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A. Foto’s binnenhalen 
 (Of kies Menu >Bestand > Importeren van..). 

Geef aan welk apparaat je gebruikt. 
Dat kan óók een USB stick zijn (“Verwisselbaar station”) 
Kies voor “Alles importeren”. 
   Je kunt ook foto’s selecteren door aanklikken. 
   Met Ctrl+klik wijs je ze één voor één aan. 
   Met klik op de eerste en Shift+klik de laatste keuze wijs je een serie aan. 

 is een handige optie als je alles van de camera ophaalt nadat je dat al 

eerder ook had gedaan. Je ziet   bij de foto’s die dan niet meegaan. 

Verder met  
(Met Annuleren kan je altijd terug zonder iets te doen.) 
* Kies voor een bestaande map met “Bladeren” 
* Of: maak een naam voor de map waar ze in moeten. 
TIP: Geef de map een naam als 2008_07 Joska Griekenland etc.  
Altijd met jaartal_maand (maand met voorloop 0) beginnen, dat sorteert fijn. 
 
Alle bronafbeeldingen blijven intact geselecteerd en de foto's worden niet van de camera 
verwijderd.  Alleen als je ervoor kiest om alle foto’s op de camera te importeren, wordt de 
optie “De kaart wissen” beschikbaar. 
TIP: Doe dat achteraf op de camera zelf. 

 
 

Bewerken, waar is het origineel? 

Hoe kan ik de originele versies van bewerkte foto's bekijken? 
In Picasa worden uw wijzigingen in de oorspronkelijke fotobestanden niet automatisch opgeslagen op de 
vaste schijf. Wanneer u een bewerkte foto opslaat in Picasa, wordt de oorspronkelijke versie gekopieerd naar 
de verborgen submap Originelen. De opgeslagen foto is een kopie van het origineel waarin de wijzigingen 
zijn aangebracht. De submap is niet zichtbaar in Picasa, maar u kunt deze wel openen op uw computer met 
de Verkenner. In Verkenner de mapeigenschappen aanpassen: klik op Organiseren > Map en zoekopties > 
Weergave > Verborgen Mappen en bestande weergeven >OK 
 

 

B. Foto’s met foute datuminstelling 
Picasa zet de mappen per jaartal onder elkaar. De datum van de eerste foto lijkt te bepalen 
welk jaar het wordt. 
Als de het jaartal niet klopt dan kan je die aanpassen 
Rechtermuis-klik op de map en kies “Map eigenschappen”. Pas daar de datum aan. De 
datumindicatie op de foto’s zelf verandert niet.  
De map gaat naar het juiste jaartal. 
 
 



Picasa.doc   3  

C. Logica 
Albums in Picasa zijn  verzamelingen van foto namen, samengesteld in Picasa. Weghalen 
van een foto naam uit een album laat de foto wel op de PC (in zijn map) staan. 
 
Mappen in Picasa zijn hetzelfde als mappen in de Verkenner. 
Daar een foto weghalen is echt van de PC verwijderen. 
Kies daarom altijd voor “Verwijderen van Picasa” 

  
Bevestigen gaat met:  

 
 
Als je per ongeluk toch bezig bent met “Map verwijderen” kies dan daarna “Nee” bij de 
vraag:   Weet u zeker dat u de map “……” van de schijf wilt verwijderen?  

 
 
Let op: ook de “Delete knop” haalt de zaak echt weg. 

Dat is nog te herstellen door de foto’s terug te zetten uit de Prullenbak 

Tip: zet “Beeld” op “Details”  en klik (1 of 2 keer) op de kolom  “Verwijderd op”  zodat het 
kleine pijltje naar beneden wijst. Dan staan de laatst toegevoegde files bovenaan.  
Selecteer de files die teruggezet moeten worden en kies na rechtermuis klik voor “Terugzetten”.  
Let op: Als je een bewerkte foto weghaalt dan gaat het origineel ook weg. Zet dat dus ook terug. 

 

Volgorde in mappen. 
Foto’s die je later aan een map toevoegt komen altijd onderaan in die map te staan. 
Door op de map te klikken en dan Menu > Map > Sorteren op  > Naam te kiezen komt alles 
weer op volgorde van naam. 
Je kunt ook op datum (of niet zo zinvol: grootte) sorteren. 
Ook een album kan je sorteren (Menu > Album > Sorteren op  > Naam) 
 

 

D. Foto’s bewerken 
Let op: 

 
Boven elke map/album  waarin je iets hebt aangepast komt een knop  “Opslaan op 
schijf”.  Als je die aanklikt dan krijg je de vraag: “Wijzigingen opslaan op schijf?”  
Na “OK” worden de wijzigingen ook echt aangebracht en buiten Picasa zichtbaar. 
Als je daarna deze foto (file) met een ander programma bekijkt dan zie je ook echt  de 
gewijzigde foto.  Voor Picasa zelf  is opslaan niet nodig. 
Het origineel wordt bewaard in een “onzichtbare” submap met de naam “Originals”. 
 

