
                      

Foto’s bekijken 
Een belangrijk voordeel van digitale fotografie is de 
mogelijkheid om snel foto’s te delen met een ruim 
publiek gaande van vrienden of familie tot over het 
internet. 

Maar hoe doe je dat? 

• Hoe plaats je een foto op het internet? 

• Hoe mail je een foto op een goede manier door? 

• Hoe kan ik snel foto’s zoeken en bekijken? 
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Foto’s bekijken 
Een foto als bijlage van een e-mail meesturen? 

• Zorg ervoor dat je foto niet te groot is. 

o Mailservers laten slechts mails met een 
beperkte grootte door. 

o De capaciteit van de mailbox van de 
geadresseerde is doorgaans zeer beperkt. 

• Kies voor een wijd ondersteund bestands-
formaat zodat de geadresseerde je foto’s 
probleemloos kan bekijken: JPEG is ideaal. 

• Als je zeer veel foto’s wil delen kan je ze 
beter via een website te publiceren. Dit is veel 
minder omslachtig. 
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Foto’s bekijken 

Hoe? 

Er bestaat een ruim softwareaanbod om foto’s te 
verkleinen. 

• Adobe Photoshop 

• De GIMP 

• Virtualzone JPEG Resizer 

• … 

Door zowel de afmetingen van je foto aan te 
passen (herschalen) als het verhogen van de mate 
waarin JPEG compressie wordt toegepast, kan je 
je foto’s verkleinen. 

Je foto’s op een website? 

Wanneer je een grote hoeveelheid foto’s wil 
delen, dan wordt het interessant om je foto’s op 
een website te plaatsen. 

• Geen overvolle mailboxen. 

• Fotogalerijen op het web laten toe je foto’s te 
ordenen. 

• Je publiek kiest zelf wanneer het je foto’s 
bekijkt. 

• … 
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Foto’s bekijken 

Hoe? 

• Pas de afmetingen van je foto’s aan. Bij 
voorkeur heeft je digitale foto een breedte van 
600 tot 800 pixels. 

• Let op de bestandsgrootte. Een grote foto 
duurt niet alleen lang om te laden: ze neemt ook 
heel wat bandbreedte in beslag. 

• Geef je foto van een inhoudelijke beschrijving 
via EXIF. 

Je hoeft niet noodzakelijk zelf een volledige website 
te bouwen om je foto’s te delen. Heel wat bedrijven 
bieden – vaak gratis – uitgebreide diensten om je 
foto’s te delen met anderen: flickr.com, 
zooomr.com, pixagogo.be 
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Foto’s bekijken 

Om je foto’s te doorzoeken en te bekijken bestaan er 
verschillende mogelijkheden: 

Zoeken 

Heel wat besturingssystemen 
hebben een uitgebouwde 
zoekfunctionaliteit. De 
bruikbaarheid hangt af van de 
mate waarin je je digitale foto’s 
een betekenisvolle bestands-
naam geeft. 

 

Een programma zoals ACDSee 
bouwt een doorzoekbare data-
bank op basis van EXIF be-
schrijvingen die mee met de 
foto’s worden bewaard. 

 

Bekijken 

Je kan je foto’s eenvoudig bekijken met bijvoor-
beeld de Windows Verkenner.  

Met fotosoftware zoals het commerciële ACDSee 
of het gratis XNView krijg je wat meer 
functionaliteit: je kan niet alleen door je fotoarchief 
navigeren maar ze ook bijwerken: herschalen, 
retoucheren,… 
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