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6. SNAPSEED SPECIALS 

Mocht je na het ‘starten met Snapseed' van vorige week de smaak 
te pakken hebben, dan gaan we dat deze week nog een beetje 
uitbreiden :)  

Je hebt het waarschijnlijk wel gezien, of wellicht al gebruik van 
gemaakt: met Snapseed werk je in lagen. Elke bewerking die je doet, is 
een nieuwe laag op de foto. Een beetje zoals Photoshop, waarmee je 
ook in lagen werkt. Waarom is dat zo handig?  

Creatieve vrijheid  
Doordat je de lagen individueel kunt aanpassen en op elkaar leggen, 
openen zich een berg creatieve mogelijkheden die je met apps die 
NIET in lagen werken, niet voor elkaar krijgt. Alsof je een lekkere taart 
staat te bakken zegmaar. Iedere laag voegt iets toe aan de smaak-
sensatie en maakt de taart specialer.  

How to 
In deze les ga ik je op weg helpen met vijf verschillende bewerkingen: 
tilt-shift, foto in silhouet, kleuraccent, andere achtergrond en tekst 
achter het onderwerp. Om het overzichtelijk te houden, heb ik voor 
iedere Snapseed special een afzonderlijke how to video gemaakt. Doe 
indien mogelijk meteen mee tijdens het bekijken van de video. Dan 
ervaar je het beste welke stappen er nodig zijn om jouw eigen ‘foto-
taartjes’ te bakken. En maak je van een foto iets heel speciaals!  

notities  
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TILT-SHIFT (focus effect)  

Voor een tof miniatuureffect in je foto! Met spiegelreflex- of systeemcamera kun je speciale tilt-
shift-lenzen gebruiken om een miniatuureffect al tijdens het fotograferen te creëren. Met een 
smartphone kun je dat effect achteraf nabootsen, zoals met Snapseed.  

Niet ieder onderwerp is geschikt voor het miniatuureffect 

Als je van een afstandje fotografeert, geeft dat een duidelijker miniatuureffect dan in close-up van 
een bloem of portret. Denk aan het uitzicht op een stad, treinen, auto’s, gebouwen en bomen. 
Voor het beste effect heb je namelijk onderwerpen in de foto nodig die als ‘groot’ herkenbaar zijn 
voor de kijker, waardoor de elementen die je ‘klein’ gaat maken, nóg kleiner lijken. Foto’s die (een 
beetje) van boven genomen zijn, zullen de beste resultaten geven. Probeer een aantal foto’s uit 
en kijk bij welke het effect het grootste is.  

TIP - Door het gebruik van levendige kleuren zal het miniatuurgevoel nóg groter worden. Als 
speelgoed bijna. Maak met de knoppen tools > afstellen > verzadiging bijvoorbeeld, de kleuren 
nog wat intenser. Het zal het miniatuureffect vergroten. 
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Stappenplan > bekijk de video  

> zoek een geschikte foto met allerlei verschillende elementen erin 
> open de foto in Snapseed 
> klik op TOOLS 
> scrol naar beneden en klik op FOCUS EFFECT 
> er verschijnt nu automatisch een rondje in beeld. Klik onderin de balk op het blauwe cirkeltje met  
   een stip erin. Nu zie je rechte lijnen 
> knijp met je vingers die twee lijnen dichter bij elkaar zodat het scherpe deel smaller wordt 
> ga naar de schuifjes onderin de balk. Verhoog de VERVAGINGSSTERKTE en maak die behoorlijk  
   vaag. Check in de foto hoeveel je moet verhogen voor het juiste miniatuur effect 
> pas evt. op dezelfde manier de breedte van de overgang aan (smaller) voor een beter effect 
> ga naar afstellen en pas zo nodig de belichting aan, het contrast en de hoeveelheid kleur met  
   verzadiging 
> klaar? klik op het vinkje en sla je foto op dmv EXPORTEREN

>>>>>
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Stappenplan > bekijk de video  

