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Programma voor vanavond  



 
 

PIXEL: PICTURE ELEMENT 

PPI: PIXELS PER INCH 

DPI: DOTS PER INCH 

LPI: LINES PER INCH 

JPG: JOINT PHOTOGRAPERS EXPERT GROUP 

JPEG = JPG 

RAW: ONBEWERKT BESTANDS FORMAAT (RUW) 

GIF = Graphics Interchange Format  

PNG = Portable Network Graphics  

BMP = rasterafbeelding of bitmap  

TIFF = Tagged Image File Format  

EXIF = Exchangeable image file format 

 
Afkortingen in de fotografie 



 
 

Wat is een pixel? 

Elk digitaal beeld - een digitale foto of een gescande afbeelding - is 

opgebouwd uit uniform gekleurde puntjes, zoals een Ministeck-plaatje. 

Deze pixels kunnen ieder meer dan 16 miljoen kleuren hebben. Alle 

apparaten die digitaal beeld opnemen of weergeven werken op basis 

van deze gekleurde beeldpuntjes.  

Bij de sensor van een camera en bij beeldschermen (telefoon, monitor, 

televisie, beamer) wordt het aantal pixels gebruikt om de 

gedetailleerdheid in de opname/weergave aan te duiden. 

In de specificaties van apparaten:  

aantal pixels (term resolutie).  

www.computeridee.nl/artikel/pixels-en-resolutie 



 
 

Voorbeelden: 

* sensor met 10 miljoen pixels (10 Mb): 

'resolutie„ 3888 x 2592 pixels 

* „resolutie„ computerbeeldscherm: 

 1280 x 1024 pixels (1,3 Mb) 

* resolutie (beeld) van een full hd televisie 

1920 x 1080 pixels (2 Mb) 

 

www.computeridee.nl/artikel/pixels-en-resolutie 
  



 
 

De kleur van één pixel is een combinatie van rood, groen en 

blauw van het kleurenspectrum.  

Elke pixel heeft dus een kleur. Die kleur wordt vaak beschreven 

met een of meerdere bits (een „bit‟ is een afkorting voor 

„binary digit‟).  

Het aantal bits per pixel bepaalt het aantal verschillende 

kleuren dat een pixel kan weergeven. 

Een 24-bits kleurweergavesysteem (een weergavesysteem voor 

ware kleuren, 24 nullen en eentjes: 

(011001111100001110000111) => 24 bits in één byte 

PIXELS  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bit_(informatica)


 
 

* In de allereenvoudigste weergave (1 bit = 1 pixel) kan een pixel 
alleen „aan‟ of „uit‟ staan. Dus alleen wit of zwart. 

 

•* 8 bits per pixel (00001111):  

•- 2 tot de 8e MACHT= 256  

 - 8-bit-pixel kan 256 kleuren weergeven 

 

•* 16 bits per pixel (0000111100001111):  

•- 2 tot de 16e MACHT, 65.536 

•- 16-bit-pixel kan 65.536 kleuren (hoge kleuren)  

 

•* 24 bits per pixel (000011110000111100001111):  

•- 2 tot de 24e MACHT, 16 MILJOEN 

•- 24-bit pixel kan 16,7 miljoen kleuren (ware kleuren) 

 

 

 
Kleurweergavesystemen:   
  



 
 

  

 

Welke verschillende kleuren een pixel representeert, 

hangt niet alleen af van het aantal bits dat 

beschikbaar is, maar ook van de gebruikte 

kleurcodering.  

Het Adobe RGB-kleursysteem is bijvoorbeeld een 

kleurcodering, een manier om een kleur uit te drukken 

met behulp van een combinatie van de drie additieve 

kleuren Rood-Groen-Blauw,  

Kleurweergavesystemen:   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcodering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Primaire_kleur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Primaire_kleur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groen_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groen_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauw_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauw_(kleur)


 
 

De werking van een sensor kan het beste 
vergeleken worden de techniek die we kennen van 
zonnecellen.  

Sensor in onze camera‟s: miljoenen elementjes  

(vergelijkbaar met foto-diode‟s), zetten licht om in 
elektrische spanning.  

