
Vooraf 
 
De LS 50 / Coolscan V is een hoogwaardige scanner met een werkelijke resolutie van 4000 DPI horizontaal én verticaal. Sterke wapens van de V zijn z’n 
resolutie, kleurdiepte, snelheid, en ICE dat zeer effectief krasjes, stof en korrel-ruis wegpoetst. Ik scan alles met ICE op “fine” omdat het alle oneffenheden 
wegpoetst en het de digitale ruis elimineert. De scanner heeft een dynamisch bereik van 12 bits per kleurkanaal. Het is het kleinere broertje van de 
Coolscan 5000, die 2 bits meer doet, nog sneller scant en een automatische dialader of filmrolhouder aankan. Dat kan de V niet. Optisch is de V gelijk aan 
de 5000. Silverfast is up to date scansoftware die 1:1 hoort bij de V. De Silverfast-versie die ik gebruik kent nog een update die je gratis kunt downloaden 
met de nieuwste negatief-profielen, en is compatible met alle versies van Windows. Je kunt ook een upgrade aanschaffen. De software van Nikon is sterk 
verouderd, zeer gebruiksonvriendelijk en komt niet verder dan XP. Interessante tests en info over scanners vind je op www.scandig.de , daar komt deze 
scanner ook vandaan.  
 
Ik heb een workflow aangeleerd die optimaal gebruik maakt van wat de V allemaal kan. Het pre-scannen, fine-tunen en final-scannen duurt ongeveer 4 á 5 
minuten. Onderwijl de scanner een beeld scant bewerk ik met Photoshop telkens de voorgaande scan na tot een goede JPEG. Ik werk los met Photoshop, 
dus stuur de scanner niet aan als een add-in vanuit Photoshop. Scannen en bewerken blijft, als je het optimale uit je originelen wilt halen, voor een 
belangrijk deel handwerk. Ik heb 6000 scans met de V gemaakt, vele uurtjes in de winteravonden gemaakt, en het blijft erg leuk om te zien hoeveel beter 
de scans zijn dan wat de oude afdrukken ooit waren. Als je dit leest lijkt het heel ingewikkeld maar je leert het je snel aan. Als de basisinstelling maar goed 
is, en je de bestpassende NegFIX-instelling hebt gekozen bij negatieven, is het nog maar een beetje stoeien met de juiste schuifjes in het Histogram 
Dialogue van Silverfast om de juiste levels en kleurbalans in te stellen.  
 
Goede negatieven scannen prettiger dan dia’s, zou je niet zeggen vanwege de kleuromdraaiing en het oranje-masker dat je moet corrigeren, maar goede 
negatieven (tot 200 ASA van de grote merken, met de oude Kodak Ektar 25 als topper) hebben een dynamisch bereik van 13 bits waar het bij dia’s vaak bij 
9 ophoudt. Dia’s kunnen geen hoge contrasten aan, in negatieven kun je nog bruikbare informatie uit schaduwen halen én in hetzelfde beeld de contouren 
in felle luchten terughalen. Een beetje vergelijkbaar met het verschil tussen een standaard JPEG-output en een RAW file bij je digitale camera. 
 
Vóór je aan al je scanwerk begint, zorg dat je beeldscherm is gekalibreerd ! Op www.profotonet.nl lees je hoe dat eenvoudig kan, ik zelf werk met een 
Spider2Express sensor. Een goede check is een kleurrijke bij ProfotoNet met sRGB-profiel door hun groot laten afdrukken zonder nabewerking daar en die 
vergelijken met daglicht tegen je beeldscherm. 
 
Ik werk van groot naar klein, ik scan alles als 48-bits (16-bits per kleurkanaal) TIFF bij 4000 DPI, dat levert een 20 Mpix TIFF-file op van 122 Mb (!) met een 
resolutie van ca. 5400 x 3600. Daar zit dus alle optische informatie in die de scanner uit een origineel kan halen. Deze lees ik in in Photoshop (ik gebruik de 
oude CS3) en bewerk ik na tot een JPEG van 2 tot 4 Mb met een resolutie van 4500 x 3000. Een hogere resolutie heeft alleen zin als je super scherpe 
originelen scant die gemaakt zijn met goede prime-objectieven in de sweet-spot (F5.6 – F8) en vanaf statief. Werkte je in het analoge tijdperk met zoom-
lensjes, dan haal je net 6 Mpix, dus is 3600 x 2400 al genoeg. De bewerkte TIFF’s kun je bewaren maar ik gooi ze eigenlijk gelijk weg omdat de verkregen 
JPEG’s optimaal zijn gemaakt. 
 
