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1.  Een nieuw bestand openen en opslaan 

 

 
 
Als je nog nooit met GIMP of een ander grafisch programma hebt gewerkt, is dit de eerste video die je 
zou moeten kijken. 
Hier leg ik uit hoe je een nieuw bestand kunt maken, openen en weer opslaan. 
Het werkt net even anders als in "gewone" Windows programma's, dus best de moeite waard om even 
naar te kijken. 
 
Het verschil tussen JPG en PNG en hoe maak je een JPG of PNG met GIMP? 
Dat zie je in onderstaande video. 
 

 
  

https://vimeo.com/104002768
https://vimeo.com/104010857
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2. GIMP vensters 

 
Als je per ongeluk alle venster door elkaar hebt gegooid, of helemaal geen enkel venster meer ziet. Of 
als ze allemaal op de verkeerde plek staan. In deze video vertel ik hoe je de vensters weer op zijn plaats 
kan zetten. En waar je ze vandaan haalt als ze verdwenen zijn. 
 

 
 
TIP 1: Alle vensters ineens kwijt? 
Heb je tijdens het werken met Gimp op magische wijze al je vensters in één keer laten verdwijnen? Dan 
is de kans groot dat je per ongeluk op de "tab" knop op je toetsenbord hebt gedrukt. Druk er eenmaal 
op om te zien of nu spontaan al je vensters weer tevoorschijn komen. Als juist alles verdwijnt als je op 
de "tab" knop drukt, kun je gewoon nog een keer drukken om alles weer terug te toveren. 
 
TIP 2: Het (afsluiten) kruisje kwijt? 
Ben je de drie icoontjes met o.a. het kruisje (om af te sluiten) rechtsboven het scherm kwijt? Dan heb je 
hoogstwaarschijnlijk op F11 gedrukt. Druk daar eens op om te zien of het weer terug komt. Ook voor 
deze toets geldt dat alles weer terugkomt bij het oude als je er nogmaals op klikt. Dus geen nood. 
  
TIP 3: Vensters reorganiseren 
Als je GIMP net hebt geïnstalleerd, bestaat het programma uit meerdere vensters, dat zijn veel Windows 
gebruikers niet gewend. 
Ook als je gewend bent te werken met Adobe Photoshop of Photoshop Elements, denk ik dat je het 
fijner vindt om GIMP te gebruiken als één venster.  
Al mijn video's zijn gemaakt met GIMP als één venster. Het kan dus makkelijker zijn om GIMP net zo in 
te stellen als mijn GIMP zodat je niet hoeft te zoeken naar de diverse onderdelen. 
Bekijk de video's hierboven om te zien hoe eenvoudig je dat instelt.  
Heb je per ongeluk één of misschien wel al je vensters op magische wijze laten verdwijnen? 
 
  

https://vimeo.com/104085863
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3.  Alles over het Penseel 

 
Een video voor beginnende Gimp gebuikers over de allereerste beginselen van hoe je het penseel kunt 
gebruiken, en hoe je het groter en kleiner maakt. Deze video is geschikt voor iedereen, je hebt geen 
grafische kennis nodig. Gewoon stap voor stap nadoen werkt het beste.  
 

 
 
TIP: Je kunt de video ook zo af en toe even op pauze zetten om alles in kleine stapjes na te doen. 
 
Als je meer wilt weten over het penseel, bekijk dan ook de twee video's hieronder. Zijn ze nog te 
ingewikkeld? Sla ze gerust over en kom later nog eens terug. 
 

 
Deze video laat wat uitgebreider de gereedschapsopties van het penseel zien. 
 

https://vimeo.com/103757716
https://vimeo.com/104085864
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TIP: Om snel het penseel te activeren kun je ook de letter P intoetsen op je toetsenbord  
Deze video laat wat tips en trucs zien. O.a. voor het tekenen van rechte lijnen scherpe hoeken etc. 
 
My Paint Brush Tool 

 
Gimp 2.10 heeft er een complete set nieuwe brushes bij.  

https://vimeo.com/104086733


Gimp cursus met Gimp 2.08 en 2.10 

Voor diegene die graag digitaal schildert is dit een uitkomst. 
Er zijn o.a. diverse potloden, acryl- olieverf en houtskool penselen. 
Daarnaast zijn er ook diverse penselen die niet verven of kleuren, maar juist uitsmeren of gummen. 
 
Elk penseel is in te stellen op straal, dikte en hardheid.  En je kunt elk penseel instellen als gum. 
  
Je kunt je gereedschapsopties nu ook opslaan, zodat je voor elk project andere gereedschapsopties kunt 
gebruiken.   
 
De penselen uit de My Paint Tools moet je gewoon naar hartelust uitproberen. Ga er uitgebreid mee aan 
het experimenteren zodat je er goed mee overweg kunt. 
 
Er zijn een aantal penselen die niets lijken te doen. Dit zijn hoofdzakelijk de "water" penselen zoals bijv. 
de "acrylic 05 only water"  
 
Voor deze penselen heb je alvast wat gekleurde vlakken nodig in je afbeelding. Schilder je met deze 
penseel eroverheen, dan lijkt het alsof je met water aan het mengen bent. Het geeft het effect van 
aquarel schilderen. Dit vereist wel wat handigheid. 
 

EEN BRUSH DOWNLOADEN EN INSTALLEREN 
 
Het is ook mogelijk om nieuwe brushes te downloaden vanaf internet. Ze zijn er in allerlei vormen en 
maten.  
Het handige van een brush gebruiken is dat je diverse soorten vormen niet zelf hoeft te tekenen, en je 
kunt de vormen zelf een kleur naar keuze geven. 
INFO:  je weet dat je met een GIMP brush bestand te maken hebt als de extensie .gbr achter de 
bestandsnaam staat. In een Windows map zie je bij de gedetailleerde weergave ook de tekst "Gimp 
brush" staan. 
De video hieronder laat zien hoe je een brush kunt downloaden en hoe je die dan installeert in GIMP. 
Onder de video vind je de knop naar de brush om te oefenen. 
Je kunt overigens ook Photoshop brushes in de brushes map slepen, GIMP ondersteunt deze (vaak) ook. 
 

 
 
Download hier brush wolken  

https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgbhWhDIG0OsG2TrgmA
https://vimeo.com/117217619
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ZELF BRUSHES MAKEN 

Als je een klein object vaker gebruikt in je afbeeldingen, kun je daar zelf een brush van maken. Een mooi 
voorbeeld zijn muzieknoten de muzieknoten in deze afbeelding. 
Je kunt met Gimp eenvoudig een muziekbalk vullen met noten als de verschillende noten als brush hebt 
geinstalleerd. 
Wat een heel belangrijke stap is in het maken van de afbeelding voor brushes, is dat je de afbeelding in 
grijswaarden opmaakt. Alleen dan kan Gimp de brush ook in andere kleuren weergeven. 
 