Des te meer licht er op een element valt, des te 
hoger de elektrische spanning.  

Een sensor is dus 100% analoog, net zo analoog 
als de filmrolletjes waarmee we voorheen 
fotografeerden. 

 

De camerasensor  



 
 

Omzetten van analoog naar digitaal 

 

 

 

 

Hoe werkt een sensor? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

De afkorting ir staat voor: Infrarood 

Een moirépatroon is een interferentiepatroon 

ccd = charge coupled array 

Hoe ziet een SENSOR er uit?  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Interferentie_(natuurkunde)


 
 

Afmetingen van sensors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor afmetingen  



 
 

Sensors in digitale camera‟s  



 
 

Hoe presenteer ik mijn foto’s? 

Keuzes maken: 

Waar ga ik de foto‟s voor gebruiken? 

•* Afdrukken 10 x 15 

•* afdrukken 20 x 30, 30 x 45 of groter 

•* foto‟s kijken op tablet, TV of monitor 

 

Keuzes maken  



 
 

Instelling kwaliteit Canon EOS 600D 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaat keuze: Aspect Ratio  

Sensor compactcamera 
Sensor reflex 

Breedbeeld TV en monitor HD = 1920x1080 pixels 



 
 

TABEL BEELDSCHERM  



 
 

TABEL AFDRUKKEN  



 
 

4272  X 2848 pixels  2,7 Mb jpg 



 
 

Uitsnede 1200 x 1000 pixels 369 Kb jpg 



 
 

300 x 250 pixels 12 Kb jpeg 



 
 

91 x 74 pixels 3,9 kb jpg  



 
 

91 x 74 pixels 3,9 kb jpg  



Pixels in beeld 

91 x 74 pixels 3,9 kb jpg sterk vergroot  



 
 

Wat Jpeg compressie doet met je foto 

Elke keer als je een afbeelding in Jpeg opent en weer 
opslaat verlies je een klein beetje informatie uit je foto. 
Dit komt omdat de informatie met het Jpeg 
bestandsformaat niet per pixel opgeslagen wordt, maar 
in vlakken en reeksen. Hierdoor wordt het bestand een 
stuk compacter. 
 

In onderstaande video kun je zien wat er gebeurd als je 
een Jpeg bestand 600 keer geopend wordt en opnieuw 
opgeslagen. Er wordt wel elke keer een varierende 
compressie gebruikt.  

http://vimeo.com/3750507 

JPEG compressie  

http://vimeo.com/3750507


 
 

NU WORDT HET PAS 

ECHT MOEILIJK? 

Afdrukken van bestanden  



 
 

Stelling:  
 

* Heeft een digitale foto Pixels? Ja. 
* Heeft een digitale foto Inches  

(of Centimeters)? Nee 
* Dus ook geen Pixels per Inch ! 

 

http://www.dpiphoto.eu/dpi2.htm 



 
 

DPI what the hell is that?  



 
 

Neem de proef op de som: ga naar Photoshop, open een foto, 

ga naar afbeeldingsgrootte (RESAMPLEN UITZETTEN), en vul 

de dpi in die je wilt, Photoshop rekent wel even voor je uit wat 

de afdrukmaat wordt. (Resamplen is in de Nederlandse versie 

van Photoshop: nieuwe pixels berekenen.) Of je vult een 

afdrukmaat in, Photoshop rekent wel even voor je uit welke dpi 

deze foto dan heeft. Maar dit is alleen maar een 

voorbereiding voor het afdrukken. Er gebeurt he-le-maal niets 

met die foto. Je hebt Photoshop er zelfs helemaal niet bij 

nodig, je kunt dit zelf ook heel goed uitrekenen. Het enige wat 

Photoshop doet is rekenen. Photoshop rekent voor je uit welke 

afdrukmaat hoort bij een bepaalde dpi, of welke dpi hoort bij 

een bepaalde afrukmaat.  

