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In de afgelopen jaren zijn gif-afbeeldingen een van de meest populaire afbeeldingstypen op het internet
geworden. De bewegende afbeeldingen worden rijkelijk gedeeld via sociale netwerken, berichtenapps en
zelfs tekstberichten om gesprekken leuker te maken. Deze How-To demonstreert hoe je jouw eigen gif kunt
maken en kunt delen via je netwerken.
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Wat is een gif bestand?
Een gif of Graphics Interchange Format is een digitaal afbeeldingsformaat dat gebruikt wordt om korte
animaties te maken die zich telkens opnieuw afspelen. Gif heeft zijn populariteit te danken aan het sociale
netwerk Tumblr, waar gebruikers hele blogs wijden aan het publiceren van deze bewegende afbeeldingen.

Afbeeldingen omzetten naar een gif-animatie

Als je graag een gif wilt creëren met je eigen afbeeldingen, raden we aan om online software tools als Gickr
of Makeagif te gebruiken. Gickr laat je tot wel 10 foto's aan elkaar monteren om je gif te maken. Je kunt
deze software ook gebruiken om het afbeeldingsformaat te wijzigen, evenals de snelheid van de gifanimatie. Makeagif werkt vrijwel hetzelfde als Gickr en laat gebruikers eveneens het formaat en de
snelheid van hun gif aanpassen. Daarnaast genereert Makeagif ook een url zodat het delen van de gif
gemakkelijker wordt.

Software voor het maken van bewegende animaties
Het is ook mogelijk om een gif te maken met gratis software als The GIMP en Unfreez. Wanneer je deze
software gebruikt, raden we aan om afbeeldingen van hetzelfde formaat te kiezen zodat de animatie
uniform uit de verf komt. Wanneer je jouw afbeeldingen eenmaal hebt geselecteerd, kies je eenvoudigweg
de gewenste volgorde van verschijning en kies je de snelheid waarin je je gif wilt afspelen. Eenmaal klaar,
dien je je afbeelding op te slaan met een .gif-extensie.

Gif maken van een videofragment
Het is ook mogelijk om een gif te maken met behulp van een videofragment. Bloggif en Gifsoup zijn 2 sites
die eenvoudige tools aanbieden voor het creëren van video-gifjes. Bloggif laat gebruikers video's
importeren met een maximum grootte van 30 MB. Gifsoup biedt je de mogelijkheid om gifjes te maken van
een YouTube-url.

Software voor het omzetten van een videofragment naar gif
Als je op zoek bent naar software waarmee je gif-animaties kunt maken van videofragmenten, raden we je
aan om Format Factory of QGifer te gebruiken. Om een gif-bestand van een video te maken, hoef je
simpelweg de url van de gewenste video te importeren of in te voeren en het begin en het einde van je
track te bepalen. Vervolgens stel je het formaat, de kleur en de bewegingssnelheid in. Wanneer je alles
naar wens hebt ingesteld, kun je een preview bekijken van je gif om te kijken of alles klopt en klik je
vervolgens op Opslaan.

Bewegende gif-plaatjes maken met smartphone
Er zijn ook een aantal smartphone-apps die je kunnen helpen bij het maken van een bewegende animatie,
waaronder GifBoom (voor iOS en Android) en Loopcam (voor iOS).

Zoek en vind gifjes
Als je enkel op zoek bent naar het delen van de juiste gif met vrienden, kun je ook geanimeerde gifanimaties op het internet vinden via zoekmachines als Giphy en Google Images.
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