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Omdat de ColorChecker Passport veruit de beste resultaten oplevert en 
het gemakkelijkste is in het gebruik, werk ik verder alleen nog met deze 
kaart.

(De DataColor SpyderCheckr werkt via het Adobe RGB profiel welke methode 
volgens mij al teveel kleurinformatie weggooit.)

Om goed kleur te kunnen corrigeren is het best om op zijn minst in 
Prophoto RGB te werken, of beter nog in Lab (meer daarover lees je 
verderop).

4.2.4. Een cameraprofiel aanmaken en gebruiken in Adobe® 
Lightroom® (vanaf versie 4).

Als je alle opnames van een sessie gemaakt hebt ga je de foto’s 
importeren in Lightroom (4 of 5).

Kijk even na of de Colorchecker Passport plugin goed geïnstalleerd werd 
voor je verder gaat. Als je de software na Lightroom hebt geïnstalleerd 
mag dat geen probleem zijn, anders kan je de plugin nog apart afhalen 
op de site van XRite.com

Het is niet noodzakelijk om de RAW-opnames om te zetten naar DNG, wil 
je echter toekomstgericht werken, is het wel aan te bevelen.
Je mag dus zelf kiezen.

Uiteraard is het mogelijk dat jouw RAW-formaat niet door de plugin 
ondersteund wordt, dan ben je toch nog verplicht de foto om te zetten 
naar DNG.

http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?ID=1257&Action=Support&SoftwareID=1063
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Na het importeren van de foto’s kom je in het onderdeel Bibliotheek.

Selecteer nu enkel het beeld waarop de testkaart staat.

Ga nu naar het menu Bestand > Exporteren met voorinstelling > 
ColorChecker Passport.
Staat dat er niet tussen? Dan moet je de plugin opnieuw installeren.

Er wordt nu een klein venstertje geopend, waarin je de naam van het 
profiel kan invullen.
Geef een duidelijk herkenbare naam.

BELANGRIJK! Profielen zijn vooral licht-afhankelijk! Je kan een profiel 
aanmaken voor een bepaalde lichtbron, bijvoorbeeld je studioflits, je 
kan daarna dat profiel opnieuw gebruiken telkens je dezelfde lichtbron 
gebruikt.

Linksboven in het Lightroom venster zie je de voortgang.

Als alles goed gaat krijg je de melding dat het profiel met succes gemaakt 
werd en dat je Lightroom moet afsluiten en terug opstarten, zodat het 
profiel kan ingelezen worden.

Het is belangrijk dat de testkaart groot genoeg afgebeeld wordt, anders 
kan het gebeuren dat Lightroom een foutmelding geeft.
In dat geval ben je verplicht om de opname in de software van 
ColorChecker Passport te openen en daar het profiel te maken (en dat 
werkt alleen met DNG!).
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Laat de referentiefoto geselecteerd staan in de bibliotheek en schakel nu 
over naar het onderdeel “Ontwikkelen”.

Zorg ervoor dat er geen enkele aanpassing wordt uitgevoerd!
Zet dus alle aanpassingen eerst op nul en sla dat op als de 
standaardinstelling voor Lightroom.

Je mag wel de witbalans bijsturen, indien nodig, klik daarvoor met 
het witbalans pipet op het derde vakje van links (= middengrijs = 50% 
helderheid).

Klik dan rechts het onderdeel “Camerakalibratie” open (de rest mag je 
dichtklikken).

Klik op “Profiel” en selecteer in het afrolmenu het cameraprofiel dat je net 
gemaakt hebt.
Staat het profiel er niet tussen? Misschien moet je dan Lightroom even 
afsluiten en terug opstarten.

Controleer ook of je wel degelijk met het RAW-bestand aan het werk bent.

Door onderaan in het hoofdvenster de optie “voor en na” in te schakelen 
kan je zien wat het cameraprofiel met je kleuren doet.

Je zal zien dat er bij de meeste camera’s een duidelijk verschil is.

Vanaf nu worden je kleuren zo realistisch mogelijk weergegeven.

Als dit het doel was, blijf je verder van de kleuren af.

Wens je echter nog verder aanpassingen uit te voeren, dan kan dat.