 
 
Download hier de oefenbestanden   

https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgcxreFuZ41KDFpHf-w
https://vimeo.com/209125913
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4.  Het verschil tussen afbeelding en canvas 

 

 
 
Wat is nu precies het Canvas? In deze video leg ik uit wat het verschil is tussen de afbeelding en het 
Canvas. En hoe je het Canvas kunt schalen zodat er meer afbeeldingen op één canvas passen. 
  

https://vimeo.com/107262960
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5.  Over kleur voor beginners 

 

 
 

Deze video gaat over de beginselen van het gebuik van kleur in GIMP. Ik vertel hoe je een kleur wijzigt 

en hoe je zelf een andere kleur kunt maken. 

  

https://vimeo.com/103898353


Gimp cursus met Gimp 2.08 en 2.10 

6.  Selecteren & het Emmertje 

 

 

Deze video gaat over selecteren en het emmertje, oftewel het vul-gereedschap. Je leert hier ook gelijk 

hoe je een rondje of vierkantje moet tekenen. Wil je meer weten over het emmertje? Bekijk dan ook de 

video hieronder. 

 

 

  

https://vimeo.com/103898356
https://vimeo.com/126967042
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7.  Alles over Lagen 

 

 
Deel 1 Wat is een laag? 
 

 
Deel 2 Lagen koppelen en groeperen. 
 

 
Deel 3 Werken met laagmodus 

https://vimeo.com/199437115
https://vimeo.com/199439185
https://vimeo.com/199441758
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Verder naar beneden vind je nog mijn allereerste video over lagen. Hierin leg ik de basis van de lagen in 

Gimp uit met een kleine oefening..  

De video dááronder gaat over het uitlijnen van objecten of lagen. We gaan er hier van uit dat elk object 

een eigen laag heeft en dat deze laag de maat van het object heeft ipv de maat van de hele afbeelding. 

 

Hieronder nog een paar extra tips: 

1. Je kunt het werken met lagen het best zien als werken met een stapel papier. De papieren vellen 
kun je van volgorde veranderen, en elke laag papier kun je apart van de rest verplaatsen en 
verkleuren zolang de stapel papier allemaal losse vellen zijn.  

2. Je kunt twee boven elkaar liggende lagen samenvoegen door rechts te klikken op de laag in het 
lagenvenster, en dan te kiezen voor "neerwaarts samenvoegen 

3. Je kunt lagen groeperen door in het lagenvenster een nieuwe groep aan te maken en de lagen in 
deze map te slepen. Als je dan een puntje zet bij "actieve laag verplaatsen" , zoals in de afb. hier 
links boven, kun je de hele map in één keer verplaatsen. Hoe je dit doet zie je in de tweede 
video van de serie van drie over lagen.  

4. Download hieronder de afbeeldingen die horen bij de video3  over laagmodussen. De foto's kun 
je downloaden door er op te klikken en in het volgende venster linksbovenin op "downloaden" 
te klikken. 

Download Gimpbestand laagmodussen  
 

 
 

  

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgcQ5vwmt5QuM2_METg
https://vimeo.com/103900208
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Extra uitleg bij onderstaande video: 

Om lagen op elkaar uit te kunnen lijnen, moet je ervoor zorgen dat de laag even groot is als het object 
wat er op staat. Je kunt zien of dit zo is aan de zwart/gele stippellijn om de laag heen. 

Als je 5 lagen met gekleurde rondjes hebt gemaakt, moet elk rondje dus een eigen stippellijn hebben die 
strak om het rondje heen staat. Je kunt dit doen door met rechts op het rondje te klikken dan ga je naar 
"laag" en vervolgens naar "Laag automatisch bijsnijden". Als de stippellijn er nog niet was, verschijnt ie 
nu strak om het rondje heen. 

Met deze tip zal je de video hieronder beter begrijpen. 

 

 

Als je met lagen werkt, is het 

dialoogvenster voor lagen een 

handig hulpmiddel. In 

onderstaande afbeelding zie 

je wat de diverse icoontjes 

betekenen die onderin het 

"dialoogvenster voor lagen" 

staan. 

https://vimeo.com/107849127
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8.  Knippen en Plakken 

 

 

In deze oefening wordt alles wat in voorgaande lesjes is uitgelegd gebruikt in de praktijk. Ik laat hier zien 

hoe je een roos simpel en toch nauwkeurig kan uitknippen en plakken op een andere achtergrond. 

Tevens uitleg hoe je een jpg afbeelding moet opslaan in Gimp. 

Heb je vragen over deze video? Download hieronder de Roos om mee te oefenen. Klik op de foto 

hieronder voor de grote versie welke je vervolgens middels rechtsklikken en "opslaan als" kunt opslaan. 

 

 
  

https://www.cursusgimp.nl/video8?lightbox=dataItem-isgj4af5
https://www.cursusgimp.nl/video8?lightbox=dataItem-isgj4af5
https://vimeo.com/106729477
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_a0bc07db43fd4a41bc3199456cae9348~mv2.jpg/v1/fill/w_544,h_276,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_a0bc07db43fd4a41bc3199456cae9348~mv2.webp


Gimp cursus met Gimp 2.08 en 2.10 

Dier met een korte vacht uitknippen 
Hieronder laat ik zien hoe je een dier met een korte vacht uit kunt knippen. Deze techniek is wat 
ingewikkelder dan het gewone "knippen en plakken" in de video hierboven.  
Maar als je de stappen precies volgt zul je zien dat ook dit niet echt moeilijk is. 
Met een beetje oefenen, knip jij straks alles heel netjes uit, zonder witte of gekartelde randjes. 
 

 
 

                                                                                  

Leuk om te oefenen: Voeg de linker en de rechterfoto samen tot onderstaande foto. 

  

https://vimeo.com/107849133
https://1drv.ms/i/s!AoUHTNptmAMsgaw57RlLavzhLvsFFg
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_36e0ab9cc5fd430ab1290dd1683c2808~mv2.jpg/v1/fill/w_284,h_221,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_36e0ab9cc5fd430ab1290dd1683c2808~mv2.webp
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Dier met een langere vacht uitknippen 

In de video hieronder kun je zien hoe je een dier met een 
langere vacht uit kunt knippen.  
Uiteraard zijn er ook andere methodes, dit is er één van. 
 

 

 

 

Het bijsnijden gereedschap 
Hiermee snij je heel snel een foto op maat. 
 