HET SPROOKJE DAT DPI HEET  



 
 

Voorbeeldje:  
 

De resolutie van een foto is 4500 x 3000 pixels 
Deze gaan we afdrukken op 15 x 10 inch 

De resolutie van de afdruk wordt dan 300 ppi  

(4500:15=300 en 3000:10=300) 
De afdrukresolutie is in de breedterichting en in de 

lengte/hoogterichting altijd gelijk, en daarom hoeven we deze 
maar een keer te noemen,  

dus de resolutie van deze afdruk is 300 ppi  
(Als de foto de verhouding 3:2 heeft in pixels, kan de foto ook 
alleen maar op 3:2 worden afgedrukt, of er moet een stukje 

worden afgesneden)  
 

HOE BEREKEN JE VANUIT PIXELS DE DPI WAARDE?  



 
 

Voorbeeldfoto‟s uit map 

bespreken 

DPI wat en hoe?  



 
 

DPI en drukkers 

STELLING: 

Fout: Foto's aanleveren op 300 dpi.  

(Dit lees je op de sites van de meeste 

drukkerijen, je kunt hierdoor slechte afdrukken 

krijgt als je resampling niet uitvinkt.)   

Dit zouden drukkers moeten zeggen: Foto's 

moeten aangeleverd worden met voldoende 

pixels, zodat deze afgedrukt kunnen worden op 

minimaal 300 dpi   
 

 



 
 

PRINTERS 
 

ALLERLEI SOORTEN EN MERKEN  



 
 

De printerresolutie 

Bij printers is de resolutie de 
hoeveelheid beeldpunten die de 

printer op het papier kan drukken 
per inch. 600 dpi betekent dan dat 
de printer op één inch 600 punten 

kan wegschrijven.  

 

Printers  



 
 

2 FOTO‟S: 

Komen ze uit een Nikon camera dan staat er 2300 x 1500 
pixels, 300 dpi. 

Komen ze uit een Canon camera, dan staat er 2300 x 
1500 pixels, 72 dpi.  

Die foto van Canon heeft precies dezelfde kwaliteit als die 
van Nikon (misschien zelfs nog een betere, bijvoorbeeld 
scherper, beter belicht, minder ruis) en kan net zo groot 

worden afgedrukt als die van Nikon. Want de Canon foto 
heeft net zoveel pixels. Alleen Canon heeft met de natte 
vinger gekozen om 72 neer te zetten in het dpi-vakje, en 
Nikon heeft met de natte vinger gekozen voor 300. Bij 
Kodak staat er 230. En bij een ander merk 180, enz. 

IEDER MERK ZIJN STANDAARD DPI  



 
 

Omrekenen 

Als je dat bestand wilt afdrukken op een formaat van 30x20 
cm (dus ongeveer A4), dan kun je zo uitrekenen wat het dpi-
getal van die afdruk zal zijn: 30x20 cm = 12x8 inch 
(afgerond), dus 3000/12 (of 2000/8) = 250 dpi. Het 
bestand is dus niet 250 dpi, maar de afdruk van dat bestand 
op dat formaat heeft een “scherpte” (vaak deftig “resolutie” 
genoemd) van 250 dpi en dat is voldoende. Als het 500 dpi 
zou zijn, zou je het verschil nauwelijks zien. 

Opmerking: 254 dpi komt overeen met 100 pixels/cm oftewel 
10 micropuntjes per millimeter. Meer is niet nodig, maar minder 
dan 5 wordt op papier als “grof” ervaren.  

DUS EEN PRINTER DIE DAT “AAN KAN” LEVERT PRIMA 
AFDRUKKEN !! 

 

Printers   



 
 

EN DAT ZIJN EIGELIJK VRIJWEL ALLE 

MODERNE INKJET(FOTO)PRINTERS 

TALLOZE VOORBEELDEN VAN 

BEKENDE FABRIKANTEN! 

Thuis Printen? 

Of Peter Damen bijv. 

Printers   



 
 

Aanleveren foto‟s: 

Alleen in JPG formaat! 

Groot bestand! 

Afdruk t/m 20 x 30: sRGB 

Groter: Adobe RGB 

Hoe staat dat bij jullie ingesteld? 

Info Peter Damen  
  



 
 

OPSLAG 

Kies voor opslaan JPG-bronbestand 

Hang daaronder mappen, dus bijv: 

 

Info Peter Damen  



 
 

Een passe-partout is een kartonnen lijst die op een kunstwerk, foto of 

reproductie wordt gelegd. Het doel is het ingelijste werk beter tot zijn 

recht te laten komen. 