Als je een opgeslagen foto verder wilt bewerken dan krijg je ook 
steeds de optie “Ongedaan maken Opslaan” te zien. Daarmee 

komt de oorspronkelijke foto terug. 
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Zorg dat je in de “bibliotheekstand” staat 

  (klik  om daar te komen). 
 

D1. Maak een album en ga aan de slag 

 Maak een album aan door op de + te klikken. 
Geef die een naam  (bijvoorbeeld 2008_08 vakantie) 
Sleep alle foto’s, die je wilt bewerken en daarna eventueel afdrukken, naar dit album. 
Tip: Klik op eerste foto en Shift-klik dan op de laatste (of Ctrl+A). Dan slepen.  
 

 Klik op het album waarmee je wilt gaan werken. 
Dubbelklik op een foto in dat album. 
 

D2. Foto kiezen 
Met deze pijlen ga je langs de foto’s. 
Kies een foto door erop te klikken. 
. 
 

D3. In zoomen 
 Sleep de schuif naar rechts 
 

 Foto passend op schermpje 

 Maximaal ingezoomd. Eén pixel op de foto is één pixel op het scherm 
 

 Aan/Uit knop waarmee je de camera-instelling (sluitertijd enz.) kunt zien. 

D4. Draaien foto’s 
 Draaien van de foto (links of rechtsom in stappen van 90o). 
Zinvol als je een film van de serie gaat maken, of een diashow  wilt tonen. 
 

D5. Spiegelen foto’s 
Er is geen knop voor spiegelen, wel twee sneltoetsen: 
    Afbeelding horizontaal spiegelen: Ctrl-Shift-H  
    Afbeelding verticaal spiegelen: Ctrl-Shift-V 
 

D6. Basis bewerkingen 

 
 
Algemeen: 

Bevestig jouw keuze met   Of ga terug met  
 
Bijsnijden 

Let op: AH maakt afdrukken van 10*15 cm (2*3)  De camera maakt meestal foto’s van 
3*4 en dat geeft 10*13.3 cm , dus kleiner formaat. 
Hema heeft 10*15 (2*3) en ook 11.4*15 (3*4), de laatste is € 0.03 per foto duurder. 
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Kies 10*15 formaat. Voor een verticale foto ook kiezen voor  (gaat ook vanzelf) 
Klik op de “nieuwe” linkerbovenhoek en sleep naar de rechter onderhoek. 
De verhouding blijft 10*15.  
Als je nu een dubbele pijl ziet dan kan je een rand verplaatsen. 
Als je een “handje” ziet dan kan je het gehele selectievak verschuiven. 
 
Recht maken 
Gebruik de schuif en bevestig met “Apply” 
Zet zo een scheve horizon of vlaggenmast recht. 
De foto wordt gelijk weer haaks afgesneden. 
 
Rode ogen 
Soms vind Picasa zelf al de rode ogen. 

 wordt dan  
Bij minder duidelijke gevallen moet je zelf een kader om elk oog afzonderlijk slepen 
Bevestig met “Toepassen”. 
 
Ik doe een gok, auto contrast, licht invullen. 
Afstellen” (D7) werkt fijner. 
 
Auto kleur  
Slecht belichte foto’s kan je zo proberen op de knappen.  
Autokleur helpt soms bij verkleurde foto’s. 
 
Retoucheren  (Nieuw in Picasa3) 
Zoom eerst goed in. Kies de grootte van de kwast (staat vaak al goed) 
Klik eerst op een puistje en daarna op een gaaf stukje huid. Picasa doet de rest. 
 
Tekst toevoegen (Nieuw in Picasa3) 
Gaat bijna vanzelf. Je kunt altijd nog besluiten of de tekst wel of niet 
wordt weergegeven.  
 
Aanpassen van de tekst: klik op de tekst.  

 Je kunt de tekst ook verslepen, draaien of groter maken.  

Met  kan je een tekstkleur kiezen. 

Zwarte rand om de letters kan ook:  
Afronden met “Toepassen”. 
 
 

D7. Afstellen 

 
 
Licht invullen 
Maak een onderbelichte foto lichter. Ook nuttig bij tegenlicht opnamen. 
Highlights  
Maakt een fletse foto sprekender. (Zwart blijft zwart, grijs wordt wit) 
Probeer ook “Scherper maken” bij “Effecten” 
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Schaduwen  
Doet het tegenovergestelde van licht invullen. Dus voor overbelichte foto’s. 
Kleur temperatuur 
Als de camera zich vergiste tussen binnen of buiten fotografie dan kan je dat hiermee 
aanpassen. Links geeft blauwere, rechts geeft gelere foto’s. 
 

 Laat Picasa een voorstel doen (doet weinig). 

 Klik op een vlak dat kleurloos moet zijn (wit of grijs) om een kleurzweem weg te halen. 

