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Als je deze pagina overslaat, heb je daar de rest …

(1) Oké, het is mogelijk dat ik de kop een beetje overdreven heb … als list om je deze
korte inleiding te laten lezen, maar alleen omdat het goed voor je is. En, technisch gezien,
is het voor ons beiden goed, want als je dit overslaat heb je misschien geen idee hoe
dit boek is opgezet. Het is namelijk vanwege een aantal redenen anders van opzet dan
andere boeken, met als eerste verschil dat andere boeken geen list verzinnen om je de
inleiding te laten lezen. Maar in dit geval had ik geen keus (en ik voel me er enigszins
slecht over, althans, toch een beetje), omdat (a) ik wil dat je zoveel mogelijk uit dit boek
haalt en (b) jij er zoveel mogelijk uit wilt halen, want je hebt er (daar ga ik tenminste van
uit) voor betaald. Het is dus voor ons beider bestwil. Hoe dan ook, zo gebruik je dit boek:
Lees het niet in de bestaande volgorde. Zo’n boek is het niet. Het is meer een ‘ik kan niet
verder, ik heb hulp nodig’-boek. Dus als je in Photoshop aan het werk bent en je wilt nu
weten hoe een bepaald ding in zijn werk gaat, pak je het boek, ga je naar het hoofdstuk
waar het vermoedelijk is te vinden (lagen, speciale effecten, problemen) en dan zal ik je
kort en bondig precies uitleggen hoe je datgene uit moet voeren. Voor je het weet ben je
weer aan de slag in Photoshop. Als ik mijn werk goed doe, heb je dit boek telkens slechts
een minuutje nodig om dat ene belangrijke ding te leren, waarna je weer verder kunt met je
luie leventje (tenminste, zo stel ik me jouw leven voor nadat je dit boek hebt aangeschaft).

xi i
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Meer van hetzelfde. Hier krijg je spijt van.

(2) Er is hier iets wat je, afhankelijk van je aanleg, boos kan maken.Tenminste, een beetje.
Dit is mijn tweede boek dat ik maak met de geweldige mensen van Rocky Nook, dus ik
zou een nieuw publiek aan kunnen boren (misschien is dit het eerste boek dat je van mij
hebt aangeschaft, maar dat hoop ik niet, want mijn zoon gaat naar een school ver van
huis en dat is hartstikke duur. Het zou zijn opleiding dus aardig helpen als je minstens zes
van mijn 22 eerdere boeken zou hebben gekocht). Maar goed, sommige mensen vinden
het leuk en andere mensen worden er woest van, maar het is inmiddels een traditie, dus
nu kan ik niet meer terug: zo schrijf ik nu eenmaal de inleidingen aan het begin van een
hoofdstuk. In een normaal boek, zou men je een voorproefje geven van de inhoud van
het komende hoofdstuk. Maar in de mijne, nou… niet. Eerlijk gezegd gaan ze nauwelijks,
of eigenlijk helemaal niet over de inhoud van het hoofdstuk. Ik zie het als een moment
van rust voor de geest tussen de verschillende hoofdstukken en deze eigenzinnige, rammelende inleidingen zijn een soort handelsmerk van mij geworden. Gelukkig beperk ik de
flauwekul voornamelijk tot deze inleidingen. De rest van het boek is redelijk normaal en
ik vertel je hoe je dingen moet doen, zoals ik het ook aan een goede vriend zou vertellen.
Maar ik moest je even waarschuwen, voor het geval je een heel serieus type bent. In dat
geval smeek ik je om de inleidingen over te slaan. Ze zullen je slechts op je zenuwen
werken en voor je het weet schrijf je me een brief, waarin je zegt dat het boek onleesbaar
is vanwege deze pagina’s en ga je mijn moeder en mijn opvoeding de schuld geven. Lees
ze dus op eigen risico. Nou, dat is het wel zo ongeveer. Je bent nu volledig gecertificeerd
en dubbel gecontroleerd (stewardessentaal) om dit boek te gebruiken en ik hoop dat het
behulpzaam is bij je reis door Photoshop.

