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Waarom is 
kleurbeheer

nodig?
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1.1. de realiteit

In het dagelijkse leven wordt vaak over kleuren gepraat:
de lucht is blauw
het gras is groen
paardenbloemen zijn geel
enzovoort…

Soms wordt een kleur iets genuanceerder omschreven:
de lucht is azuurblauw
het gras is… euh… grasgroen
de heuvels rond Siena zijn okergeel (in de zomer als het graan rijp is)

Maar er is geen enkele garantie dat we kleuren op dezelfde manier omschrijven 
of zelfs waarnemen. Iedere waarnemer “kleurt” de realiteit op zijn manier.

In de digitale reproductie worden kleuren samengesteld door bepaalde 
hoeveelheden van de basiskleuren met elkaar te mengen.

Ook hier kunnen we de kleuren met woorden omschrijven, maar ook hier geeft 
dat geen enkele garantie dat we over dezelfde kleur praten.
Erger nog, we menen ons een bepaalde kleur te kunnen herinneren, maar vaak 
speelt die herinnering ons parten.
En zo kan het gebeuren dat de weergave van (ik zeg maar wat) een ijsvogel 
voor de een exact lijkt terwijl de ander die als totaal verkeerd ervaart.

Wanneer het belangrijk is dat de kleuren die we digitaal reproduceren zo goed 
mogelijk overeenkomen met de realiteit – bijvoorbeeld bij modefotografie, 
productfotografie of reproductie van kunstwerken – dan is het absoluut 
noodzakelijk dat we steeds dezelfde taal spreken om kleuren te benoemen.
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kijk hoe de kleur voor elke waarnemer 
verandert en probeer te bepalen  

wanneer de kleuren juist zijn
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1.2. RGB (rood, groen, blauw)

Heel wat digitale apparaten produceren kleuren door rood, groen en blauw 
met elkaar te mengen.
Digitale beeldinformatie wordt heel vaak ook in de vorm van rood-, groen- en 
blauwwaarden vastgelegd.

We kunnen dus een kleur omschrijven met behulp van haar rgb-waarden:
deze kleur bestaat uit:  
50 niveau’s rood
170 niveau’s groen
20 niveau’s blauw

waarbij één niveau overeenkomt met 0,390625%.
(Er zijn in de digitale wereld 256 niveau’s mogelijk per kleur indien de 
kleurwaarde met 8 bits opgeslagen worden, reken zelf maar eens uit: 
2x2x2x2x2x2x2x2=?

Dat is makkelijk!

Maar wat blijkt? Elk apparaat spreekt zijn eigen taal!

Als we diezelfde rgb-waarden in een ander apparaat invoeren blijkt die kleur 
ineens een heel ander uitzicht te krijgen, dat kan je zien in het bijgaande 
voorbeeld.

Ik heb dezelfde waarden in een scanner, een compact foto-apparaat, een 
professioneel foto-apparaat, een goedkoop beeldscherm, een duurder 
beeldscherm, een printer met fotopapier een oud  digitaal labo en een nieuw 
digitaal labo ingevoerd.

Het resultaat is dat de kleur telkens vrij grondig afwijkt, ondanks dat de rgb-
waarden hetzelfde zijn.
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Dslr opname in Adobe RGB stand Digitaal labo Fuji Frontier op glanzend papier

Beeldscherm HP LP2475 Wide gamut Beeldscherm LG ips235 LED Dslr in raw via Adobe Camera Raw ontwikkeld

Epson printer op Ilford Classic Pearl

compacte camera of dslr in srgb

Digitaal labo Agfa D-lab 2 (verouderd) Vlakbed scanner Epson 4990 opzicht

R = 50
G = 120
B = 70

Kijk hoe de kleur op  
elk apparaat verandert  
en probeer te bepalen  

wanneer de kleur juist is.

Let op! 
Deze vergelijking is alleen goed te zien 

op een beeldscherm!
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1.3. CMYK

Als we dan diezelfde kleur gaan drukken praten we over een andere 
samenstelling: cyaan, magenta, geel en zwart, kortweg: cmyk (in Nederland: 
cmgz).

Ook hier zien we het fenomeen dat dezelfde kleurwaarde een ander 
uitzicht kan opleveren. Nochtans wordt in de drukkerijwereld cmyk vaak als 
kleurbeheer beschouwd. Niet dus!

En helemaal problematisch wordt het wanneer we op ons beeldscherm de 
kleuren in rgb gaan bekijken om ze daarna in cmyk te gaan (af )drukken.
Dan is het eindresultaat vaak ver verwijderd van het origineel.

Hoe ga je nu deze kleur terug goed krijgen? 
Hoe ga je bijcorrigeren?
Hoeveel tijd ga je verspillen om iets te krijgen dat een beetje op het origineel 
lijkt?