Ik leg hierna uit hoe je het scannen precies aanpakt en wat mijn ideale basis-instellingen waren. Door hiermee een paar avonden te stoeien ontwikkel je 
snel vaardigheid en wellicht je eigen workflow. 

http://www.scandig.de/
http://www.profotonet.nl/


Negatieven 
 

1. Scanner aanzetten, wachten tot groene LED niet meer knippert 
2. Negatiefstrook moet minimaal 2 en mag maximaal 6 frames bevatten, knip negatiefstrook “bij” zodat het alleen hele beelden bevat (begin/einde film) 
3. Negatiefstrook in scanner laden, glimmende zijde naar boven en laagste framenummer eerst in de sleuf brengen 
4. Negatief wordt automatisch stukje naar binnen getrokken 
5. Silverfast starten vanuit je bureaublad 
6. Menu “general” en “frame” en “options” eenmalig instellen als hierna in de afbeeldingen laat zien 
7. Kies bij options of je Adobe RGB of sRGB wilt werken, Adobe RGB heeft een grotere kleurruimte, beeldschermen gaan echter vaak niet verder dan 

sRGB en afdrukken al helemaal niet. Kies alleen AdobeRGB als je weet dat je beeldscherm dat weergeeft, check op http://www.prad.de  
8. Kies in het window “Negative” het juiste filmmerk, type en gevoeligheid, of eentje die op het oog een natuurlijke kleurweergave geeft 
9. Met de schuif daaronder kun je corrigeren voor onder / overbelichting, op je negatieven die je vaak gelijk of ze licht of donker zijn. Als je negatieven 

erg donker kleuren zijn ze overbelicht en als ze licht kleuren (“dun” zijn), dan zijn ze onderbelicht 
10. Met de schuif “autotolerance” kun je de kleuren oppeppen, dat gaat echter beter en nauwkeuriger met de menublokjes boven “General / Frame / 

Densitometer” of nog beter later in Photoshop. 
11. Welke menublokjes (links in beeldscherm) gebruik je? 

 i   nee 

 ?  nee 

 de volgende twee eenmalig gebruiken om beeld goed te zetten, is afhankelijk hoe je de film of dia in het apparaat laadt 

 vliegtuigje  nee 

 jobmanager  nee 

 belichting  automatisch 

 autofocus  automatisch op center 

 negatiefstrook uitwerpen  klik je aan als je klaar bent met de strook scannen 

 IT-calibratie  gebruik je eenmalig bij scannen dia’s (positieven) en niet bij negatieven 

 Digital ICE  waardevolle functie om stof en krassen te elimineren. Scanner scant extra met infrarood om stof en krassen te detecteren.   
Kies “fine” als het negatief beschadigingen of stof bevat, kies “off” als het negatief volledig gaaf is, je krijgt dan wel meer digitale ruis 

 SRD  softwarematige stofverwijdering: niet gebruiken, Scanner bevat Digital ICE, dit werkt hardwarematig (infrarood) en is superieur 

 Multiscan  niet gebruiken, voegt niets toe (let op: er moet dus een “1” in het blokje staan), gebruik van Digital ICE geeft hetzelfde 
ruisonderdrukkende effect en elimineert stof en krassen. 

 Overview  deze gebruik je telkens als je een nieuwe negatiefstrook hebt geladen 

 Offset  deze gebruik je wanneer de scanner zelf het frame niet juist in beeld plaatst 

 Delete frame  nee 

 Find frame  nee 

 Dubbelfunctie  beide nee 

 Printen  nee 

http://www.prad.de/


 



 



 



 



 



Workflow Negatieven 
 

1. Laadt de filmstrook in de scanner 
2. Druk op de knop links “Overview”; de scanner geeft nu een overzicht van de frames op de strook 
3. Druk op de middelste knop “refresh overview” in het window 
4. Klik op het frame dat je wilt scannen en op “OK”, de printer maakt nu een prescan 
5. Plaats het rode raam correct over het frame, aan de rechter- en onderkant kun je de grootte bepalen, dit gedeelte wordt later gescand 
6. Vervolgens gebruik je de volgende knoppen/icoontjes in het window rechtsboven (zie afbeelding hierboven) 

 Image Auto Adjust (tweede van links)  automatische instelling van belichting, levels en contrast. Hoge lichten en donkere schaduwen 
worden naar mijn zin te veel weggesneden, kun je corrigeren door de gebieden wijder te maken met Histogram Dialoge (hieronder). 