 

D8. Effecten 

 
 
Scherper maken 
Maakt de verschillen in tint duidelijker. Is wat verfijnder dan “Highlights”. 
Gebruik de schuif. 
Warmer maken 
Maakt kleuren wat geler. 
Zachte focus (was vroeger erg inde mode) 
Eén deel van de foto scherp houden en de rest vervagen. 
Zet de + midden op het scherp te houden deel en regel de rest met de twee schuiven 
Focus Z/W 
Doet iets vergelijkbaars, het centrum houdt zijn kleur, de rand wordt meer zwart/wit. 
Z/W 
Maakt de foto zwart/wit. 
Let op: veel printers geven bij zwart/wit foto’s een paarse zweem op glanzend papier. Op 
mat gaat het dan wel goed. 
Tint 
Doet iets vergelijkbaars, alleen nu met één kleur in plaats van zwart/wit 
Geleidelijke tint 
Gooit een kleur over een deel van de foto. 
Verzadiging 
Kies kleur van zwart/wit tot overdreven gekleurd 
Gefilterd Z/W 
Kies zelf welke kleur het zwartst moet worden.  
(Probeer maar eens met een rode bloem) 
 

E. Bestellen foto’s 
 

E1. In Picasa en CD maken voor bestellen bij AH of zo 
TIP:  
Gebruik een topkwaliteit CD-R met gouden achterkant, bijvoorbeeld EMTEC Gold. Deze 
Cd’s blijven minstens 50 jaar goed en kunnen prima als extra back-up worden gebruikt. 
Dus goed bewaren.  

 
Zorg dat je in de “bibliotheekstand” staat 

  (klik  om daar te komen). 
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• Klik op het album dat je wilt gebruiken en klik dan op 

• Klik op   (of Menu > Album > Cadeau CD maken ) 

• In het menu onderop de pagina  kiezen als je meerdere albums wilt 

afdrukken. Kies dan de mappen albums die erop moeten (er komt een vinkje  voor te 
staan). 

• Geen diavoorstelling kiezen.  
• Oorspronkelijk formaat foto voor beste kwaliteit.  

(foto’s worden toch wel wat gecomprimeerd, bijvoorbeeld 1.2GB naar 0.45GB ????) 

• Cd (of DVD) een naam geven. 
Kies voor “Picasa niet opnemen”.  

• Verder met  

• Bij een rewritable CD eventueel eerst alles op de CD door Picasa laten wissen.   
(Soms krijg je dan een foutmelding. Twee keer op “Doorgaan” klikken helpt.) 
Dan zie je: 

 
Of direct: 

  

• Kies, als daarom gevraagd wordt voor “Uitwerpen”   
• Zet met speciale viltstift Albumnaam, jouw naam en postcode/huisnummer op de CD 
 

E2. Foto’s naar map exporteren en dan zelf een Cd branden. 
 
Zorg dat je in de “bibliotheekstand” staat 

  (klik  om daar te komen). 
 
Selecteer de foto’s en kies dan “exporteren” naar een map. 
Duurt wel even…. 
 

 
Mapje wordt na exporteren vanzelf geopend. 
Dan met Nero of zo een CD branden. 
 

E3. Vanuit Picasa uploaden naar AH foto centrale 
 
Zorg dat je in de “bibliotheekstand” staat 

  (klik  om daar te komen). 
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Selecteer de foto’s en kies dan “Winkel”. 
 
  

Kies jouw fotocentrale. 
Voer daarna email adres en wachtwoord in. 
 
 
 

Dan gaat Picasa uploaden:  
 
Als uploaden klaar is kom je in het AH winkelmandje.  
Eerst nog Ja zeggen bij vraag: 

 
 

 
Kies dan formaat en aantallen. Alles in zelfde formaat is voordeliger. 
Let op: je kunt niet hierna nog wat foto’s uploaden voor in hetzelfde winkelmandje.  

Foto’s weghalen uit het mandje kan wel:  
Verder met OK. 
 

F. Mail en foto’s 
 

F1. Mail versturen vanuit Picasa (lukt niet altijd) 

Selecteer de foto’s die je wilt versturen, bijvoorbeeld met Ctrl+klik op elke foto 
apart. 
Klik dan op de knop E-mail onderaan de pagina.  

Kies jouw mailprogramma. 
Er wordt een mailtje gemaakt met de foto’s als bijlage. 
Je kunt alles verder nog aanpassen in het mailtje. 
Na verzenden zijn de foto’s ook zichtbaar onder de tekst van het mailtje. 
Opmerking: lees bij “Installatie” hoe het met Hotmail moet. 
 

F2. Mail versturen na exporteren foto’s   (lukt altijd) 

Selecteer de foto’s die je wilt versturen, bijvoorbeeld met Ctrl+klik op elke foto apart. 
Verder met Menu > Bestand > Afbeelding naar map exporteren. 
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Blader naar de map Mijn documenten \Picasa\ MailExport (daar sta je mogelijk al vanzelf). 
Picasa zet zelf de naam van de originele map (of album) daarachter en dat is OK. 
Kies als formaat 800 pixels en kwaliteit “Minimum” (staat vaak al zo).  
Verder met OK. 
 
