Snapseed algemeen
STARTGIDS VOOR SNAPSEED - alle functies op een rij
In deze startgids krijg je een handig overzicht van de belangrijkste functies in
Snapseed en wat de knoppen met je foto’s doen. Probeer de functies eens rustig uit
en ontdek de wereld aan bewerkingsmogelijkheden met deze app.
TIP: Als je met Snapseed aan de slag bent gegaan, zul je ook makkelijker met
andere foto-apps overweg kunnen. Bij dergelijke apps komen veel functies namelijk.

looks: voorinstellingen
tools: uitgebreid menu
exporteren: foto opslaan
bewerkingen bekijken:
bewerking aanpassen of
verwijderen

DE FUNCTIES
AFSTELLEN
De knop waarmee je de basis van je foto aanpast. Belichting, contrast of de kleuren:
je kunt het helemaal naar eigen smaak aanpassen.
-Helderheid
Maakt de hele foto lichter of donkerder.
-Contrast
Een hoger contrast maakt het wit lichter en het zwart donkerder. Een lager contrast
zorgt voor het tegenovergestelde. De witte en zwarte delen van de foto worden dan
grijzer en komen dichter bij elkaar te liggen.
-Verzadiging
Geeft intensere kleuren in de foto. Bijvoorbeeld voor zonsop- en zonsondergangen,
waarbij de kleuren van de foto niet altijd overeenkomen met hoe jij het met het
blote oog gezien hebt. Je kunt de kleuren er ook mee afzwakken. (zie voorbeeld
hiernaast)
-Sfeer
Verandert de tint van je foto zodat hij een paarse of roze gloed krijgt. Een subtiele
aanpassing kan ook helpen om de witbalans in orde te krijgen.
-Hooglichten
Correctie voor de lichte delen van de foto. Denk aan een wit uitgebeten lucht,
waarop je met deze knop (misschien) nog wat wolken zichtbaar kan maken.
-Schaduwen
Correctie voor de donkere delen van de foto. Handig als je tegen het licht in hebt
gefotografeerd. Het oplichten van schaduwen kan de kleuren wel minder levendig
maken en ruis geven.
-Warmte
Handig om de lichttemperatuur van de foto aan te passen. Voor een warmer of
koeler gevoel.
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DRAAIEN
Spreekt voor zicht, met deze knop kun je de foto draaien.
UITBREIDEN
Met deze functie kun je je foto groter maken. Wil je die zonsondergang nog uitgebreider hebben? Dat kan
dus. Let wel op, deze functie werkt niet voor iedere foto even goed. Hij kopieert delen van je originele foto
en dat werkt het beste als je foto redelijk ‘strak’ is en hij onopvallend kan kopiëren en plakken zonder dat
het er bewerkt uitziet. Als je op wit of zwart klikt, kun je met deze knop ook een mooi wit of zwart randje
om je foto maken.
SELECTIEF
Heel handig als je maar een deel van je foto wil bewerken. Met deze functie kun je een stukje van de foto
bewerken op het gebied van helderheid, contrast, verzadiging of structuur zonder dat de rest van de foto
wordt aangetast.

PERSPECTIEF
Om het perspectief te corrigeren. Als je een hoog gebouw gefotografeerd hebt
bijvoorbeeld (dan lijkt het op de foto alsof het gebouw achterover helt) In een van de
andere lessen gaan we ook aan de slag met SKRWT, een specialistische app op dit
gebied.
DETAILS
Om je foto scherper te maken. Let wel op, dit werkt alleen bij onbewogen foto’s. Een
bewogen foto kan nooit meer scherp gemaakt worden.
CURVES
Een iets gevorderde manier om o.a. de belichting en contrast aan te passen. Ook wel
bekend van de grotere programma’s als Photoshop en Lightroom.
WITBALANS
Om de ‘temperatuur van de foto aan te passen’. Voor een warmer of koeler gevoel, of
voor frissere kleuren. O.a. bij foto’s die gemaakt zijn in kunstlicht (> geeft gele gloed
over je foto) kan dit handig zijn.
BIJSNIJDEN
Om de foto bij te knippen in allerlei vormen. Net als met inzoomen geldt: hoe kleiner het
deel dat je uitknipt, hoe minder pixels je overhoudt. Knip dus met mate.
PENSEEL
Gebruik deze functie en je vinger werkt als een penseel die plaatselijk kan bewerken. Op
het gebied van de belichting bijvoorbeeld, of de temperatuur in je foto. Ook de
verzadiging is plaatselijk aan te passen.
VIGNETTERING
Voor een mooi zwartig of wittig randje om je foto, zodat je nog meer nadruk legt op het
onderwerp. (zie voorbeeld hiernaast)
DUBBELE BELICHTING
Voor toffe foto in foto projecten. Plak diverse foto’s op elkaar en creëer je eigen
werkelijkheid.
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EGALISEREN
Voor puistjes in je portret, of een lelijk verkeersbord in je mooie landschapsfoto.
Net als ‘uitbreiden’ werkt dit niet voor iedere foto even goed aangezien hij de
omgeving moet kopiëren om het deel dat jij wil verwijderen op te vullen.
Uitkijken dus dat je niet ineens twee oren hebt of twee neuzen in plaats van dat
ene puistje.
HDR
Voor een heftig belichting effect. Kan goed werken voor landschapsfoto’s en
foto’s in tegenlicht.
GLAMOUR GLOW
Voor een glamour portretfoto
TOONCONTRAST
Een knop waarmee je een foto echt kunt finetunen door met alle verschillende
tinten in je foto aan de slag te gaan.
FILTERS
Ieder filter heeft zo zijn eigen effect. Zo kun je drama gebruiken om een mooi
wolkendek heftiger te maken, of grunge voor een photo-art effect. Probeer ze
eens uit. Ben benieuwd welke jou het meeste aanspreekt. (en let op he, binnen
de filters heb je allerlei mogelijkheden om de boel handmatig aan te passen in
heftigheid en kleur etc. Even kijken in de onderste balk als je een filter hebt
aangeklikt)
DRAMA (zie voorbeeld hiernaast)
VINTAGE
KORRELIGE FILM
RETROLUX
GRUNGE
ZWARTWIT
NOIR
PORTRET
Om een portret of je selfie wat extra’s te geven. Je krijgt een zijdezacht huidje,
of je ogen glinsteren je toe.
HOOFDPOSE
Een magische knop waarmee je de posities en zelfs de lach in het gezicht kunt aanpassen. Werkt alleen op een
portretfoto!
FOCUSEFFECT
Om een mooie scherpte diepte effect te creëren (jeweetwel, zo’n mooie wazige achtergrond zoals een
portretfunctie of spiegelreflex geeft. Ziet er meteen profi uit)
TEKST EN FRAMES
Een aantal badges en standaard teksten die je simpel op je foto kunt plakken. Voor een mooi randje om je foto.
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