
Een HDR look met een enkele foto

Mijn workflow begint steeds in lightroom, hier probeer ik zoveel mogelijk de basis 
bewerkingen toe te passen. Ik controleer steeds of foutjes, zoals sensorvlekjes en 
bijvoorbeeld of de foto recht staat. 
Een lijstje dat ik volg is bestaat bijna altijd uit:

1) Lenscorrectie profiel inschakelen
2) Recht zetten van de foto
3) Croppen van de foto
4) Kleurbalans en belichting aanpassen

Dit zijn alles basis behandelingen en vraagt eigenlijk weinig uitleg.

De grondlaag voor de HDR look 

Voor nu een HDR look te creëren ga ik steeds als volgt te werk:

1) Hooglichten op -100
2) Schaduwen op +100

Dit geeft al metéén een heel ander beeld, bijna al direct een HDR look a like. 
Hier pas ik ook metéén het contrast aan. Deze mag verhogen, zo hoog het beeld vraagt 
natuurlijk. Ook niet overdrijven want we gaan dit straks nog versterken. 
Mijn contrast gaat al snel naar de +40.
De kleuren gaan nu bij mij naar beneden, dus verzadiging naar -12

 Zo ziet mijn foto eruit na mijn lightroom bewerkingen



De foto gaat nu met alle aanpassingen open in Photoshop. Veel doe ik hier niet in. 
Voorlopig unlcok ik mijn laag en dupliceer deze. 
Zodat ik steeds een extra kopietje heb om hier op terug te vallen als er iets mis gaat. 
Of ik deze laag nog is nodig heb om een ander filtertje te proberen. 
In ieder geval een gewoonte van maken en steeds dit toepassen. 

Ik open mijn kopietje in Nik Software Color Efex Pro 4. 
Wat je nu allemaal doet staat natuurlijk vrij, mijn workflow gaat niet op alle foto's even mooi 
zijn. Daarom gebruik ik regelmatig is een ander filtertje. Maar waar ik wil op banudrukken 
is, maal notities ! Schrijf op welke filters je gebruikt heb ! 
Ik heb al dikwijls mooie beelden gemaakt en niet meer weten hoe ik dit gedaan heb, zeer 
frustrerend ! Dit kan gelukkig niet meer gebeuren met mijn notitieboekje steeds naast mij. 
Ook al lijkt het iets onbenullig, schrijf het op ! 

Als ik de HDR look wil dan gebruik ik steeds deze filters: 

1) Detail Extractor (de instellingen varieren natuurlijk bij elke foto, hier moet je 
zelf de instellingen aanpassen naar eigen goesting) 

Detail Extractor : +53%
Contrast: +52%
Saturation: -13%

Effect radius : fine
Shadow en Highlight blijven ongewijzigd. 

Klik vervolgens op +ADD FILTER
2) Darken/Lighten Center

Vorm: 2
Center Lumin.: +12%
Border Lumin.: -83%
Center Size: 55%

Dit geeft ons al het onderstaand beeld, een mooie HDR namaak. 
Maar we gaan nog een stapje verder. 



We maken terug een kopietje van onze bewerkte foto. Dit doormiddel van de shortcut:
CTRL-ALT-SHIFT-E (windows PC)
Dit laagje kopieren we nog eens, we zouden in totaal van deze laag 3 exemplaren moeten 
hebben. 

Het onderste kopietje gebruik ik als backup, als er iets mis moest gaan.

Nu op het bovenste laagje gebruik ik de filter: reduce noise.
(In photoshop: filter/noise/reduce noise)

 Deze filter pas ik 2 maal toe, dit telkens met onderstaande instellingen. 



Je krijgt hier door een mooi schilderachtige foto. 
Met de volgende foto gaan we wat scherpte terug halen, meer eerst moeten we de 2 de 
laag terug van boven zetten. Dus het kopier van de laag waar we de noise filter hebben 
opgezet.

Als je dit heb gedaan pas je de high pass filter toe.
(Filter/other/High Pass)
Je krijgt hierdoor nu een grijs scherm met je foto erdoor te zien. 
De waarde hangt af van je foto, je moet de waarde zo instellen zover totdat je terug kleur 
in je foto begint te zien. Uit ervaring met al talloze foto's zit de waarde steeds tussen de 3 
en de 5. 

Zet nu de blending mode van deze laag op:
zacht licht of op hard licht. Het hard licht geeft een scherper effect. 
Ik gebruik meestal Soft light en je kan uiteraard ook de dekking nog wat gaan aanpassen. 
In mijn geval is dit niet nodig. 

Ik maak terug een kopietje van al mijn lagen met 
CTRL-ALT-SHIFT-E (windows PC).
En ik open mijn foto terug in Nik Software. 

Wat ik nu doe is de foto een beetje warmer maken, ik gebruik hiervoor 2 filters. 
Oftewel Brilliance/Warmth of Sunlight. 

Voor deze foto gebruik ik Sunlight met volgende instellingen.

Light strenght: 30%
Light Temp: 5168K
Brightness: 36%
Contrast: 98%
Saturation: -14%



Dit geeft ons volgend beeld:

En ons origineel beeld:

Veel succes !!!
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