 
Je krijgt even later de inhoud van 
de map met de geëxporteerde 
foto’s te zien. 
Deze kan je normaal in een mailtje 
zetten. 
Met  Windows Mail via: Menu > Invoegen > Afbeelding 
 

F3. Exporteren foto’s voor uploaden naar een website 

Selecteer de foto’s die je wilt uploaden, bijvoorbeeld met Ctrl+klik op elke foto apart. 
Verder met Menu > Bestand > Afbeelding naar map exporteren. 
Blader naar de map Mijn documenten \Picasa\ MailExport (daar sta je mogelijk al vanzelf). 
Picasa zet zelf de naam van de originele map (of album) daarachter en dat is OK. 
 
Kies als formaat 800 pixels en 
kwaliteit “Minimum” (staat vaak al 
zo). 
Verder met OK. 
 
 
Je krijgt even later de inhoud van de map met de geëxporteerde foto’s te zien. 
Deze kan je normaal uploaden, bijvoorbeeld naar de SMHC Foto galerij. 
 

F4. Foto’s uit een mailtje importeren in Picasa 
Foto files staan in een mailtje bovenin en eindigen altijd op .jpg of .JPG. 

In Outlook Express of Windows Mail: 
Rechtermuis-klik op zo’n file en kies voor “Opslaan als” (of “Alles opslaan” als er meer 
foto’s zijn.) 
In Hotmail: 
Rechtermuis-klik op zo’n file en kies voor “Doel opslaan als”. 
Doe dat voor elke foto apart. 

Blader dan naar bijvoorbeeld “Mijn Documenten\Picasa\Mailimport”. 

Kies daar voor  
 

H. Exporteren naar Word 
Met exporteren maak  je een extra versie van een foto in een aparte map. 
 
Selecteer een of meer foto’s (een map of album kan ook). 

Kies dan: Menu > Bestand > Afbeelding naar map exporteren. 

Of klik op “Exporteren”  rechts onderaan de pagina. 
Blader naar een de juist locatie (Mijndocumenten\Picasa\ ExportAlgemeen) 

  800 pixels.  Beeldkwaliteit    is goed. 
Je krijgt dan de verkenner te zien.  
Rechtermuisklik op de foto die je hebben wilt en kies “Kopiëren”.  
Opmerking: Je kunt ook meer foto’s tegelijk selecteren en in een keer in Word plaatsen. 
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Ga naar de gewenste plek in het Word document en kies dan “Plakken” . 
Meestal is de foto dan nog wat te groot. 
Klik op de foto en ga met je muis naar de linkerbovenhoek. Dan krijg je een schuine dubbele 
pijl. Sleep die naar rechts-onder tot je het juiste formaat hebt. 
 
Tip.  
Wil je tekst naast de foto hebben, klik dan met de rechtermuisknop op de foto en kies 
“Afbeelding opmaken”. 
Klik daar op de tab  en kies dan “Om kader” 
Kies ook  “Links”, “Centreren”, “Rechts” of “Overige”  
 (Met “Overige” kan je de  foto slepen naar waar je wilt). 
Bevestig met OK. 
Met een paar keer “Enter”  krijg je te tekst mooi om de foto. 
 

I.  Picasa Webalbums 

Foto 
Klik op het album dat je wilt uploaden. 

Klik dan op het webalbum icoon onderaan de pagina 
Log in met jouw ID en password of maak eerst een account aan. 
 
Kies dan voor een bestaand of nieuw album en vul ook de rest van de opties in. 
Het album krijgt standaard de naam van de Map of Album in Picasa, plus de datum. 

Bij wat extra uploaden in een bestaand album: kies de oude datum. 

Of kies gewoon voor synchronisatie  

 
 

Meestal zal je een niet publiek album kiezen.  
Kies de upload kwaliteit. Grootste formaat als je ook anderen de foto’s wilt laten afdrukken, 
of 1024 pixels voor normaal kijkwerk. Web-album toont foto’s eerst als 576*396 en in de dia- 
show als 796*546  pixels. 
Daarna gaat het uploaden vanzelf. Duurt wel even…… 

Verder met  
Kies welke foto op de omslag komt.  

 
 
Wijs per foto eventueel een locatie aan met Google maps  
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Mail naar de personen die het album  mogen zien met  
 
Opmerkingen 
Je hebt 1024 MB gratis webruimte ofwel 2000 foto’s van 500 KB (ca 1024 pixels breed) 
In Picasa lokaal: 

Rechts boven op je scherm staat een link naar Webalbums  

Als je aangemeld bent zie je bijvoorbeeld:  
Klik dan op “Webalbums” om naar jouw Albums te gaan. 
 

