De beste fotoal
De software voor het maken van gedrukte fotoboeken hebben we in het aprilnummer van PCM al

getest. Maar levert de beste software ook de beste afdrukkwaliteit? We bestellen diverse fotoalbums
bij de online fotoprintdiensten en beoordelen de kwaliteit van deze boeken.

I

n het aprilnummer van PCM testten we
zes softwarepakketten voor het thuis maken van fotoalbums die u vervolgens online kunt bestellen. Onze conclusie was dat
er wel degelijk een flink verschil tussen de
pakketten te vinden is, al speelt de achterliggende service natuurlijk ook een rol bij de uiteindelijk keuze. Zo is bijvoorbeeld Blurb de
enige waar u boeken tot wel 400 pagina’s dik
kunt laten maken en biedt Blurb ook als enige een webshop waar u ook uw boeken te
koop kunt aanbieden. Is dat voor u van belang, dan hebt u dus eigenlijk geen keuze.
Maar voor het gemiddelde fotoboek van bijvoorbeeld 40 pagina’s dik is er wel veel keuze, dus in deze test gaan we kijken naar het
resultaat van die zes aanbieders uit het aprilnummer, aangevuld met Webprint. Webprint
was er in april niet bij, omdat zij geen software bieden die u lokaal installeert, maar alleen volledig online draaiende software.
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Materialen
Toen de eerste online fotoboekdrukkers van
start gingen, bood iedereen maar één soort
fotoalbum aan, gedrukt op een digitale drukpers. Alleen de omslagen konden nog wel
eens verschillen. Sommige aanbieders gebruikten een losbladig schroefsysteem, terwijl
andere aanbieders ervoor kozen om de boeken in te binden zoals bij ‘echte’ boeken. Die
pionierstijd is voorbij. Nu is er ook veel keuze
voor het binnenwerk. U kunt vaak kiezen
voor mat of glanzend papier, soms is de dikte van het papier een keuze en er zijn zelfs
albums die niet op een digitale drukpers gemaakt worden, maar met echt fotopapier.
Omdat we die verschillende mogelijkheden
ook willen vergelijken, hebben we bewust
niet overal dezelfde boeken besteld (dat kan
ook nauwelijks), maar een mix gemaakt van
eenvoudig, luxe en fotopapier. Dat betekent
natuurlijk wel dat het minder goed mogelijk is

om echt de ‘beste’ te bepalen, want zo gaat
prijs/kwaliteit een grote rol spelen, evenals
persoonlijke voorkeur (is glanzend papier ‘beter’ dan mat papier?). Om de aanbieders
toch zo goed mogelijk te kunnen vergelijken,
hebben we ze in de tabel daarom per soort
boek gegroepeerd. We komen zo op drie
groepen: basisboeken, luxe boeken en boeken op fotopapier, al is het verschil tussen de
eerste twee toch al wat arbitrair.

Albelli/Hema
Zoals ook in het aprilnummer werd gemeld,
is Albumprinter het bedrijf achter de merknaam Albelli, maar ook achter de fotoboeken
van Hema en TNT Post. We kozen voor twee
boeken; het vierkante L-formaat standaardboek en hetzelfde boek met luxer, glanzend
papier. Albelli was de winnaar van de softwaretest en ook bij deze producttest gooien
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ze zeer hoge ogen. De Albelli-boeken zien er
fraai uit en zijn stevig ingebonden, zodat ze
niet snel uit elkaar vallen. Albelli is samen met
Webprint de snelste aanbieder. Drie dagen
na het uploaden liggen de boeken al in de
bus. Het boek met standaardpapier heeft
mooie kleuren, die weliswaar minder verzadigd ogen dan bij het luxere papier, maar er
toch goed uitkomen. Zwart-witfoto’s zijn ook
mooi neutraal, maar het zwart is niet zo diepzwart als bij boeken met luxer papier. Het album met glanzend papier is opvallend sterk
glanzend. Het papier wordt gecoat en glanst
zelfs sterker dan dat van de twee boeken
met echt fotopapier! Het is beslist een
smaakkwestie of u dit nog echt mooi vindt,
maar het geeft wel sterker verzadigde kleuren en een verhoogde scherpte-indruk. Ook
zwart wordt er zichtbaar dieper van, dus het
geheel oogt spectaculair. U krijgt er wel snel
vingerafdrukken op.
www.pcmweb.nl

