1. Zoek in de galerij de foto die je wilt gaan aanpassen. Klik op de thumbnail waardoor de
foto opent. Ga met de muisaanwijzer op de foto staan.
2. Klik dan op de foto met de rechtermuisknop. Selecteer in het uitvalmenu: “Afbeelding
openen in nieuw tabblad” of “Afbeelding bekijken” (hangt af van welke browser je
gebruikt.

3. Klik op de foto. De foto verschijnt nu in groot formaat,
Klik rechts op de muis.
Selecteer in het uitvalmenu: Open afbeelding in nieuw tabblad of Open in nieuw
venster

4. Bekijk de foto in het nieuwe tabblad.
5. Rechtsklik wederom op de foto en selecteer Bewaar afbeelding als…

6. (geef de foto de naam van de fotograaf en de titel van de foto).
Bewaar de foto op een makkelijke plek. Het is namelijk de bedoeling dat je de originele
én de bewerkte foto na het plaatsen verwijderd.
7. Ga nu (weer terug) naar de oorspronkelijke upload in de galerij in het andere tabblad.
Kopieer de URL van de adresbalk. Sla deze desnoods op want je hebt hem later nodig.
Bewerk nu de foto met jouw bewerkingsprogramma.

8. Na het bewerken comprimeer je de foto tot 750 kb en 1024 pixels (langste zijde). Dit
doe je bij voorkeur met IDSizer. Sla de foto op in een voor jou bekende map of het
bureaublad op.
9. Ga naar het forum https://lurofoto.eu/forums/aangepaste-fotos.44/ en maak een nieuw
topic aan. Geef het topic een titel die past bij de oorspronkelijke upload en fotograaf.
(Aangepaste foto –Titel- van – Naam fotograaf-.

10. Klik nu in het schrijfveld op het schakeltje en plak daarin de URL (het webadres van de
originele upload op LuRoFoto) van de oorspronkelijke foto op de galerij die je in het
begin had bewaard.
11. Klik nu in op het schakeltje en plak daarin de URL van de oorspronkelijke foto op de
galerij, die je eerder hebt bewaard.

12. Vul in het veldje onder de URL de tekst: Galerij in en sluit dit af door op het lichtgrijze
vlak daaronder te klikken.
13. Klik dan op het knopje linksonder: Voeg bestand toe, zoek dan in Finder de
aangepaste foto op. Klik op deze aangepaste foto. Het miniatuurfotootje wordt nu
onder het tekstveld getoond.

14. Klik op Plaats reactie.
Het bericht wordt nu opgeslagen en afgesloten
Open het bericht om het resultaat te zien:

15. Klik nu met de rechtermuisknop op het Miniatuurfoto en klik in het uitvalmenu op
Kopieer link.
NB: Je zult NIET zien dat je hebt gekopieerd maar dat is wél gebeurd.
16. Ga vervolgens naar de G A L E R I J door op het woordje galerij te klikken dat boven
de thumbnail staat. Scroll totdat je onder de foto op een leeg reactieveld uit komt en
schrijf in het reactieveld wat je hebt aangepast en waarmee.
17. Klik daarna op de drie puntjes naast de Quote tekens. Er komen dan een aantal fotopictogrammetjes tevoorschijn.

18. Klik op het kleine pictogram met het fotootje erin: Afbeelding invoegen.
(staat in het balkje bovenop het reactieveld).

19. Ga met je muisaanwijzer in het veldje http://
staan en klik er met je rechtermuisknop in. Kies
Plak of toets Ctrl V. Toets daarna Enter in. De
foto verschijnt direct in beeld.

20. Klik tenslotte onderin op: Plaats reactie
Je bent nu klaar.

