


In dit bestand zie je telkens eerst een blad met grote versie van een slide, gevolgd 
door een blad met een kleinere versie maar voorzien van een woordje uitleg. In de 
grote versie kan je verder inzoomen om bepaalde zaken beter leesbaar te maken.
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• Het stap-voor-stap schetsen en bewerken van een open cluster 
(https://www.astroforum.nl/threads/het-stap-voor-stap-schetsen-en-
bewerken-van-een-open-cluster.1324743/ - Cloudbuster)

https://www.astroforum.nl/threads/het-stap-voor-stap-schetsen-en-bewerken-van-een-open-cluster.1324743/


• Het stap-voor-stap schetsen en bewerken van een open cluster 
(https://www.astroforum.nl/threads/het-stap-voor-stap-schetsen-en-
bewerken-van-een-open-cluster.1324743/ - Cloudbuster)

Zelf heb ik me voor mijn nabewerking grotendeels gebaseerd op de uitleg die ik vond 
op Astroforum. Het is aan te raden om dit forumbericht ook in detail door te nemen.
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• Van veldschets naar afgewerkt product



• Van veldschets naar afgewerkt product

In dit bestand worden de stappen getoond die ik volg om een veldschets op (wit) 
papier om te zetten in een digitaal afgewerkt product.
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• Mijn huidige techniek: fineliner voor de helderste sterren i.f.v. 
magnitudes



• Mijn huidige techniek: fineliner voor de helderste sterren i.f.v. 
magnitudes

In de veldschets duid ik de sterren aan met een puntje. Ik gebruik steeds hetzelfde 
potlood (meestal HB). De puntjes zijn ook ongeveer even groot en even dik. Wel 
maak ik een indicatie van de magnitudes naast de sterretjes. Bijvoorbeeld “z” voor 
zwakke sterren of 1 streepje voor een meer heldere ster en 2 streepjes voor de 
helderste sterren. Ik werk met maximaal vier groepen van helderheden maar niet bij 
elk object zijn er steeds zo veel groepen.
Vermijd om te gommen. Het  kan de structuur van je blad kapot maken en dit zou je 
kunnen gaan zien in de gedigitaliseerde schets. Als je een ster fout gezet hebt, zet er 
dan gewoon een kruis door.

Alvorens de schets in te scannen ga ik op basis van de aangebrachte notitie de sterren 
donkerder en groter maken. Van de zwakke sterren (“z”) blijf ik af. De andere worden 
aangestipt met een fineliner. Ik gebruik hiervoor fineliners met diktes van 0,05 - 0,3 -
0,8. Door je fineliner iets langer op het blad te houden wordt de stip groter (er dringt 
meer inkt in het blad) maar je kan ook gewoon een klein bolletje tekenen.
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• Inscannen (Canon MG3650 printer-copier-scanner)



• Inscannen (Canon MG3650 printer-copier-scanner)

Om de schets in te scannen gebruik ik de volgende instellingen:
- Inscannen als foto
- In kleur
- Als A4 (als je veldschets op dat formaat van blad gemaakt werd)
- 600 dpi
- Bestandstype PNG.

Dit levert grote bestanden op (ca. 60 MB) maar die wel de nodige informatie 
bevatten. De bestanden worden achteraf bewerkt en opnieuw verkleind. Je kunt de 
originele scan dan verwijderen indien je plaats te kort zou hebben. Bij mij staat alles 
in de Cloud (OneDrive).
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• Openen in GIMP (freeware)



• Openen in GIMP (freeware)

GIMP is een gratis software om foto’s mee te bewerken (https://www.gimp.org). 
Uiteraard zijn andere programma’s ook mogelijk maar de verdere uitleg is gebaseerd 
op GIMP.
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• Roteren (N boven): ronde selectie, groter dan schets:
• Shift: perfect cirkelvormig   |   CTRL: vanuit centrum
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• Roteren (N boven): ronde selectie, groter dan schets:
• Shift: perfect cirkelvormig   |   CTRL: vanuit centrum
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Op mijn schetsen staat een indicatie van het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen. 
Het Westen is de richting waarin het object uit beeld verdwijnt. Het is interessant om 
dit aan te duiden op een schets om gemakkelijker te kunnen vergelijken met andere 
schetsen.
Ik roteer mijn schetsen steeds met het Noorden naar boven. De enige uitzondering 
hierop zijn asterismes waarin je een bepaalde figuur in kunt zien; die roteer ik tot die 
figuur het beste zichtbaar is.