 Histogram Dialoge (derde van links)  dit is de belangrijkste functie, speel eerst met de middelschuif (driehoekpijltjes) voor een goede 
balans tussen lichte en donkere partijen, vervolgens met de lage en de hoge om meer donkere c.q. lichte informatie “in te vangen”. 
Vervolgens kun je dit nog per kleurkanaal doen als je niet tevreden bent over de kleurbalans. Alle info die je in het bereik “wegsnijdt” met 
de buitenste twee streepjes is ook weg en kun je niet meer gebruiken in Photoshop (nabewerking). 

 Als het histogram niet mooi in het totale bereik valt kun je de belichting nog corrigeren in het window “negative” rechtsonder (+/- 3 stops) 

 Gradation Curves (vierde van links)  hiermee kun je het contrast binnen het eerder gekozen bereik instellen om je foto krachtiger te 
maken. Speel met de schuifjes om hier gevoel voor te krijgen. (kan ook later, en beter, in Photoshop) 

 Global Color Correction  (vijfde van links) gebruik deze drie schuiven als je niet tevreden bent over de kleurbalans (kan ook later en 
beter in Photoshop 

 Levels (zevende van links)  hiermee kun je eventueel handmatig de levels (wit en zwart driehoekje) in het beeld aanklikken, met het 
penseeltje kun je de witbalans instellen door een neutrale grijswaarde in het beeld aan te klikken, bijvoorbeeld een wolk. Soms erg 
handig. 

7. Je kunt nu twee kanten op: Vanuit Silverfast direct als een 24-bits JPEG bestand opslaan of veel beter: opslaan als een 48-bits TIFF die je in 
Photoshop verder verwerkt en uiteindelijk ook als 24-bits JPEG opslaat. 

8. Maak een aparte map op je harde schijf met voldoende ruimte die je “Ruwe Scans” noemt, hierop sla je al je scans op 
9. Voor JPEG  Kies 42  24 Bit Color, druk op “scan” kies een bestandsnaam en kies voor “JPEG, (*.jpg)”  grootte ca. 5 Mb 
10. Voor TIFF  Kies 48 Bit Colour, druk op “scan” kies een bestandsnaam en kies voor “TIFF,(*. tif)”  grootte ca. 122 Mb 
11. Als je kiest voor TIFF laadt je het bestand in Photoshop, bewerk je het verder en sla je het uiteindelijk ook als een 8-bits JPG op (ca. 3 - 5 Mb) 
12. TIFF bestanden kun je ook in “Camera Raw” laden van Photoshop en als RAW file bewerken, dan heb je meer mogelijkheden voor kleurbalans etc. 
13. Druk opnieuw de knop links “Overview”; de scanner geeft nu weer een overzicht van de frames op de strook en kies het volgende frame 

 



Workflow Dia’s 
 

1. Als de negatiefadapter nog in de scanner zit, zorg dan eerst dat er géén negatiefstrook geladen is !!!! Trek pas dán de adapter uit de scanner en 
laadt de dia-adapter. Zorg dat je niets forceert! 

