2.

Stel je witbalans in op Automatisch (AWB).

Stap 3.

Plaats het lichtgrijze kaartje zodanig naar de hoofdlichtbron gekeerd dat 
er geen reflecties op het witte vlak optreden.

Stap 4.

Afhankelijk van je camera zal de werkwijze hier veranderen, zoek daarom 
in de handleiding van je eigen camera hoe je zelf een witbalans maakt.

Bij Canon moet je eerst een opname maken van het lichtgrijze kaartje, 
zo beeldvullend mogelijk, je hoeft zelfs niet scherp te stellen.
Daarna ga je naar het Menu en zoek je de functie “Handmatige 
witbalans”, je selecteert die functie.
Dan krijg je de vraag om een foto te selecteren, je  selecteert de 
opname die je zonet gemaakt hebt van het lichtgrijze kaartje.
Dan druk je op SET om de keuze te bevestigen en je verlaat terug het 
menu.

Zet nu je camera op de handmatige witbalans.

Klik op het beeld om de volgende foto te tonen
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Bij Nikon heb je op vele toestellen twee mogelijkheden.
Je drukt de WB-toets in en draait aan het instelwiel tot je “Pre” ziet 
verschijnen op je schermpje.
Dan hou je de WB-toets ingedrukt tot “Pre” knippert, je hebt dan een 
6-tal seconden om je camera te richten op het lichtgrijze kaartje.
Neem het kaartje zo beeldvullend mogelijk op, je hoeft zelfs niet scherp 
te stellen.
Druk de opnameknop in. Je krijgt op je schermpje de melding “Good” 
als de witbalans kon gemeten worden.
Je kan ook eerst een opname maken van het lichtgrijze kaartje en deze 
opname daarna selecteren binnen een preset.

Laat je camera op de preset staan.

Het is belangrijk dat je de witbalans VAST instelt op de zonet gemeten 
witbalans. Zelfs al kan je in de RAW bewerking de witbalans nog bijstellen, 
wanneer je een snelle, betrouwbare workflow wil, ben je beter af met een 
vaste witbalans.

Het kan namelijk gebeuren dat een sterk gekleurd onderwerp je 
automatische witbalans zodanig beïnvloedt dat je straks weer foto per 
foto  handmatig moet corrigeren.

Bij een vaste witbalans is dat niet het geval, je kan in één keer 10, 100, 
1000 foto’s corrigeren aan de hand van die éne referentie-opname.

Stap 5.

Deze stap is niet verplicht, maar wanneer je onder vaste lichtomstandigheden 
werkt zorgt hij er wel voor dat je straks alle foto’s die in dezelfde situatie 
genomen werden met één muisklik kan corrigeren.

Meet het licht, eventueel met behulp van een traditionele grijskaart.

Stel je camera in op Manueel (M)
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Stap 6.

Draai nu de ColorChecker Passport om en plaats de ColorChecker 
kleurenkaart zo naar de hoofdlichtbron dat er geen reflecties op de 
kleurvelden optreden.

Bij studio-opnames met modellen kan je aan het model vragen om 
de kaart ter hoogte van het gezicht te houden, uiteraard naar de 
hooflichtbron gekeerd.

Maak nu een opname waarbij de ColorChecker kaart minstens 10% van 
het beeld in beslag neemt. Alleen de ColorChecker is belangrijk, het 
andere kaartje dient enkel voor aanpassingen die op smaak gebaseerd 
zijn en wordt niet gebruikt bij het berekenen van het cameraprofiel.

Kijk even na of er geen “clipping” zit in het lichtste vlak van de grijstrappen 
(dit is geen wit!) en dat het donkerste vlak niet zwart is.
Pas desnoods de belichting aan en maak een nieuwe referentie-opname.

Stap 7.

Maak alle opnames die je wil maken, zonder de instellingen van de 
camera te veranderen!

Zolang je in dezelfde lichtomstandigheid werkt kan je probleemloos 
blijven fotograferen.

Als je camera ingesteld staat op automatische belichting (of 
diafragmavoorkeuze of sluitertijdvoorkeuze) zal je de kleuren toch 
kunnen corrigeren aan de hand van de referentie-opname, de belichting 
zal je wel foto per foto moeten nakijken en eventueel corrigeren.

De kaart is groot genoeg in beeld

vergelijk
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Stap 6.

Draai nu de ColorChecker Passport om en plaats de ColorChecker 
kleurenkaart zo naar de hoofdlichtbron dat er geen reflecties op de 
kleurvelden optreden.

Bij studio-opnames met modellen kan je aan het model vragen om 
de kaart ter hoogte van het gezicht te houden, uiteraard naar de 
hooflichtbron gekeerd.

Maak nu een opname waarbij de ColorChecker kaart minstens 10% van 
het beeld in beslag neemt. Alleen de ColorChecker is belangrijk, het 
andere kaartje dient enkel voor aanpassingen die op smaak gebaseerd 
zijn en wordt niet gebruikt bij het berekenen van het cameraprofiel.

Kijk even na of er geen “clipping” zit in het lichtste vlak van de grijstrappen 
(dit is geen wit!) en dat het donkerste vlak niet zwart is.
Pas desnoods de belichting aan en maak een nieuwe referentie-opname.

Stap 7.

Maak alle opnames die je wil maken, zonder de instellingen van de 
camera te veranderen!