Blurb
Zoals we in de introductie al aangaven, is
Blurb een beetje een buitenbeentje onder de
fotoboekaanbieders. Ze richten zich op de
wat professionelere markt van fotografen die
méér dan alleen een eigen vakantiealbum
willen maken. Dat neemt niet weg dat u er
ook terecht kunt voor een eenvoudiger boekje dat u niet aan de hele wereld te koop wilt
aanbieden. Blurb behoort tot de goedkoopste aanbieders en bij het standaardboek is
dat ook wel te zien. Het papier is net iets
dunner dan bij de meeste concurrenten en
doordat het mat papier is, tonen de foto’s
wat minder briljant. Ook diepzwart is net iets

minder diep. Toch vinden we het een fraai
boek, zeker ook met de losse stofomslag die
een professionelere uitstraling geeft dan een
op de cover gedrukte foto. U kunt overigens
kiezen voor drie soorten covers: softcover,
een hardcover met stofomslag of een hardcover met opgedrukte foto. De prijs-kwaliteitsverhouding is hoog, maar als internationaal opererend bedrijf geeft Blurb prijzen op
die exclusief btw (6 procent) zijn. Voor een
paar euro extra biedt Blurb hetzelfde boek op
wat dikker papier met een parelglans. Ook
dat nemen we mee in de test. De kwaliteitsverbetering is het geringe extra bedrag in
onze ogen meer dan waard.

CeWe Color/Kruidvat/AH/
Foto klein
Ook bij Kruidvat, dat gebruikmaakt van de
Duitse CeWe Color-centrale, bestellen we

twee fotoalbums. Het Fotoboek Large is een
boek van ongeveer A4-formaat (liggend of
staand), leverbaar met softcover of hardcover. Het gebruikte papier is mooi dik en lichtglanzend, waardoor we dit boek bij de luxe
boeken indelen. De foto’s zien er fraai uit,
met verzadigde kleuren en diep, neutraal
zwart. Het tweede boek dat we bij Kruidvat
bestellen, wordt gedrukt op echt fotopapier.
Dit is relatief nieuw en zeer fraai. Het heeft als
voordeel dat de kleuromvang hoger is dan bij
gedrukte boeken, het papier dikker (omdat
het gemaakt wordt door dun fotopapier ruggelings tegen elkaar te leggen en te verlijmen)
en met een mooie zijdeglans. Een ander

voordeel is dat de manier van inbinden ervoor zorgt dat het boek op elke pagina helemaal plat open kan liggen. Dat biedt ook bijzondere mogelijkheden om een ‘panoramaboek’ te maken, met alleen maar foto’s over
twee pagina’s. Een fotoalbum met echt fotopapier is niet het goedkoopste boek dat u
kunt laten maken, maar wel op afstand het
mooiste. Ook Webprint biedt zo’n boek,
maar de meeste andere aanbieders niet.

Phototools
Door het losbladige systeem is het Phototool
XL-boek ietwat een buitenbeentje in de test.
Losbladige boeken zijn heel handig, omdat u
ook na afloop nog extra pagina’s bij kunt maken en bestellen, maar een ingebonden boek
is compacter en staat makkelijker in een
boekenkast. Een nadeel is ook dat het vastzetgedeelte van het papier altijd onbedrukt
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31

AdobeRGB versus sRGB
Bijna alle digitale camera’s kunnen tegenwoordig worden ingesteld op twee soorten
kleurweergave: AdobeRGB of sRGB. Wie zich wel eens heeft verdiept in deze zogenaamde ‘kleurruimtes’, weet vermoedelijk dat AdobeRGB de grootste kleurruimte
van de twee is, waarbinnen daarom ook de sterkst verzadigde kleuren te definiëren
zijn. AdobeRGB geldt ook als de beste kleurruimte voor drukwerk, dus u zou kunnen
denken dat deze kleurruimte daarom het geschiktst is voor uw fotoboek. Dat boek
wordt immers gedrukt. Niets is echter minder waar en dat ligt niet aan AdobeRGB,
maar aan de aanbieders. Alle aanbieders uit deze test negeren zogenaamde kleurprofielen en gaan er klakkeloos vanuit dat uw foto’s in sRGB zijn opgenomen. Gebruikte u AdobeRGB, dan is het resultaat juist dat de kleuren fletser worden. Gebruik
dus altijd sRGB-foto’s in uw fotoboek!