Dat is waarom kleurbeheer nuttig en nodig kan zijn.
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Drukwerk volgens de Coated Fogra 39 normAfdruk Epson 7000 op Permajet Mat papier via EFI Rip

Drukwerk volgens de norm Iso Coated V2Drukwerk op krantenpapier volgens de Iso normDrukwerk op de Roland 305 - 360 procent inktdekkingDrukwerk volgens de Uncoatd Fogra norm

Drukwerk volgens de Coated Fogra 27 norm Blurb fotoboeken gedrukt op de HP Indigo digitale drukpers

C = 100%
M = 0%
Y = 91%
K = 0%

kijk hoe de kleur op  
elk apparaat verandert  
en probeer te bepalen  

wanneer de kleur juist is
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Deel 2
Kleurruimtes
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2.1. Het begrip kleurruimtes

In de digitale wereld ontstaan kleuren altijd binnen een bepaalde kleurruimte. 
Die ruimte altijd beperkt (zie ook eerder: het begrip niveau’s).

In de reële wereld kunnen kleuren zeer helder zijn, hoe meer (zon)licht er is hoe 
helderder de kleuren zullen worden.
In de realiteit kunnen kleuren zeer donker zijn, hoe minder licht er aanwezig is, 
hoe donkerder de kleuren zullen zijn.

In de realiteit kunnen kleuren zeer verzadigd (sterk gekleurd) zijn. In sterk 
zonlicht zullen de kleuren sterk verzadigd lijken, terwijl bij een grijze hemel alle 
kleuren vlak en dof lijken.

In de realiteit kunnen kleuren naadloos in elkaar overgaan, we zien de 
verschillende tinten nooit duidelijk afgetekend. Wel kunnen we naast elkaar 
liggende tinten gemakkelijk van elkaar onderscheiden.

Hoe groot de kleurruimte in de realiteit is kan ik niet zeggen, misschien dat 
wetenschappers daar een antwoord op hebben? Vast staat alleszins dat elke 
waarnemer een ander aantal kleuren kan onderscheiden.

Er bestaan wetenschappelijke systemen die een omschrijving geven van 
het aantal kleuren en kleurtinten dat de gemiddelde waarnemer kan zien of 
onderscheiden, bijvoorbeeld: CIE Yxy.
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helderheid

verzadiging

tint

kijk hoe de helderheid, verzadiging en tint veranderen
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In de digitale wereld lopen we altijd tegen de beperkingen van de apparatuur 
aan.

Een digitale camera kan maar een beperkt gedeelte van de reële kleuren “zien”, 
omdat de camera niet alle helderheden en verzadigingen kan opnemen.

Een scanner kan maar een beperkt gedeelte van de aangeboden kleuren 
reproduceren, omdat de lichtbron in de scanner maar een beperkte lichtsterkte 
en een beperkte kleurweergave heeft.

Een beeldscherm kan maar een beperkt aantal kleuren tonen, we kunnen 
namelijk de lichtsterkte van het beeldscherm niet onbeperkt opdrijven, dat zou 
trouwens zeer slecht zijn voor onze ogen.

(Foto)papier weerkaatst in het beste geval ongeveer 98% van het opgestraalde 
licht, de gebruikte inkt slorpt ook nog een gedeelte op, waardoor we nooit de 
allerhelderste kleuren perfect kunnen reproduceren. Ook het licht waaronder 
de afdruk beoordeeld wordt beïnvloedt de kleurwaarneming.

Elk digitaal apparaat, elk digitaal medium heeft dus zijn eigen kleurbereik of 
kleurruimte. 
Binnen die ruimte worden alle kleuren samengesteld, hetzij met behulp van 
rood, groen en blauw hetzij met cyaan, magenta, geel en zwart.

Elk apparaat spreekt als het ware zijn eigen “dialect” en we weten uit de realiteit 
dat de ene bevolkingsgroep het vaak moeilijk heeft om het dialect van een 
andere groep goed te begrijpen.

In de voorbeelden hiernaast zie je een driedimensionele weergave van het 
aantal kleuren dat elk apparaat kan weergeven.

