
 

Open je foto in Photoshop 
Je opent je foto door Bestand > Openen te klikken en je foto te selecteren. 

 

 

 

Uitsnijden en recht zetten 
Als het nodig is kun je nu als eerste je foto uitsnijden en/of recht trekken. Ik hing voor deze 

foto in een erg oncomfortabele positie, dus ik had moeite met de horizon recht houden. Mijn 

foto moet dus even gecorrigeerd worden! Ik snij hem ietsjes bij, en met behulp van het 

liniaaltje in het menu trek ik de horizon recht. 

 



 

 

Het selecteren van de lucht 
Ik bewerk landschapsfoto's graag in twee delen. De lucht, en de voorgrond. Zo kan ik 

belichtingen los van elkaar corrigeren en aanpassen. De lucht heeft vaak een iets andere 

bewerking nodig dan de voorgrond, en op deze manier kun je de twee delen helemaal naar je 

eigen wens aanpassen. 

 

Met de snelle selectie tool selecteer ik de gehele lucht. 

 

 

 

Nadat ik de selectie heb gemaakt klik ik op de curven. Zo wordt er automatisch een masker 

aan gemaakt en word de bewerking echt alleen maar toegepast op de lucht. Ik breng er iets 

meer contrast in en haal een stukje overbelichting er uit. Nu knallen de wolken wat meer. 



 

 

 

Het selecteren van de voorgrond 
Hetzelfde doe ik nu met de voorgrond. Deze selecteer ik ook zodat ik ook deze kan bewerken. 

Na de selectie licht ik deze ietsjes op met de curven door het midden omhoog te trekken.  

 

 

 

 

Meer kleur 
Vervolgens wil ik ook iets meer kleur toevoegen in de gehele foto. Ik klik op 

Kleurtoon/verzadiging, en geef alle gele en blauwe tinten wat meer verzadiging. Ik kies 

vrijwel altijd voor blauw, om de lucht wat meer kleur te geven. De andere kleuren wisselen 

per foto. In dit geval wilde ik het gele/groene gras wat meer laten knallen. 



 

 

 

 

Verscherpen 
Als laatste verscherp ik de foto nog een beetje. Dit ga ik doen met het hoogdoorlaat filter. Om 

deze bewerking te kunnen uitvoeren maak je eerst een duplicatie (een kopie) van je 

achtergrondlaag.  

 

Je kunt dit doen door met je rechtermuisknop op je achtergrond te gaan staan, en dan op 'laag 

dupliceren' te klikken. Op deze kopie laag ga je verscherpen. Zo kun je straks de sterkte van 

het effect nog aanpassen.  

 

Heb je je kopie gemaakt, ga je naar Filter > Hoogdoorlaat. 

 



 

Je foto zal veranderen in een grijs gebied met wat rare puntjes en texturen. Er komt een 

schermpje tevoorschijn waar je een straal moet kiezen. Omdat je het effect op een kopie-laag 

gaat toevoegen, maakt het in principe niet uit wat je hier invult. Ik zet hem zelf meestal rond 

de 4, hoger is vrijwel nooit mooi. 

 

 

Vervolgens zet ik de dekking van deze laag op 'Bedekken', zodat het grijs verdwijnt en je 

verscherping zichtbaar wordt. 

 

 

Het effect vind ik too much, dus ik verander de laagdekking naar 40%.  



 
 

 

 

 

 