Video 
Vanuit Picasa kan je ook video’s uploaden. Maximaal 100 MB per video 
Bestand types: .avi, .asf, .mov, .wmv, .mpg, .mpeg, mp4 
Kwaliteit suggestie 

- MPEG4 (mp3- of mp4-audio) 2 Mbps 
- MPEG2 (mp3- of mp4-audio) 5 Mbps 
- 30 frames per seconde 
- Resolutie van 640 x 480 
- Frameverhouding van 4:3 
- Gedeïnterlinieerd 
-( In Pinnacle:MPEG4 en CIF formaat is nog OK mooi en compact) 

Opmerking: In het webalbum zie je steeds ongeveer formaat 369*296  (20-7-2008) 

Uploaden gaat net als met foto’s. 
Direct na het uploaden is de video soms nog een paar 
minuten niet beschikbaar: 
 
 

J. Foto’s afdrukken 
Het is moeilijk om vast te stellen wie de beste fotoafdrukken maakt. 
Test variëren per keer en zelfs bij één bedrijf zijn er forse verschillen.  
Gewone foto’s http://home.zonnet.nl/kerkenwereld/printservicetest/printservice.htm  
“Wie twijfelt tussen Mediamarkt, Albert Heijn, Kruidvat en Trekpleister, die zou ik vanwege 
papier, service en kwaliteit dan toch naar aanraden AH te overwegen. 
Ik vond hun afdrukken in de test net een fractie beter dan de andere drie.” 
Pixum komt ook goed uit tests.. 
 
Fotoalbums. Test consumentenbond  
Afdrukkwaliteit cijfers:   
Webprint http://www.webprint.nl/  (=Kruidvat http://www.kruidvat.nl/ ) 76 
Albelli 76  http://www.albelli.nl/fotoproducten 
Hema 63.  
 
 

K. Back-up van alle Picasa foto’s 
TIP: Je kunt ook een externe harde schijf kopen (€100 voor 320 Gb)  en daar de back-
ups op zetten. Dat gaat prima met het gratis programma SyncBack  
www.2brightsparks.com/syncback. Dan zelf een “profiel” maken die naar een harde schijf 
verwijst (wel altijd even zoeken welke letter die vandaag heeft) 
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Menu > Extra > Backup afbeeldingen 
De standaard “Mijn Backup Set” schrijft alles naar Cd of DVD. 

Klik op de knop  en dan . 
Er wordt aangegeven hoeveel CD/DVD’s je nodig hebt. 
Op elke CD/DVD komt ook Picasa restore te staan. Daarmee kan je de foto’s terugzetten 
naar jouw PC. 
 

L.  Film maken van serie foto’s 
Kijk ook op de Picasa website 
Het gratis programma Photostage van NCH software werkt ook heel fijn. Vooral als je 
muziek wilt toevoegen. 
 

Opmerkingen vooraf. 
• Voor op de PC kijken is een Diashow veel mooier (meer pixels) ) 

 
• Deze uitleg is voor weggave op een breedbeeld TV. 

 
• Geluid spoor toevoegen: 

Picasa kan alleen overweg met één wma of mp3 file.  
Met wma komt er vaak storing bij, kies dus voor mp3.  
Meestal zal je een lang geluidsspoor van meerdere mp3-tjes willen. Dat kan door de 
mp3-tjes eerst aan elkaar te plakken met het gratis programma MEDA MP3 Joiner 
 

• TV en foto formaten 
Vroeger hadden foto’s het formaat 3*2 (fijn voor afdrukken van 15*10 cm) 
Digitale camera’s maken 4*3. Dezelfde formaat als oude TV. 
Een digitale camera met 12 Megapixels maakt foto’s van 4000 * 3000 pixels. 

Een TV heeft  768*576 pixels (ofwel 0.4 Megapixels) 
Een breedbeeld (16*9) TV heeft  1024*576 pixels (0.6 Megapixels) 
Full-HD TV (16*9) heeft 1920 x 1080 pixels, HD-ready TV heeft  1280*720  pixels 
    [Ons PAL beeld (625 lijnen) is 768*576 pixels, digitale video is 720*576 die opgerekt wordt naar 768 

    [USA heeft NTSC(525 lijnen) Dat heeft 720*480 pixels 

 
 
Zet eerst alle foto’s die op de “film” moeten komen in een apart album. 
Later kan je nog foto’s in dit album erbij zetten. 

Bijvoorbeeld FilmKids:  
Klik op dat album en daarna op “Filmpresentatie maken”. 

 
 

Daarmee kom je in het menu  met daarin 3 tabs: 
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In de Film tab:  
 
Je kunt een geluidspoor invoegen.  
“Bezig met laden” staat er altijd. 
Kies dan wel “Audio afkappen”.  
 
Overgangsstijl zelf uitproberen 

Start met  stop met  
Mijn voorkeuren zijn: 
“Pannen en zomen gezicht” of  
“Knippen” (is rustiger) 
Weergavetijd 6 seconden. 
 
Afmetingen: 1920*1080(1080p) 
of 800*600 
Titels weergeven. 
 
Foto’s bijsnijden naar volledig frame: zo 
voorkom je zwarte balken. 
 