> zoek een geschikte foto met veel kleur  
> open de foto in Snapseed 
> klik op TOOLS 
> scrol naar beneden en klik op PENSEEL 
> klik op het meest rechtse penseel ‘VERZADIGING’  
> onderin de balk staat de verzadiging standaard op +10 (= de kleuren worden heftiger als je er  
   met je vinger overheen gaat) Je wil in dit geval de kleur er juist uithalen. Klik dus op het  
   PIJLTJE naar beneden totdat de sterkte op -10 staat 
> veeg nu met je vinger over de delen die zwart-wit moeten worden. Veeg een aantal keer over  
   hetzelfde deel totdat alle kleur eruit is  
> zoom met je vingers ver in om zo gedetailleerd mogelijk langs randjes te kunnen werken 
> foutje gemaakt? zet met de pijltjes onderin de balk de sterkte op ‘GUM’ en ga met je vinger  
   over het het deel wat je wilt herstellen. Zet de sterkte vervolgens weer terug op -10 om de  
   bewerking opnieuw te kunnen doen  
> klaar? klik op het vinkje rechts onderin en sla je foto op dmv EXPORTEREN 

KLEURACCENT (penseel)  

Superleuk: laat een deel van de foto extra naar voren komen met een kleur accent. Ofwel: de hele 
foto in zwart-wit, behalve een of meer gekleurde delen. Er zijn allerlei apps die je hiervoor kunt 
gebruiken (zoals Color Splash) maar met Snapseed kan het ook prima met gebruik van het 
penseel.  

Je upload je foto in de app. Met je vinger geef je aan welke delen naar zwart-wit omgezet moet 
en worden, door er overheen te ‘gummen'. Je kunt ver inzoomen, waardoor gedetailleerde 
bewerking makkelijker zijn en je netjes langs randjes kunt werken.  

Kleuraccenten zijn te gebruiken in alle genres van fotografie.

>>>>>
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Stappenplan > bekijk de video  

> zoek twee geschikte foto’s: een silhouet of onderwerp met een egale 
achtergrond en de foto die je  
   erin wilt gaan bewerken   
> open de basis-foto in Snapseed 
> klik op TOOLS 
> bewerk op zo’n manier dat het silhouet duidelijk is en de achtergrond zo egaal mogelijk. Zoals met  
   de looks i.c.m. het penseel (zie video, wat in jouw geval het beste werkt hangt van je foto af)  
> scrol naar beneden en klik op DUBBELE BELICHTING 
> klik links onderin de balk op het foto icoontje met een plus om de tweede foto te openen (die je  
   hierin wilt verwerken)  
> klik onderin de balk op het waaiertje om de verschillende ‘blend’ mogelijkheden te proberen. In  
   mijn geval (zie video) is dat ‘lichter maken.’  
> pas met het druppeltje rechts onderin de balk evt. de ondoorzichtigheid aan  
> klik op het vinkje en doe zo nodig nog wat laatste bewerking, zoals de randjes netter maken of de  
   kleuren aanpassen  
> klaar? klik op het vinkje rechts onderin en sla je foto op dmv EXPORTEREN

FOTO IN SILHOUET (dubbele belichting)   

Dit is echt zo’n bewerking waarbij je een dergelijke foto ziet en denkt ‘hoe doen ze dat?’ Daar ga 
je nu achterkomen. :) 

Met de knop DUBBELE BELICHTING is namelijk veel moois te doen. Je begint met een basis-
foto en plaatst daar bovenop een andere foto als nieuwe laag. Vervolgens kun je de twee apart 
van elkaar bewerken en uiteindelijk in elkaar laten passen. Daar zijn enorm gave dingen mee te 
creëren. Zoals een foto in een silhouet.  

TIP - Hoe je de beste silhouetten fotografeert kun je zien en lezen in de andere les van deze 
week over licht.  

Om met deze bewerking het beste resultaat te krijgen is het handig als je een silhouet hebt met 
een egale (lichte) achtergrond. Die kun je namelijk het beste wegwerken en ervoor zorgen dat je 
silhouet er lekker tegen afsteekt. Bekijk de video en je zult zien wat ik bedoel. Voor deze 
bewerking heb je dus twee foto’s nodig. De basis-foto en de foto die je erin gaat plaatsen!
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TEKST ACHTER HET ONDERWERP (tekst)   

Met de knop TEKST in de TOOLS kun je eenvoudig wat tekst op je foto zetten. Maar daar kunnen 
we ook wat specialers mee doen. Zoals de tekst achter je onderwerp plaatsen.  

Een mooi effect en eigenlijk best eenvoudig om te doen. Ook voor deze truc zijn andere apps te 
vinden, zoals Fonta (voor iOS) waarmee je met je vinger delen van de tekst kunt wegvegen, maar 
het is ook simpel voor elkaar te krijgen met Snapseed.  