Helaas heeft Lightroom (voorlopig) nog geen mogelijkheid om de 
juistheid van de kleuren te controleren met behulp van kleurpipetten, 
daarvoor moet je toch nog via Camera Raw gaan (zie verder).
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Je kan nu deze ontwikkelinstellingen opslaan in een voorinstelling.

Klik op het plusteken (+) naast “Voorinstellingen” in het linker gedeelte 
van het Lightroom venster.

In het venster dat nu opent kan je de voorinstelling een naam geven.

Laat alle opties die reeds aangevinkt zijn gewoon aangevinkt staan - tenzij 
je nog andere aanpassingen hebt uitgevoerd, die niet op de overige foto’s 
mogen toegepast worden.
Klik dan op “Maken”

De voorinstelling verschijnt nu in het onderdeel 
“Gebruikersvoorinstellingen”.

Selecteer nu onderaan in het miniaturenvenster één voor één de foto’s die 
tijdens dezelfde opnamesessie gemaakt werden.
Klik op je eigen voorinstelling om deze op elke foto toe te passen, je zal 
zien dat de foto’s van uitzicht veranderen.

Alle foto’s die onder dezelfde lichtomstandigheid gemaakt werden kan je 
zo razendsnel corrigeren.
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Je kan ook de ontwikkelinstellingen kopiëren zonder een voorinstelling te 
maken.

Rechtsklik op de referentiefoto, ga dan naar het menu: 
Ontwikkelinstellingen > Instellingen kopiëren.

(Je kan ook de knoppen “Kopiëren” en “Plakken” gebruiken die onder de 
voorinstellingen staan).

Laat alle opties die reeds aangevinkt zijn gewoon aangevinkt staan - tenzij 
je nog andere aanpassingen hebt uitgevoerd, die niet op de overige foto’s 
mogen toegepast worden.
Klik dan op “Kopiëren”

Selecteer dan in het miniaturenvenster alle foto’s die moeten aangepast 
worden (enkel RAW of DNG!).

Rechtsklik op één van de foto’s (let op! niet links klikken!) en ga dan naar 
het menu: Ontwikkelinstellingen > Instellingen plakken.

De ontwikkelinstellingen worden dan op alle geslecteerde foto’s 
toegepast, je ziet langzaamaan het uitzicht van alle geselecteerde foto’s 
veranderen en er verschijnt rechtsonder in elke miniatuur een icoontje 
dat aangeeft dat er ontwikkelinstellingen werden toegepast.

Je kan op die manier 10, 100, 1000 of zelfs 10.000 foto’s op korte tijd 
“juist” zetten, zolang ze onder dezelfde lichtomstandigheden opgenomen 
werden.

NOTA: ontwikkelinstellingen zijn niet destructief,  
je kan ze altijd nog verwijderen zonder je foto te verknoeien!
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4.2.5. Een cameraprofiel aanmaken en gebruiken in Adobe® 
Camera Raw® vanaf versie 8.x (ook bruikbaar in eerdere 
versies).

Als je alle opnames van een sessie gemaakt hebt ga je de foto’s 
importeren via Adobe® Bridge®.

Kijk even na of je de Colorchecker Passport software goed geïnstalleerd 
hebt voor je verder gaat. 

Als je werkt via Camera Raw is het noodzakelijk om de RAW-opnames om 
te zetten naar DNG, op zijn minst de referentieopname met de testkaart. 
Voor de overige opnames van de sessie is het niet absoluut noodzakelijk.
Maar wil je toekomstgericht werken, dan kan je best alle RAW-opnames 
naar DNG omzetten.

Dat kan al bij het ophalen van de foto’s van de camera of geheugenkaart.

Wanneer je camera met de computer verbonden is, of je hebt de 
geheugenkaart in de kaartlezer geplaatst, kan je op het camera-
icoontje links boven in de toepassingsbalk van de Bridge klikken om de  
Fotodownloader te starten.

Zorg ervoor dat je het geavanceerde dialoogvenster selecteert 
(linksonder in de Fotodownloader op de knop klikken), zodat je zelf kan 
selecteren welke foto’s je gaat afhalen.

In het rechtergedeelte van het downloadervenster vink je de optie 
“Omzetten in DNG” aan. Er is GEEN kwaliteitsverlies!

