
Handleiding bootpaspoort 
Inkscape voor beginners 

Stap 0 

• Installeer Inkscape (gratis!). Zie hier voor een uitvoerige handleiding 

(windows), of ga rechtstreeks naar de Inkscape website.  

• Download ‘Bootpaspoort algemeen.vsg’ van de website van de Vrijstaat 

• Open Inkscape 

• Open ‘Bootpaspoort algemeen.vsg’ in Inkscape (Bestand -> Openen) 

Als het goed is, zie je nu (ongeveer) onderstaand plaatje. Inkscape heeft een 

heleboel functies die we nu niet gebruiken. In feite is voor nu alleen het 

gedeelte in het groene vierkant (figuur 0) relevant. 

 

Figuur 0 

Om het paspoort te personaliseren moeten we drie dingen doen:  

1. De zwarte tekst op de voor- en achterkant aanpassen; 

2. De foto op de voorkant in het juiste formaat plaatsen; 

3. Het bestand exporteren als .pdf-bestand (of rechtstreeks printen). 

  

  

https://inkscape-manuals.readthedocs.io/en/latest/installing-on-windows.html
https://inkscape.org/
http://www.sailingvrijstaat.nl/?p=1063


Stap 1 
Selecteer de tekstfunctie (zie figuur 1) in de linkerbalk. Hiermee kun je 

tekstvelden aanmaken en wijzigen. 

Figuur 1 

Stap 2 
De velden met zwarte tekst zijn bewerkbaar. Als je (met de tekstfunctie 
geactiveerd) op ‘Bootnaam’ klikt, kun je de tekst bewerken (zie figuur 2) 

 
Figuur 2 



Stap 3 
Vul de eigen bootnaam in. 

 
Figuur 3 

Stap 4 
Herhaal Stap 2 en 3 voor de overige zwarte tekstvelden. Vergeet niet de zwarte 
balk aan de onderkant (figuur 4a) en de verticale tekst op de achterkant (figuur 
4b).

 
Figuur 4a 

 



 

Figuur 4b 

Stap 5 
Nu de tekst is aangepast, is het tijd om de foto te plaatsen.  

Ga naar Bestand->Importeren (figuur 5). 

 
Figuur 5 



Stap 6 
Selecteer de foto van je keuze (figuur 6a+b). Gebruik bij voorkeur een niet te grote foto; het fotoveld 

is ongeveer 135 bij 170 pixels. 

 

Figuur 6a

 

Figuur 6b 

  



Stap 7 
Als de foto groter is dan het fotoveld (zie figuur 7a), moeten we hem 

verkleinen. Klik op het selectiepijltje in de linkerbalk en klik daarna op de foto. 

Met de pijltjes in de hoeken van de foto kun je het formaat wijzigen. Houd 

tegelijk de ctrl-toets ingedrukt, dan blijft de verhouding tussen lengte & 

breedte behouden en krijg je geen vervormingen. 

Als de foto erg groot is, kan het zijn dat je de randen van de foto niet ziet. In 

dat gevoel kun je rechtsonder in beeld uitzoomen. 

 

Figuur 7a 

Verklein de foto totdat de boot goed in het zwarte fotoveld past (zie figuur 7b). 

De foto zelf mag buiten het fotoveld uitsteken; in de volgende stap snijden we 

hem op maat. Je kunt de foto natuurlijk ook verkleinen tot hij precies in het 

fotoveld past; dan kun je stap 8 overslaan. 



 

Figuur 7b 

Stap 8 (optioneel) 

Om de foto op maat te snijden, gebruiken we het ‘maskerpad’. Gebruik 

hiervoor weer de selectiefunctie in de linkerbalk (zie figuur 8). Selecteer 

hiermee achtereenvolgens de foto en (door tegelijk de shift-toets ingedrukt te 

houden) het zwarte kader van het fotoveld. 

Als het goed is zie je nu stippellijntjes om zowel de foto als het fotoveld.

 

Figuur 8 



Stap 9 
Ga naar ‘Object > Maskerpad > Instellen’ (zie figuur 9). Inkscape snijdt de foto 

nu bij op het formaat van het fotoveld. 

 

Figuur 9 

Stap 10: Opslaan als pdf. 
Je bootpaspoort is klaar. Het is handig om hem niet alleen als .svg op te slaan, 

maar ook als .pdf. Ga daarvoor naar ‘Bestand > Opslaan als…’ (figuur 10a)

 

Figuur 10a 



Kies je bestandsnaam en wijzig de extensie in he drop-down menu in .pdf 

(figuur 10b). Klik op ‘opslaan’/’save’.

 

De resolutie staat standaard op 300dpi (figuur 10c). Dat is ruim voldoende om 

een scherpe afdruk te kunnen maken. Druk op ‘OK’.

 

Figuur 10c 

Hoezee! Je eigen bootpaspoort is klaar!  


