
Bijeenkomst tabletgebruikers (15/03/19) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 40ste ontmoeting, de derde van 
jaargang 5! 

Merk op dat het aantal deelnemers aan onze gebruikersgroep beperkt wordt tot 20. Wie 
inschrijft, wordt dus verwacht!  
Op www.bloggen.be/ggth (ggth staat voor gebruikersgroep tablets Harelbeke) vind je 
alle verslagen van onze bijeenkomsten + eventuele handleidingen. Met dank aan Eddy 
voor het ontwerpen en onderhouden van dit communicatiekanaal. 

Tijdens onze bijeenkomsten gebruiken we het Wifi-netwerk: Bezoekers-Harelbeke 
met als wachtwoord: #internet11! 

Nu de nieuwe GDPR van start is gegaan kan men vragen om geen mails meer 
te ontvangen met o.a. het verslag. 

Op het programma van deze jubileumeditie de foto-editor van Google 
ons voorgesteld door Laurent Van Belleghem, waarvoor onze dank! 

Snapseed (Google LLC) 

Snapseed is een complete, professionele foto-editor die is 
ontwikkeld door Google. 
 
 

 
BELANGRIJKSTE FUNCTIES 
 
• 29 tools en filters, waaronder Egaliseren, Penseel, Structuur, HDR en Perspectief (zie 
onderstaande lijst) 
• Opent JPG- en RAW-bestanden 
• Sla je persoonlijke looks op en pas ze later toe op nieuwe foto's 
• Selectief filterpenseel 
• Alle stijlen kunnen worden aangepast met gedetailleerde, precieze beheeropties 
 
TOOLS, FILTERS EN GEZICHT 
 
• RAW-ontwikkeling: onbewerkte DNG-bestandenbestanden openen en aanpassen; 
aangepaste bestanden opslaan zonder dat de oorspronkelijke bestanden verloren gaan 
of ze exporteren als JPG 
• Afstellen: belichting en kleur automatisch aanpassen of handmatig aanpassen met 
gedetailleerde, precieze beheeropties 



• Details: oppervlaktestructuren in afbeeldingen automatisch versterken 
• Bijsnijden: bijsnijden naar standaardformaten of vrije afmetingen 
• Draaien: 90° draaien of een scheve horizon rechtzetten 
• Perspectief: scheve lijnen corrigeren en de geometrie van de horizon of gebouwen 
perfectioneren 
• Witbalans: de kleuren aanpassen zodat de afbeelding er natuurlijker uitziet 
• Penseel: belichting, verzadiging, helderheid of warmte selectief retoucheren 
• Selectief: met de bekende controlepunttechnologie kun je tot acht punten in de 
afbeelding positioneren en verbeteringen toewijzen, waarna het algoritme automatisch 
de rest doet 
• Egaliseren: hiermee kun je bijvoorbeeld een ongewenste voorbijganger uit een 
groepsfoto verwijderen 
• Vignettering: zachte donkere kleuren toevoegen rond de hoeken zoals het geval zou 
zijn bij een groot diafragma 
• Tekst: gestileerde of platte tekst toevoegen 
• Curven: de helderheidsniveaus in je foto's nauwkeurig instellen 
• Uitbreiden: je canvas groter maken en de nieuwe ruimte op slimme manieren vullen 
met content uit je afbeelding 
• Focuseffect: een mooi Bokeh-effect toevoegen aan afbeeldingen (zachtere 
achtergrond), zeer geschikt voor portretten 
• Glamour glow: een fijne gloed toevoegen aan afbeeldingen, zeer geschikt voor 
modefoto's of portretten 
• Tooncontrast: details selectief versterken in de schaduwen, midtonen en highlights 
• HDR-emulatie: prachtige foto's maken door het effect van meerdere belichtingen na te 
bootsen 
• Drama: je foto's een duistere look geven (zes stijlen) 
• Grunge: een edgy uitstraling met krachtige stijlen en textuuroverlays 
• Korrelige film: je foto's een moderne look met een realistisch korreleffect geven 
• Vintage: je foto's de stijl van een kleurenfoto uit de jaren vijftig, zestig of zeventig 
geven 
• Retrolux: je foto's een retro-uitstraling geven met lichtlekken, krassen en filmstijlen 
• Noir: zwart-witlooks met een realistisch korreleffect en het 'waaseffect' 
• Zwart-wit: klassieke, op de doka geïnspireerde zwart-witlook 
• Frames: frames met een aanpasbaar formaat toevoegen 
• Dubbele belichting: twee foto's in elkaar laten overvloeien door een keuze te maken 
uit overvloeiingsmodi die zijn geïnspireerd op filmopnamen en digitale beeldverwerking 
• Gezichtsverbetering: de ogen benadrukken, gezichtsspecifieke belichting toevoegen of 
de huid gladder maken 
• Gezichtspose: de pose van portretten corrigeren op basis van driedimensionale 
modellen 

In bijlage vind je de handleiding die Laurent voor ons heeft gemaakt. 

Wie stuurt ons een bewerkte foto op? 

 



Vanaf de maand april zijn we terug overgeschakeld op de ‘oude uurregeling’: van 9 uur 
tot 11 uur en wordt er ook een bijdrage van 1,50 euro gevraagd per sessie, drank 
inbegrepen.  

Gelieve dit bedrag te betalen bij inschrijving en niet net voor de start van onze 
bijeenkomsten!!! 

De volgende bijeenkomsten gaan door op 12 april, 24 mei (zaal Martina) en 28 
juni van 9 tot 11 uur. Inschrijven zal pas kunnen einde maart (na het 
verschijnen van de Parettegazette). 
 
Wie inschrijft wordt verwacht aanwezig te zijn! Eventuele afwezigheden 
wegens bijvoorbeeld ziekte, bijwonen begrafenis,… zo snel mogelijk melden 
aan het onthaal van de Parette of via mail: deparette@zbharelbeke.be.  

Op de verlanglijst naar de toekomst: DU-recorder hernemen, Google Home (mini), 
postkaart opmaken en opsturen, Trello, Files van Google (uitbreiding), Vamos 
vacaturos,… 

Vragen of suggesties doormailen, liefst niet op het laatste moment.  
Mailadressen:  of edd.devos@gmail.com  willy.messiaen@telenet.be
 
Willy Messiaen, Eddy Devos en Laurent Van Belleghem 
 
 