In het linkergedeelte van het venster vink je de foto’s aan die je wil 
downloaden. Je mag de jpeg’s overslaan, want die heb je toch niet nodig. 
(je hoeft zelfs geen jpeg’s meer op te nemen als je in RAW werkt).

Klik op “Media ophalen”.

Het downloaden én het omzetten begint. Dat zorgt enigszins voor 
vertraging. Als je heel erg veel foto’s moet afhalen en je vindt die 
vertraging vervelend, haal dan eerst de referentiefoto af met de optie 
“Omzetten in DNG” aangevinkt en daarna de overige foto’s met die optie 
uitgevinkt.

Je kan ook achteraf vanuit Camera Raw één foto opslaan als DNG.
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Open nu de software van de ColorChecker Passport.

Je kan vanuit deze software via het menu File > Open op zoek gaan naar 
de referentiefoto, maar de andere methode is wat sneller:

Verklein het programmavenster van Adobe Bridge - in Windows kan je 
het programma naar de linkerkant van het beeldscherm slepen, zodat 
het slechts de helft van het beeldscherm vult - zorg ervoor dat je zowel 
Adobe Bridge als ColorChecker Passport kan zien.

Controleer ook even of in ColorChecker Passport de optie “DNG” actief is!

(Voor de optie “Dual Illuminant” heb je twee referentiefoto’s nodig, die 
onder verschillende lichtbronnen opgenomen zijn).

Zoek nu in Adobe Bridge de referentiefoto (de miniatuur indien je met de 
Filmstrip instelling werkt!) selecteer de foto door erop te klikken en hou 
de muisknop ingedrukt.

Sleep nu de foto in de ColorChecker Passport software, laat de muisknop 
pas los als je binnen het venster van ColorChecker bent en er geen 
verbodsteken zichtbaar is.

De software zoekt nu zelf de refrentiekaart op.
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Als de testkaart groot genoeg werd opgenomen zal ze volledig 
automatisch gevonden worden.

Is dat niet het geval, dan zal de software een waarschuwing geven. Je kan 
dan met behulp van het pijlgereedschap zelf de groene referentiepunten 
verslepen.
De vier punten moeten overeenkomen met de witte hoekjes.

Desnoods kan je inzoomen om het positioneren te vergemakkelijken.

Als de kleurvlakken herkend zijn klik je op “Create Profile”.

VERANDER IN GEEN ENKEL GEVAL VAN MAP!  
anders kan Camera Raw het profiel niet inlezen!

Geef het profiel een duidelijk herkenbare naam en klik op “Save”.

Nu moet je Adobe Bridge afsluiten en terug opstarten, zodat het nieuwe 
profiel kan ingelezen worden.
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Je kan nu ColorChecker Passport afsluiten en terugkeren naar Adobe 
Bridge.

Staat jouw Bridge in een andere taal en heb je het moeilijk om te volgen?
Ga even naar de Voorkeuren > Geavanceerd.  

Zet je taal op Nederlands, sluit de Bridge af en start ze terug op.

Selecteer in de Bridge de referentiefoto door er op te klikken.

Wanneer je dubbelklikt, opent eerst Photoshop en dan pas Camera Raw.
Om dit te vermijden kan je klikken op het diafragma-icoontje linksboven 
op de toepassingsbalk van de Bridge.

De referentiefoto wordt nu geopend in Camera Raw.

Zorg ervoor dat er geen enkele aanpassing op de foto wordt toegepast.
Je kan best eerst alle aanpassingen op nul zetten en dat dan opslaan als 
de standaardinstelling voor de Bridge.

Ga in het rechtergedeelte van het venster naar het onderdeel 
“Camerakalibratie” (het camera-icoontje).

Klik onder “Cameraprofiel” op de afrollijst naast “Naam:” en selecteer het 
zonet aangemaakte profiel.

Staat het profiel er niet tussen? 
Kijk dan na of je wel met een RAW-bestand aan het werk bent,  

sluit desnoods de Bridge even af en start ze terug op,  
zodat het profiel kan ingelezen worden.
En controleer ook even of het profiel wel  

in de juiste map werd opgeslagen (zie vorige pagina)
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Je kan tot slot de witbalans nog even controleren en verfijnen.

Selecteer in de gereedschapsbalk het eerste pipet van links (Witbalans).

Klik in de foto op het derde grijze vlak van links (= middengrijs = 50% 
helderheid).

