Technische vaardigheden
Nummers op beelden plaatsen

Om twijfel te vermijden bij het benoemen van personen op groepsfoto’s kunnen vooraf nummertjes
aangebracht worden op de foto. De nummertjes kan je op een kopie van de foto aanbrengen en vervolgens
inscannen maar je kan deze ook met de computer op de foto plaatsen. Nummeren gebeurt steeds van links
naar rechts en van onder naar boven. We nummeren altijd op een kopie van de foto in JPEG-formaat, niet op
de foto’s in TIFF-formaat.
Fotobewerkingsprogramma’s
Er bestaan verschillende (al dan niet gratis) fotobewerkingsprogramma’s: Paint, GIMP, Photoshop, enz. De
meeste fotobewerkingsprogramma’s werken op een gelijkaardige manier. De voorbeelden worden hier
gegeven in GIMP, een gratis fotobewerkingsprogramma dat je via deze link kan installeren:
http://www.gimp.org/downloads/.
Nummeren
1.

Open je fotobewerkingsprogramma (Voorbeeld: GIMP)

Bij het openen van GIMP worden twee ‘vensters’ geopend: het documentvenster (rood) en de
gereedschapskist (groen). Deze vensters kan je aanpassen in grote door met je muis op de rand van het venster
te staan en vervolgens, wanneer de cursor in een pijltje verandert, te slepen tot de gewenste grootte.
2.

Klik in het menu ‘Bestand’ op ‘Openen’

3.

Ga naar de map ‘Afbeeldingen’, hierin vind je de ‘ERFGOEDBANK’, in de map ‘JPEG’ vind je de foto’s.
Klik dubbel op de gewenste foto of klik op openen. Bijvoorbeeld: afbeelding LN00001.jpg

4.

De foto wordt nu geopend. Sla de foto eerst op onder een andere naam (LNE00001genummerd): klik
in het menu ‘Bestand’ op ‘Opslaan als’.

5.

Klik in de geraadschapskist het symbooltje om tekst toe te voegen:

6.

Onderaan de geraadschapskist verschijnen nu ook de opties om de tekst aan te passen. Kies bij ‘Font’
(lettertype) Verdana Bold, bij kleur kan je de kleur van de cijfers instellen. Kies voor witte of zwarte
cijfers naar gelang de persoon licht of donker gekleed is. Let erop dat de nummers voldoende groot
zijn, afhankelijk van het formaat van de foto moet je een andere tekengrootte kiezen. Dit kan je bij
‘Grootte’. Denk eraan dat er op de foto ingezoomd kan worden en de nummers dus leesbaar worden
bij het vergroten van de foto.

7.

Sla je werk op. Je hebt nu twee versies van de foto: één met nummers (LNE00001genummerd) en één
zonder nummers (LNE00001).