 

  

https://vimeo.com/114469796
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_5ae816ff4f5a476595445a109c0cf353~mv2.jpg/v1/fill/w_248,h_169,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_5ae816ff4f5a476595445a109c0cf353~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_5580a0e843cc4b48b030e0baa78e763c~mv2.jpg/v1/fill/w_209,h_253,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_5580a0e843cc4b48b030e0baa78e763c~mv2.webp
https://vimeo.com/159136708
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9. Het pen-gereedschap  

 

 

Met het PEN GEREEDSCHAP tekenen is niet de makkelijkste maar wel de mooiste manier om te tekenen 
in GIMP. 
Leer in deze video hoe je met het PenGereedschap mooie vloeiende lijnen maakt.   
Probeer zelf ook eens zo'n visje te tekenen, om te spieken hoe het bestand er uitziet dat ik gemaakt heb 
in deze video, kun je het bestand downloaden via de knop hieronder 
Gimp bestand downloaden  
Als je eenmaal een pad hebt gemaakt, wil je waarschijnlijk ook weten hoe je een pad kunt draaien. Je 
ziet het in de video hieronder. 
 
Verder naar beneden kom je nog een leuke oefening tegen! 
 
Onderstaande oefening is een leuke oefening om het pengereedschap en 
diverse handelingen te oefenen. 
Probeer na het zien van deze video ook eens een vlinder te tekenen.  
Is het gelukt? Ben je er trots op? Deel hem op het forum om anderen te 
inspireren hetzelfde te doen! 
 
 

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaVWrRUpqvMlKczZ1w
https://vimeo.com/104010853
https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaV0VXKvf-yP5PezJg
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https://vimeo.com/107986773
https://vimeo.com/111843219
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10. Spiegelen voor beginners 

 

 

Als je de Video 8 hebt bekeken, en de oefening hebt gedaan, dan heb je, als je het goed hebt gedaan, 
een bestand dat heet "uitgeknipte roos.xcf"    
In deze video leer je niet alleen spiegelen, maar ook: wat is het klembord? en lagen neerwaarts 
samenvoegen. 
 
Gimp bestand downloaden  
  

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaQDoUEhiRzHfaqDdA
https://vimeo.com/104002770
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11.  Van alles over tekst 

 

 

Tekst en opmaak voor beginners 

 

 

Duidelijke tekst op een drukke foto. 

https://vimeo.com/104010852
https://vimeo.com/166106838
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Teksteffecten deel 1 
 

 
Teksteffecten deel 2 
 

 
Teksteffecten deel 3 

https://vimeo.com/115957807
https://vimeo.com/116281641
https://vimeo.com/117036543
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Tekst op een pad met gimp 
 

 
Leer een schaduw achter tekst zetten met gimp 
 

 
Een eenvoudige advertentie maken 
  

https://vimeo.com/109808265
https://vimeo.com/107849128
https://vimeo.com/129830673
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12. Wat is het verschil tussen JPG en PNG? 

 

 
Misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom er zoveel verschillende soorten afbeeldingen 
bestaan met allerlei verschillende extensies zoals: jpg, png, bmp, tiff, psd, gif, xcf, ai, eps en ga zo maar 
door. 
In deze video vertel ik vast wat het verschil is tussen jpg en png. Een heel belangrijk verschil, zeker voor 
iedereen die zelf bezig is met het maken van een eigen website of andere digitale presentatie. 
 
  

https://vimeo.com/104010857
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13. Over schalen, verkleinen en vergroten 

 

 
 
Foto verkleinen 
In de video hierboven leg ik uit hoe je een veel te grote digitale afbeelding 
kunt verkleinen en vervolgens hoe je de verkleinde afbeelding dan opslaat 
als een jpg afbeelding.  De foto hiernaast kun je gebruiken als oefenfoto.  
Als je veel werkt met bestanden voor internet, dan is de plugin "Save for 
web" een handig hulpmiddel.  
 
 
Foto vergroten 
En in de video hier onder zie je  hoe en hoeveel  je een kleine afbeelding 
kunt vergroten. 
Daarna volgen nog twee video's over schalen. 
 
 
 

 

https://vimeo.com/104002769
https://vimeo.com/123543870
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_182f80e6ba4948d0b2c0e1d954eaa7c5~mv2_d_4000_3000_s_4_2.jpg/v1/fill/w_270,h_204,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_182f80e6ba4948d0b2c0e1d954eaa7c5~mv2_d_4000_3000_s_4_2.webp
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_c4d8fe9df71d40459aabbaaee464a181~mv2.jpg/v1/fill/w_270,h_184,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_c4d8fe9df71d40459aabbaaee464a181~mv2.webp
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Misschien heb je het zelf wel gemerkt, als je een afbeelding verkleind, kan je het daarna niet veel meer 
vergroten. 
GIMP verwijdert heel veel pixels uit een afbeelding om deze te kunnen verkleinen. Als deze pixels 
eenmaal weg zijn na het verkleinen, tover je ze nooit meer terug. 
Bewaar daarom altijd de "grote" versie van een afbeelding in een veilige map. Je kunt dan altijd terug 
naar het origineel. 
  
 Zie in de video hieronder meer uitleg over dit onderwerp 

 
 
Als je meerdere foto's tegelijk wilt schalen, kan dat met een plugin. Hieronder leg ik uit welke plugin dat 
is, en hoe het werkt. BIMP plug-in  

 
 
  

https://www.cursusgimp.nl/interessante-links
https://vimeo.com/138470301
https://vimeo.com/135551772
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14. Zo maak je een screenshot van je buroblad 

 

 
 
Soms is het handig om te weten hoe je een screenshot, ofwel een foto van je buroblad of scherm maakt. 
Je kunt dit heel eenvoudig doen met de "printscreen" knop op je toetsenbord en het programma GIMP, 
zie de video hoe het precies werkt. 
 
  

https://vimeo.com/107986770
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15. Over linialen en rasters 

 

 
 
Linialen en rasters zijn handig om diverse objecten op uit te lijnen en om strakke vectortekeningen te 
maken. Zie in deze video hoe je rasters en linialen in/aan kunt zetten. 
 
In onderstaande twee video's laat ik leuke oefeningen zien. Hiermee leer je werken met o.a. het 
pengereedschap, het raster en de linialen en uitgebreid draaien en spiegelen. 
 
Zo teken je een ei:  
Natuurlijk zijn er nog vele andere manieren om een ei te tekenen, maar om je skills te 
oefenen is deze manier zeer geschikt. 
En zo teken je een klok: Ook hier geldt weer dat er vast ook andere manieren zijn om 
een klok te tekenen, het gaat hier puur om de oefening. 
 