Daaronder zie je een tweedimensonele weergave van dezelfde kleurruimte, 
telkens vergeleken met het kleurbereik van de gemiddelde waarnemer. 
(CIE Yxy)
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Epson Perfection opzicht scanner Fuji Frontier digitaal labo HP Indigo digitale drukpers HP LP2475 wide gamut

Adobe RGB Agfa Dlab2 verouderd digitaal labo Coated Fogra 27 Coated Fogra 39

Elk apparaat, elk medium waarop een digitaal beeld gereproduceerd wordt heeft zijn eigen kleurruimte waarbinnen de kleuren kunnen gemaakt worden
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R220 Ilford classic pearl Iso Coated V2 Iso Uncoated Yellowish LG ips235 LED

Prophoto RGB Roland Coated Satin S7000 Permajet Mat sRGB

Elk apparaat, elk medium waarop een digitaal beeld gereproduceerd wordt heeft zijn eigen kleurruimte waarbinnen de kleuren kunnen gemaakt worden
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Apparaatonafhankelijke kleurruimtes

In theorie zou het makkelijker zijn om elkaar te begrijpen als iedereen een 
“standaardtaal” zou spreken, in Vlaanderen en Nederland zou dat het standaard 
Nederlands kunnen zijn, maar in de praktijk blijkt ook dat wel eens tegen te 
vallen.

Omdat RGB en CMYK geen betrouwbare kleuromschrijvingen opleveren 
moeten we kunnen beschikken over een “gemeenschappelijke kleurtaal”.

Er bestaan momenteel meerdere systemen, die hoofdzakelijk door de 
Commission Internationale d’Eclairage (CIE) in de loop der jaren werden 
ontwikkeld.

Er is echter één systeem dat vooral onze aandacht krijgt: het L*a*b*-systeem.

Deze wetenschappelijke kleurruime beschrijft een kleur aan de hand van drie 
parameters:

de L-as die de helderheid aangeeft, deze as gaat van 0 tot 100.

de a-as die de tint en de verzadiging aangeeft van magenta tot groen, deze as 
gaat van -a 127 tot +a 127

de b-as die de tint en de verzadiging aangeeft van geel tot blauw, deze as gaat 
van -b 127 tot +b 127.

Elke kleur kan exact omschreven worden door haar plaats ten opzichte van de 
drie assen.

Onze voorbeeldkleur die we eerder hadden samengesteld met RGB kunnen we 
nu omschrijven met haar L*a*b*-waarden:

L = 43
a = -51
b = +20
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De L*a*b*-kleurruimte is niet afhankelijk van één apparaat, het is een 
wetenschappelijke kleurruimte, die toelaat kleuren exact te omschrijven en 
zelfs met elkaar te vergelijken.

Het is die vergelijking die ons toelaat om te controleren in hoeveel kleuren 
“zichtbaar” van elkaar verschillen.

In het bijgaande voorbeeld zien we diezelfde groene kleur telkens in een 
andere kleurruimte. De RGB en/of cmyk-waarden veranderen per kleurruimte, 
maar de L*a*b*-waarde blijft (ongeveer) hetzelfde – indien deze kleur niet kan 
gereproduceerd worden door een bepaald apparaat wordt de dichtstbijzijnde 
L*a*b*-waarde genomen die wel gereproduceerd kan worden.

Als de kleur in één of andere kleurruimte afwijkt kunnen we die afwijking 
meten (of berekenen) met speciale software of apparatuur.
De afwijking wordt dan uitgedrukt in een ΔE waarde. (Delta E)

Er bestaan verschillende vormen van ΔE, die elk hun voor- en nadelen hebben. 
Maar het enige dat nu echt belangrijk om weten is, is dat hoe kleiner de ΔE 
waarde is, hoe kleiner het visuele verschil in kleur zal zijn.

En dat is nu net de bedoeling van kleurbeheer: de originele kleuren zo lang 
mogelijk intact houden en indien dit niet kan, dan proberen de kleinst 
mogelijke visuele afwijking te verkrijgen.

Wil dat nu zeggen dat we allemaal met L*a*b* moeten leren werken?
Neen, de software die we gebruiken om beelden te bewerken en te verwerken 
wordt verondersteld dat voor ons te doen, zonder dat we daar wakker van 
moeten liggen.

Je kan wel dankbaar gebruik maken van de L*a*b*-waarden om te controleren 
of je kleuren niet of weinig veranderen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Als we kleuren visueel gaan beoordelen, kan elke 
kleur een ander uitzicht krijgen wanneer ze in een andere omgeving terecht 
komt (donkere achtergrond <-> lichte achtergrond). Voor alle duidelijkheid: 
in kleurbeheer gaat het steeds over het geheel van het digitale beeld, we 
proberen steeds een visuele overeenkomst te krijgen tussen de weergave van 
het totale beeld op verschillende media en niet van elke kleur afzonderlijk!
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Elke kleur wordt beschreven aan de hand van 3 coördinaten:
L = helderheid

a = van groen (-) tot magenta (+)
b = van geel (-) tot blauw (+)
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Adobe RGB Coated Fogra 27 Coated Fogra 39 Agfa Dlab 2 - verouderd digitaal labo S7000 Permajet Mat

Fuji Frontier - digitaal labo HP Indigo - digitale drukpers HP LP2475 wide gamut beeldscherm Iso Uncoated Yellowish (kranten) LG ips235 LED beeldscherm

Prophoto RGB R220 Ilford Classic Pearl Roland305 Coated Satin 360% inktdekking sRGB Uncoated Fogra 29

Kijk hoe de kleur op de meeste apparaten ongeveer gelijk blijft, je ziet dat aan de L*a*b*-waarde.
Apparaten die de kleur niet juist kunnen weergeven gebruiken de dichtstbij liggende reproduceerbare kleur die zo weinig mogelijk visueel afwijkt.