De kleuren in je foto worden nu zo natuurgetrouw mogelijk 
weergegeven.

Als dit je doel was kan hoef je nu geen verdere aanpassingen uit te 
voeren.

Wil je nog verder verfijnen dan kan je de twee volgende onderdelen ook 
even doornemen, anders ga je meteen naar onderdeel 4.2.8.
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4.2.6. De kleuren verfijnen in de oudere versies van Adobe® 
Camera® Raw® (CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6)

Als de kleuren kritisch zijn en zo juist mogelijk moeten weergegeven 
worden, heb je in de oudere versies van Camera Raw niet erg veel 
mogelijkheden.

Je kan toch al een heel eind dichter bij de realiteit komen met de 
volgende werkwijze:

Selecteer in de gereedschapsbalk bovenaan het Kleurenpipet (het tweede 
pipet van links).

Plaats door te klikken met het pipet een meetpunt in het zwartste vlak, 
het middengrijs (derde van links) en het witste vlak.

Je krijgt bovenaan, onder de gereedschapsbalk, de kleurwaarden van de 
meetpunten te zien.

MAAR LET OP! Als Camera Raw in de verkeerde kleurruimte ingesteld 
staat, kunnen deze kleurnummers afwijken van de ideala kleurnummers.

Op de schermafbeelding staan de Lab-waarden, dat is nieuw voor Camera 
Raw 8.x (CC).

Om de kleurruimte op Prohoto RGB in te stellen klik je onderaan in het 
venster op de blauw onderstreepte hyperlink.
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(de mogelijkheden die hier getoond worden zijn mogelijk niet 
beschikbaar in heel oude versies van Camera Raw!)

Stel de kleurruimte in op Prophoto RGB.
De keuze tussen 8 en 16 bits is aan jou.

Je krijgt niet meer kleuren, maar wel een juistere kleuromzetting in 16 
bits, maar sommige Photoshop filters kunnen niet toegepast worden op 
16-bits beelden.

Klik op OK om terug te gaan naar het hoofdvenster van Camera Raw.

Om nauwkeurige aanpassingen te kunnen uitvoeren,  
zonder verlies van beeldinformatie  

is het absoluut nodig om in de Prophoto RGB kleurruimte te werken.

Later kan je de foto’s omzetten (converteren) naar eender welke andere 
kleurruimte met een minimaal verlies.

De kleurwaarden die nu volgen zijn de kleurwaarden voor Prophoto RGB.

Stel je belichting zo bij dat de waarden voor RGB zo kort mogelijk bij 35 
liggen. De waarde voor blauw mag 33 zijn (stel desnoods de witbalans 
bij).

Schakel over naar het onderdeel Kleurtintcurve en kijk of zowel de 
parametrische als de puntcurve lineair zijn, zet ze desnoods beide op 
Lineair via het afrolmenu naast “Curve”.

Kies het onderdeel “Punt”.
Klik in het midden van de diagonale lijn om een controlepunt te plaatsen 
op de curve.
Sleep het punt nu schuin naar beneden zodat de waarden van het tweede 
meetpunt (middengrijs) zo kort mogelijk bij 100 liggen.

Controleer de waarde van meetpunt 1 en 2 en versleep de uiterste punten 
van de curve zo dat het donkerste gedeelte zo kort mogelijk bij de 
waarden van daarnet ligt en het helderste punt zo kort mogelijk bij 241 
(blauw mag 239 zijn). 

Probeer de waarden zo precies mogelijk te krijgen. Nu worden de kleuren 
nog preciezer weergeven (maar het kan nog exacter in Camera Raw 8.x).
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4.2.7. De kleuren verfijnen in de nieuwste versies van 
Adobe® Camera® Raw®  vanaf versie 8.x (CC)

Wil je de kleuren zo natuurgetrouw 
mogelijk, dan heb je in de nieuwste 
versie van Camera Raw (versie 8.x of 
CC) de nodige mogelijkheden.

Om te beginnen moet je de 
kleurruimte in Lab zetten, omdat Lab 
een wetenschappelijke kleurnotatie 
is kunnen we er zeker van zijn dat 
onze kleur visueel juist (of bijna juist) 
is als de Lab-waarde overeenkomt 
met het origineel (of zo goed 
mogelijk overeenkomt).