Download oefenbestand ei  
 
Download oefenbestand klok   
 

 
  

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaV3109_hV7FHeVBvQ
https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaV2CpXcPbTWSSb_sQ
https://vimeo.com/104088540
https://vimeo.com/107261414
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https://vimeo.com/107849125
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16. Objecten uitlijnen 

 

 
 
Om diverse objecten nog met grotere precisie 
uit te kunnen lijnen, zet je elk object op een 
eigen laag. 
  
Extra info bij deze video: 
Zorg je ervoor dat de laag grootte, per laag, 
net zo groot is als het object. (zie het 
voorbeeld in de afbeelding hiernaast) 
Als de laaggroottes net zo groot zijn als de 
hele afbeelding, kun je de verschillende lagen 
namelijk niet uitlijnen. 
Dit doe je door rechts te klikken op de 
afbeelding en dan te gaan naar >> laag>> laag 
naar afbeeldingsgrootte". 
Er verschijnt dan een gestippelde lijn om je object welke de maat van de laag aangeeft. 
 
 
Download hier het oefenbestand  
 
  

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaV146bKy3wk-3Z6ng
https://vimeo.com/107849127
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17. Het vrije selectiegereedschap 

 

 
 
 
Het vrije selectie gereedschap is één van de 
middelen die GIMP biedt om een object uit te 
knippen. Voor heel snelle bewerkingen werkt dit 
gereedschap prima. 
Klik op de afbeeldingen hiernaast om de grotere 
versie op te roepen zodat je deze kunt opslaan op 
je eigen pc, om mee te oefenen. 
 
Gimp bestand downloaden  
 
  

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaVgUlpMYWgkAsWWJA
https://vimeo.com/159136062
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18. De plugin "save for web" 

 

 
Als je veel werkt met afbeeldingen voor internet gebruik, bijv. omdat je zelf een blog of een website 
beheert, dan kan de plugin "Save for Web" een handig hulpmiddel zijn.  
Met deze plugin kun je op een simpele manier grotere afbeeldingen snel verkleinen naar een kleinere 
versie voor internet. Je hoeft dan niet eerst de afbeelding te verkleinen en op te slaan, met deze plugin 
kan dat in één enkele handeling. 
 
  

https://vimeo.com/107853154
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19. Een font downloaden en installeren 

 
 

 
Om lekker met tekst bezig te zijn, is het handig als je weet hoe je een nieuw lettertype ofwel "Font" kunt 
downloaden en installeren. In deze video vertel ik het je. 
 
  

https://vimeo.com/107262954
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20. Waarom doen penseel en gum het niet? 

 

 
Vroeg of laat overkomt het ons allemaal wel een keer, je bent lekker bezig met GIMP en ineens doen je 
penseel en je gum het niet meer. En je kunt met geen mogelijkheid vinden waar dat door komt. 
De video hierboven bespreekt een mogelijke oplossing. 
 
  

https://vimeo.com/108116424
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21. Het transformeren gereedschap 

 

 
Met GIMP is het niet alleen mogelijk om een afbeelding uit te rekken in de hoogte of de breedte, maar 
je kunt afbeeldingen ook vrij uit zijn verband trekken. Om de nadruk te leggen op de prachtige motorkap 
van deze auto, heb ik deze met het transformeren gereedschap flink opgerekt. 
 
Om het je wat makkelijker te maken, heb ik de auto vast voor je uitgeknipt en opgeslagen als GIMP 
bestand. Je kunt dit bestand downloaden via de knop hieronder. 

 
 
Classic car downloaden  
 
  

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaVxyQbXM9vmfBfiPQ
https://vimeo.com/151516645
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22. Geef je fletse foto meer kleur en contrast 

 

 
Je hoeft geen wereld fotograaf te zijn om mooie contrastvolle afbeeldingen te maken. Je zult er verstelt 
van staan hoeveel je met een fletse foto nog kunt doen. Met een paar simpele handelingen maak je van 
jouw zelfgemaakte foto's mooie afbeeldingen met meer kleur en contrast. 
 

De oefenfoto's hiernaast en hieronder kun je downloaden door erop te klikken 
en vervolgens rechtsklikken en met "opslaan als" een plekje geven op je eigen 
harde schijf.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://vimeo.com/104010858
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_7e88fd01bf8e464493364042b88fea43~mv2_d_1200_1800_s_2.jpg/v1/fill/w_266,h_360,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_7e88fd01bf8e464493364042b88fea43~mv2_d_1200_1800_s_2.webp
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_1ed9980b628e4dd1ae3a7d4f37677950~mv2.jpg/v1/fill/w_698,h_272,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_1ed9980b628e4dd1ae3a7d4f37677950~mv2.webp
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23. Diverse video's over de plugin g'mic 

 
De plugin G'Mic is een verzameling filters die je kunt toepassen op je foto ter verbetering of voor extra 
creativiteit. Het werken met de plugin is niet heel moeilijk, al moet ik er wel bij zeggen dat sommige 
filters het bijv. alleen doen op lage resolutie afbeeldingen, tenzij je een zeer krachtige computer hebt 
staan. Maar heel veel filters doen het feilloos en daardoor kun je uren zoet zijn met deze filtercollectie. 
Het downloaden van de plugin doe je via de originele website, zodat je zeker weet dat je de juiste versie 
hebt gedownload. 
http://gmic.eu/gimp.shtml  
 
Hieronder volgen een aantal video's waarin ik een aantal interessante filters uitleg. Als je er eenmaal 
een paar onder de knie hebt, zullen de andere filters extra leuk worden om te gaan ontdekken. 
In de video hieronder leg ik uit hoe je G'Mic kunt installeren voor Windows.  Mac en Linux Gimpers 
kunnen informatie over het installeren vinden op de website van G'Mic (in het engels helaas). 
Heb je tips voor andere GIMPers die werken met Mac of Linux? Ook dat is leuk om in het forum te 
zetten. 
Download hier de losse hartjes en het complete Gimp bestand met lagen als ZIP bestanden.  Deze 
bestanden horen bij de video  het filter “pack sprites” in de G’mic plugin. Hiermee kan je een vooraf 
aangegeven gebied random vullen met geselecteerde plaatjes. 
Download losse hartjes 
Download Gimp bestand 
 

  
 
De video hieronder is geen instructie video, maar meer een inspiratie video om te laten zien wat je zoal 
kunt doen met enkele zwart-wit filters uit de G’Mic plugin. 
Ik laat  zien waar je de filters kunt vinden en beknopt wat de mogelijkheden zijn. Hiermee wil ik je juist 
aansporen om zelf uitgebreid te gaan experimenteren met deze filters. 
Als je de grotere versie van onderstaande foto (links) wilt zien, kun je er gewoon op klikken. Als het er 
wazig uitziet, moet je even geduld hebben, het duurt even voor hij goed geladen is. 