blijft, dus gekleurde achtergronden lopen niet
door en panoramafoto’s over twee pagina’s
zijn niet goed mogelijk. Phototools levert overigens ook boeken met spiraalbinding. We
kozen voor de standaard uitvoering van het
XL-boek, maar rekenen die gezien de
300-grams papierdikte en de prijs wel tot de
luxe fotoboeken. Er is daarnaast ook een
Pro-uitvoering, maar die is fors aan de prijs.
De papierkwaliteit is hoog en de drukkwaliteit
is goed. Zwart-wit is goed neutraal en kleurenfoto’s zijn mooi verzadigd. Wel zijn de foto’s soms iets zwaar gedrukt, waardoor
schaduwen wat minder details tonen.

MyPhotoBook
Over de mogelijkheden van de software van
MyPhotobook waren we in april niet zo te
spreken, maar met de kwaliteit van de fotoboeken die u er uiteindelijk mee kunt maken,
is niets mis. We kiezen voor het liggende A4formaat Fotoboek Classic, dat gedrukt is op
parelglans papier. De papierkwaliteit is goed,
maar iets minder hoog dan bij de luxe boeken, waardoor we dit boek indelen bij de

Naam bedrijf
Product
Basisprijs (excl. verzenden)
Meerkosten

Levertijd
Betaalwijze:
– Credit Card
– iDeal
– Vooruitbetalen
– Paypal
– Anders, t.w.
Papierkwaliteit
Drukkwaliteit
Afwerking
Softwarescore PCM 4
Totaalindruk

standaard fotoalbums. Binnen dat segment
behoort het dan wel tot de hogere kwaliteit.
De drukkwaliteit is goed, maar wel aan de
zware kant, waardoor sommige foto’s een
beetje minder sprankelend zijn dan bij aanbieders die net iets lichter drukken. De afwerking is prima.

MyPhotoFun
Bij MyPhotoFun bestellen we één boek, het
standaard vierkante fotoboek (24 bij 24 centimeter) met harde omslag. MyPhotoFun gebruikt vrij dik papier van hoge kwaliteit, waardoor we dit toch al als een luxe album willen
bestempelen. Ook voor dit boek geldt dat we
dik tevreden zijn met de fotokwaliteit. De
kleurenfoto’s zijn mooi van kleur, terwijl zwartwitfoto’s goed neutraal blijven. Zwart is ook
diepzwart. Het enige probleem dat we bij dit
boek opmerken, is dat de foto’s soms wat te
licht lijken gedrukt. Voor de meeste foto’s is
dat niet zo probleem, hooguit een kwestie
van smaak, maar bij een enkele foto die uit
zichzelf al aan de lichte kant was, vonden we
het toch net wat minder fraai worden. De af-

Standaard fotoboeken

Bij Webprint vindt het hele proces van boek
maken online plaats via Flash-software die
binnen uw browser draait. De keuze om online te werken is discussieerbaar. Op zich is
het heel knap dat Webprint een dergelijk uitgebreide applicatie zo heeft weten te bouwen en het geheel draait ook probleemloos,
maar het werkt allemaal net even minder
subtiel dan bij de stand-alone programma’s.
We zien voor de gebruiker ook geen echte
voordelen, maar wel het nadeel dat u dus
niet aan uw fotoboek kunt werken als u geen
internetverbinding hebt. Webprint staat bekend als een snelle leverancier (net als bij Albelli lagen de boeken na drie dagen al in de
bus) en een prijsbreker, maar ook als een bedrijf dat desondanks goede kwaliteit weet te
leveren. Die reputatie maakt het bedrijf nu
ook waar, want het door ons bestelde Album
Luxe gedrukte fotoboek is goedkoper dan de
standaardboeken van de concurrentie. Met

Luxere fotoboeken

Blurb
liggend fotoboek
premium paper
24-40 pag € 28,95*
41-80 pag € 34,95*

8 dagen
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4

7
7
8
6
7

8
7,5
8
9
8,5

Blurb
liggend fotoboek
10 x 8 inch
24-40 pag € 24,95*
41-80 pag € 29,95*

MyPhotoBook
liggend fotoboek
Classic (A4)
24 pag € 24,95**
36 pag € 29,95**
48 pag € 39,95**”

