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Afmetingen afbeeldingen :
Graag nog eens de juiste beeldformaten voor een optimale weergave op ons 4K scherm:
Bij verticale opnamen: Verticale zijde 2160 pixels. De horizontale zijde past autom. aan.
Bij horizontale opnamen tot 16x9 : Verticale zijde 2160 pixels . De horizontale zijde past autom. aan.
Bij opnamen waar de beeldverhouding groter is dan 16x9, bvb : 21/9, panoramabeelden:
Moet de horizontale zijde 3840 pixels zijn. De verticale zijde past zich aan.
Dank om dit in gedachten te nemen.

Naamvermelding op foto’s,
In de laatste samenkomst werd voorgenomen om in het vervolg je naam (watermerk,logo) te
vermelden op je foto’s. Vooral de Top -5 beelden, omdat we deze op de facebookgroep plaatsen.
Zo krijgen we een unanieme naamvermelding bij publicatie. Clublid Freddy heeft daarom een
bewerking via Photoshop voorgesteld om op een eenvoudige manier een naampenseel te maken.

Ik geef in eenvoudige lijnen aan hoe je een naampenseel maakt in Photoshop.
1. Open PS en selecteer “ Bestand” dan “Nieuw” en maak een canvas van bvb 1000pix breed en
300pix hoog in wit en druk "Maken”.

2. Selecteer nu de “Tekst-tool” en tik je naam in zwarte letters op het witte canvas. Verander
dit desgewenst in het gewenste lettertype, pas de grootte van het
lettertype aan, en plaats alles mooi binnen het canvas.
3. Ga nu naar “ Bewerken” dan “Voorinstelling penseel definiëren” en geef hier een naam aan
je penseel, bvb “Naamplaatje club”.
4. Druk op OK en het penseel zit in nu het menu penselen.
5. Als je vanaf nu je naam op een foto wil, neem je het naampenseel, zet het op de gewenste
plaats op de foto, en geef één muisklik. Je naam staat nu op de foto.
6. De grootte, de dekking, de kleur enz kun je altijd aanpassen, net als in elk ander penseel.
Succes,
Freddy Candaele

Uitstap naar Oostende Fotobiënnale 13 oktober a.s.
Stuur een mailtje naar Marleen als je meegaat of deelneemt aan de uitstap. We zouden samen de
tram nemen in Nieuwpoort.

Uitstap PhotoDays Brussel op vrijdag 22 oktober 2021.
Als je goesting hebt om mee te gaan met trein en metro, stuur dan een mail naar Marleen om af te
spreken. De bedoeling is dat we in Veurne opstappen om 9.00 uur.

Topaz:
Topaz labs heeft knappe plugins voor Lightroom en Photoshop voor verscherpen(Sharpen),
ruisonderdrukking(Denoise) en beeldvergroting(Gigapixel).
Dit is de link naar Topaz Labs:
https://www.topazlabs.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand_searc
h&attribution=true&gclid=EAIaIQobChMIr-ClrrKV8wIVzcSyCh30Nwb4EAAYASAAEgK0AfD_BwE
Dit is een video van Piet Vandeneynde over Gigapixel:
https://www.youtube.com/watch?v=pIYwwiEVd4E

