Echt voorkomen dat je foto’s gekopieerd worden kan je nooit, dat is het slechte nieuws. Je kan er
echter wel veel aan doen om dit te voorkomen, hoe, dat probeer ik je uit te leggen…
Ik werk zelf voor 99% in Lightroom en wanneer ik Photoshop gebruik is dat vanuit Lightroom en kom
ik na de bewerking in Photoshop altijd terug in Lightroom terecht.
In LR kan je via rechts klikken in het menu kiezen voor “exporteren”.
Je krijgt dan dit menu (ongeveer het kan verschillen van installatie tot installatie)

Hierbij zijn vooral de “Afbeeldingsgrootte”, “Metagegevens” en “Watermerken” van belang.
Plaats vooreerst nooit een bestand in het .tiff, .psd of .dng formaat op het internet, dit geeft
geen beter beeld enkel een veel groter bestand, enkel een .jpg- formaat is aan te raden.
Als je de afbeeldingsgrootte aanpast naar bv. “Lange rand” 15 cm gaat uw foto mogelijk wel
kleiner op FB verschijnen maar zal ze ook niet veel groter kunnen afgedrukt worden.
Wil men deze later toch gaan vergroten zal de instelling “Resolutie” roet in het eten gooien.
Door de lage resolutie is het beeld wel geschikt om op een scherm te bekijken maar voor
een verdere bewerking gaat het moeilijk worden.

Onder de tab “Metagegevens” geef ik altijd op “Alle metagegevens”. Hierdoor worden deze
gegevens in het beeld opgenomen. Deze kan je eenvoudig uitlezen wanneer je ergens een
digitale kopie van je foto zou vinden. Ze zijn wel aan te passen maar dan ga je al ver in de
“diefstal” van iemands werk.
Deze metagegevens kan je automatisch aan je beeld toevoegen bij het importeren. In het
Importmenu heb je rechts onder de tab “Toepassen tijdens het importeren” de optie
“Metagegevens”. Als je in dit menu kiest voor “Voorinstellingen bewerken” kom je in het
volgende (uitgebreide) menu.
Vooral de in het rood aangegeven gegevens zijn van belang, bekijk ook wel een keer de
andere opties, hier onderaan de afbeelding. Een duidelijke uitleg hierover krijg je in het boek
van Piet Van den Eynde “Lightroom 6/CC ontmaskerd” (isbn 9789082468502). Gans het boek
is trouwens een echte aanrader, net zoals de workshops van Piet neem ook een keer een
kijkje op https://photofactsacademy.nl/ je kan er zeer leerzame video’s vinden.

Nog een manier om je foto’s tegen kopiëren te beveiligen, misschien wel de makkelijkste is
het toevoegen van een watermerk.
Niet iedereen is er voor te vinden om zijn of haar naam, logo of email in een foto te plaatsen
maar soms breekt nood wet…
Hoe je dit doet in de exportmodule van Lightroom is niet eens zo moeilijk.
In het exportmenu zal je onder de tab “Watermerk” in het afrolmenu “Watermerk”
onderaan de keuze “Watermerken bewerken” vinden.
Dit brengt u in een nieuw menu met enkele leuke opties;

Naast een tekst zoals in dit voorbeeld kan je ook kiezen voor een grafisch watermerk, je zou
er bijvoorbeeld je eigen logo kunnen plaatsen.
De opties in dit menu vragen geen uitleg, het zijn enkel basis - opties voor tekstopmaak.
Onder de tab “Watermerkeffecten” krijg je nog enkele opties in verband met de plaatsing
van je watermerk.

Hopelijk helpen deze enkele tips je om met een geruster hart je foto’s aan het grote publiek
te tonen zonder schrik van plagiaat of misbruik van je eigen kunstwerken…

