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Kleurverzadiging instellen 

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 als je een zorgvuldig uitgezochte 
foto selecteert en vervolgens exporteert, heb je een kopiebestand waar je alles mee mag 
doen, bijvoorbeeld om er een absurde oververzadigde foto van te maken.  
 
Ik neem weer deze inmiddels bekende foto als uitgangspunt:  
 

 
 
Klik nu op de 7e knop in het roodomrande paneeltje. Dan krijg je onmiddellijk een foto waarin 
de kleuren al een beetje “feller” dan normaal zijn:  
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Het instelpaneel heeft maar één schuifje Hoeveelheid (dus de mate van verzadiging) en dit 
staat iets voorbij het midden (boven de rode pijl). Sleep het maar rustig naar links of rechts, 
want dan zie je het effect onmiddellijk.  
Als je het schuifje helemaal naar links sleept, krijg je een zwart-wit foto die hetzelfde is als 
wanneer je het gewone Z/W-knopje zou gebruiken:  
 

 
 
Maar als je het schuifje helemaal naar rechts sleept, krijg je deze overdreven kleuren:  
 

 
 
Zoiets geks kan natuurlijk best eens van pas komen voor een grapje en misschien dat een 
iets normalere stand van pas kan komen om een erg mistige foto een beetje meer kleur te 
geven, maar daarmee houden de toepassingsmogelijkheden wel zo ongeveer op.  
 
Het resultaat is dus meestal een zeer wonderlijke kleurenfoto. Als je tevreden bent, klik je op 
Toepassen – anders op Annuleren. Als je later dit resultaat toch niet zo geslaagd vind, kun 
je met de knop Ongedaan maken Verzadiging terug naar de oorsprong.  
 
Opmerking: dit effect is ook beschikbaar in Picnik: zie Picnik via Picasa.  