Kijk ook hoe de RGB- of CMYK-waarde telkens verandert.
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Deel 3
Profielen

Let op! 

Om de interactieve elementen en videofragmenten 
te kunnen bekijken kan het nodig zijn om deze pdf 

te openen in Acrobat Professional of in Adobe Reader 
andere pdf readers kunnen beperkingen hebben.

Scan de QR code hiernaast  
om de originele pdf te downloaden.
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3.1. Het begrip profielen

Eerst wil ik even verduidelijken dat wanneer ik in deze cursus over 
profielen praat, dat ik daarmee kleurprofielen, beter gekend onder de 
naam ICC-profielen bedoel. De bestandsextensie kan .icc of .icm zijn, 
waarbij “icc” staat voor International Color Consortium en “icm” voor 
Internal Color Management.

Als je een eenvoudige definitie van een profiel wil hebben kan je stellen dat 
een profiel een tabel is waarin alle kleuren die een apparaat kan reproduceren 
beschreven worden met hun samenstelling (rgb of cmyk, naargelang het soort 
apparaat).

Natuurlijk is een profiel veel meer dan dat: een profiel zorgt er ook voor dat de 
kleuren van de ene kleurruimte naar de andere op de juiste manier “vertaald” 
worden en hoe deze vertaling gebeurt.

Maar de interne werking van een profiel is voor de gebruiker niet meteen 
relevant, de kleurbeheer software zorgt er wel voor dat alles netjes in de 
achtergrond gebeurt, zonder dat jij als gebruiker daar moet tussen komen of 
zelfs zonder dat de gebruiker er iets van merkt.

En toch is een basiskennis van profielen absoluut noodzakelijk, want zonder 
profielen is er geen kleurbeheer en kan je de kleuren van je prachtige opname 
niet op een voorspelbare en betrouwbare manier van het ene digitale apparaat 
naar het andere overzetten.

aan de hand van metingen van een aantal referentiekleuren 
wordt een profiel opgemaakt waarin beschreven wordt 

hoe een apparaat deze kleuren samenstelt

Onder Windows vind je de kleurprofielen in deze map:  
Systeemschijf (meestal C:)/Windows/System32/Spool/Drivers/Color

Op Mac zijn er twee mogelijkheden:
Systeemschijf (meestal Macintosch HD):Bibliotheek:Colorsync:Profiles
- in dit geval zijn de profielen beschikbaar voor alle gebruikers

Gebruikersnaam (van de aangemelde gebruiker):Bibliotheek:Colorsync:Profiles
- in dit geval zijn de profielen alleen beschikbaar voor de aangemelde gebruiker

<cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target1” Id=”c1681”>
    <cc:CreationDate>2012-07-

29T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
    <cc:DeviceColorValues>
     <cc:ColorCMYK 

ColorSpecification=”Unknown”>
      <cc:Cyan>0</cc:Cyan>
      <cc:Magenta>0</

cc:Magenta>
      <cc:Yellow>0</cc:Yellow>
      <cc:Black>0</cc:Black>
     </cc:ColorCMYK>
    </cc:DeviceColorValues>
    <cc:TagCollection Name=”Location”>
     <cc:Tag Name=”Column” 

Value=”0”/>
     <cc:Tag Name=”Page” Value=”1”/>
     <cc:Tag Name=”Row” Value=”0”/>
    </cc:TagCollection>
   </cc:Object>
   <cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target2” 

Id=”c1682”>
    <cc:CreationDate>2012-07-

29T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
    <cc:DeviceColorValues>
     <cc:ColorCMYK 

ColorSpecification=”Unknown”>
      <cc:Cyan>0</cc:Cyan>
      

<cc:Magenta>35.789462890722</cc:Magenta>
      <cc:Yellow>0</cc:Yellow>
      <cc:Black>0</cc:Black>
     </cc:ColorCMYK>
    </cc:DeviceColorValues>
    <cc:TagCollection Name=”Location”>
     <cc:Tag Name=”Column” 

Value=”0”/>
     <cc:Tag Name=”Page” Value=”1”/>
     <cc:Tag Name=”Row” Value=”1”/>
    </cc:TagCollection>
   </cc:Object>
   <cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target3” 

Id=”c1683”>
    <cc:CreationDate>2012-07-

29T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
    <cc:DeviceColorValues>
     <cc:ColorCMYK 