In GIMP: (1) kies selectie > (2) Ovale selectie.
(3) Trek een cirkel rondom je schets: klik met de linker muisknop en sleep. Om een 
cirkel en geen ovaal te bekomen: houd Shift ingedrukt. Als je ook nog eens CTRL 
ingedrukt houdt, kan je vanuit het centrum van je schets de cirkel laten starten. Zorg 
dat de selectie concentrisch rondom je schets staat. Je kunt de selectie verplaatsen 
met linkermuisknop (klikken en slepen). Maak de selectie groter dan je schets. Je 
kunt dit doen door in één van vier hoeken van de selectie te klikken en te slepen 
(Shift+CTRL ingedrukt houden).
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• Roteren (N boven)
• slepen met de muis; hoek opgeven
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• Roteren (N boven)
• slepen met de muis; hoek opgeven

1

2

3

(1) Kies Draaien. Klik met de linker muisknop ongeveer op de plaats waar je het 
Noorden hebt staan in je schets. Houd de muisknop ingedrukt en roteer het 
Noorden naar boven toe.

(2) Van zodra je dit doet verschijnt er een venster waar je exact het aantal graden 
kunt opgeven dat de schets moet draaien. Zo kan je nauwkeurig werken. Geef het 
aantal graden in en klik Draaien.

(3) Als je hier mee klaar bent, moet je nog wel de zwevende laag verankeren (rechts 
op het scherm bij lagen).
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• Vierkante uitsnede + schalen
• Rechts klikken in de selectie
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• Vierkante uitsnede + schalen
• Rechts klikken in de selectie
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Vervolgens knippen we de schets uit in een vierkant.
(1) Kies selectie > (2) Rechthoekige selectie. Klik met de linker muisknop en sleep.
(3) Net zoals bij de Ovale selectie zorgt Shift voor een mooi vierkant en CTRL dat je 
vanuit het centrum van je schets kunt starten. Verplaats het vierkant tot het mooi 
symmetrisch rond je schets staat. Ik maak hem net iets groter dan mijn schetscirkel.
(4) Klik vervolgens met de rechtermuisknop in de schets en kies Afbeelding > 
Bijsnijden tot selectie.
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• Vierkante uitsnede + schalen
• Rechts klikken in de selectie
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• Vierkante uitsnede + schalen
• Rechts klikken in de selectie
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Hier gaan we de schets schalen voor publicatie.
(1) Klik met de rechter muisknop in de schets en kies Afbeelding > Afbeelding 

schalen.
(2) Meestal reduceer ik de schets naar 700x700 pixels. Voer de gewenste getallen in 

en klik op Schalen.
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• Kleuren omkeren: rechts klikken

1



• Kleuren omkeren: rechts klikken

1

Tijd nu om de schets te inverteren.
(1) Klik met de rechtermuisknop in de schets en kies Kleuren > Omkeren.
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• “Oculair zicht”: selectie rond cirkel schets
• Selectie inverteren + emmer (zwart opvullen)

• selectie opnieuw inverteren
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• “Oculair zicht”: selectie rond cirkel schets
• Selectie inverteren + emmer (zwart opvullen)

• selectie opnieuw inverteren
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We gaan het oculair zicht nabootsen.
(1) Kies selectie en (2) maak een cirkelvormige selectie (zie eerdere tips) exact rond 
de schetscirkel (3)
(4) Kies in het menu Selecteren > Inverteren
(5) Kies de verfpot (emmer) en zet de kleur (6) op zwart
(7) Klik tussen schetscirkel en vierkante uitsnede
Herhaal vervolgen stap (4) (selectie inverteren)
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• “Oculair zicht”: lichtvervuiling toevoegen
! Bij faint fuzzies !
! Opgelet hiermee !
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• “Oculair zicht”: lichtvervuiling toevoegen
! Bij faint fuzzies !
! Opgelet hiermee !
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We gaan wat lichtvervuiling toevoegen aan het oculair zicht.
(1) Klik met de rechtermuisknop in de schets en kies Kleuren > Niveaus.
(2) Bij uitvoerniveaus: zet dit links op 20. De achtergrond wordt dan iets grijzer.
(3) Verder voeren we hier ook wat aanpassingen uit om het contrast wat op te 

drijven: verleg het witpunt naar ongeveer 210 (pas het cijfer aan of schuif het wit 
driehoekje onder het histogram naar links).