Klik in het Camera Raw venster 
onderaan op de onderstreepte 
hyperlink.

Je komt in het venster 
“Werkstroomopties”.

Selecteer in de afrollijst naast 
“Ruimte” de optie: ProphotoRGB.

Je kiest bij voorkeur voor 16 bits.

Je krijgt niet meer kleuren, maar 
wel een juistere kleuromzetting in 
16 bits, maar sommige Photoshop 
filters kunnen mogelijk niet 
toegepast worden op 16-bits 
beelden.

Klik dan op OK om terug te gaan 
naar het hoofdvenster van Camera 
Raw.
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Om exacte kleurcorrecties te 
kunnen uitvoeren kan je beter de 
waarden aflezen in L*a*b* - dit zijn 
wetenschappelijke waarden.

Als twee Lab-waarden hetzelfde 
zijn, is de kleur hetzelfde wanneer 
ze onder dezelfd elichtbron 
waargenomen wordt.

Klik met de rechter muisknop 
(secundaire klik of option-klik op 
mac) binnen het histogram venster.

Vink de optie: “Lab-kleuraflezingen 
tonen” aan.
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Ga naar het onderdeel “Standaard” 
(het diafragma-icoontje).

Zorg ervoor dat alle schuivers die 
met belichting te maken hebben op 
nul staan.
Controleer ook of er in de andere 
onderdelen geen onnodige 
aanpassingen actief zijn!

Sla eventueel deze instelling op als 
nieuwe standaardinstelling voor 
Camera Raw.

De aanpassingen die volgen hebben 
enkel zin als er geen enkele andere 
aanpassing actief is.

De witbalans mag blijven staan zoals 
ze stond, we passen die straks aan.
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Ga naar het onderdeel 
“Camerakalibratie” (het camera-
icoontje).

Kijk of er geen cameragebonden 
cameraprofiel actief is!

Moderne camera’s hebben 
een aantal instellingen die als 
cameraprofiel op te roepen zijn om 
op die manier analogie film na te 
bootsen.

Controleer ook hier of alle schuivers 
op nul staan.
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Klik op het afrolmenu dat naast 
“Naam:” verschijnt en klik op 
de naam van het cameraprofiel 
dat je eerder met behulp van de 
ColorChecker Passport software 
gemaakt hebt.
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Ga nu terug naar het onderdeel 
“Standaard”.

Klik bovenaan in de balk met 
gereedschappen op het eerste pipet, 
de “Witbalans”.
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Klik met dit pipet in het derde 
donkerste grijze vlakje, boven het 
gele kleurvlakje.

Dit vlakje is het “midden grijs”, het is 
het meest aangewezen vakje om je 
witbalans juist te zetten.

Je kan onder het histogram de Lab-
waarde aflezen van dit vlakje.
Na het klikken met het witbalans 
pipet, moeten de a- en b-waarde nul 
zijn (een afwijking van 1 is ook nog 
aanvaardbaar).
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Klik nu bovenaan in de 
gereedschapsbalk op het tweede 
pipet, met het cirkeltje en kruisje.

Klik in het midden van elk grijs vlakje 
om een meetpunt aan te brengen.

Je kan een meetpunt verplaatsen 
door er met het pipet in te gaan, 
zodra de muisaanwijzer in een 
verplaatskruisje verandert druk je 
de linker muisknop in, hou hem 
ingedrukt en versleep het meetpunt. 
Als het meetpunt op de juiste plaats 
staat, laat je de muisknop los.

Je kan een meetpunt verwijderen 
door er met het pipet in te gaan 
en de alt-toets in te drukken, de 
muisaanwijzer verandert in een 
schaartje.
Hou de alt-toets ingedrukt terwijl je 
met de linker muisknop klikt om het 
meetpunt te verwijderen.
Laat daarna de alt-toets en de 
muisknop los.
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Voor elk meetpunt dat je 
aangebracht hebt verschijnt 
er bovenaan, onder de 
gereedschapsbalk, een Lab-waarde.

Voor de grijsvlakken is enkel de 
L-waarde (= helderheid) belangrijk.

Het vlakje met het midden grijs 
moet een L-waarde van 50 of 51 
hebben, (de échte waarde ligt 
daartussen, maar kan je in Camera 
Raw niet instellen).

