Verzamelingstructuur = mapstructuur
De standaardmanier om verzamelingen te bewaren in Lightroom is om ze te rangschikken onder
Gewone verzamelingen en Slimme verzamelingen. Zo deelt Lightroom een nieuwe catalogus ook
in. Je kunt echter ook een andere rangschikking gebruiken, waardoor het gebruik van mappen in
je fotobeheer feitelijk overbodig wordt. Maak voor iedere map een Verzamelingset aan, met
dezelfde naam als de map. Gebruik dezelfde hiërarchie, dus maak een set binnen een set voor
een map binnen een andere map. Zet in die set vervolgens alle verzamelingen (Slimme en
Gewone) die alleen voor die specifieke map gelden, inclusief speciale verzamelingen, zoals
boeken en presentaties. Bovenaan in de set plaats je een Slimme verzameling ‘ Alle foto’s’
(inclusief een spatie voor die naam, zodat hij bovenaan komt te staan), die iedere foto zoekt die
in de desbetreffende map staat. Zo heb je de mappenstructuur zelf helemaal niet meer nodig!
Helemaal bovenaan zet je alle verzamelingen die voor meerdere mappen tegelijk gelden ook
weer in een eigen set ‘Alle foto’s’

Raw + jpeg
Sommige fotografen slaan hun foto’s in zowel raw- als jpeg-formaat op. De standaardinstelling
van Lightroom is dat de jpeg-bestanden in dit geval gewoon genegeerd worden. Ze worden niet
geïmporteerd. Als je wél beide versies wilt importeren, ga je onder de Voorkeuren van Lightroom
naar de tab Algemeen. Daar zie je bij de Importopties als onderste optie Jpeg-bestanden naast
raw-bestanden als aparte foto’s behandelen. Vink je die aan, dan importeert Lightroom de jpegbestanden wél.

Als je in raw én jpeg fotografeert, kan je handmatig aangeven dat Lightroom beide versies moet
importeren.

Kleur of zwart-wit?
Sommige foto’s doen het geweldig in zwart-wit; andere foto’s zijn typisch kleurenfoto’s. De
omzetting van kleur naar zwart-wit is uitgebreid te finetunen, en dat moet je zeker ook doen als
je een foto inderdaad in zwart-wit gaat gebruiken. Er is echter een handige shortcut om even
snel te spieken hoe een bepaalde foto het in zwart-wit zou doen. Als je in de Ontwikkelenmodule bent, druk je even op de V-toets om te kijken hoe de foto eruit zou zien met de
standaardomzetting van kleur naar zwart-wit. Druk nog een keer op de V-toets om weer terug te
keren naar kleur.

Even snel kijken hoe een foto het in zwart-wit zou doen? Druk op de V-toets.

Soft proof vergelijken (LR5)
Lightroom 4 had voor het eerst de mogelijkheid om een zogenaamde soft proof (een simulatie
van hoe de foto er op de afdruk zal uitzien) te maken. Lightroom 5 heeft een handige extra optie
gekregen. Als je soft proofing aanzet door in de Ontwikkelen-module onder het beeld
Elektronische proef aan te klikken, kan je de Y|Y-knop gebruiken om ditmaal geen voor/naversies naast elkaar te zetten, maar de proef zij aan zij met het gewone beeld. Zo kan je sneller
en beter zien welke kleuren veranderen als je de foto zou afdrukken.

Als je Elektronische proef (soft proof) aanzet, wordt de Y|Y-weergave een weergave van de proef
naast het origineel.