http://gmic.eu/gimp.shtml
https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgad3w24iGwFbgqizVw
https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgad1tJsKKpy-Nr-TMw
https://vimeo.com/117956707
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G'Mic heeft ook filters voor puur gemak. Het passen en meten van 
diverse foto's in een collage kan een secuur en intensief werkje zijn. 
Heb je echter minder tijd, probeer dan onderstaande filter eens uit.   
Met de G’Mic filter “Montage” kan je in een paar simpele 
handelingen hele mooie collages maken. Je vindt deze filter als je 
gaat naar: Filters –> G’Mic  en in het G’Mic venster ga je naar 
“Arrays & tiles –> Montage”  
 
Oefenfoto's downloaden 
  

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgaYbi9BGJLgBLz0M1Q
https://vimeo.com/142799159
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_b35c9fd7db4741f481898a638d8cf32a~mv2.jpg/v1/fill/w_432,h_288,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_b35c9fd7db4741f481898a638d8cf32a~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_3780581438e6422dab16b173869e81c0~mv2.jpg/v1/fill/w_436,h_288,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_3780581438e6422dab16b173869e81c0~mv2.webp
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https://vimeo.com/145719754
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24. Het laagmasker 

 

 
Het laagmasker wordt o.a. gebruikt om delen van je afbeelding transparant te 
maken. Dit is handig wanneer je twee of meer afbeeldingen wilt combineren in 
één afbeelding. 
In de video hieronder kun je zien hoe dat werkt. Ik heb in deze video een 
afbeelding van een uil bewerkt zodat het lijkt of deze uil in het heelal zweeft.  
Met GIMP laat je het onmogelijke er realistisch uitzien en de realiteit er 
onmogelijk uitzien. Dat is maar net waar jouw fantasie je brengt. 
 
Ik daag je dan ook uit om met de techniek die je in deze video leert, eens iets 
echt onmogelijks te creeëren, een nieuw diersoort, een ijsbeer in de jungle.... 
verzin eens wat.  
 
Ter inspiratie, probeer eens een onmogelijke kruising te maken :-) 
  
De foto van dit onmogelijke dier heb ik gemaakt d.m.v. het maskeren van delen 
van de afbeeldingen van een zeemeeuw en een stokstaartje. 
Het truc was om de witruimtes die ontstonden op te vullen met natuurlijk 
uitziende achtergrond. Dat heb ik in dit geval met het kloongereedschap 
gedaan.  
 
Is het gelukt? 
 
 
 
 

 

https://vimeo.com/107853151
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_36ac06b41c9d4fed9097fabf1b678df7~mv2_d_2304_3456_s_2.jpg/v1/fill/w_282,h_245,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_36ac06b41c9d4fed9097fabf1b678df7~mv2_d_2304_3456_s_2.webp
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_dd3e46a4d430428ba356f5289d5c9af7~mv2_d_1920_1200_s_2.jpg/v1/fill/w_283,h_177,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_dd3e46a4d430428ba356f5289d5c9af7~mv2_d_1920_1200_s_2.webp
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25. Een oude foto opknappen 

 

 
 
In deze serie video's laat ik zien welke technieken je kunt 
gebruiken om een oude vergeelde zwart wit foto mooi op te 
knappen. 
Wees zuinig met je bewerkingen, teveel opgeknapte foto's 
missende de nostalgie. 
Maar scheuren, krassen en zelfs missende hoekjes zijn goed te 
verhelpen. 
Download de oefenfoto door te klikken op de afbeelding 
hiernaast. 
 

  
Video 1 
  

https://vimeo.com/119699819
https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsga0xnoimqPcz58i2zA
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Video 2 
 

 
Video 3 
 
  

https://vimeo.com/120288524
https://vimeo.com/120874806


Gimp cursus met Gimp 2.08 en 2.10 

26. Een hoofd wisselen 

 

 
In deze video leer je hoe je het hoofd van een persoon vanuit de ene foto geloofwaardig in de andere 
foto kunt zetten. 
 
Je kunt de foto's om te oefenen downloaden via de afbeeldingen 
hiernaast. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://vimeo.com/113381149
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27. Twee leuke tutorials 

 

 
 
Dat je een foto ook onherkenbaar kunt veranderen tot iets heel anders, 

bewijst deze tutorial. Leer hier hoe je met slim gebruik van filters, 

laagmodussen en het combineren van twee foto's een prachtig 

Swarovski effect kunt bereiken. 

 

Klik op de waterlelie hiernaast om oefenpakketje te downloaden. 

Bestaande uit het GIMP bestand met de reeds uitgeknipte lelie, de foto 

van het ijs voor het effect, en het hele door mij gemaakte GIMP bestand 

om te bestuderen. 

Ik maak hier gebruik van filters uit de plugin G'Mic. 

Veel plezier hiermee! 

 
 
 

 
 

https://vimeo.com/122694497
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_54a9ea858c464e99963eef1d3422af64~mv2.jpg/v1/fill/w_282,h_189,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_54a9ea858c464e99963eef1d3422af64~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_54a9ea858c464e99963eef1d3422af64~mv2.jpg/v1/fill/w_282,h_189,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_54a9ea858c464e99963eef1d3422af64~mv2.webp
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Ook als je niet kunt tekenen, kunt je prachtige illustraties maken door alleen maar het slim gebruiken 
van filters 
 
Oefen ook eens dit gravure effect. 
Let op, als je op eigen foto's wilt oefenen, hou er dan rekening mee dat het gravure effect er anders uit 
kan zien vanwege een andere resolutie.  
Geef niet op, na een paar keer proberen, krijg je meer gevoel voor hoe zwaar je een effect moet 
toepassen om mooi te zijn. 
Het gevaar is vaak dat je te veel wilt, 
less is more in dit geval.  
 
De originele foto, plus het GIMP 
bestand om te 
bestuderen kun je downloaden via de 
afbeelding hiernaast. 
 
 

 
 
  

https://vimeo.com/156319965
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_9b515f79b7d44c1fb1a903576827702e~mv2.jpg/v1/fill/w_513,h_185,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_9b515f79b7d44c1fb1a903576827702e~mv2.webp
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28. Visitekaartjes maken met GIMP 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Met Gimp kun je ook eenvoudig een visitekaartje 
maken. Je vindt op deze pagina niet alleen de 
video, maar ook een template die je kunt 
gebruiken om meerdere kaartjes op één vel te 
plaatsen. 
 
Een goed visitekaartje: 

1. Heeft een duidelijk logo, een logo dat iets 
zegt over je bedrijf. 

2. Zet er niet teveel informatie op. Maar 
zorg wel dat je potentiele klanten je 
kunnen vinden met de info op je kaartje. 