xi ii
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Hoofdstuk 1

Hoe je te gedragen
als een professional
De interface van Photoshop

Ik denk dat het niet meer dan eerlijk is om je nogmaals te waarschuwen voor
een langlopende traditie van mij, en dat is dat de inleiding van een hoofdstuk
niet of nauwelijks over de inhoud van het betreffende hoofdstuk gaat. Ik wil
dat je deze inleidingen ziet als een mentale pauze tussen hoofdstukken en niet
als iets wat daadwerkelijk een aanvulling is op de inhoud van het boek, of zelfs
je leven of wat dan ook. Dat gezegd hebbende, ga ik breken met een andere
langlopende traditie en dat is het hoofdstuk vernoemen naar een titel van een
lied, een tv-programma of een film, wat ik in bijna al mijn eerder boeken wel
heb gedaan. Zo heb ik bijvoorbeeld een hoofdstuk over het bewerken van video
in een eerder Photoshopboek ‘Video killed the radiostar’ genoemd, naar een hit
uit 1979 van The Buggles. Dat was overigens, voor het geval je geïnteresseerd
bent in muziekgeschiedenis, de eerste video die werd uitgezonden tijdens de
start van MTV in 1981. Maar hier is nog een onbekender muzikaal feitje: wist je
dat de originele video die ze wilden uitzenden ‘Rush Rush’ was van Paula Abdul?
Maar de leidinggevenden bij de omroep waren van mening dat het feit dat
Paula Abdul een jurylid was bij American Idol niet in hun belang was. Zoals later
bleek waren The Buggles een goede keuze, want Paula Abdul’s ‘Rush Rush’ werd
pas in juni 1991 opgenomen, negen jaar na de start van MTV en American Idol
werd pas vanaf 2002 uitgezonden. Kijk, als we dit ding samen gaan doen, zul je
je muziekfeitenkennis nog behoorlijk moeten bijschaven, want ik ben niet van
plan om in het publiek te zitten en je in vlammen op te zien gaan als ze je vragen:
‘Wie heeft het nummer “Smells Like Teen Spirit” geschreven?’ en jij antwoordt
Taylor Swift. Als je je nu afvraagt wat dit te maken heeft met Photoshop, is het
belangrijk dat je de eerste zin van deze inleiding herleest. Het zal je onmiddellijk
duidelijk worden.
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Hoe doe
je dat? Deelvensters openen

Veel van de functies van Photoshop kun je vinden in de deelvensters (een soort paletten
die vanaf de zijkant van het scherm openspringen) en de meest gebruikte deelvensters
zijn al standaard zichtbaar op het scherm (zoals de deelvensters Kleur, Stalen, Bibliotheken, Lagen enzovoort) en verschijnen aan de rechterkant van het venster. Er is ook een
smalle horizontale balk aan de bovenkant van het venster, de optiebalk genaamd (als
je een van de gereedschappen van Photoshop gebruikt, worden hier alle opties voor
dat gereedschap getoond). Om te voorkomen dat het hele scherm vol komt te staan
met deelvensters, zijn sommige deelvensters verborgen achter andere vensters. Het enige wat je ziet is een kleine tab met de naam van het venster (zie links boven, waar je
het deelvenster Lagen ziet en rechts van de tab zie je twee andere tabbladen voor de
deelvensters Kanalen en Paden, die zijn verborgen). Om één van deze verborgen deelvensters te tonen, klik je op de tab, waarna het volledige deelvenster wordt weergegeven
(zie rechtsboven, waar ik op de tab Kanalen klikte; nu zie je het deelvenster Kanalen). Natuurlijk zijn er veel meer deelvensters dan die je in eerste instantie op het scherm ziet.
Om andere gesloten deelvensters te openen (er zijn er in totaal ongeveer 30), klik je op
het menu Venster (aan de bovenkant van het scherm), waarna je ze allemaal te zien krijgt.
Als je er een uitkiest, zal deze op het scherm openen naast de al geopende deelvensters.