(4) De middengrijs-waarden verleg je naar 0,80 à 0,90. Hierdoor maak je de 
achtergrond wat egaler maar let op als je faint fuzzies zoals nevels of 
sterrenstelsels hebt getekend want deze kunnen hierdoor detail verliezen.
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• “Oculair zicht”: hemel wat blauwer maken
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• “Oculair zicht”: hemel wat blauwer maken

1

2

Je kunt er voor kiezen om de achtergrond iets blauwer te maken.
(1) Kies het Blauwe kanaal
(2) Zet links het uitvoerniveau op 5. Dit geeft een subtiele blauwtint.
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• Opkuiswerk (geknoei + notities):
• CTRL klik selecteer te klonen gebied

• Beweeg cursor over te verwijderen gebied

• Klik en klaar
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• Opkuiswerk (geknoei + notities):
• CTRL klik selecteer te klonen gebied

• Beweeg cursor over te verwijderen gebied

• Klik en klaar
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Tijd nu om aan de schets zelf te werken.
De eerste stap is om de notities en eventueel geknoei (bvb. doorgekruiste sterren of 
sterren die per ongeluk een “staartje” kregen bij het tekenen) te verwijderen.
(1) Kies Klonen.
(2) Gebruik een penseel met (3) scherpe rand (Hardness 100)
(4) De grootte die je nodig hebt, kan je altijd aanpassen. Ze gaat ook afhangen van de 
grootte waarnaar je je schets geschaald hebt (zie eerdere stappen).
(5) Breng het penseel boven een gebied dat zuiver is. Je gaat de inhoud van dit gebied 
nu klonen door met CTRL ingedrukt met de linker muisknop eenmaal te klikken.
(6) Beweeg het penseel naar het gebied dat je wil opkuisen
(7) Door met de linker muisknop te klikken ga je het in (5) geselecteerde gebied 
klonen naar het gebied waar je het geknoei moet verwijderen.
(8) Door dit overal te doen waar nodig ziet de schets er al een groot stuk opgekuist 
uit. Soms laat ik nog even bepaalde notities staan, voornamelijk bij de helderste 
sterren zodat ik nog kan zien dat ik daar nog wat mee moet doen.
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• Helderste sterren: rand vervagen: roteer tiental keer over ster
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• Helderste sterren: rand vervagen: roteer tiental keer over ster
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Vervolgens geef ik de helderste sterren nog wat nabewerking. De bedoeling is om ze 
er te laten uitzien als zachte gloeiende bolletjes.
(1) We gaan de ster eerst wat vervagen. Kies Vervagen/verscherpen.
(2) Let op dat de dekking op 100 staat.
(3) Kies een penseel met zachte rand (Hardness 050)
(4) Stel de grootte in op (2) (Dit werkt goed voor een schets gereduceerd naar 

700x700 pixels)
(5) Ga naar de ster en klik met de linkermuisknop. Houd de linker muisknop 

ingedrukt en roteer een tiental rondjes over de ster. (6) De scherpe randen 
vervagen maar ook de helderheid wordt wat minder. Dit gaan we in de volgende 
stap opnieuw terug aanpassen.
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• Helderste sterren: opnieuw helder maken
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• Helderste sterren: opnieuw helder maken

4 5
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De sterren moeten hun helderheid terugkrijgen.
(1) Kies de verfspuit en zet de kleur op wit (of een kleurtje (zie volgende slide)).
(2) Kies penseel en (3) gebruik een middelmatig hard penseel (Hardness 075)
(4) De grootte van het penseel zal afhankelijk zijn van de grootte van de ster: kies een 
grootte die de ster ongeveer helemaal omvat.
(5) Klik vervolgens een aantal keer op de ster. Je ziet ze telkens lichter worden terwijl 
de randen toch nog uitgesmeerd blijven. Als vuistregel klik ik zoveel keer als de 
ingestelde grootte van het penseel (in het voorbeeld dus 7 keer). 
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• Kleur voorzien? Hou het subtiel
• Eerst hele ster kleuren, dan kern terug witter maken
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• Kleur voorzien? Hou het subtiel
• Eerst hele ster kleuren, dan kern terug witter maken