9 dagen

4
4
4
4

4
4

7
7
8
9
7,5

Webprint

Albelli (Hema)
vierkant fotoboek L
glanzend
24 pag € 24,75
extra pagina’s € 0,75;
foto op cover € 5; tekst op
cover € 3
3 dagen

Albelli (Hema)
vierkant fotoboek L
standaard
24 pag € 19,95
extra pagina’s € 0,55;
foto op cover € 5;
tekst op cover € 3
3 dagen

4
machtiging, Wallie
6
7
8
7
7

werking is ook bij deze aanbieder prima verzorgd. Wat we wel als een duidelijk nadeel
ervaren, is dat het aantal pagina’s vastligt.
Het boek heeft 50 pagina’s en daar valt ook
niets aan te veranderen.

9 dagen

4
machtiging, Wallie
7
7
8
7
7

* excl. 6% btw, ** excl. 19% btw
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Bij boeken die zijn gemaakt met echt fotopapier
kunt u het boek op elke pagina helemaal open
laten liggen. Dat biedt fraaie mogelijkheden voor
panoramafoto’s.

de kwaliteit is desondanks niets mis. Het
boek heeft een mooie kleurweergave en neutrale zwart-witten. De papierkwaliteit is iets
minder, maar veel scheelt het niet. De wat
verende, dikkere kaft is anders dan bij de andere aanbieders. Als tweede boek bestellen
we het album op echt fotopapier. Hiervoor
geldt hetzelfde als wat we bespraken bij het
boek van CeWe Color. Een heel fraai boek,
met extra hoge papier- en drukkwaliteit, dat
door zijn vlakligging bijzondere mogelijkheden biedt met panoramafoto’s. Het grootste
nadeel van Webprint is de inflexibiliteit. De
boeken hebben 44 pagina’s, meer of minder
pagina’s is niet mogelijk. Mede daarom komt
de totaalscore een puntje lager uit.
Tekst: Johan W. Elzenga

Conclusie
Als er één ding duidelijk wordt uit onze test, dan is het wel
dat het online bestelde, gedrukte fotoboek volwassen geworden is. Er is nu een redelijk ruime keuze aan formaten,
uitvoeringen, papierdiktes en drukkwaliteiten. Prijsvergelijkingen zijn lastig te maken door het verschil in formaten,
aantal pagina’s en bijkomende kosten (denk daarbij ook aan
verzendkosten versus ophalen in de winkel), maar Blurb en
Webprint springen eruit als goedkoper dan de rest. De mooiste fotoalbums zijn de op echt fotopapier gedrukte boeken
van CeWe Color/Kruidvat/AH/Foto Klein en Webprint. Echt
fotopapier wint het van drukwerk als het gaat om kleurweergave en de perfecte vlakligging is ook heel prettig. De kans
op kapot gaan bij veelvuldig doorbladeren is daarmee ook
kleiner dan bij de ingebonden boeken, al is de inbindkwaliteit overal in orde. Bij de gedrukte fotoboeken komt Albumprinter (Albelli/Hema) opnieuw naar voren als een bedrijf dat
zijn zaakjes prima in orde heeft. Vooral het boek met glanzend papier komt erg dicht bij de kwaliteit van echt fotopapier, al zullen sommige mensen het misschien iets té glanzend vinden.

Fotoboeken op fotopapier

CeWe Color (Kruidvat)
liggend fotoboek Large

MyPhotoFun
vierkant

Phototools
Fotoboek XL

Webprint
staand A4 Album Luxe

CeWe Color (Kruidvat)
fotoboek fotopapier

Webprint
fotoboek Pure

26 pag € 34,95
8 pag extra € 5

50 pag € 46,95

20 pag € 34,50
extra pagina’s: € 4 per 4 pagina’s

44 pag € 17,95

26 pag € 39,95
8 pagina’s extra € 6

44 pag € 29,95

6 dagen

6 dagen

5 dagen

3 dagen

6 dagen

3 dagen

4
4

4

4
4

4
4

4
4

4
4

machtiging, factuur (+ € 2,50)
8
7
8
7,5
8

machtiging
7,5
7,5
8
n.v.t.
7

9
9
8
8,5
9

machtiging
9
9
8
n.v.t.
8

4

7,5
8
8
7
8

8
7,5
8
8,5
8
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