Je kan deze waarde bereiken door de 
schuiver “Belichting” aan te passen. 
Doe dit zo nauwkeurig mogelijk.

Alle andere schuivers laat je op nul 
staan.
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Ga nu naar het onderdeel 
“Kleurtintcurve” en kies daar het 
onderdeel “Punt”.

Klik in het midden van de curve om 
een punt aan te brengen, let op, als 
je de muisknop verplaatst onder het 
klikken, verandert de waarde van het 
meetpunt!

Je kan deze waarde terug juist zetten 
door onder de curve de waarden van 
“Invoer” en “Uitvoer” terug op 128 te 
zetten.

Controleer ook steeds de Lab-
waarde bovenaan om er zeker van te 
zijn dat die niet veranderd is.
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Klik nu helemaal onderaan in de 
curve op de punt die in de linker 
benedenhoek staat.
Hou de muisknop ingedrukt en 
versleep de punt verticaal tegen 
de rand van het venster (!) zachtjes 
naar boven, tot de L-waarde van het 
meetpunt in het zwarte vlak tussen 
de 19 en 20 ligt.

Je mag alleen verticaal tegen de 
rand van het venster slepen! Als je 
horizontaal of diagonaal sleept, gooi 
je kleurtinten weg!
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Klik nu helemaal bovenaan in de 
curve op de punt die in de rechter 
bovenhoek staat.
Hou de muisknop ingedrukt en 
versleep de punt horizontaal tegen 
de rand van het venster (!) zachtjes 
naar links, tot de L-waarde van het 
meetpunt in het witte vlak tussen de 
96 en 97 ligt.

Je mag alleen horizontaal tegen de 
rand van het venster slepen! Als je 
verticaal of diagonaal sleept, gooi je 
kleurtinten weg!
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Klik nu op de curve, ongeveer in het 
midden tussen het witte punt en het 
midden grijs, je kan de witte hulplijn 
gebruiken als referentie.
Hou de muisknop ingedrukt en 
versleep de punt horizontaal een 
klein beetje naar rechts, tot het  
L-waarde van meetpunt 4 rond de 67 
en de L-waarde van het meetpunt 5 
rond de 82 ligt.

Je mag alleen horizontaal slepen! 
Als je verticaal of diagonaal sleept, 
veranderen de waarden te sterk!

BELANGRIJK! Controleer of de 
waarde van het zwarte vlak nog 
steeds tussen 19 en 20 ligt. Stel de 
waarde desnoods bij door het punt 
onderaan links in de curve een klein 
beetje verticaal te verschuiven.

Controleer nog een keer of alle 
meetpunten hun juiste L-waarde 
hebben! Je hebt nu in enkele 
eenvoudige stappen de belichting 
en het contrast van de refrentiefoto 
juist gezet.

Je kan er uiteraard weer voor kiezen 
om hier te stoppen.

Maar als de kleuren écht juist 
moéten zijn, gaan we nog een stapje 
verder.
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Verplaats nu 5 van de 6 meetpunten 
naar de kleurvlakjes die onder de 
grijze vlakjes liggen.

Schuif met het pipet over elk 
punt tot het pipet verandert in 
een verplaatskruis. Druk dan de 
muisknop in en sleep het punt 
naar het midden van het gewenste 
kleurvlak. Laat dan de muisknop los.

Er is geen schuiver voor cyaan 
beschikbaar in Camera Raw, je hoeft 
dan ook geen meetpunt op het 
cyaan kleurvlakje te plaatsen.

Je kan het overtollige meetpunt 
wegknippen - hiervoor druk je de 
alt-toets in schuif je het pipet over 
het meetpunt, het pipet verandert 
in een schaartje.  Hou de alt-toets 
ingedrukt en klik met de linker 
muisknop op het meetpunt. Laat 
daarna de alt-toets los.
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Je ziet dat de Lab-waarden 
bovenaan, onder de 
gereedschapsbalk veranderen.