1 2

Op dezelfde manier kun je kleur toe voegen maar houd dit subtiel want vaak is kleur 
in een ster ook maar subtiel te zien.
Gebruik de stappen in de vorige slide maar in plaats van wit kies je een kleur (1).
Ik maak vervolgens het centrum van de ster met een kleiner penseel terug wat witter 
(2) zodat het enkel de rand is die wat kleur vertoont.
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De centrale ster heeft een subtiel geel tintje gekregen.
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• Halo toevoegen
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• Halo toevoegen
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Sommige sterren zijn dermate helder dat je soms een halo rondom ziet. Ik maak 
hiervan naast mijn veldschets een aanduiding van hoe groot ik deze halo zag.
Vervolgens kun je ongeveer dezelfde stappen als voorheen toepassen.
(1) Kies de verfspuit
(2) Zet de dekking dit keer een heel stuk lager (10 werkt goed) (3)
(4) Kies een penseel met een zachte rand (hardness 025) (5)
(6) De grootte kies je zoals je het ongeveer gezien hebt bij de waarneming (7). 
(8) Om de halo te tekenen, klik met de linker muisknop op de bewuste ster
(9) De halo verschijnt. Oordeel of hij niet te groot of te klein is. Hiervoor kan soms 
trial-and-error nodig zijn. Probeer. Is het niet goed: CTRL-Z. Maak de cirkel groter en 
probeer opnieuw.
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• Halo toevoegen: subtiel genoeg?



• Halo toevoegen: subtiel genoeg?

Zoom wat uit en bekijk of de halo subtiel genoeg is.
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• Nieuwe laag
• Ovale selectie net iets kleiner dan oculaircirkel
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• Nieuwe laag
• Ovale selectie net iets kleiner dan oculaircirkel
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In principe is de schets nu volledig klaar. We gaan deze nog afwerken door de rand 
weg te werken en tekst toe te voegen.
(1) Maak een nieuwe laag aan: Kies Laag > Nieuwe laag.
(2) Kies Ovale selectie
(3) Duid “Randen verzachten” aan en zet de straal op 10.
(4) Maak een cirkelvormige selectie, mooi concentrisch in je schetscirkel. Maak deze 

een beetje kleiner dan de schetscirkel zelf. (zie tips bij eerdere slides)
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• Selectie inverteren, emmer (zwart opvullen) selectie opnieuw 
inverteren
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• Selectie inverteren, emmer (zwart opvullen) selectie opnieuw 
inverteren
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Kies Selecteren > Inverteren in het menu
(1) Kies de verfpot (emmer), zet de kleur op zwart.
(2) Klik in het gebied tussen de schetscirkel en het vierkant
(3) De buitenkant wordt nu helemaal zwart, de overgang naar de schetscirkel is 

minder hard doordat je “randen verzachten” hebt aangezet bij de cirkelvormige 
selectie.
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Nu moet enkel nog de nodige tekst toegevoegd worden.
(1) Klik op Tekst
(2) Teken tekstkaders (klik en sleep) en typ wat je wil (je kunt hierbij lettertype, 

grootte en kleur naar wens aanpassen
(3) Herhaal voor zoveel tekstkaders je wil toevoegen. Je schets is nu klaar voor 

publicatie.
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• Maanschets:
• Bijsnijden, schalen

• wit- en zwartpunt aanpassen (kleurniveaus)

• tekst



• Maanschets:
• Bijsnijden, schalen

• wit- en zwartpunt aanpassen (kleurniveaus)

• tekst

Voor maanschetsen voer ik niet veel bewerkingen uit.
Enkel bijsnijden (vierkante / rechthoekige selectie) en schalen.
Vervolgens rechts klikken > Kleuren > Niveaus. Hier pas ik wit- en zwartpunt aan zodat 
het contrast verhoogd wordt.
Tot slot voeg ik tekst toe.
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