3. Zorg dat de tekst duidelijk is. Maar ook 
niet te groot want dat wordt door veel 
mensen als lelijk en onprofessioneel 
ervaren. 

4. Gebruik niet teveel kleuren, hou het 
simpel. 

5. Of zorg ervoor dat je origineel bent. Je 
wilt tenslotte dat je kaartje opvalt tussen 
alle andere kaartjes. 

 

Het oefenbestand is een zip bestand dat 
meerdere templates ofwel voorbeelden bevat. 
En natuurlijk ook het bestand dat ik gebruik in de 
Video. 
In het download pakketje bij deze video vindt je 
ook een pdf met uitleg over het maken 
van sjablonen en templates. 
Dat is handig als je vaker visitekaartjes wilt 
maken. 
 
Veel plezier ermee :-) 
 
 
Download het oefenbestand  

 
  

https://1drv.ms/u/s!AoUHTNptmAMsgbB_zVz0_t-6Y-yFcw
https://vimeo.com/133743590
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29. Een creatieve collage maken met fotolijstjes 

 

 
 

Je kunt met GIMP hele creatieve dingen doen, zoals 
bijv. het maken van collages.  
Ik doe in deze video voor hoe je een collage maakt met 
fotolijstjes, maar je kunt natuurlijk ook collages maken 
met heel andere voorwerpen als lijstje of bladvulling. 
Leer hier de techniek, en ga 
daarna creatief aan de slag 
met je eigen foto's 
Op pagina 23, over de plugin 
G'Mic, vindt je nog een video 
over collages maken op een 
hele snelle manier met de 
plugin G'Mic.  
 

Via de knop hieronder kun je de oude 
foto's downloaden en 7 verschillende 
fotolijstjes. 
Bekijk ook het GIMP bestand dat ik maakte 
in de video. Daar kun je veel van leren. 
Bekijk o.a. de diverse lagen, wat is 
transparant, wat niet. 
Maak ook eens een collage met je eigen 
foto's. 
Notitie: de foto rechtsbovenin heb ik later 
toegevoegd, dit is de foto uit de oefening 
op pagina 25: Een oude foto opknappen. 
 
Download de oefenbestanden  

 

 

https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgbEjF-BEvGciVQms4A
https://vimeo.com/126035028
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30. Gaussiaans Vervagen 

 

Als je de aandacht wilt vestigen op een deel van je foto, kun je 
ervoor kiezen om een deel van je foto wazig te maken. Je doet 
dit met de filter Gaussiaans vervagen. 
 
In deze video laat ik één van de manieren zien hoe je deze 
filter kunt toepassen op je foto. 
Natuurlijk moet je na het zien van de video lekker aan de slag 
met je eigen foto's, maar als je even geen geschikte foto bij de 
hand hebt om mee te oefenen, kan je via de knop hieronder 
de oefenofoto downloaden en het gimpbestand dat ik maakte 
in de video. 
 
Wees altijd kritisch op je eigen werk, als je er te lang aan hebt 
gewerkt, ga dan even iets anders doen, als je terugkomt heb 
je weer een frisse blik. 
 
Heel veel plezier hiermee.  
Mariel 
 
Download de oefenbestanden  
 

 

 
 
  

https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgbNrqQwbv7udS1ECSA
https://vimeo.com/155586387
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31. Maak zelf je eigen kerstkaarten met GIMP 

 

 
 

Een kerstkaart maken is makkelijker dan je denkt, 
zelfs met GIMP.  
In deze video leg ik o.a. uit hoe je meerdere foto's 
op je kaart kunt zetten, een tekst toevoegen, en 
waarom je altijd rekening moet houden met een 
"afloop" van minimaal 3 millimeter. 
En ik laat ook zien hoe je met de Christmas 
brush een paar leuke accenten kunt toevoegen aan 
je kaart. 
Je kunt via de download knop hieronder een kant 
en klare template downloaden en de foto's die ik 
gebruikt heb om mee te oefenen. 

 
Download de oefenbestanden  
 

  
 
  

https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgbkipld8pJX-Z4pwdA
https://vimeo.com/194903253
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32. Beter verkleurde foto's zelf 

 
 

Op zolder staat een grote doos vol met oude foto's, uit de jaren 60, 70 en 80. 
Mooie oude herinneringen. Je hebt je voorgenomen om er een digitaal fotoboek van te maken. Een 
goed voornemen omdat je foto's dan in ieder geval niet meer verder kunnen verkleuren. 
Het goede nieuws is ook dat de reeds ontstane verkleuring in veel gevallen nog best goed te bewerken 
valt. 
Bekijk onderstaande video's maar eens. Ik geef er wat tips wat je zoal kunt doen. Zoals met zoveel 
handelingen in Gimp zijn er altijd meerdere manieren om tot een mooi resultaat te komen. Ik vond deze 
trucjes het makkelijkst voor de beginnende Gimper. 
wil je oefenen? Download dan bij gebrek aan verkleurde foto's gewoon de twee foto's die ik heb 
gebruikt door op de foto's hierboven te klikken. 
 

 

https://vimeo.com/107986772
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_b4b27f36ca74423e8dcc60c07bccadba~mv2.jpg/v1/fill/w_381,h_385,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_b4b27f36ca74423e8dcc60c07bccadba~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_43c7004b61ab4b1a8dbb430977e19d5f~mv2.jpg/v1/fill/w_373,h_373,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_43c7004b61ab4b1a8dbb430977e19d5f~mv2.webp
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https://vimeo.com/107986771
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33. Een mandala inkleuren 

 
 
 
 

Als kind kleurde ik graag, ik heb heel wat kleurboeken en stiften versleten. Op een gegeven moment 
mocht ik van mijn moeder niet meer kleuren en moest ik wachten tot ik nieuwe stiften had gekregen 
voor mijn verjaardag. Had ik toen maar een computer gehad. Dan was dat probleem niet eens aan de 
orde geweest :-) 
 

 
 
  

https://vimeo.com/129884063
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_c520b34b71d54594a07683fb59497815~mv2.jpg/v1/fill/w_508,h_500,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_c520b34b71d54594a07683fb59497815~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/68d96a_6cef3997808e46a9826126968aeeee32~mv2.jpg/v1/fill/w_384,h_377,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/68d96a_6cef3997808e46a9826126968aeeee32~mv2.webp
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34. Maak een A1 Vintage poster m.b.v. een template 

 
Maak een mooie poster voor je bedrijf, je club of gewoon voor jezelf 
Gebruik één van de templates die je kunt downloaden via 
onderstaande knop 
Download de posterbestanden 
 
Als je graag een poster wilt maken met Gimp, dan is alle informatie op 
deze pagina een handig hulpmiddel. 
 
