
Procedure wijzigen bestandsnaam in Windows 

1. Open de verkenner (geel icoontje op de taakbalk) 
2. Ga naar de map waar de foto staat waarvan de bestandsnaam gewijzigd moet worden 
3. Zoek die foto, klik erop met je rechtermuisknop en in het menu wat je dan te zien krijgt klik 

je op ‘NAAM WIJZIGEN’ 
4. Je ziet nu dat de naam van de foto geselecteerd is; nu kun je naam van de foto wijzigen 

Gebruik daarvoor de volgende benaming:  
000-XXX-YYYY-dsc_001.jpg 
Uitleg elementen van deze bestandsbenaming: 
000 = je deelnemersnummer (deze heb je van John of Jan ontvangen, heb je deze niet vraag 
hen ernaar) 
XXX = aanduiding van de soort foto,  daarin onderscheiden we: mthem = maandthemafoto,  
zthem = zomerthemafoto, fot = fototripfoto, vrij = vrij werk foto 
YYYY = je voornaam met eventueel de eerste letter van je achternaam 
dsc_001 = de bestandsnaam die door je camera is gegeven  
jpg = extensie van het fotoformaat 

5. Als je van alle foto’s de bestandsnaam gewijzigd hebt, kun je ze versturen aan Jan op 
jan@fotogroep-nieuwperspectief.nl. Doe dit het liefst via de Nederlandse down- en 
uploaddienst WeTransfer 

6. Als je ze naar het bovenstaande e-mailadres verstuurt komen ze bij Jan in de goede map van 
zijn e-mailprogramma terecht en hoeft hij ze niet te zoeken in zijn overvolle Postvak IN 

7. Het gebruiken van bovenstaande procedure om de bestandsnaam te wijzigen maakt het 
makkelijk om te sorteren in het programma voor de fotopresentatie; bovendien 
vereenvoudigt en versnelt het de manier van werken 

8. De foto’s kunnen verstuurd worden tot en met de zondag 22.00 uur vóór de woensdag dat 
de bespreekavond gehouden wordt; foto’s die na dit tijdstip nog binnenkomen worden niet 
meer meegenomen in de fotopresentatie 
 
 
 
De volgende e-mailadressen van de Fotogroep-Nieuw Perspectief! zijn: 
john@fotogroep-nieuwperspectief.nl - voor administratieve zaken, communicatie en 
informatie en 
jan@fotogroep-nieuwperspectief.nl - voor het toesturen van foto’s en het maken van de 
presentatie 
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