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Het maken van een cover
voor BluRay of DVD doos

door Jan de Bloois



Waarmee maken?
• speciale software gemaakt voor deze taak 
• willekeurige DTP software 
• willekeurige tekstverwerker 
• fotobewerkingssoftware 
• combinatie van bovenstaande programma’s



Speciale software
Deze informatie is gevonden op 
http://softwaresolution.informer.com/DVD-Cover-Creator/

http://softwaresolution.informer.com/DVD-Cover-Creator/


De volgende programma’s 
worden hier besproken:
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En nog zeven andere:



Wat zit er ‚gratis’ bij uw 
printer?

Bij een Canon MG5350 bijvoorbeeld:



Mogelijkheden:



Mogelijkheden:



DTP software
DTP staat voor Desk Top Publishing. 
De volgende info is afkomstig van: 
!
http://www.techradar.com/news/software/applications/
best-free-dtp-software-6-programs-to-help-you-create-top-
quality-documents-1139625     LINK 

http://www.techradar.com/news/software/applications/best-free-dtp-software-6-programs-to-help-you-create-top-quality-documents-1139625


DTP software : Scribus
http://www.scribus.net/
canvas/Scribus
Open Source 
Linux, BSD UNIX, Solaris, OpenIndiana, 
GNU/Hurd, Mac OS X, OS/2 Warp 4, 
eComStation, and Windows 
color separations, CMYK and spot colors, 
ICC color management, and versatile PDF 
creation.



DTP software : Rome (Adobe)
http://blogs.adobe.com/rome/
• Ontwikkeling gestopt in 2010 
• Wordt niet verder ontwikkeld 
• Commerciële versie nog wel te 

(gratis) te downloaden 



DTP software : Serif PagePlus Starter Edition

http://www.serif.com/desktop-
publishing-software/
• eenvoudig in gebruik 
• vele sjablonen beschikbaar 
• sjablonen aan te passen



Andere gratis DTP software:
• Photo Pos Pro 
• LyX 
• HP Photo Creations

http://www.hp.com/global/uk/en/
consumer/digital_photography/free/

software/photo-creations.html



Willekeurige tekstverwerker
• Word (Microsoft©) 
• Pages (Apple©) 
• OpenOffice 
• NeoOffice 
• e.v.a.



Willekeurige 
fotobewerkings software

• Photoshop                    € 12,29 p/m 
• Photoshop Elements               € 100 
• Pixelmator                                €  15 
• Seashore                                 gratis  
• The Gimp                                gratis  
• e.v.a.

klik op de schakel voor de website

http://www.gimp.org
http://seashore.sourceforge.net/The_Seashore_Project/About.html
http://www.pixelmator.com
http://www.adobe.com/nl/products/photoshop-elements.html?sdid=KJSGC&skwcid=AL!3085!3!41512264030!e!!g!!photoshop%20elements&ef_id=U1ec5AAABehU2kGr:20140423105844:s
http://www.adobe.com/nl/products/photoshop.html?kw=semgeneric&sdid=JTZDE&skwcid=AL!3085!3!43040928624!e!!g!!adobe%20photoshop&ef_id=U1ec5AAABehU2kGr:20140423110036:s


Hoe groot moet het zijn?
Een omslag voor een DVD doos pas precies op een 
A4-tje. Een BluRay doos is zelfs nog iets kleiner. 

Benodigde info: 
de afmetingen van een DVD doos.

Google eens op de woorden: 
dimensions of dvd cover

Het resultaat?



en nog veel meer!



Hier de maten:
Aanbevolen overlap (bleed) van het ontwerp: 3mm 
buiten de snijlijnen. 



Maten voor BluRay:
Afhankelijk van de dikte van de rug (spine)

5 mm spine 
Width: 257 mm or 10.12 inch  
Height: 148 mm or 5.83 inch 

12 mm spine 
Width: 264 mm or 10.35 inch  
Height: 148 mm or 5.83 inch 

14 mm spine 
Width: 266 mm or 10.47 inch  
Height: 148 mm or 5.83 inch 

24 mm spine 
Width: 276 mm or 10.87 inch  
Height: 148 mm or 5.83 inch



Overig beeldmateriaal 
nodig?
• DVD logo 
• BluRay logo 
• Kijkwijzer 
• Dolby Surround



Alles te vinden
op het internet



Diverse ‚workflows’ mogelijk
• Teksten,kaders en afbeeldingen in DTP of 

tekstverwerker 
• Afbeeldingen tevoren apart bewerkt in 

fotobewerkings programma 
• ALLES in fotobewerkingsprogramma maken



Demo met Pages
De tekstverwerker van Apple. (€17,99 in AppStore) 
!
Overigens, deze presentatie is gemaakt met Keynote

 


