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Scherper maken 

De veranderingen in Picasa 3.6 en 3.8 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn 
er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Intro Picasa 3.6NL en Intro Picasa 3.8NL.  
 
Het derde paneeltje in het bewerkingsvenster van Picasa heet Effecten. Dit mag je bij het 
corrigeren van een gewone fotoserie niet gebruiken, maar daarop zijn er twee incidentele 
uitzonderingen: scherper maken en geleidelijke tint.  
 
Voor deze inmiddels bekende foto is scherper maken nauwelijks nodig, want die ziet er on-
danks de matige resolutie van een gewoon beeldscherm (ca.100 dpi) al scherp genoeg uit.  
 

 
 
Hieronder is het roodomrande paneeltje wat groter afgebeeld:  
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Het leuke is dat het resultaat van de diverse effecten al in de ‘knoppen’ wordt getoond, al is 
dat meestal maar een voorbeeldje uit vele variatiemogelijkheden. De knoppen waarbij er in 
een blauw hoekje het cijfer 1 staat, hebben na aanklikken onmiddellijk effect.  
 
Nu de knop Scherper maken (linksboven).  
Hieronder heb ik om het effect te overdrijven het schuifje helemaal naar rechts gesleept:  
 

 
 
In dit voorbeeld is dat misschien nog niet zo goed te zien, maar op mijn scherm doet de foto 
nu “pijn aan mijn ogen”, dus een reden om deze handeling meteen te Annuleren.  
 
Opmerking: je krijgt een realistischer indruk van de verscherping als je onderaan op het 1:1 
knopje klikt zodat je een detail op werkelijke grootte ziet. Dan zie je ook beter dat je niet moet 
overdrijven. Een lichte verscherping met het schuifje op ¼ is meestal voldoende.  
 
De enige reden om dit effect te gebruiken is dus als de foto een klein beetje onscherp is (een 
echt onscherpe foto moet meteen weg) of veel kleine details bevat die je iets beter zichtbaar 
wilt maken. De onderstaande foto is daarvan een goed voorbeeld:  
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Zelfs als je daarna op Toepassen hebt geklikt, kun je zoals gebruikelijk deze ingreep later 
altijd ongedaan maken, ook omdat het meestal de laatste correctie is die je hebt uitgevoerd.  
 
Opmerking: deze correctie is ook beschikbaar in Picnik: zie Picnik via Picasa.  


