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2.

Inleiding

Bij kleurenleer hebben jullie al veel over kleur geleerd. Je weet inmiddels dat
kleur op twee manieren tot stand kan komen.
Als kleur wordt gevormd door licht, noem je dit additieve kleuren. Rood, groen
en bauw licht kun je mengen tot alle andere kleuren. Als je de drie kleuren samen
mengt, is het resultaat wit licht. Een beeldscherm gebruikt de kleuren rood, groen
en blauw (RGB).

additieve
kleuren

subtractieve
kleuren

Bij (onder andere) drukken spreken we van subtractieve kleuren. Cyaan, magenta
en gele pigmenten kun je mengen tot heel veel andere kleuren. Als je ze alledrie
mengt, krijg je zwart. Vanwege onder andere kosten, gebruiken drukkers vaak als
vierde inktkleur zwart (dan hebben we CMYK).
Jullie hebben de theoretische kennis over kleur. Bij het vak Colormanagement leer
je hoe je kleurbeheer moet toepassen. Colormanagement (of kleurbeheer) draait
om de voorspelbaarheid van kleuren. Als je een bestand op je beeldscherm hebt
opgemaakt, wil je dat het beeld ook zo uit de printer of drukpers komt. Het is
een complex onderwerp, en daarom behandelen we in deze reader naast de theorie ook twee praktijkvoorbeelden (casussen). Hiermee kun je een beeld krijgen
hoe je dit moeilijke onderwerp zelf in de praktijk zou kunnen toepassen.
Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen in deze reader aan de orde:
• Wat is colormanagement
• Kleumodellen en kleurbereik
• Kleurbeheersystemen
• Profielen en kalibreren
• Omzetten van kleurruimtes
• Casus 1 (Photoshop printen)
• Casus 2 (InDesign exporteren)
• Afsluiting
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Doel en doelgroep
Deze reader is geschreven voor MBO - niveau 2, leerjaar 2. De bedoeling is dat ik
dit zelf ga geven volgend jaar dus zal deze reader zeker gebruiken.
Het doel is in eerste instantie een stuk bewustwording over colormanagement
over te brengen aan mijn studenten. Het goed implementeren van colormanagement moet je in de praktijk leren. Een stuk theoretische achtergrondkennis
moeten de studenten wel opdoen in de cursus colormanagement.
Lesschema
Een les schema zou er ongeveer zo uit kunnen zien zoals hieronder in schema te
zien is. Ga er van uit dat de duur ongeveer±9 weken zal zijn.
Les Thema / inhoud
1

Inleiding colormanagement; korte herhaling belangrijke begrippen
kleurenleer; definitie colormanagement; stukje geschiedenis

2

Kort herhalen definitie colormanagement; kleurmodellen en kleurbereik
uitleggen.

3

Kort herhalen kleurmodellen en kleurbereik; uitleggen
kleurbeheersystemen.

4

Kort herhalen kleurbeheersystemen; uitleggen profielen en kalibreren

5

Kort herhalen profielen en kalibreren; uitleggen omzetten van
kleurruimtes.

6

Gastspreker uit bedrijfsleven (fotograaf )

7

Gastspreker uit bedrijfsleven (drukkerij)

8

Herhaling belangrijkste thema’s; tijd voor vragen; bespreken hoe de
eindtoets er globaal komt uit te zien.

9

Toets geleerde stof

10

Indien er 10 lessen zijn: nabespreken toets

Opdrachten zijn moeilijk te bedenken voor dit niveau studenten. Ik heb een aantal opdrachten verzonnen maar moet dit nog verder uitwerken zodat het op het
juiste niveau opdrachten zijn.
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3.