 
 
 
 
(Dia en foto is hier hetzelfde) 
In de Dia tab kies je per foto 
Tekstkleur en achtergrond met het pipetje 
 
Sjabloon voorbeeld zie je na kiezen. 
Tekst komt over de foto. 
 

Het eerste “frame” bevat de titelpagina. Pas 
die aan na dubbelklik. 
 
 

Nog een tekst dia invoegen kan met . 

daaronder staat  om een dia weg te halen. 
 
 
 
Tekst op een foto gaat prima met kleiner formaat. 
Kies ook stijl “automatisch omlijnen” 
En sjabloon “titel”. 
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Met de clips tab kan je nog meer foto’s 
ophalen uit andere mappen of albums. 
 
 
 
Met de overal aanwezige knop “Film maken” maak je tenslotte de 
film.  
 
 
Wel even geduld..  
 
 
 
 
Dan krijg je een film file met de albumnaam (hier FilmKids.wmv) ongeveer 5* groter dan alle 
foto’s bij elkaar (voor een 6Mb camera). 
Een film met 50 foto’s van 6 seconden duurt 5 minuten (logisch hè).  
Deze film maken duurt ook 5 minuten. De afmeting is  180 MB 
 
Zoeken waar de film staat 

Ga naar de tab  
Klik op de map Films onder Projecten. 

 
 
Rechtermuis-klik dan de film zelf, rechts in 
beeld. Onderaan de popup staat 
“Eigenschappen”. Klik daar en je ziet de 
naam en de locatie. 
 
 
 
 
 
 
Dit kan je met een geschikt programma op een DVD branden 
(Windows DVD Maker, Nero, Roxio …) 
 
Voorbeeld: Windows DVD Maker (alleen in Vista)  

Open Windows DVD maker  

Voeg het …wmv bestand toe aan het lege vak  
Opties aanpassen: 
 
Verder met “Volgende”. 
Eventueel menutekst aanpassen: 
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Veel geduld, vooral coderen duurt erg lang. 
Klaar.. 
 

 

 

M. Bureaublad aanpassen 
Menu > Maken > Instellen als bureaublad. 
De foto wordt gebruikt als bureaublad.  
 

N. Alle foto’s van jouw PC binnenhalen 
Als er nog allerlei foto’s op jouw PC rondzwerven dan kan je die ook bij Picasa 
onderbrengen.  
Tip: Haal eerst alle dubbele foto’s weg met programma Duplicate Cleaner 
 
In Picasa: 

    
Ga naar de map met nog niet ingevoerde foto’s. 

Verder met de knop “Alles importeren”  
Of selecteer er een paar en ga verder met “Openen”. 

Dan krijg je alle foto’s in Picasa te zien 

Zorg dat kopieën uitsluiten is aangevinkt.   (Werkt niet altijd goed) 

Importeer alles met  
 
Kies een locatie 
(map) voor deze 
foto’s (bladeren). 
 
 
 
 
Of maak een nieuwe 
map. De locatie volgt 
daaruit. 
Verder met de knop 
“Voltooien”. 
 
 
 
 
Haal eventueel de dubbele weer weg uit de Map. 
Rechtermuisknop-klik daarvoor op een foto. Kies dan “Zoeken op schijf”. 
Je krijgt de map met de foto te zien. 
De dubbele hebben eindigen op -1.jpg  -2.jpg etc 
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Selecteer alle de dubbele met Ctrl+klik en haal ze weg met “Delete”. 
Zeg “Ja” bij de  vraag 

 
 

O. Installatie van Picasa 
Download: http://picasa.google.com/download/index.html 
en klik op de  picasaweb-current-setup.exe file. 
Eerste opstart:  
Gevraagd wordt welk deel van de PC moet worden gescand. Kies het kleinste deel want je 
haalt die toch allemaal weer weg om daarna zelf op maat aan te geven waar jouw foto-files 
staan. Dan een tijdje geduld, alles wordt gescand. 
 
 

Alle door Picasa ingevoerde mappen uit de lijst weghalen. 
Menu > Extra Mappenbeheer > 
Klik op een map  

 

Kies    Bevestig met “Ja”.  
Doe dat voor alle mappen hier 
Sluit dan af met OK 
Als het goed is dan zijn hierna alle Mappen weer weg uit Picasa. 
 
Picasa3 spaart ook schermafbeeldingen. Weghalen met: 

 
 

Eerst aangeven welke map jij gebruikt voor foto’s: 
Menu  > Extra Mappenbeheer > 
Klik dan in de linker mappenlijst op de map die je wel wilt gebruiken als fotomap. 

 

Kies daarna rechts voor “Altijd scannen”    Sluit af met OK 
 

Opgeven waar jouw foto’s moeten komen 
Maak met de Verkenner een map “Mijn Documenten\Picasa” 
 

Opgeven waar  foto’s uit mailtjes komen 
Maak met de Verkenner een map. “Mijn Documenten\Picasa\Mailimport” 
 

Opgeven waar jouw geëxporteerde mail  foto’s komen 
Maak met de Verkenner een map Mijndocumenten\Picasa\  Mailexport    
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Opgeven waar jouw overige geëxporteerde  foto’s komen 
Maak een map Mijndocumenten\Picasa\ Export Algemeen. 
 