TIP: HOE MAAK IK DEELVENSTERS ‘ZWEVEND’
Als je wilt dat een bepaald deelvenster wordt losgemaakt van de rest, zodat het zelfstandig gaat ‘zweven’, klik je op de tab van een deelvenster en sleep je deze weg van de rest,
waarna het gaat ‘zweven’.
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Hoe doe Deelvensters verbergen
je dat? of sluiten

Geopend

Samengevouwen

Pictogrammen

Je hoeft niet altijd met al je deelvensters open te werken. Je kunt ze inklappen zodat alleen hun pictogrammen en namen zichtbaar zijn, zoals je hierboven in het midden ziet
(klik op de twee rood omcirkelde naar rechts wijzende pijltjes in de rechterbovenhoek
van een deelvenster). Of vouw ze nog verder samen, zodat alleen hun pictogrammen
te zien zijn (als je ze hebt samengevouwen, klik je op de linkerrand van de deelvenstergroep en sleep je naar rechts totdat alleen de pictogrammen worden weergegeven,
zoals hierboven rechts te zien is). Wanneer je de deelvensters inklapt, ontstaat er een
groter werkgebied voor je afbeeldingen, maar je deelvensters zijn slechts een klik verwijderd (klik op een pictogram om het deelvenster uit te klappen tot ware grootte). Als
je alle ingeklapte deelvensters als een groep uit wilt klappen (zoals je linksboven ziet),
klik dan op de twee kleine naar links wijzende pijltjes in de rechterbovenhoek van de
kop van het deelvenster. Als je een deelvenster echt wilt sluiten (niet alleen inklappen,
maar echt van het scherm verwijderen), klik je op de tab van het deelvenster en sleep je
het weg van de deelvensters waarmee het is samengevoegd (er ontstaat een zwevend
deelvenster). Er verschijnt nu een x in de linkerbovenhoek van het deelvenster. Klik hierop om het te sluiten. Om het opnieuw te openen, ga je in het menu Venster en kies je
het gewenste deelvenster.
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Hoe doe Een nieuw document
je dat? aanmaken

Ga in het menu naar Bestand en kies Nieuw om het dialoogvenster Nieuw te openen.
Hier geef je de grootte en resolutie van je nieuwe document op. Je voert de gewenste
Breedte en Hoogte in, evenals de resolutie (in dit geval kies ik 240 Pixels/Inch voor het
afdrukken met een inkjetprinter). Je kunt ook kiezen voor een achtergrondkleur (voor
het geval je niet wilt dat deze wit is) en, indien gewenst, een kleurprofiel. Bovenaan het
dialoogvenster bevindt zich het snelmenu Documenttype, die voorkeuzen van veelvoorkomende beeldformaten en resoluties bevat. Je kunt kiezen uit instellingen voor web,
video enzovoort. Als je veel gebruikmaakt van een bepaald aangepast formaat (zoals
bijvoorbeeld voor afdrukken op A4-papier), kun je dat als voorkeuze opslaan. Je hoeft
dan enkel het formaat en de gewenste resolutie in te voeren (nogmaals, ik gebruik 240
ppi voor inkjetprinten) en op de knop Voorinstelling opslaan in de rechterbovenhoek te
klikken. Als je je voorkeuzeinstelling een naam geeft zal deze de volgende keer in het
snelmenu Documenttype verschijnen.
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Hoe doe Meer dan één afbeelding tegelijk
je dat? vertonen

Wanneer je meerdere afbeeldingen opent, openen ze een beetje zoals deelvensters dat
doen: vooraan staat de actieve afbeelding en verder zijn er tabbladen (bovenaan het
afbeeldingsvenster) voor de andere geopende afbeeldingen daarachter (als je het weergeven als tabbladen in de voorkeuren hebt ingesteld). Als je alle afbeeldingen tegelijkertijd
op het scherm wilt zien, ga je in het menu Venster naar Ordenen. Bovenaan dit menu vind
je een aantal keuzen voor hoe je deze kunt weergeven: toon ze allemaal in kleine verticale
of horizontale tegels of toon twee, drie, vier of zes afbeeldingen gelijkwaardig (net als de
vier afbeeldingen die ik hier op het scherm heb. Als ik 4-maal kies, wordt onmiddellijk het
formaat van de afbeeldingen aangepast, zodat alle vier de geopende afbeeldingen op het
scherm worden vertoond. Je zult zien dat ik hier, in het Venstermenu [op een Mac], ook
Toepassingsframe heb ingeschakeld). Als je in het menu Ordenen een beetje verder naar
beneden kijkt, krijg je een aantal opties te zien, om de verschillende afbeeldingsvensters
met elkaar te laten werken. Wat je in het ene venster doet, gebeurt in alle andere vensters. Als je bijvoorbeeld op een afbeeldingsvenster klikt en inzoomt op die foto, kies dan
Zoomen afstemmen, en de andere drie geopende afbeeldingen zullen op exact dezelfde
manier inzoomen.