Schakel in de rechterkolom over naar 
het onderdeel KVL/Grijswaarden.
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Hoewel in mijn voorbeeld de 
meetpunten niet in de juiste 
volgorde staan, geef ik je toch de 
raad om steeds de aanpassingen in 
deze volgorde uit te voeren:

Blauw
Groen
Rood
Geel
Magenta

Pas de aanpassingen ook steeds in 
deze volgorde toe:

Verzadiging
Kleurtoon
Luminantie (indien echt nodg)

De aanpassingen zoals hier 
toegepast zijn niet absoluut! Ze 
kunnen per afbeelding variëren!

Wees voorzichtig met aanpassingen! 
Verschuif de verschillende schuivers 
zo weinig mogelijk en controleer 
steeds de Lab-waarden van het 
overeenkomende meetpunt 
bovenaan.

De hier opgegeven waarden zijn de 
algemene (afgeronde) waarden zoals 
die door XRite, de makers van de 
ColorChecker, opgegeven zijn.
Een afwijking van +/- 1 punt in elke 
waarde is toegestaan.

WIl je de exacte waarden van jouw 
ColorChecker (Passport) kennen, 
dan kan je die steeds bij mij laten 
opmeten.
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De ideale afgeronde Lab-waarde van 
Blauw is:

L: 29
a: 14
b: -50
Een afwijking van +/-1 in elke 
waarde is toegestaan.

Camera Raw toont geen cijfers na de 
comma, daarom worden de waarden 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
gehele getal.

Ik heb hier de volgende 
aanpassingen uitgevoerd:

Verzadiging Blauwe tinten
Kleurtoon Blauwe tinten

Doe de aanpassingen steeds 
in kleine stapjes en schakel 
voortdurend tussen Kleurtoon en 
Verzadiging, tot de juiste waarden 
bereikt zijn.

Pas de Luminantie altijd als laatste 
aan en dan nog enkel indien nodig.
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De ideale afgeronde Lab-waarde van 
Groen is:

L: 55
a: -38
b: -31
Een afwijking van +/-1 in elke 
waarde is toegestaan.

Camera Raw toont geen cijfers na de 
comma, daarom worden de waarden 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
gehele getal.

Ik heb hier de volgende 
aanpassingen uitgevoerd:

Verzadiging Groene tinten
Luminantie Groene tinten

Doe de aanpassingen steeds 
in kleine stapjes en schakel 
voortdurend tussen Kleurtoon en 
Verzadiging, tot de juiste waarden 
bereikt zijn.

Pas de Luminantie altijd als laatste 
aan en dan nog enkel indien nodig.
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De ideale afgeronde Lab-waarde van 
Rood is:

L: 42
a: 53
b: 28
Een afwijking van +/-1 in elke 
waarde is toegestaan.

Camera Raw toont geen cijfers na de 
comma, daarom worden de waarden 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
gehele getal.

Ik heb hier de volgende 
aanpassingen uitgevoerd:

Verzadiging Rode tinten
Kleurtoon Rode tinten
Luminantie Rode tinten

Doe de aanpassingen steeds 
in kleine stapjes en schakel 
voortdurend tussen Kleurtoon en 
Verzadiging, tot de juiste waarden 
bereikt zijn.

Pas de Luminantie altijd als laatste 
aan en dan nog enkel indien nodig.
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De ideale afgeronde Lab-waarde van 
Geel is:

L: 82
a: 4
b: 80
Een afwijking van +/-1 in elke 
waarde is toegestaan.

Camera Raw toont geen cijfers na de 
comma, daarom worden de waarden 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
gehele getal.

Ik heb hier de volgende 
aanpassingen uitgevoerd:

Verzadiging Gele tinten
Luminantie Gele tinten

Doe de aanpassingen steeds 
in kleine stapjes en schakel 
voortdurend tussen Kleurtoon en 
Verzadiging, tot de juiste waarden 
bereikt zijn.

Pas de Luminantie altijd als laatste 
aan en dan nog enkel indien nodig.
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De ideale afgeronde Lab-waarde van 
Magenta is:

L: 52
a: 50
b: -15
Een afwijking van +/-1 in elke 
waarde is toegestaan.

Camera Raw toont geen cijfers na de 
comma, daarom worden de waarden 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
gehele getal.

Ik heb hier de volgende 
aanpassingen uitgevoerd:

Verzadiging Magenta tinten
Kleurtoon Magenta tinten
Luminantie Magenta tinten

Doe de aanpassingen steeds 
in kleine stapjes en schakel 
voortdurend tussen Kleurtoon en 
Verzadiging, tot de juiste waarden 
bereikt zijn.