Adobe Lightroom wordt steeds vaker gebruikt door enthousiaste fotografen. Lightroom 4 is
nu enige tijd op de markt en de prijs is nog nooit zo laag geweest. Dit zorgt ervoor dat het
programma steeds toegankelijker wordt en niet alleen meer door de professionele
fotografen gebruikt wordt. Hieronder lees je 5 handige Adobe Lightroom tips die je kunt
toepassen bij het beheren en bewerken van je foto’s.
1. Meer dan twee foto’s tegelijk vergelijken
In de bibliotheekmodule van Lightroom is het mogelijk om twee foto’s naast elkaar te
vergelijken met de ‘Compare View’ (sneltoets C) functie. Soms heb je echter meerdere foto’s
van hetzelfde onderwerp gemaakt en wil je graag meer foto’s tegelijk bekijken, maar wel in
groter formaat dan de kleine previews. Met de ‘Survey View’ (sneltoets N) functie kun je eerst
een aantal foto’s selecteren en vervolgens tegelijk naast elkaar plaatsen. Doordat je nu
meerdere foto’s tegelijk kunt bekijken, is het eenvoudiger om de beste foto te kiezen. In de
onderstaande afbeelding worden vier foto’s weergegeven. De rode cirkel onderaan laat zien
waar de ‘Survey View’ functie te vinden is.

2. Bewerkingen synchroniseren
Een handige Lightroom functie die veel tijd kan besparen is het synchroniseren van
bewerkingen. Als je een fotoreeks gemaakt hebt die in dezelfde omstandigheden gemaakt
zijn en die dezelfde bewerkingen nodig hebben, is het niet nodig om alle bewerkingen voor
iedere foto opnieuw te doen. Je kunt de bewerkingen eerst op één foto toepassen en deze
bewerkingen vervolgens synchroniseren op de rest van de foto’s. De bewerkingen voer je uit
in de ontwikkelmodule van Lightroom. Na het bewerken ga je terug naar de
bibliotheekmodule en selecteer je de bewerkte foto samen met de rest van de foto’s waarop
de bewerkingen toegepast moeten worden. Klik rechts onderin op ‘Sync Settings’ en er opent
een nieuw scherm. In dit scherm kun je precies aangeven welke bewerkingen je allemaal wilt
synchroniseren.

3. Bestaande presets gebruiken
Soms is het leuk om te kijken wat de presets van Adobe Lightroom doen met je foto.
Standaard zitten er al tientallen presets in Lightroom welke je vanuit de ontwikkelmodule
(aan de linkerkant) kunt toepassen op je foto. Zit er geen leuke preset tussen? Kijk dan eens
rond op internet, want er worden veel gratis (en betaalde) presets aangeboden. Mocht je van
HDR houden dan is het HDR Look presetvan Matt Kloskowski een aanrader. Een Lightroom
preset installeren is ook erg eenvoudig. Boven alle geïmporteerde presets in Lightroom kun
je al een preview zien van de preset in de navigator. Zonder op de preset te klikken krijg je
dus al een indruk van het eindresultaat.

4. Originele foto vergelijken met bewerkte foto
Als je klaar bent met het bewerken van de foto wil je natuurlijk zien of de foto ook echt
beter is geworden dan het origineel. Dit kan eenvoudig in de ontwikkelmodule van
Lightroom door onder de foto op een knop te klikken met Y|Y. De originele foto wordt dan
naast de bewerkte foto gezet zodat je duidelijk het verschilt kunt zien. In de onderstaande
foto is de vergelijkingsweergave te zien en de vergelijkknop omcirkelt.

5. Witbalans aanpassen met de pipet
De witbalans van een RAW foto is eenvoudig aan te passen in Lightroom zonder dat de
kwaliteit van de foto beïnvloed wordt. Hiervoor vind je in de ontwikkelmodule twee
schuifbalken, namelijk kleurtemperatuur en tint. Door deze balkjes te verschuiven is het
mogelijk om de foto warmer of kouder van kleur te maken. Soms kan het lastig zijn om de
juiste balans te vinden en de pipet kan een handige en snelle oplossing zijn om de witbalans
goed in te stellen. Door met een pipet op een neutrale lichtgrijze kleur te klikken in je foto
wordt de witbalans van de foto aangepast. De pipet vind je links boven de twee schuifbalkjes
waar de witbalans aan te passen is. Door met de pipet op de foto te staan zie je direct een
uitvergroting verschijnen waar je goed kunt zien wat de kleur van de pixels is. Dit is in
onderstaande afbeelding te zien. Ook in dit geval is de navigator weer te gebruiken om het
resultaat te zien voordat je eenmaal klikt.