ColorSpecification=”Unknown”>
      <cc:Cyan>0</cc:Cyan>
      

<cc:Magenta>60.436227579353</cc:Magenta>
      <cc:Yellow>0</cc:Yellow>
      <cc:Black>0</cc:Black>
     </cc:ColorCMYK>
    </cc:DeviceColorValues>
    <cc:TagCollection Name=”Location”>
     <cc:Tag Name=”Column” 

Value=”0”/>
     <cc:Tag Name=”Page” Value=”1”/>
     <cc:Tag Name=”Row” Value=”2”/>
    </cc:TagCollection>
   </cc:Object>
   <cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target4” 

Id=”c1684”>
    <cc:CreationDate>2012-07-

29T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
    <cc:DeviceColorValues>
     <cc:ColorCMYK 

ColorSpecification=”Unknown”>
      <cc:Cyan>0</cc:Cyan>
      

<cc:Magenta>78.472567588224</cc:Magenta>
      <cc:Yellow>0</cc:Yellow>
      <cc:Black>0</cc:Black>
     </cc:ColorCMYK>
    </cc:DeviceColorValues>
    <cc:TagCollection Name=”Location”>
     <cc:Tag Name=”Column” 

Value=”0”/>
     <cc:Tag Name=”Page” Value=”1”/>
     <cc:Tag Name=”Row” Value=”3”/>
    </cc:TagCollection>
   </cc:Object>
   <cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target5” 

Id=”c1685”>
    <cc:CreationDate>2012-07-

29T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
    <cc:DeviceColorValues>
     <cc:ColorCMYK 

ColorSpecification=”Unknown”>
      <cc:Cyan>0</cc:Cyan>
      

<cc:Magenta>92.091797955457</cc:Magenta>
      <cc:Yellow>0</cc:Yellow>
      <cc:Black>0</cc:Black>
     </cc:ColorCMYK>
    </cc:DeviceColorValues>
    <cc:TagCollection Name=”Location”>
     <cc:Tag Name=”Column” 

Value=”0”/>
     <cc:Tag Name=”Page” Value=”1”/>
     <cc:Tag Name=”Row” Value=”4”/>
    </cc:TagCollection>
   </cc:Object>
   <cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target6” 

Id=”c1686”>
    <cc:CreationDate>2012-07-

29T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
    <cc:DeviceColorValues>
     <cc:ColorCMYK 

ColorSpecification=”Unknown”>
      <cc:Cyan>0</cc:Cyan>
      <cc:Magenta>100</

cc:Magenta>
      <cc:Yellow>0</cc:Yellow>
      <cc:Black>0</cc:Black>
     </cc:ColorCMYK>
    </cc:DeviceColorValues>
    <cc:TagCollection Name=”Location”>
     <cc:Tag Name=”Column” 

Value=”0”/>
     <cc:Tag Name=”Page” Value=”1”/>
     <cc:Tag Name=”Row” Value=”5”/>
    </cc:TagCollection>
   </cc:Object>
   <cc:Object ObjectType=”Target” Name=”Target7” 

Id=”c1687”>
    <cc:CreationDate>2012-07-

29T17:49:09+01:00</cc:CreationDate>
    <cc:DeviceColorValues>
     <cc:ColorCMYK 

ColorSpecification=”Unknown”>
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Er zijn twee belangrijke groepen van kleurprofielen:

3.2. Apparaatonhafhankelijke profielen.

Apparaatonafhankelijke profielen zijn profielen die niet door metingen van een 
apparaat werden opgemaakt.
Je kan ze ook “algemene” profielen noemen.

Meestal werden deze profielen vastgelegd op wetenschappelijke basis in een 
tijdperk waarin kleurbeheer nog praktisch onbestaande was.

Enkele van de meest bekende algemene profielen zijn:

3.2.1. sRGB (standaard RGB): 

Dit profiel werd destijds opgemaakt als omschrijving van de kleinste 
gemeenschappelijke kleurruimte.

Als je alle apparaten op sRGB zou afstemmen, dan zou je (theoretisch althans) 
altijd en overal voorspelbare kleuren krijgen.

Helaas gooi je met sRGB wel al heel wat van je kleuren weg, omdat er vaak 
kleuren zijn die niet passen binnen de sRGB klerurruimte. 
Het is dan onmogelijk om met kleurcorrecties deze kleuren terug te halen, net 
zoals je met een kapotte vouwmeter geen goeie metingen meer kan doen.

sRGB houdt ook geen rekening met de reële mogelijkheden van een digitaal 
apparaat.

Je kan dat zien in het voorbeeld hiernaast.

In de bovenste animatie zie je de kleurinhoud van een testafbeelding 
weergegeven als puntjes in een “wolk” (deze wolk ontstaat door de 
kleurwaarden van de originele kleuren in de L*a*b*  kleurruimte te 
projecteren).