Pas de Luminantie altijd als laatste 
aan en dan nog enkel indien nodig.
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DISCLAIMER

De exactheid van de kleuren is afhankelijk van de nauwkeurigheid die je 
aan de dag legt.

Uiteraard ga je hierin zo ver als je zelf wil.

Wanneer de juistheid van de kleur niet al te kritisch is, haal je met de 
aanpassing van de grijswaarden zeer goed resultaat.

De meeste kleuren zullen visueel zeer sterk overeenkomen met de 
realiteit.

Wanneer de juistheid wel heel erg kritisch is (mode, productfotografie, 
reprofotografie), dan loont de uitgebreide werkwijze zeker de moeite, 
omdat je daar de best haalbare benadering van de realiteit krijgt.

LET OP! Er wordt in dit gedeelte niet gesproken over SMAAKgebonden 
aanpassingen.
Het eerste en belangrijkste doel is: de kleuren in overeenstemming 
krijgen met de realiteit (wat je met geheugenwerk niet klaar krijgt).

Pas daarna kunnen we over smaak gaan praten of desnoods discussiëren.
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4.2.8. De ontwikkelinstellingen van Camera Raw toepassen op 
grote aantallen foto’s.

Als alle noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd zijn kan je deze opslaan in  
een nieuwe voorinstelling.

Ga in het rechtse gedeelte van het venster naar het onderdeel 
“Voorinstellingen” (het icoontje met de schuivers).

Klik op het omgekrulde blaadje onderaan rechts (naast het vuilnisbakje) 
om een nieuwe voorinstelling te maken.

Je krijgt een nieuw venster “Nieuwe voorinstelling”, waarin je zelf kan 
kiezen welke aanpassingen moeten opgeslagen worden.

Geef de voorinstelling een duidelijk herkenbare naam.

Je kan gerust alles wat aangevinkt is aan laten staan, tenzij je 
aanpassingen hebt uitgevoerd die niet op elke foto mogen toegepast 
worden.

Klik op OK.

In het onderdeel “Voorinstellingen” zie je nu de naam van de zonet 
gemaakte voorinstelling staan.

De volgende keer dat je een foto opent, die onder dezelfde 
omstandigheden opgenomen werd, kan je deze voorinstellingen meteen 
toepassen.

Sluit Camera Raw af door op de knop “Gereed” te klikken. 
De ontwikkelinstellingen worden samen met de referentiefoto 
opgeslagen in een apart bestand (dat je desnoods kan verwijderen).
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Je komt terug in de Bridge.

Selecteer de referentiefoto door er op te klikken (normaal gezien staat ze 
nog geslecteerd als je uit Camera Raw komt).

Rechtsklik op de foto en ga naar het menu: Instellingen Ontwikkelen > 
Instellingen Kopiëren.

Selecteer nu alle foto’s die tijdens dezelfde sessie (of onder dezelfde 
lichtomstandigheden) opgenomen werden.

Rechtsklik op één van de geselecteerde foto’s (niet links klikken!) en ga 
naar het menu: Instellingen Ontwikkelen > Plakken.

Omdat je de instellingen opgeslagen had in Camera Raw kan je ook 
gewoon alle foto’s selecteren, rechtsklikken en in het menu: Instellingen 
ontwikkelen klikken op de naam van de zonet gemaakte instelling.

NOTA: Wanneer je later opnames maakt onder dezelfde 
lichtomstandigheden, kan je deze voorinstelling (en het daaraan 
gekoppelde profiel) opnieuw gebruiken, op voorwaarde dat de belichting 
en de witbalans ook hetzelfde waren.

Je ziet dat alle foto’s nu rechts boven een icoontje krijgen dat aangeeft 
dat er een ontwikkelinstelling werd toegepast.

Je kan via de rechtermuisknop en het menu Instellingen ontwikkelen > 
Instellingen wissen, deze ontwikkelingen verwijderen, zonder de foto te 
verknoeien.

Op deze manier kan je 10, 100, 1000, 10.000 foto’s die onder dezelfde 
lichtomstandigheden opgenomen werden in één keer corrigeren, wat 
voor reportage-, product- of studiofotografie een enorme tijdswinst 
oplevert.
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