In het karton van de passe-partout wordt in het midden een meestal 

rechthoekig gat van de gewenste grootte gesneden. De signatuur van de 

kunstenaar moet daarbij zichtbaar blijven. Ook een ovale vorm wordt 

wel gebruikt, bijvoorbeeld bij oude foto's. De randen van het karton 

worden soms schuin afgesneden, zodat er wat "diepte" in het schilderij 

komt. Bij de hoeken is de passe-partout dan onder verstek afgewerkt. 

Voor het netjes snijden van de passe-partout is speciaal snijgereedschap 

nodig. 

Een passe-partout wordt gemaakt van een goede kwaliteit karton van 

enkele millimeters dik. Voor kostbare kunstwerken wordt liefst zuurvrij 

karton gebruikt. Meestal wordt licht gekleurd, vrijwel wit, karton gebruikt, 

maar soms kiest men voor een kleur die op het kunstwerk is afgestemd. 

 

Passe-partout  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Karton
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechthoek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ovaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verstek_(hoek)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuurvrij_karton&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuurvrij_karton&action=edit&redlink=1


 
 

passe-partout: 
A) Toen passe-partouts voor het eerst werden 

uitgevonden, hadden ze twee kerntaken.  

 1) Eén daarvan was om een ruimte voor visuele 

reliëf te bieden, zodat de kunst bekeken kan 

worden zonder de afleiding van de directe 

omgeving.  

 2) de diepte van de passe-partout ook 

ruimtemaker om te voorkomen dat het glas het 

oppervlak van het kunstwerk aanraakt 
 

 
Site://www.larsonjuhl.nl/matting-ideas.aspxramma  



 
 

passe-partout: 
 

B) Omdat passe-partouts nu beschikbaar zijn 

in vele kleuren, patronen en texturen, 

worden ze gebruikt om kleuren in het 

kunstwerk te laten accentueren en om met 

het kamerdecor te combineren. 

 

 

Site://www.larsonjuhl.nl/matting-ideas.aspxramma  



 
 

passe-partout: 
 

C) Passe-partout breedtes zijn ook een belangrijke 

overweging. Het is het beste om te voorkomen 

dat de breedte van het passe-partout dezelfde 

breedte heeft als de lijst die eromheen komt. 

Over het algemeen ziet het er het beste uit als 

de passe-partout wat breder is dan de lijst. Een 

te smalle passe-partout kan de gepercipieerde 

waarde van de kunst omlaag brengen en het 

heeft de neiging om vol te lijken in de lijst. 

 
Site://www.larsonjuhl.nl/matting-ideas.aspxramma  



 
 

Wedstrijden Fotobond:  

Buitenafmeting passe-partout:  

40 x 50 

Afmeting van de foto: vrij binnen dit formaat 

Dus vierkant, rechthoekig rond etc  is allemaal 

toegestaan 

Veel toegepaste standaard afdrukformaten: 

20 x 30, 30 x 45 

 

AFSPRAKEN FOTOBOND  



 
 

BEDENK WEL: TECHNIEK, PIXELS, 
AFDRUK, CAMERA, etc, ALLEMAAL 

BELANGRIJK. 

Maar het belangrijkste is de 
FOTOGRAAF die bepaalt welk 

beeld er vastgelegd wordt! 

 
Iedereen bedankt voor het luisteren en 

meedenken/discussiëren 

TENSLOTTE  



 
 

En natuurlijk ook weer een opdracht: 
maak een foto (of meerdere) waarin 
het begrip scherptediepte tot uiting 

komt.  

Neem op 4 (NIET 11) april 2013 de 
exif-gegevens mee van de foto zodat 
je kunt uitleggen hoe de foto gemaakt 

is en waarom het scherptediepte is. 

MAIL DE FOTO AAN: 

foto.beeldhoek@gmail.com 

OPDRACHT  



 
 

SUCCES! 

BEELDHOEK 14 MAART 2013  



 
 

Programma  



 
 

Programma  

  



 
 

Programma  


