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HOE WERK JE MET SNAPSEED 

Open de foto in Snapseed – als je een ander foto wilt ga je naar kiezen (links bovenin).. 

Je kunt dan kiezen voor looks (waarbij je in 1x je foto wijzigt met een filter) of voor tools. Je komt dan 
in een menu met 28 tools, als je naar boven schuift met je vinger zie je de gehele lijst. 

Algemeen: om de meeste functies te gebruiken moet je je vinger van links naar rechts of van rechts naar 
links over het scherm vegen. Als je omhoog of omlaag veegt met je vinger zie je ook verschillende opties 
binnen de tool. Inzoomen doe je door twee vingers van elkaar af te bewegen (zoals bij bijna alle apps). 

Overige functies zie volgende pagina 

 

  



Snapseed is een complete, professionele foto-editor die is ontwikkeld 

door Google. 
 
 
 
 

BELANGRIJKSTE FUNCTIES 

• 28 tools/filters, waaronder Egaliseren, Penseel, Structuur, HDR, Perspectief (zie onderstaande lijst) 

• Opent JPG- en DNG-bestanden 

• Gebruik de 'stapel' om bewerkingen later aan te passen 

• Selectief filterpenseel 

• Alle stijlen kunnen worden aangepast met gedetailleerde, precieze beheeropties 

• wijzigingen opslaan met V rechts onderin en annuleren met X links onderin. Indien gereed dan foto 
exporteren zodat je een kopie kan opslaan en het origineel blijft bestaan. 

TOOLS EN FILTERS (voor hulp zie: 

https://support.google.com/snapseed#topic=6155507) 
 

• Afstellen: belichting en kleur automatisch aanpassen of handmatig aanpassen met gedetailleerde, 
precieze beheeropties (7 beheeropties) 

• Details: oppervlaktestructuren in afbeeldingen automatisch versterken 

• Curven: wijzigt kleur – ingewikkelde optie 

• Witbalans: de kleuren aanpassen zodat de afbeelding er natuurlijker uitziet 

• Bijsnijden: bijsnijden naar standaardformaten of vrije afmetingen (8 beeldverhoudingen) 

• Draaien: 90° draaien of een scheve horizon rechtzetten 

• Perspectief: scheve lijnen corrigeren en de geometrie van horizonnen of gebouwen perfectioneren 

• Uitbreiden: Je kunt het canvas van de foto groter maken, waarna de lege plekken zo goed en zo kwaad 
als het kan worden opgevuld. 

• Selectief: met de bekende controlepunttechnologie kunt u tot acht punten in de afbeelding positioneren 
en verbeteringen toewijzen, waarna het algoritme automatisch de rest doet 

• Penseel: belichting, verzadiging, helderheid of warmte selectief retoucheren 

 Penseel  - verzadiging, -10 maakt foto zwart/wit 

• Egaliseren: hiermee kunt u bijvoorbeeld een ongewenste voorbijganger uit een groepsfoto verwijderen 

https://support.google.com/snapseed#topic=6155507


• HDR-emulatie: prachtige foto's maken door het effect van meerdere belichtingen na te bootsen 

• Glamour glow: een fijne gloed toevoegen aan afbeeldingen, zeer geschikt voor modefoto's of portretten 
(6 stijlen) 

• Tooncontrast: details selectief versterken in de schaduwen, midtonen en highlights 

• Drama: uw foto's een duistere look geven (6 stijlen) 

• Vintage: uw foto's de stijl van een kleurenfoto uit de jaren vijftig, zestig of zeventig geven (12 stijlen) 

• Korrelige film: uw foto's een moderne look met een realistisch korreleffect geven (18 stijlen) 

• Retrolux: uw foto's een retro-uitstraling geven met lichtlekken, krassen en filmstijlen (13 basisstijlen, 

• Grunge: een edgy uitstraling met krachtige stijlen en textuuroverlays (5 basisstijlen, oneindige variaties) 

• Zwart-wit: klassieke, op de doka geïnspireerde zwart-witlook (11 stijlen) 

• Noir: zwart-witlooks met een realistisch korreleffect en het 'waaseffect' (14 stijlen) 

• Portret: de ogen benadrukken, gezichtsspecifieke belichting toevoegen of de huid gladder maken 

• Hoofdpose: het gezicht kun je veranderen, bijv. pupillen veranderen, je mond laten lachen etc. 

• Focuseffect: een mooi Bokeh-effect toevoegen aan afbeeldingen (zachtere achtergrond), zeer geschikt 
voor portretten (11 Bokeh-typen) 

 • Vignettering: zachte donkere kleuren toevoegen rond de hoeken zoals het geval zou zijn bij een groot 
diafragma 

• Dubbele belichting: je kunt hiermee 2 foto’s in elkaar monteren. De manier waarop ze mixen kun je 
beïnvloeden. 

• Tekst: je kunt een tekst of tekstblokje met verschillende opties op de foto zetten. 

• Frames: frames met een aanpasbaar formaat toevoegen (23 frames) 

 