In de onderste animatie zie je hoe deze kleuren staan binnen de sRGB 
kleurruimte, wanneer je de afbeelding roteert kan je zien dat er een aantal 
kleuren buiten het sRGB kleurbereik vallen. Deze kleuren worden “afgevlakt”, 
wat in veel gevallen kleurverlies en dus detailverlies oplevert.



©marc-en-ciel.be - menccolor.be 2012 - 2017

De kleuren die wel binnen de sRGB kleurruimte vallen zitten vaak dicht 
tegen de rand van de kleurruimte, dat heeft als gevolg dat sRGB niet veel 
correctiemogelijkheden biedt.

Wanneer je bijvoorbeeld een opname in sRGB maakt met een verkeerde 
witbalans en je probeert die witbalans binnen sRGB achteraf te corrigeren (in 
een gewoon fotobewerkingsprogramma, niet in een rawconvertor!) dan zal je 
zo goed als zeker meer kleuren weggooien, omdat je door de correctie van het 
witpunt alle kleuren in de ene of andere richting verschuift.

Dat kan als gevolg hebben dat er “banding” (bandvorming) of “Posterizing” 
(grote kleurvlakken zonder detail) in je opname kan verschijnen.

Daarom is het maken van een opname in de sRGB kleurruimte niet altijd 
verstandig.

Ook wanneer je een beeld inscant is sRGB niet meteen de meest aangewezen 
kleurruimte.

kijk hoe de kleuren van de originele opname 
zich verhouden tot de sRGB kleurruimte

Origineel Banding Posterizing
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3.2.2. Adobe RGB 

(meestal gevolgd door een jaartal, bijvoorbeeld: 1998)

Adobe RGB is een algemeen kleurprofiel dat een grotere kleurruimte heeft dan 
sRGB.

Dit kleurprofiel werd algemeen gebruikt als basisprofiel in de grafische 
industrie bij het scannen. Maar meestal werd het beeld meteen daarna 
omgezet naar CMYK.

Als we terug de vergelijking maken tussen het originele beeld (de wolk) en de 
kleurruimte Adobe RGB, dan zien we dat er nog heel weinig kleuren zijn die 
buiten het kleurbereik vallen, dat betekent dat er ook weinig detailverlies is.

We zien ook dat alle kleuren van de wolk verder van de rand van het 
kleurbereik liggen dan bij sRGB. Dat betekent dan weer dat we een grotere 
correctieruimte krijgen.

Bij opnames die in Adobe RGB gemaakt werden is het vaak nog perfect 
mogelijk om een verkeerde witbalans bij te sturen zonder via een rawconvertor 
te gaan.

Wil dat zeggen dat Adobe RGB de beste kleurruimte is?

Neen, niet meteen, we zullen later zien dat er nog andere, betere 
mogelijkheden zijn.

kijk hoe de kleuren van de originele opname 
zich verhouden tot de Adobe RGB kleurruimte



©marc-en-ciel.be - menccolor.be 2012 - 2017

3.2.3. Prophoto RGB

Dit is een “theoretisch” profiel dat tegenwoordig vooral opgang maakt in de 
digitale fotografie, vooral omdat het in de meeste raw-convertors als standaard 
kleurruimte gebruikt wordt.

In de vergelijking met onze originele opname (de wolk) zien we dat hier alle 
kleuren binnen de kleurruimte Prophoto RGB vallen.

Ook zien we dat er heel veel correctieruimte overblijft, waardoor we dus 
probleemloos kleur- en belichtingscorrecties kunnen uitvoeren zonder meteen 
een hoop van de originele kleuren weg te gooien.

Er zijn op dit ogenblik nog niet veel camera’s die kunnen opnemen in Prophoto 
RGB, maar wanneer je in RAW opneemt, kan je de opname altijd “ontwikkelen” 
in Prophoto RGB, wat al heel wat minder kleurverlies oplevert! In het volgende 
deel zullen we zien dat er nog een betere methode is.

3.2.4. Algemene CMYK-profielen

Ook binnen de grafische industrie bestaan er zulke algemene profielen, hoewel 
deze wel gebaseerd zijn op de realiteit, zijn ze niet afhankelijk van één apparaat 
en vertegenwoordigen ze het gemiddelde kleurbereik van het aangegeven 
drukprocédé.