Zolang je in dezelfde lichtomstandigheid werkt kan je probleemloos 
blijven fotograferen.

Als je camera ingesteld staat op automatische belichting (of 
diafragmavoorkeuze of sluitertijdvoorkeuze) zal je de kleuren toch 
kunnen corrigeren aan de hand van de referentie-opname, de belichting 
zal je wel foto per foto moeten nakijken en eventueel corrigeren.

Deze opname kan problemen geven 
in de Lightroom plug-in

omdat de kaart te klein is

vergelijk
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B. De Datacolor SpyderCheckr.

Stap 1.

Stel je camera in op RAW (eventueel met jpeg, maar dat is niet strikt 
nodig) - zie de uitleg in A.

Stap 2.

Stel je witbalans in op Automatisch (AWB) - zie de uitleg in A.

Stap 3.

Je kan de beide testkaarten omdraaien om zelf een witbalans te maken.

Stap 4.

Stel je camera in op “Handmatige witbalans” of Preset - zie uitleg in A.

Afhankelijk van je camera zal de werkwijze hier veranderen, zoek daarom 
in de handleiding van je eigen camera hoe je zelf een witbalans maakt.

Stap 5.

Deze stap is niet verplicht, maar wanneer je onder vaste lichtomstandigheden 
werkt zorgt hij er wel voor dat je straks alle foto’s die in dezelfde situatie 
genomen werden met één muisklik kan corrigeren.

Meet het licht, eventueel met behulp van een traditionele grijskaart.

Stel je camera in op Manueel (M) - zie uitleg in A
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Stap 6.

Draai nu de kleurenkaarten om en plaats de SpyderCheckr kleurenkaart 
zo naar de hoofdlichtbron dat er geen reflecties op de kleurvelden 
optreden.

Bij studio-opnames met modellen kan je aan het model vragen om 
de kaart ter hoogte van het gezicht te houden, uiteraard naar de 
hooflichtbron gekeerd.

Maak nu een opname waarbij de beide kleurenkaarten het beeld zo goed 
mogelijk vullen, maar zonder tot tegen de randen van het beeld te gaan.
Let op! BEIDE kleurenkaarten MOETEN volledig opgenomen worden!

Kijk even na of er geen “clipping” zit in het lichtste vlak van de grijstrappen 
(dit is geen wit!) en dat het donkerste vlak niet zwart is.
Pas desnoods de belichting aan en maak een nieuwe referentie-opname.

Stap 7.

Maak alle opnames die je wil maken, zonder de instellingen van de 
camera te veranderen!

Zolang je in dezelfde lichtomstandigheid werkt kan je probleemloos 
blijven fotograferen.

Als je camera ingesteld staat op automatische belichting (of 
diafragmavoorkeuze of sluitertijdvoorkeuze) zal je de kleuren toch 
kunnen corrigeren aan de hand van de referentie-opname, de belichting 
zal je wel foto per foto moeten nakijken en eventueel corrigeren.
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C. De QP Card.

Stap 1.

Stel je camera in op RAW (eventueel met jpeg, maar dat is niet strikt 
nodig) - zie uitleg in A.

Stap 2.

Stel je witbalans in op Automatisch (AWB) - zie uitleg in A.

Stap 3.

Maak de witbalans van de opname-omgeving aan de hand van een 
traditionele grijskaart of één van de bekende hulpmiddelen voor 
witbalans. 

Als je de QP Card 203 hebt (zie afbeelding), beschik je over een standaard 
grijskaart waarmee je de witbalans kan instellen en het licht meten.

Afhankelijk van je camera zal de werkwijze hier veranderen, zoek daarom 
in de handleiding van je eigen camera hoe je zelf een witbalans maakt.

Stap 4.

Deze stap is niet verplicht, maar wanneer je onder vaste lichtomstandigheden 
werkt zorgt hij er wel voor dat je straks alle foto’s die in dezelfde situatie 
genomen werden met één muisklik kan corrigeren.

Meet het licht, eventueel met behulp van een traditionele grijskaart.

Stel je camera in op Manueel (M) - zie uitleg in A.
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Stap 5.

Plaats de kleurenkaart naar de hoofdlichtbron, zo dat er geen reflecties op 
de kleurvlakjes optreden.

Bij studio-opnames met modellen kan je aan het model vragen om 
de kaart ter hoogte van het gezicht te houden, uiteraard naar de 
hooflichtbron gekeerd.

Maak nu een opname waarbij de kleurenkaart het beeld zo goed mogelijk 
vult, maar zonder tot tegen de randen van het beeld te gaan.

Best kan de kleurenkaart in de liggende stand opgenomen worden, met 
de grijstrappen aan de onderkant.

Kijk even na of er geen “clipping” zit in het lichtste vlak van de grijstrappen 
(dit is geen wit!) en dat het donkerste vlak niet zwart is.
Pas desnoods de belichting aan en maak een nieuwe referentie-opname.

Stap 6.

Maak alle opnames die je wil maken, zonder de instellingen van de 
camera te veranderen!

Zolang je in dezelfde lichtomstandigheid werkt kan je probleemloos 
blijven fotograferen.

Als je camera ingesteld staat op automatische belichting (of 
diafragmavoorkeuze of sluitertijdvoorkeuze) zal je de kleuren toch 
kunnen corrigeren aan de hand van de referentie-opname, de belichting 
zal je wel foto per foto moeten nakijken en eventueel corrigeren.
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