 

Formaat email foto’s 
Menu > Extra > Opties > E-mail en zet formaat op 800 pixels. 
Dan krijg je  foto’s van 100-200kB 
 

Werkt Picasa met Hotmail? 
Je kunt foto's e-mailen met jouw standaard e-mailclient in Internet Explorer. Als je jouw foto's 
wilt e-mailen met Hotmail met Internet Explorer moet je Hotmail selecteren als uw standaard 
e-mailtoepassing in Windows. Dat gaat zo: 
1. Selecteer in het Configuratiescherm van Windows> Internet-opties > Programma's. 
2. Selecteer de e-mailtoepassing in de keuzelijst naast het veld E-mail. Controleer de e-
mailprogramma's die beschikbaar zijn. 
3. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan. 
==== Werkt niet altijd ==== 
 

Picasa met verschillende Windows-gebruikersaccounts? 
Picasa is ontworpen voor gebruik met meerdere gebruikersaccounts. Wanneer u Picasa voor 
het eerst opent met een bepaalde gebruikersaccount, maakt Picasa een afzonderlijke 
database voor de betreffende account. U kunt vervolgens verschillende albums opslaan en 
uw bewerkte foto's opslaan in een bepaalde account.  
Houd er echter rekening mee dat het momenteel niet mogelijk is om dezelfde database te 
delen met meerdere Windows-gebruikers. 
Alternatief: 
Geef in de map Picasa iedereen zijn eigen voorvoegsel voor de submappen. 
Bijvoorbeeld: 
Pim zet zijn foto’s in Mijn Documenten\Picasa\Pim2008_07 etc 
Rieky zet haar foto’s in Mijn Documenten\Picasa\Rieky008_07  etc 
 

P. Bewerken met GIMP2 
Installatie GIMP 
The GIMP is gratis te downloaden http://gimp-win.sourceforge.net/  
Eerst het programma en daarna de taalmodule (alleen Nederlands gebruiken) installeren. 
Afstellen GIMP: 
Menu > Bestand > Voorkeuren 

Omgeving: Minimum aantal opgeslagen bewerkingen: 15 
Hulp systeem: Geen tips bij opstart tonen 
Standaard raster: Lijn stijl: (dots).  Tussenruimte: 40 en 40 pixels 

 
Open een foto file 
GIMP2 start als half schermpje verticaal. 
Open een file met Menu > Bestand > Openen. Blader naar de fotofile die je wilt bewerken.  
Die komt dan als apart venster ernaast. 

Zorg wel dat je die file in Picasa al wel hebt opgeslagen met   

 
In Picasa staan de filenamen in een blauwe balk  net onder de foto’s.  
De map is natuurlijk de map als getoond in Picasa. (“Mijn 
documenten/Picasa/2008_07..”) 
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Over de foto bewegen 

Onder het fotovenster kan je het zoomen aanpassen:  

Als je niet meer de hele foto in beeld hebt dan kan je met de knop   (rechtsonder) slepen 
zodat je het gewenste deel in beeld krijgt. 

Retoucheren (kan ook prima in Picasa3) 

  
Klik op het pleister icoontje (of Shift+C) 
Instellingen advies: 

Modus “Normaal” 
Ondoorzichtigheid “100” 
Penseel vorm “Circle 11” 
Scale  “1” (1 geeft 1*11 pixels, 2 geeft 2*11 pixels) 

In het fotovenster:  
Ctrl+klik eerst op de “kleur” die het worden moet. 
Klik daarna op het weg te halen vlekje. 
Niet goed? Herstel met Menu > Bewerken > …ongedaan maken.  (of Ctrl+Z) 
Opmerking: het programma houdt ook rekening met de kleur rondom het vlekje. 

Perspectief aanpassen  
Zoom uit zodat de hele foto zichtbaar is. 

Klik op het perspectief icoontje (of Shift+P) en daarna op de foto.  
Je ziet dan vier vierkantjes op de hoekpunten van de foto.  
Met Menu > Beeld > Raster tonen  krijg je allemaal stippen in beeld zodat je wat 
gemakkelijker iets horizontaal of verticaal kunt uitlijnen. 
Schuif die punten totdat eventueel achterovervallende gebouwen weer recht staan. 
Bevestig dit met de knop “Transformeren” in het perspectief venster.  

Lege ruimte wordt daarna getoond als schaakbord.  