2. Laadt een dia met de glimmende zijde naar boven 
3. Kies eenmalig in het rechterboven window bij “general” en Pos / Neg voor “positive” 
4. Laadt de IT-dia van Silverfast en druk op de IT-calibrate button links in het scherm, de scanner kalibreert nu automatisch 
5. Oudere dia’s willen nog wel eens blauw of bruin zijn. Corrigeer de kleur met Histogram Dialoge (Workflow Negatieven punt 6 tweede bullit 

hierboven) door de middenschuiven van blauw en rood te verschuiven, groen is doorgaans in de centraalstand gelijk goed. 
6. Werk verder hetzelfde als bij negatieven 



Algemeen 
 

1. Goeie negatieffilm heeft een veel groter dynamisch bereik dan diafilm. Negatief heeft 13 stops, dia slechts 9 stops. Je zult zien dat je vanaf negatief 
zowel hoge lichten als donkere schaduwen kunt invangen terwijl bij dia’s óf de hoge lichten nog informatie geven óf de schaduwen nog informatie 
geven. Zijn de schaduwen nog goed, dan zijn hoge lichten zijn vaak “weggebrand”. De mooiste resultaten verkrijg ik bij de Kodak Ektar 25 ASA 
negatieffilm uit de 90-er jaren. Hoe hoger de filmgevoeligheid, hoe lager het dynamisch bereik en hoe grover de korrel. 

2. Bij nabewerking in Photoshop moet je na het inladen van de 122 Mb TIFF-file eerst beginnen met het elimineren van de pixel-ruis. Dit scheelt enorm 
in de grootte van je uiteindelijke JPEG-file en het geeft een mooier resultaat. Dat doe je door:  

 Filter  Noise  Dust & Scratches met radius = 1 / treshold = 0. Hiermee halveer je de uiteindelijke bestandsgrootte zonder 
kwaliteitsverlies! 

 Snij de foto uit met 45 cm bij 30 cm en 100 pixels per cm (eenmalige instelling), of 36 x 24 als je originele materiaal niet top is. 

 Kantel de foto indien nodig 

 Pas de gebruikelijke functies onder “image” / “adjustments” naar eigen inzicht toe: 
o Levels (handmatig) of Autolevels, Autocontrast, Autocolor 

 Beoordeel of het beeld hiervan beter wordt, zo niet dan even terugstappen en met de hand aan de slag in deze volgorde: 
o Colorbalance, tip: begin met de hooglichten om luchten kleurneutraal te krijgen 
o Brightness / Contrast om het contrast te vergroten, gebruik vooral de contrastschuif… 
o Hue / Saturation om de kleurverzadiging wat op te krikken 
o Shadow / Highlight om lichten en donkers wat te corrigeren 
o Exposure (Gamma), de enige knop waarmee je de belichting mooi corrigeert! 
o Photofilter, pas het warming / oranjefilter toe bij blauwe koude dia’s 

 Pas eventueel filters toe: 
o Sharpen  Unsharp Mask (400% / 0,2 pixels / 0 levels) 
o Distort  Lens Correction (om perspectieven te corrigeren als bij tilt en shift lenzen) 

 Ben je echt een Ps-liefhebber, verscherp alleen gezichten of objecten door die te selecteren in het beeld. Dan springen ze “eruit”. 

 Dan pas ga je van 16 bits (TIFF) naar 8 bits toe door:  Image  Mode  8 Bits / Chanel 

 Nu sla je het bestand op middels: File  Save as  bestandsnaam kiezen en format = jpeg / Quality = 10 

 Klaar! 
 



 



 
 



Interessante websites 
 
 
http://photo.net/digital-darkroom-forum/00CTcF 
http://www.sebsgarage.com/2005/11/cleaning-nikon-coolscan-iv-ed-ls-40-film-scanner 
http://people.rit.edu/med2823/colormanageproject/ 
http://www.scansafe.nl/index.html 
http://dutchphotozone.com/ 
http://www.filmscanner.info/en/NikonCoolscan5ED.html 
http://www.scandig.com/ 
http://www.dpug.org/forums/home.php 
http://www.computer-darkroom.com/it8cal/it8_page_1.htm 
http://forum.silverfast.com/ 
http://www.nikonians.org/ 
http://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/tutorials/werken_met_kleurruimten_srgb_adobergb_en_prophotorgb.asp 
http://www.scantips.com/ 
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/silverfast-scanning.shtml 
https://www.silverfast.com/get_update/en.html?selected_version=Ai_IT8&selected_type=pp 
http://www.brucelindbloom.com/ 
http://www.pearsonimaging.com/articles/howto/ls5000cleaning.html 
http://colormanagement.nl/site/index.php?nl 
http://www.cambridgeincolour.com/ 
http://www.analoogfotoforum.nl/ 
….. 
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