5

00-HoePhotoshop_BOEK.indb 5

25-08-16 13:17

HOOFDSTUK 1

■

HOE JE TE GEDRAGEN ALS EEN PROFESSONAL

Hoe doe
je dat? Deelvensters organiseren

Tabs samenvoegen
(let op het
blauwe kader)

Gekoppelde deelvensters

Aan de onderkant koppelen
(let op de blauwe lijn)

Wanneer je ervoor kiest om een deelvenster aan wat je op het scherm ziet toe te voegen, verschijnt het in de meeste gevallen gewoon naast de deelvensters die je al hebt
geopend. In veel gevallen worden ze gekoppeld aan de linkerkant van al geopende deelvensters en beginnen ze een steeds groter gedeelte van je afbeelding te bedekken. Ik
geef er persoonlijk de voorkeur aan om al mijn deelvensters in groepen aan de rechterkant van het venster te plaatsen, zodat ik zoveel mogelijk ruimte overhoud voor mijn
afbeeldingen. Als je van orde en netheid houdt, zijn er twee dingen die je kunt doen: (1)
je kunt de (ingeklapte) deelvensters samenvoegen door op de tab van een deelvenster
te klikken en het naar een tab van een ander deelvenster te slepen. Als je het ene deelvenster over het andere deelvenster dat je wilt samenvoegen sleept, zie je een blauwe
streep verschijnen rond de groep van deelvensters (zoals hierboven links te zien is). Zodra je dat ziet, hoef je slechts de muis los te laten en het voegt zich bij die groep. Dus
eigenlijk sleep je tabs rond om groepen deelvensters te vormen. Gemakkelijk zat. (2) Je
kunt op vrijwel dezelfde manier ook direct een deelvenster onderaan elke open deelvenster koppelen. Maar in dit geval zul je het tabblad naar de onderkant van het deelvenster
moeten slepen. Als het gekoppeld kan worden, verschijnt een dikke blauwe lijn aan de
onderkant van de deelvensters waaraan je het deelvenster gaat koppelen (zoals hierboven in het midden te zien is). Laat nu de muisknop los en het deelvenster hecht zich aan
de onderkant van de bestaande deelvensters en vormt daarmee een verticale groep (zoals je hierboven rechts ziet).
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Hoe doe
je dat? Hulplijnen gebruiken

Altijd wanneer je dingen uit moet lijnen, kun je horizontaal of verticaal hulplijnen over
je afbeelding slepen. Om deze hulplijnen te kunnen toepassen, moet je eerst de linealen
in Photoshop zichtbaar maken (Mac: Command-R, pc: Ctrl-R). Klik vervolgens met de
muis op de bovenste of linkerliniaal, houd de muisknop ingdrukt en sleep een hulplijn
op de afbeelding naar de gewenste positie. Je kunt ze verplaatsen met behulp van het
gereedschap Verplaatsen (V: wanneer je met de cursor over een hulplijn gaat, zal deze
veranderen in een dubbele pijl met twee lijnen in het midden [hierboven omcirkeld].
Dat is het symbool om aan te geven dat de lijn verplaatst kan worden). Wil je een hulplijn op basis van een afmeting toevoegen (als je bijvoorbeeld weet dat je een verticale
hulplijn wilt toevoegen op 2 cm of op 35 pixels in de afbeelding enzovoort), kun je Photoshop deze precies op die positie laten plaatsen: ga naar het menu Weergave en kies
Nieuwe hulplijn in het dialoogvenster (te zien in de inzet hierboven), voer de gewenste
waarde in (voer het getal in, dan een spatie, daarna ‘cm’ voor centimeters of ‘px’ voor
pixels, etc.), klik op OK en de hulplijn wordt op die positie geplaatst. Om een niet langer
gewenste hulplijn te verwijderen, sleep je deze terug naar de lineaal waar deze vandaan
komt. Als je alle hulplijnen tegelijk wilt verwijderen, kies je in het menu Weergave voor
Hulplijnen wissen.
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Hoe doe De kleur buiten het afbeeldingsgebied
je dat? veranderen