 Daarna met deze “Crop tool” de scheve fotoranden afsnijden.  
Sleep de gewenste rand over de foto en bevestig met dubbelklik in de rechthoek. 
Voorbeeld: 

 wordt   
Opmerking: 
Bij opslaan na “Transformeren” krijg je een foutmelding: 

  
Kies dan eerst voor “Exporteren” en daarna voor “Opslaan” 
 

Opslaan  
Kies Menu > Bestand > Opslaan als. 
Zet in de naam een g vlak voor .jpg. Dan weet ook Picasa dat dit een andere versie van een 
foto is. De foto komt achteraan in het album. 
Kwaliteit 95 is OK 
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Algemeen over GIMP 
Hulp 
Menu > Hulp geeft een Engelstalige inhoudsopgave maar de teksten zijn echt wel in het 
Nederlands en erg kompleet 
 
Help  
Als je over een icoontje beweegt zie je een korte uitleg (alleen in het Engels). 
Meer uitleg krijg je door dan  F1 in te tikken (in het Nederlands, niet altijd compleet)  
Als je eerst Shift+F1 intikt dan zie je een ? bij de muisaanwijzer. Klik op een icoontje en je 
krijgt meer uitleg (in het Engels) 
 
Vensters 
Je hebt meestal 2 vensters voor GIMP openstaan: 

   of    (Hoofdprogramma) en      (Foto) 

Help komt ook in een apart venster:  
 
Verder 
GIMP kan nog véél meer. Het belangrijkste daarvan doet Picasa ook en een stuk 
eenvoudiger. Alleen retoucheren of transformeren kan Picasa (nog) niet. 
 
Paint Shop Pro  
Voor het zware werk is er dan nog Corel Paint Shop Pro X2 (€ 100) 

Telefoondraden weghalen gaat heel simpel met  
 
 

Q. Meer over Picasa 

Lees eventueel ook: 
Rondleiding: http://picasa.google.com/features/index.html  
Uitleg:  http://www.wilmakarels.nl/gratis-fotos-bewerken/handleiding-picasa.php 
Wat verouderde  uitleg: http://www.hccbg.nl/doc/Picasa_met_toevoeging.pdf 
Vragen over Picasa : http://picasa.google.nl/support/bin/topic.py?topic=14609   
 
 

R. Afstellen beeldscherm 

Als jouw beeldscherm bijvoorbeeld erg licht staat dan lijken de foto’s ook te licht.  
Gebruik een voorbeeld foto (die ook is afgedrukt) om te zien wat normaal op het scherm is.  
Fuji heeft daarvoor een set foto’s gemaakt.  

 
Download die van deze pagina en laat ze afdrukken bij jouw fotocentrale.. 
Op deze pagina staat ook een lange handleiding (pdf).  
Een kortere staat op http://www.fdi-fotoservice.nl/vts.htm. 
 

S. Sneltoetsen 
Toetscombinatie Levert 

Ctrl+Z Herstel laatste Aktie (“Undo”) 
Ctrl+Y Herstel laatste Undo (“Redo”) 
Ctrl+A Selecteer alles 
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Ctrl+C  Kopieer 
Ctrl+X Knippen 
Ctrl+V  Plakken 
Klik en verderop Shift+klik Alles ertussen selecteren 
Ctrl+klik  Eén voor één selecteren 
 
Sneltoetsen voor het selecteren van foto's 

 Ctrl-A: Alle foto's in het album selecteren  
 Ctrl-D: De selectie van de foto's ongedaan maken  
 Ctrl-I: Fotoselectie omkeren  
 Home: De eerste foto in het album selecteren  
 End: De laatste foto in het album selecteren  
 Ctrl-H: Geselecteerde foto's in het Fotovak vasthouden  
 Ctrl-Enter: Een fotobestand zoeken op uw computer  
 Ctrl-O: Een bestand openen op uw computer  

Sneltoetsen voor het weergeven van foto's 
 Ctrl-1: Foto's weergeven als kleine miniaturen  
 Ctrl-2: Foto's weergeven als grote miniaturen  
 F11: Picasa gebruiken in de modus Volledig scherm  
 Ctrl-4: Een diavoorstelling starten  
 Ctrl-5: Tijdlijn weergeven  

Sneltoetsen voor het bewerken van foto's 
 Ctrl-3: Een afbeelding openen in de bewerkingsmodus  
 Ctrl-R: De afbeelding rechtsom draaien  
 Ctrl-Shift-R: De afbeelding linksom draaien  
 Ctrl-Shift-H: De afbeelding horizontaal spiegelen  
 Ctrl-Shift-V: De afbeelding verticaal spiegelen  
 Ctrl-Shift-B: Zwart-witeffecten toevoegen  

Sneltoetsen voor het weergeven van video's 
 / [schuine streep]: Video onderbreken of afspelen  
 , [komma]: Video terugspoelen  
 . [punt]: Video vooruitspoelen  

Overige sneltoetsen 
 Ctrl-E: Geselecteerde foto's e-mailen  
 Ctrl-P: Geselecteerde foto's afdrukken  
 Ctrl-Shift-P: Contactvel voor album afdrukken  
 Ctrl-T: Zoekwoorden toevoegen aan uw foto's  
 Ctrl-N: Een nieuw album maken  
 F1: Help-inhoud weergeven  
 X: Een foto uitsluiten in de importmodus  

 
© Pim van Dijk 2009 


