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LIGHTROOM 11 – Workshop 1 

Hand-out  Kenmerken van Lightroom 11 

 

Algemeen 
• Lightroom werkt 100% non-destructief. Nooit wordt er iets aan het originele foto-bestand 

gewijzigd. 

Lightroom werkt met Voorvertoningen. Je kunt bij het importeren ook kiezen voor Slimme 

Voorvertoningen. Dan kun je de foto’s ook bewerken als een externe schijf niet is 

aangesloten. LET OP: dit vergroot de catalogus enorm. 

• Werken met 2 beeldscherm is heel handig. Als je met 1 beeldscherm werkt, dan kun je een 

tweede beeldscherm  zwevend op het eerste beeldscherm zetten. 

Klik daarvoor linksonder op tweede beeldscherm terwijl je ALT ingedrukt houdt. Er komt dan 

een kleiner tweede beeldscherm. 

                             
• Je kunt foto’s vanuit Lightroom extern bewerken. Er wordt dan eerst een kopie gemaakt. 

• Let op: vernoem of verplaats foto’s ALLEEN binnen Lightroom, anders komt de catalogus in 

de war!! 

• Je kunt ervoor kiezen om bij het importeren alle RAW-beelden om te zetten van het camera-

specifieke formaat naar DNG. Als je kiest voor “Kopieer als DNG” kun je een nieuwe locatie 

opgeven voor de opslag van de DNG. 

DNG behoudt de RAW-data en is 20% kleiner dan RAW.  

Maar importeren duurt langer en DNG wordt niet door alle foto-programma’s geaccepteerd. 

Modules 
Lightroom omvat 7 modules. 

1. Bibliotheek   

Het beheer en de organisatie van het gehele fotobestand 

2. Ontwikkelen 

Het bewerken ven een foto binnen Lightroom of in een extern bewerkingsprogramma 

3. Kaart 

Elke foto kunnen je koppelen aan de juiste positie op een kaart. 

4. Boek 

Een fotoboek maken. 

5. Presentatie 

Een diashow maken met basale instellingen en achtergrondmuziek. 

6. Afdrukken 

Foto’s afdrukken op een eigen printer. 

7. Web 

Foto’s overbrengen naar een eigen website. 
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Catalogus  
• Is het digitale notitieboek voor alle foto’s en kan vele honderd-duizenden foto’s beheren 

• Bevat de locatie van elke afbeelding, alle kenmerken, alle data die tijdens het organiseren 

zijn toegevoegd, alle ontwikkel-aanpassingen. 

• Sla de catalogus altijd op de computer op. Maar zorg voor een kopie op een extern medium 

en actualiseer die regelmatig. 

• De catalogus omvat meerdere bestanden en kan enorm groot worden. Zorg dus voor meer 

dan voldoende beschikbare opslagruimte. 

• De catalogus bestaat uit: 

o Het catalogusbestand – “catalog” 

o Previews van alle foto’s – “preview.lrdata” 

o Ondersteuningsfuncties als cache – “helper.lrdata” 

o Bevat de maskers die gebruikt zijn – “lrcat.data” 

Als Lightroom geopend is worden er enkele tijdelijke bestanden gemaakt : “lrcat.wal” en 

“lrcat.lock”. Bij het afsluiten gaan die weer weg. 

 

Help  
• Er is een uitgebreid Help-bestand op internet. Het is vanuit Lightroom bereikbaar via F1 of via 

de tab HELP. 

Buiten Lightroom is het bereikbaar via https://helpx.adobe.com/nl/lightroom-classic/user-

guide.html  

• Voor hulp in een specifieke module klik je in die module op CTRL+ALT+/ 

 