Wat kun je downloaden? 
1. de fonts speciaal voor de vintage poster. 
2. Een kant en klare lege A1 en A2 template van 150 dpi 
3. de Vintage template uit de video als oefenbestand. 
4. de Vintage template uit de video als A1 bestand. 
5. De foto van de classic car om mee te oefenen bij gebrek aan  
          eigen materiaal. 
 

Ter info: de benaming "Vintage" is de stijl van de poster. Vintage heeft een jaren '50/'60 look. De tinten 
zijn altijd zacht tot zwart/wit. Of een combinatie van zwart-wit en één of twee kleuren. 
De gebruikte lettertypen zijn alsof ze zo vanaf een jaren '50 reclame bord zijn geplukt. 
Wil je een goed beeld te krijgen van vintage? Zie deze Google zoekopdracht: Klik hier 
 
Hieronder staat de begeleidende video waarin ik uitleg wat je zoal ziet inde Vintage template. 
Deze video is geschikt voor iedereen die al enige ervaring heeft met werken met lagen. En je weet wat 
een laagmasker is. Daarnaast is het handig als je weet hoe je bestaande tekst kunt vervangen voor je 
eigen tekst. 
 

 
 
  

https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgcoqtzO1RCMHmCA2eg
https://www.google.nl/search?q=vintage+posters&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFwvLA17jSAhUrL8AKHambAR4Q_AUICCgB&biw=1920&bih=901#q=vintage+posters&tbm=isch&tbs=isz:lt,islt:2mp&*
https://vimeo.com/205968394
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35. Maak eens een Panorama 

 

 
Als je een klein beetje handig bent met je fototoestel heb je geen speciale filters nodig om een mooie 
panorama foto te maken. Ik laat je op deze pagina zien hoe je vier foto's eenvoudig naadloos aan elkaar 
plakt. 
 
Je kunt de foto's downloaden om mee te 
oefenen. (klik op de foto's hiernaast om ze 
te downloaden) 
Ik heb ook het Gimp bestand erin gezet zodat je 
kunt spieken hoe het eruit hoort te zien. 
 
Maar het is natuurlijk veel leuker om met je 
eigen foto's te oefenen. 
Dus eerst even erop uit nu, zoek een mooi 
stukje Nederland op, liefst met een weids 
uitzicht. 
Maak een aantal foto's zoals ik heb gedaan, elkaar minimaal voor een derde overlappend.  En natuurlijk 
opletten dat je alle foto's even hoog vanaf de horizon maakt. 
 
 
 

 
 
  

https://vimeo.com/147109314
https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgctzf5Qenj9ok8RI0w
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36. Het Kloongereedschap 

 

 
 
Het kloongereedschap kun je inzetten als je ongewenste objecten op 
je afbeelding als sneeuw voor de zon wilt laten verdwijnen. 
Veel mensen staan er niet bij stil dat je sommige delen van je foto niet 
zomaar kunt weggummen. Er ontstaat altijd een lelijke witte of 
andere gekleurde vlek. 
Met het kloongereedschap kun je kleine wonderen verrichten. 
De truc is om in je afbeelding stukjes beeld te vinden die je kunt 
plakken over het object dat niet in je afbeelding thuishoort.  
Als je daar een beetje handig in bent, kunt je hele leuke dingen doen 
met GIMP. 
 
Als je dit een paar keer goed hebt geoefend en je hebt mooie resultaten behaald, ben je zeker geen 
beginnende Gimper meer. 
 
Download hier de oefenfoto  
 

 
 
  

https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgcxCiGCGxYtPB7ZCjA
https://vimeo.com/112757697
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37. Een auto van kleur veranderen 

 

 
 
Als je een auto, vrachtwagen of motor van kleur wilt veranderen, moet je er rekening mee houden dat 
de hooglichten en schaduwen behouden blijven omdat je anders een heel onnatuurlijk effect krijgt.  
Stel dat je de gekleurde delen, dus de lak van de auto selecteert, en je vult deze in een nieuwe laag op 
met een andere kleur, dan heb je nog niet het juiste effect behaalt.  
Daarom moet je eerste de gekleurde delen selecteren, deze zet je vervolgens om in grijswaarden, en 
dan leg je er een nieuwe laag overheen met de gewenste kleur. De gekleurde laag geef je dan de 
kleurmodus zacht licht. Daarmee behoud je zowel de hooglichten als de schaduwen en krijgt het 
onderliggende oppervlak een realistische verkleuring.  
Dit kan je natuurlijk ook met andere onderwerpen doen. Denk eens aan dieren, maak bijv. eens een 
paarse olifant met oranje stippen. 
 
LET OP: Voor deze video ben ik redelijk snel te werk gegaan. Als je een superstrak resultaat wenst, moet 
je daar ook wel je uiterste best voor doen. Neem de tijd om de vlakken netjes en secuur uit te knippen. 
Hoe netter je dit doet, des te geloofwaardiger je foto wordt. 
 
Download hier de oefenfoto  
 

 
 
  

https://1drv.ms/i/s!AoUHTNptmAMsgc8gj4ZUR3R0E2MEKg
https://vimeo.com/113719643
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38. Een animated GIF maken 

 
In deze video laat ik zien hoe je een animated GIF kunt 
maken met GIMP. 
 
Tevens vertel ik hoe je je GIF bestand kunt optimaliseren 
zodat het een lekker klein bestand is om op je website te 
zetten. 
Gimp filtert dan heel veel overbodige informatie uit de 
gemaakte lagen. Naar mijn idee een mooie optie. 
 
Mocht je GIF bestand onverhoopt toch een witte 
achtergrond hebben gekregen, stel je "export voor GIF" 
venster dan in zoals hieronder.  
De "optimaliseren" functie werkt dan alleen niet altijd 
naar behoren, maar je kunt het altijd proberen. Zeker als 
je een heel eenvoudig plaatje hebt gemaakt met slechts 
enkele frames/lagen. 
 

     Download hier de oefenfoto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://1drv.ms/i/s!AoUHTNptmAMsgds75cWWbW_iMGWdSQ
https://vimeo.com/223040275


Gimp cursus met Gimp 2.08 en 2.10 

39. Zo werkt de Bimp plugin 

 
Wist je dat je Gimp ook zelf aan het werk kunt zetten? Met de Bimp plugin kan dat. 
Deze plugin zorgt ervoor dat je meerdere bestanden in één batch kunt bewerken. Je kunt bijv. een 
watermerk toevoegen, alle bestanden omzetten naar bijv. een jpg of een png.  
Of je kunt meerdere bestanden tegelijk omzetten naar één bepaalde maat. Bijv. alle foto's 300 px 
breed.  
Hoe je dat allemaal doet, leg ik uit in onderstaande video's. 
De plugin zelf kun je hier downloaden  
 
BIMP plugin downloaden en installeren 
En dan ook gelijk een leuke oefening erbij. Hier leer je meerdere bestanden tegelijk schalen. 
 

