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In dit digitale tijdperk worden er meer foto’s gemaakt dan ooit in het verleden.
Jammer is dat door het gemak van de moderne compact-camera’s zeer veel foto’s
worden gemaakt die niet verder komen dan het chipkaartje in het toestel.
Toch zijn er heel veel mogelijkheden om ook anderen van je foto’s mee te laten
genieten.
Ik zet hier eens op een rijtje wat zoal de mogelijkheden zijn.
De belangrijkste mogelijkheden zijn:
Punt 1 - 4
Bekijken vanaf de geheugenkaart op computer of TV
Punt 7 - 9
Bekijken vanaf een afdruk
Punt 10 - 11
Bekijken via Internet
Punt 5 en 12
Bekijken vanaf CD of DVD op TV
Punt 6
Heeft betrekking op je foto aanpassen.
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Je maakt de opname en bekijkt ze later alleen op het schermpje van je
camera.
Je kunt ook je camera aansluiten op computer of TV en de opnamen
bekijken.
Dit kan ook vanaf de losse geheugenkaart. Dikwijls heeft de TV, de DVDspeler of de computer wel een daarvoor geschikte cardreader.
Voor de computer zijn zeer bruikbare cardreaders al vanaf €10
verkrijgbaar.
Heb je een cardreader dan kun je je opnamen ook op de harde schijf van
je computer plaatsen.
Nu heb je veel mogelijkheden tot je beschikking.
Je kunt nu ook de fotobestanden op je geheugenkaart wissen, zodat er
weer ruimte is voor nieuwe opnamen.
Als eerste mogelijkheid kun je nu je foto’s op een CD of DVD branden.
Die CD of DVD kun je dan met je huiskamer DVD-speler afspelen om de
foto’s te bekijken.
Dikwijls zal de vertoonde kwaliteit tegenvallen, vooral bij wat onderbelichte
opnamen.
Je kunt de kwaliteit aanzienlijk verbeteren m.b.v. een z.g.
fotobewerkingsprogramma. Hiermee kun je de kwaliteit maar zeker niet te
vergeten het afbeeldingsverhouding corrigeren.
De meeste digitale camera’s maken de foto met een hoogte :
breedteverhouding van 3:4.
De meeste afdrukverhoudingen liggen op 2:3.
Als je je opname zelf van te voren af snijdt op de juiste afdrukverhouding
hou je beter in de hand wat er overblijft.
Klik om meer te weten over het verbeteren en op maat brengen op deze
site de optie FOTO’S / VIDEO-FOTO’S VERBETEREN.
Om je foto’s op papier aan derden te tonen zijn er verschillende manieren.
De meest eenvoudige is af laten drukken in de fotohandel of bij b.v. Hema,
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Blokker, Kruidvat e.d. . Als je daar met je geheugenkaart naar toe gaat
worden ze ter plaatse ingelezen en kun je de afdrukken meestal na een
dag of twee ophalen. Soms kun je er ook op wachten.
De prijzen kunnen liggen tussen 10 en 35 ct/st.
De kwaliteit is in het algemeen erg goed.
De mogelijkheden zijn ook zeer uitgebreid wat betreft formaat,
afdrukmateriaal en uitvoering.
Je kunt er zelfs complete albums bestellen, eventueel helemaal volgens
een eigen lay-out. Dat vraagt natuurlijk wel meer zelfwekzaamheid.
Je kunt je foto’s uiteraard ook zelf printen. Doe dat dan wel op speciaal
glanzend fotopapier van minstens 160gr./m². De kwaliteit en houdbaarheid
is echter aanzienlijk minder dan afgedrukte foto’s.
Wil je een fotoboek samen stellen dan is AlbumPrinter een aanrader.
Bij dat bedrijf kun je een programma downloaden waarmee je je album
naar eigen inzicht kunt samenstellen en bij hen af laten drukken.
De kwaliteit is erg goed.
Klik hier onder voor meer info.
http://www.albumprinter.com/nl/down.html
Ook internet staat tot je beschikking om foto’s te laten zien.
B.v. foto’s als bijlage bij een emailbericht verzenden. De hoeveelheid te
verzenden foto’s van behoorlijke kwaliteit is echter maar beperkt.
Een betere manier via internet is gebruik maken van een dienst als b.v.
Mijn Album.
( kijk hiervoor ook op deze site FOTO’S / VIDEO-FOTO’S VERZENDEN)
Bij Mijn Album kun je een serie foto’s in een eigen map opslaan en derden
op uitnodiging die foto’s laten bekijken.
Klik hier onder voor meer info.
http://www.mijnalbum.nl
Ook kun je die foto’s erg voordelig bij Mijn Album af laten drukken.
In punt 5 is al aangegeven dat je je foto’s op Cd of DVD kunt branden en
vervolgens op TV kunt bekijken.
Veel mooier is om een echte dia-show op je computer te maken met een
diashowprogramma.
Met een dergelijk programma kun je een diashow maken en die opleuken
met b.v. menu’s, beeldovergangen, teksten, spraak, muziek.
Een erg goed bruikbaar programma hiervoor is Foto’s Op CD & DVD van
Magix. Er zijn ook andere goede programma’s te koop.
Als laatste wil ik nog aangeven dat je ook een lievelingsfoto als
bureaubladachtergrond kunt instellen.

Tenslotte nog enige adviezen.
Verwijder je slechte en mislukte foto’s zo snel mogelijk na de opname.
Probeer thuis altijd even of je foto’s niet verbeterd kunnen worden in een
foto-bewerkingsprogramma. Dat is meestal dik de moeite waard.
Als je je foto’s op je harde schijf hebt staan plaats ze altijd nog even extra
in een aparte directorie voor je ze gaat bewerken. Loopt het bewerken niet
goed af dan kun je altijd opnieuw beginnen.
Bewaar ook altijd kopieën van je foto-bestanden buiten je computer, b.v.
op een CD, een DVD of externe harde schijf.
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Wil je afdrukken op papier bewaren of aan derden tonen, laat ze dan
afdrukken en ga ze niet zelf printen.