De meest gekende zijn:

• Coated Fogra 27 of 39 voor vellenoffset op gestreken papier (couché)
• Uncoated Fogra 29 voor vellenoffset op niet getreken papier
• Webcoated Fogra 28 voor rotatiedruk op gestreken papier (couché)

Er zijn er nog meer specifieke CMYK-profielen voor andere drukprocédé’s. Al 
deze profielen hebben als kenmerk dat ze ongeveer hetzelfde kleurbereik 
hebben (CMYK) dat in bepaalde kleuren sterk kan afwijken van de RGB-
profielen.

kijk hoe de kleuren van de originele opname 
zich verhouden tot de Prophoto RGB kleurruimte
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Deel 4 A
Invoerprofielen 
voor scanners
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4.1.1. Het nut van scannerprofielen

Als we bij het scannen gebruik maken van de algemene kleurprofielen gaan we 
automatisch een aantal kleuren weggooien tijdens het scannen.

Vroeger (en waarschijnlijk nu nog) was het de gewoonte om in de 
drukwerkvoorbereiding meteen naar cmyk te scannen. Het resultaat was: 
kleurverlies al van bij de bron. Het was (en is) zeer moeilijk om de kleuren 
daarna weer goed te krijgen.

Vergelijk het met een schrijnwerker die met een kapotte vouwmeter een kast 
moet passend maken. Ofwel zullen zijn afmetingen nooit kloppen, ofwel moet 
hij via allerlei omwegen en berekeningen proberen toch een juist resultaat te 
halen.

Ook als fotograaf is het nuttig om te weten dat je met een kleine ingreep 
ontzettend veel tijd kan winnen. Hoe vaak heb je niet uren (of dagen) zitten 
corrigeren op dat ene groen dat uiteindelijk toch niet kan teruggehaald 
worden, omdat de kleurinformatie totaal ontbreekt.

Met een goed scannerprofiel is het grootste werk al gedaan. 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 ingescand worden.

Ik kan je garanderen dat kleurcorrecties een van de zeldzaamste opdrachten is 
die ik moet uitvoeren.

Een beeld ingescand met sRGB

Een beeld ingescand met een eigen scannerprofiel
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Als we even vergelijken wat de verschillende profielen met uw kleuren doen 
dan zien we het volgende:

• sRGB

Er wordt vaak verteld dat dit de beste kleurruimte is om te gebruiken, omdat je 
achteraf geen correcties meer hoeft te doen aan het contrast en de helderheid. 

Maar: je verliest er wel heel wat van je kleuren mee!

Als we gebruik maken van de standaard Colorchecker en we plaatsen de 
kleuren van deze colorchecker binnen de sRGB kleurruimte, dan zien we dat er 
een vrij groot aantal kleuren “verloren” gaan, dat wil zeggen, ze vallen buiten 
de kleurruimte en worden dus misvormd weergegeven. 

Je hoeft niet te proberen om die kleuren achteraf nog terug te krijgen, 
hoe meer je corrigeert, hoe meer je weggooit, want corrigeren wil zeggen: 
verschuiven binnen de kleurruimte en omdat er een aantal kleuren tegen de 
rand van de kleurruimte liggen ga je deze ook heel snel weggooien.

In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren staan 
tegenover de sRGB kleurruimte.

In de vergelijking onderaan zie je hoe de sRGB kleuren afwijken van de 
originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen gebruikt worden 

zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande ColorChecker kaart 
gemeten werden met de i1 Pro 2. 

Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de originele 
Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.

De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in 
Photoshop CS6.
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• Adobe RGB

In de grafische sector heel populair als bronprofiel, zeker bij scannen.

Ook hier zien we in de 3D projectie dat er enkele kleuren buiten de kleurruimte 
vallen, zij het minder dan bij sRGB.

Ook is er meer ruimte voor correctie, de meeste kleuren liggen ver genoeg van 
de rand van de kleurruimte om ze probleemloos te kunnen aanpassen.

Maar blijft het feit dat we een paar kleuren hebben weggegooid vanaf de bron.

In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren staan 
tegenover de Adobe RGB kleurruimte.

In de vergelijking onderaan zie je hoe de Adobe RGB kleuren afwijken van de 
originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen gebruikt worden 

zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande ColorChecker kaart 
gemeten werden met de i1 Pro 2. 

Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de originele 
Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.

De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in 
Photoshop CS6.
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• Prophoto RGB

Dit profiel wordt tegenwoordig vaak gebruikt in RAW-workflows (omwille van 
de reden die ik zo dadelijk zal uitleggen).

Wanneer we onze Colorchecker projecteren binnen de Prophoto RGB 
kleurruimte zien we dat alle kleuren mooi binnen deze kleurruimte vallen, er is 
geen enkele kleur weggegooid.

Als bijkomend voordeel zien we dat we heel veel correctieruimte hebben, 
mocht dat nodig zijn.

Het grootste nadeel blijft echter dat de kleuren niet helemaal juist 
weergegeven worden en als we ze juist willen krijgen hebben we weer heel 
wat werk, denk aan het tijd-en materiaalverlies.