Als je de achtergrondkleur van het werkgebied buiten de afbeelding wilt veranderen,
klik je met de rechtermuisknop ergens buiten de afbeelding (als je het Toepassingsframe met tabs voor documenten gebruikt, kan het nodig zijn om de weergave van je
afbeelding een beetje te verkleinen [uitzoomen]. Zo niet, klik dan op de vensterrand
en trek deze groter, zodat je het canvas te zien krijgt.). Er verschijnt een snelmenu met
keuzen. Maak de gewenste keuze en je kunt aan de slag.
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Hoe doe De kleur van de interface van
je dat? Photoshop aanpassen

Ga in het menu Photoshop (pc: Bewerken) naar Voorkeuren en kies Interface. Wanneer
het dialoogvenster Voorkeuren opent, kies je in het gedeelte Vormgeving uit de stalen
van het Kleurthema een nieuwe interfacekleur. Eigenlijk kies je geen nieuwe kleur, maar
verander je de tint van het standaard grijs.
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Hoe doe Mijn afbeelding op een volledig
je dat? scherm te zien krijgen

Druk tweemaal op de letter F op je toetsenbord. De eerste keer dat je erop drukt, verbergt
het slechts het venster dat je afbeelding omgeeft. Maar de tweede keer verbergt het alles en wordt je afbeelding op de volledige grootte van het scherm getoond. Om een of
andere reden worden de linealen in de modus Volledig Scherm niet verstopt. Als ze dus
zichtbaar zijn wanneer je je eenmaal in de modus Volledig Scherm bevindt, druk je op
Command-R (pc: Ctrl-R) om ze te verbergen. Om terug te keren naar de normale weergavemodus (zodat de rest van Photoshop zichtbaar is), druk je nogmaals op F.
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Hoe doe Ervoor zorgen dat de knopinfo niet
je dat? meer wordt getoond

Ga in het menu Photoshop (pc: Bewerken) naar Voorkeuren en kies Gereedschappen.
Wanneer het dialoogvenster Voorkeuren is geopend, verwijder je in het gedeelte Opties
de markering voor het selectievakje Knopinfo (zoals afgebeeld). Hiervoor heb ik iets van
je te goed.
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Hoe doe
je dat? De linealen zichtbaar maken

Druk op Command-R (pc: Ctrl-R) en de linealen verschijnen aan de boven- en linkerkant
van je afbeeldingsvenster. Dat is alles.

TIP VOOR GEVORDERDEN: VERANDER HET UITGANGSMEETPUNT
Als je, om wat voor reden dan ook, niet wilt dat 0 x 0 in de linkerbovenhoek van de afbeelding als beginpunt van de afmetingen geldt, kun je dit punt verslepen, door met de
muisknop direct in de linkerbovenhoek van het afbeeldingsvenster (niet in het beeld,
maar daar waar de verticale en horizontale linialen elkaar ontmoeten) te klikken en het
startpunt naar een nieuwe positie te slepen (als je bijvoorbeeld op 2 cm in je afbeelding
wilt beginnen met meten, kun je de assen van de twee linealen naar dat punt slepen,
waarna de afmetingen bij dat punt zullen beginnen). Nogmaals, dit is een geavanceerde tip voor geavanceerde mensen zoals jij, die gevorderd zijn en omdat je gevorderd
bent, heeft dat zin. Ik hoop dat het je geavanceerde Photoshopvaardigheden verder zal
vergroten.
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