 
 
Een watermerk op meerdere foto's zetten 
In deze oefening leer je om diverse foto's in één keer te voorzien van een watermerk.  
Download hier de oefenfoto's  
 

 
  

https://alessandrofrancesconi.it/projects/bimp/
https://1drv.ms/f/s!AoUHTNptmAMsgbBKoGmiXSPs0stHsQ
https://vimeo.com/135551772
https://vimeo.com/168265559
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40. Wat is het Alfa kanaal? 

 
Als je een alfakanaal toevoegt aan je afbeelding, kan je werken met transparantie. Hiermee wordt het 
samenvoegen van twee afbeeldingen mogelijk.  
Je voegt het alfakanaal toe aan de laag. Het is dus heel goed mogelijk dat je een afbeelding hebt met 
meerdere lagen waarvan er één of enkele een alfakanaal hebben, en de andere niet. 
Je herkent een laag met alfakanaal aan de naam van de laag. Als deze vet gedrukt  is, heeft de laag geen 
alfakanaal. 
Je voegt een alfakanaal toe door met de rechtermuisknop te klikken op de laag en daarna kies je 
"alfakanaal toevoegen" 
 
LET OP:  
Als je gebruik maakt van het laagmasker, hoef je geen alfakanaal toe te voegen.  Het laagmasker laat je 
op een andere manier gebruik maken van transparantie. Het eindresultaat is hetzelfde, met als groot 
verschil dat je bij gebruik van een laagmasker de originele foto niet aantast.  
 
De video hieronder legt uit wat het alfa kanaal precies is  
en hoe je het gebruikt. Met een voorbeeld van één van de mogelijkheden. 
 

 
 
  

https://vimeo.com/241342918
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41. Zo maak je heel snel een paar buttons voor je website 

 
Als je niet al teveel wensen hebt, en eigenlijk alleen  maar een paar snelle 3d buttons wilt maken, is deze 
optie heel leuk. Met een paar klikken heb je in no-time een hele rits buttons gemaakt. Het enige wat je 
hoeft te doen is wat waardes in te vullen en Gimp doet de rest. 
Er zijn twee manieren, één voor een button met afgeronde hoeken, en één voor een rechthoekige 
button. Die laatste is achteraf nog enigszins aan te passen. Zo kun je bijv. na het maken van de button 
nog de tekst wijzigen.  
 
Bekijk de video hieronder hoe je de buttons kunt maken 
 

 
 
  

https://vimeo.com/244566232
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42. Wat kan je met de "documentgeschiedenis" 

 
Elk document dat je opent in GIMP, wordt opgeslagen in de 
document geschiedenis. Je kunt dit venster oproepen in het 
menu "vensters" in de menubalk.  
Vanuit de documentgeschiedenis kan je eenvoudig eerder 
geopende bestanden weer opnieuw openen.  
Je kunt ook een aantal eigenschappen van de afbeelding zien in 
dit venster. 
Ondanks ik het zelf een heel handig hulpmiddel vind, kan het zijn 
dat je zo af en toe dit venster even wilt legen. In deze video 
vertel ik hoe je dat doet. 
 
LET OP! Alles wat je verwijdert uit de documentgeschiedenis, blijft gewoon op je harde schijf staan. Dus 
als je een bestand echt definitief wilt verwijderen, zoek het dan op in de desbetreffende map op je 
harde schijf en gooi het van daaruit in de prullenbak. Als je het helemaal voorgoed kwijt wilt, vergeet 
dan niet ook je prullenbak te legen ;-) 
 
EXTRA aanvulling op de tekst in de video: Als je uit de documentgeschiedenis alleen die afbeeldingen 
wilt wissen die niet meer op de harde schijf staan, herkenbaar aan het Gimp Wilber icoontje met een 
vraagteken, dan kun je onderin op de twee pijltjes (helemaal rechts) klikken met CTRL ingedrukt 
houdend. 
 

 
 
  

https://vimeo.com/249439039
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43. Meer info over de "bewerkingsgeschiedenis" 

 
Elke handeling die je doet in Gimp, wordt weergegeven in het 
dokbare dialoogvenster "bewerkingsgeschiedenis.  Je kunt in dit 
venster eenvoudig al je handelingen volgen en teruggaan naar 
een vorige handeling.  
Zie ook wat er gebeurd als je de sneltoets combinatie CTRL-Z 
gebruikt.  
Dit venster geeft je inzicht. 
 
 
 

 
 
  

https://vimeo.com/249993946
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44. Creatief met Fonts 

 
De meeste fonts bevatten hoofdzakelijk letters, cijfers en leestekens. Maar 
sommige fonts zijn juist speciaal gemaakt voor de afbeeldingen. Omdat een 
font vaak vector gebaseerd is, kun je de plaatjes uit een font behoorlijk 
vergroten zonder kwaliteitsverlies. Eenmaal vergroot kun je ze ook leuk 
inkleuren. Ik laat je hier zien hoe je dat kunt doen. 
 
Dit lettertype heeft geen letters, alleen plaatjes.  
De a is een plaatje, de b is een plaatje etc. etc. 
Dus als je ABCDE intypt met een gewoon lettertype, en je veranderd daarna het font naar het easter egg 
font, dan veranderen alle getypte letters in plaatjes. 
 
De link naar het gebruikte lettertype met de naam Easter Art is: Easter Art font 
 

 
 
  

https://www.dafont.com/easter-art.font
https://vimeo.com/258524033
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45. Zo maak je eenvoudig een zwart wit illustratie van een foto. 

 
Soms heb je een mooie afbeelding nodig voor je blog of je website. Een foto is soms teveel, een tekening 
of illustratie zou mooier of zelfs gepaster zijn. Met deze techniek kan je dat heel makkelijk zelf 
doen.  Foto's, liefst met een lichte achtergrond zonder al te veel kleur zijn het meest geschikt.  Probeer 
het eens. Zelfs foto's die je zelf hebt gemaakt en die eigenlijk niet zo mooi gelukt zijn, kunnen op deze 
manier nog verrassend uit de bus komen. 
 
De gebruikte foto is gedownload vanaf Pixabay. De stockfoto website waar je gratis foto's kunt 
downloaden van hele mooie kwaliteit. Om uitgebreid mee te oefenen.  Als je er vaak gebruik van maakt, 
overweeg de makers van de foto's dan eens te belonen met een kop koffie ;-) 
 

 
 

 

https://pixabay.com/nl/liefde-twee-paar-gevoelens-3189894/
https://vimeo.com/259409065
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