Wat is Colormanagement

Colourmanagement is het voorspelbaar maken van kleuren in ons drukproces. Dit
betekent dat van te voren duidelijk is hoe een kleur zal worden op een bepaalde
drukpers gedrukt op een bepaalde papiersoort. Dit betekent dat het gehele
proces van drukken gestandaardiseerd en genormeerd moet worden, zodat het
ook meetbaar wordt. Dit geldt zowel voor de drukpers (densiteit van de volvlakken, drukspanning e.d.) als voor de rest van de apparatuur die binnen het proces
wordt gebruikt zoals de Computer to plate installatie en de witheid van het
papier. Alle factoren die het eindresultaat kunnen beïnvloeden moeten in normen
worden vastgelegd.
Wanneer er naast deze normen ook nog eens sprake is van weinig tot geen
toleranties is sprake van een repeteerbaar proces. Een digitaal bestand moet op
deze manier op dezelfde pers, op hetzelfde papier altijd hetzelfde kleurresultaat
opleveren.

Colormanagement
moet zorgen
voor een
voorspelbaar
eindresultaat

Hoe werkt dat allemaal precies? In de hoofdstukken die volgen leer je beetje bij
beetje meer begrijpen over dit ingewikkelde onderwerp.
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Stukje geschiedenis
Colormanagement zoals beschreven in deze reader is nog niet zo oud. Vroeger
was een lithograaf, samen met een scanneroperator verantwoordelijk voor het
kleurbeheer bij een grafisch bedrijf. De lithograaf had apparatuur die allemaal van
één fabrikant was; zijn scanner en plotter die goed op elkaar waren afgestemd.
Als er iets mis was met de kleuren, kon de lithograaf met de fabrikant overleggen, en die stemde de verschillende apparaten weer op elkaar af zodat alles weer
klopte.
Inmiddels is dit behoorlijk veranderd. Er zijn heel veel verschillende leveranciers
van scanners en digitale camera’s. Ook zijn er veel verschillende merken beeldschermen (LaCie, Samsung, Eizo, Apple et cetera). Daarnaast kun je printen op
veel verschillende soorten kleurenlaserprinters of inktjetprinters, en drukken op
verschillende soorten drukpersen. De inktjetprinter kan verschillende soorten
inkten hebben, en er zijn veel verschillende soorten papier. In de volgende hoofdstukken gaan we in op hoe we een zo voorspelbaar mogelijk resultaat kunnen
krijgen met al die variabelen.
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4.

Kleurmodellen en kleurbereik

Kleurmodellen
Een kleurmodel is een manier om kleur (onderdelen van kleur) op een bepaalde
manier te beschrijven. Bij kleurenleer heb je al geleerd over RGB (Rood, Groen en
Blauw) en CMYK (Cyaan, Magenta, Geel en Zwart). Ook hebben we bij kleurenleer
wat geleerd over een andere manier om kleur te beschrijven, HSB (Hue, Saturation en Brightness). Naast deze drie kleurmodellen zijn er nog meer manieren om
kleur te beschrijven.
We gebruiken de verschillende kleurmodellen door elkaar heen: onze ogen gebruiken het kleurmodel RGB, net zoals bijvoorbeeld monitoren. Als je een aantal
monitoren naast elkaar hebt staan, zijn ze echter ook niet gelijk van kleur. Als
je één plaatje op de verschillende monitoren geopend hebt, blijkt er steeds wel
kleurverschil tussen de verschillende monitoren te zijn.
Bij printers is hetzelfde probleem aan de hand; de ene printer werkt met CMYK
inkt, de ander met gekleurde toner. Hoewel (de meeste) printers vanuit CMYK
werken, verschillen de kleuren van één plaatje als er met verschillende printers en
drukpersen wordt geprint of gedrukt. De drukpersen in Europa gebruiken bijvoorbeeld ook andere inkten dan de drukpersen in Amerika en Japan.

