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Verloopfilter voor de lucht 

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 foto van te maken die boven een vage lijn een absurde kleur 
krijgt en dat zal dan meestal de kleur van de lucht zijn.  
 
Daarom is een milde toepassing van dit effect ook bruikbaar bij gewone foto’s die een over-
belichte witte lucht hebben. Een beetje grijs of een vleugje blauw is dan al voldoende.  
 
Ook hiervoor is het moeilijk om geschikte foto’s te vinden om dit effect overtuigend te kunnen 
demonstreren, maar met onderstaande zeegezicht zal het wel gaan:  
 

 
 
Klik nu op de 12e en tevens laatste knop in het roodomrande paneeltje.  
Dan zie je een paneeltje met twee schuifjes en een kleurvlakje en een groen markerings-
teken midden in de foto:  
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Dit teken moet je eerst ongeveer naar de horizon slepen en vervolgens klikt je dan in het 
kleurvlakje. Dan zie je dit kleurenpalet en spectrum en verandert de muispijl in een pipetje 
waarmee je een kleur kunt aanwijzen, hier rood-paars (bij de rode pijl):  
 

 
 
Opmerking 1: als je de markering niet alleen omhoog of omlaag, maar tevens naar links of 
naar rechts sleept, krijg je een scheve overgang en dat kan soms goed van pas komen.  
 
Opmerking 2: je kunt met het pipetje ook een kleur uit het onderste deel van de foto pikken.  
 
Hoewel het meestal de bedoeling zal zijn om een absurd effect te krijgen, is het toch moeilijk 
een passende kleur te vinden, dus je bent wel even aan het zoeken.  
Als je tevreden bent, klik je op die kleur, want dan komen de schuifjes weer terug en krijg je 
weer een normale muispijl. Het bovenste schuifje heet Uitwaaieren (vaagheid van de 
overgang), het onderste Nuance (helderheid van de kleur).  
 
Hieronder heb ik twee extreme standen gekozen: een haarscherpe overgang en helderheid 
nul (zwart) en dit vind ik de meest bizarre versie:  
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Als je tevreden bent, klik je op Toepassen en anders op Annuleren. Als je dit resultaat later 
toch niet zo geslaagd vind, kun je met de knop Ongedaan maken Geleidelijke tint weer 
terug naar de oorsprong.  
 
Hiermee wordt deze serie over effecten in Picasa afgesloten. Er is dus voor elk wat wils, 
maar vooral voor foto’s die je soms buiten je gewone jaarserie nodig hebt voor een grapje of 
een mooie wenskaart. Hoewel je alle ingrepen ongedaan kunt maken, is het toch verstandig 
om ze in kopiebestanden uit te voeren, want dan kun je zorgeloos experimenteren.  
 
In de Picasa handleiding vind je veel aanvullende informatie bij Effecten en bij Zwart-wit.  
 
Opmerking: dit effect is waarschijnlijk ook beschikbaar in Picnik: zie Picnik via Picasa. In 
Picnik zijn nog meer (vaak absurde) effecten beschikbaar en bovendien zijn er vaak meer 
instelmogelijkheden dan in Picasa. Dus aanbevolen om eens te gaan experimenteren.  