Voor deze truc maak je weer gebruik van het lagen-systeem van Snapseed. Je opent de foto 
waarop je de tekst wilt plaatsen en bewerkt die naar smaak. Vervolgens ga je naar de optie 
TOOLS > TEKST en plaats je een tekstje. Via de knop BEWERKINGEN BEKIJKEN doe je de rest.  

Stappenplan > bekijk de video  
  
> open je foto in Snapseed 
> bewerk hem naar wens  
> klik op TOOLS > scrol naar beneden en klik op TEKST  
> pas de tekst aan door er op de voorbeeldtekst te klikken  
> pas onderin de balk de font/vorm aan  
> maak de tekst met twee vingers groter of kleiner en plaats op de juiste positie in de foto  
> klik rechts onderin op het vinkje  
> klik rechtsboven op het stapeltje met pijltje en kies voor BEWERKINGEN BEKIJKEN 
> klik op de laag TEKST en tik op het kleine driehoekje. kies vervolgens voor het vierkantje met penseel  
> kik links onderin de balk op het rondje in driehoek om de tekst terug zichtbaar te maken  
> zoom in met je vingers en veeg over de delen van de tekst die je wilt verwijderen om de tekst achter  
   het onderwerp te laten vallen. Onderin de balk kun je de sterkte van doorzichtigheid aanpassen met  
   de pijltjes  
> klaar? klik op het vinkje rechts onderin en sla de foto evt. op dmv EXPORTEREN
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http://www.foonfoto.nl
mailto:info@foonfoto.nl


 

>>>

www.foonfoto.nl - info@foonfoto.nl �6

ANDERE ACHTERGROND (dubbele belichting)  

De knop DUBBELE BELICHTING leent zich voor vele creatieve bewerkingen. Omdat je een 
foto in een andere foto kunt plaatsen, kun je jezelf teleporteren naar een warm tropisch strand, 
of een portretfoto net wat interessanter maken door er een mooie achtergrond achter te 
zetten.  

Deze vorm van bewerking vergt wel enig geduld, want hoe netter en gedetailleerder de 
bewerking, hoe beter het resultaat. Kies -net als bij de foto in een silhouet- weer twee foto’s. 
Om te oefenen is bijv. een foto van een persoon + eentje van een landschap handig. Dan gaan 
we proberen om die persoon netjes in het landschap te zetten. Ga er rustig voor zitten en 
priegel mee, want het resultaat kan echt verbluffend zijn!  

Stappenplan > bekijk de video  

> zoek twee geschikte foto’s  
> open de basis-foto in Snapseed, zoals het landschap waarin  
   je straks een persoon gaat plaatsen 
> klik op TOOLS en bewerk deze foto naar wens 
> blijf in TOOLS, scrol naar beneden en klik op DUBBELE BELICHTING 
> klik links onderin de balk op het foto icoontje met een plus om de tweede foto te openen (die je  
   hierin wilt verwerken) 
> maak de tweede foto met je vingers groter of kleiner en plaats het onderwerp dat je in de foto wilt  
   plakken op de juiste plaats 
> klik rechts onderin op het vinkje, de rest van de bewerking doen we via BEWERKINGEN BEKIJKEN 
> klik rechts bovenin op het stapeltje met pijltje en kies BEWERKINGEN BEKIJKEN 
> klik op de laag DUBBELE BELICHTING en vervolgens het kleine pijltje  
> klik op het vierkantje met penseel in het midden  
> Zoom met je vingers zo ver mogelijk in om zo gedetailleerd mogelijk te werken. zorg ervoor dat  
   onderin de balk  het rondje in driehoekje blauw aangevinkt is. Veeg vervolgens met je vinger over de     
   delen van de tweede foto die verwijderd moeten worden. Staat de waarde onderin het midden van de  
   balk op 100, dan veeg je die delen terug. Staat die waarde op 0, dan verwijder je die delen. En     
    waardes er tussenin maken die delen van de foto doorzichtig maar nog wel zichtbaar. Om de delen  
   echt te verwijderen moet deze waarde dus op 0 staan  
> veeg met je vinger over alle delen die verwijderd moeten worden. neem hier de tijd voor, want hoe  
   netter deze handeling, hoe mooier het resultaat 
> klaar? klik op het vinkje rechts onderin en daarna de pijl links boven om terug te komen in het  
   algemene menu. Aanpassingen doe je via BEWERKINGEN BEKIJKEN. Helemaal ready, sla je foto dan  
   op dmv EXPORTEREN
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