In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren staan 
tegenover de Prophoto RGB kleurruimte.

In de vergelijking onderaan zie je hoe de ProphotoRGB kleuren afwijken van de 
originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen gebruikt worden 

zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande ColorChecker kaart 
gemeten werden met de i1 Pro 2. 

Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de originele 
Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.

De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in 
Photoshop CS6.
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• Het eigen scannerprofiel

Dit is de ideale situatie. 

Een scannerprofiel zorgt ervoor dat alle kleuren die de scanner kan weergeven 
zo juist mogelijk vastgelegd worden. 

Er zullen misschien nog kleuren zijn die buiten het kleurbereik vallen, maar die 
worden intelligent herberekend, zodat je het verschil niet meteen “ziet” (in een 
normale foto zijn de verschillen veel moeilijker te zien).

Wanneer je gebruik maakt van een aangepast scannerprofiel dan is je 
correctiewerk al meteen na het scannen voor het grootste deel gedaan.

Je kan je beeld daarna in Photoshop of Lightroom gemakkelijk bijsturen.

In de animatie bovenaan zie je hoe de originele ColorChecker kleuren staan 
tegenover de scanner kleurruimte.

In de vergelijking onderaan zie je hoe de ongecorrigeerde scannerkleuren 
afwijken van de originele ColorChecker kleuren.

NOTA:
De basis Lab-waarden die in de linkerhelft van de vergelijkingen gebruikt worden 

zijn de Lab-waarden zoals ze op de door ons gescande ColorChecker kaart 
gemeten werden met de i1 Pro 2. 

Het is dus mogelijk dat deze waarden niet exact overeen komen met de originele 
Lab-waarden zoals die door XRite opgegeven worden.

De Lab-waarden in de rechterhelft zijn de waarden die gemeten werden in 
Photoshop CS6.
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4.1.2 Hoe scannerprofielen maken?

Er zijn meerdere werkwijzen om een scannerprofiel te maken, van (relatief ) 
goedkoop tot duur.

De relatief goedkope methode om het zelf te doen is met de software van 
Silverfast. 

Dit bedrijf heeft goeie scansoftware voor heel wat oude en nieuwe 
scannermodellen.

Als je de scansoftware met it8 kaart aankoopt krijg je er een testkaart bij.

Het is heel eenvoudig om aan de hand van die testkaart een scannerprofiel te 
maken.

Een duurdere methode is via de profielsoftware XRite i1 Profiler.

Als je over een Colorchecker testkaart beschikt kan het ook goedkoper. Het 
volstaat dan die kaart, zonder enige vorm van kleurbeheer, in te scannen en 
het beeld naar ons op te sturen, wij maken dan voor jou een scannerprofiel.

In de vergelijking hiernaast zie je het resultaat van het scannen via een eigen 
scannerprofiel voor en na correctie in Photoshop.

De correctie bestaat enkel uit het juist zetten van het wit, het zwart en het 50% 
grijs met behulp van een aanpassingslaag voor curven.

Nu kunnen we verder aan de slag met onze scans. Omdat we over alle 
noodzakelijke kleurinformatie beschikken is de kans dat we nog kleuren 
weggooien erg klein.

Zie je dat je op deze manier ontzettend veel tijd wint?

Zelfs wanneer je scant voor drukwerk is dit de meest aan te bevelen werkwijze.
 
Omdat je alle kleuren zo onvervormd mogelijk binnenhaalt zal het omgezette 
resultaat het minste afwijken.

Lab-waarden vergelijking zonder correcties 
ingescand met scannerprofiel

Lab-waarden vergelijking na correctie van wit, zwart en middengrijs 
ingescand met scannerprofiel
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Deel 4 B
Invoerprofielen 

voor camera’s
opnemen
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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.

Opname in sRGB

Opname in raw - via cameraprofiel omgezet naar Prophoto 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.

Opname in Adobe RGB

Opname in raw - via cameraprofiel omgezet naar Prophoto RGB
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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...

Opname in raw - omgezet naar Prophoto RGB

Opname in raw - via cameraprofiel omgezet naar Prophoto RGB
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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)omstandigheden 
gemaakt werden te selecteren en de voorinstelling erop toe te passen. En klaar!

Gedaan met vele uren prutsen aan foto’s om de kleuren toch maar zo gelijkend 
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.

Opname in raw - omgezet naar Prophoto RGB

Opname in raw - via cameraprofiel omgezet naar Prophoto RGB
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Deel 4 C
Invoerprofielen 

voor camera’s 
maken en 
gebruiken
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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.
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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).



©marc-en-ciel.be - menccolor.be 2012 - 2017

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!



©marc-en-ciel.be - menccolor.be 2012 - 2017

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).



©marc-en-ciel.be - menccolor.be 2012 - 2017

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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