CMYK kleurmodel

RGB kleurmodel
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Kleurbereik
Er bestaan dus verschillende kleurmodellen die door elkaar heen worden gebruikt,
maar daar stoppen de problemen nog niet! We willen voorspelbare kleuren, maar
de verschillende apparaten hebben naast verschillende kleurmodellen, ook een
verschillend kleurbereik (het Engelse woord gamut).
Met kleurbereik wordt bedoeld het aantal kleuren dat een apparaat kan tonen
of printen et cetera. Het kleurbereik van onze ogen is het grootste kleurbereik
dat we kennen. Dit is de basis waar wij vanuit gaan. Maar zelfs het kleurbereik
van onze ogen is niet stabiel - als we ouder worden en onze ogen gaan achteruit
gaan we ook minder kleuren zien.
Het kleurbereik van onze ogen is het grootst. Een dia heeft ook een groot kleurbereik, maar niet zo groot als onze ogen. Als je een dia gaat scannen, moet je
kleur inleveren omdat een scanner een kleiner kleurbereik heeft dan een dia. Als
je het beeld vervolgens gaat afdrukken (met een drukpers of een printer), lever je
weer meer kleur in.
Een monitor laat meer kleur zien dan een drukpers kan drukken, maar sommige
kleuren zijn op een monitor minder goed te zien dan het gedrukte resultaat. Heel
fel blauw kun je bijvoorbeeld goed zien op een monitor, maar kan niet gedrukt
worden. Een monitor heeft bijvoorbeeld problemen met het goed weergeven van
cyaan.

Kleurruimte
A: oog
B: RGB en
CMYK

Kleurruimtes van
verschillende
apparaten
(t.o.v. kleurruimte oog)
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Standaardbeschrijving van kleur
Alle kleurmodellen en verschillende kleurbereiken werken erg verwarrend, en de
resultaten van kleur zijn niet voorspelbaar genoeg. Daarom is er een model gemaakt dat als basis wordt gebruikt voor het beschrijven van kleur. Dit basismodel
gaat uit van alle kleuren die het menselijk oog kan zien.
Het eerste model dat werd gemaakt was het CIExyz-model. Omdat het nog niet
helemaal klopte, is later (in 1976) een nieuw model gemaakt, het CIELab-model.
Alle kleuren zijn in dit model numeriek gedefinieerd.
We kunnen helaas niet voor alle apparaten het CIElab-model zomaar gaan gebruiken. De persen drukken met CMYK-inkten, en de monitoren zijn technisch
gemaakt met het RGB-kleurmodel.
Het CIElab-model wordt daarom vooral gebruikt om “om te rekenen”. Bij het omzetten van kleuren wordt het model gebruikt. Bijvoorbeeld van RGB naar CIElab,
van CIElab naar CMYK. Hier wordt in hoofdstuk 7 verder op ingegaan.

CIElab-model
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5.

Kleurbeheersystemen

Om alle verschillende variabelen: kleurmodellen, kleurbereik, inktsoorten, papiersoorten et cetera op elkaar af te stemmen heb je een kleurbeheersysteem nodig
(in het Engels - colormanagementsystem). Het is niet zo moeilijk om te zeggen
wat een kleurbeheersysteem zou moeten doen, maar in de praktijk is het wel
moeilijk om dit voor elkaar te krijgen.
Wat we willen van het kleurbeheersysteem
Aan de volgende punten moet het kleurbeheersysteem voldoen:
• Een basis waar het systeem mee werkt - zoals het CIElab-model.
• Kleuromzettingen kunnen doen (bijvoorbeeld van RGB naar CMYK) via het
basiskleurmodel.
• Het kunnen oplossen van problemen wat betreft het kleurbereik. De Engelse
term “gamut mapping” staat voor het proces van het in elkaar passen van
verschillende kleurbereiken.
• Het systeem moet kunnen werken met profielen. Profielen beschrijven de
karakteristieken van apparaten en bijv. papiersoorten. We gaan later nog in
op dit onderwerp.
Een oplossing?
Vanaf het begin van de jaren negentig (van de 20e eeuw), worden er al pogingen
gedaan om een systeem te maken voor het beheersen van kleur. Omdat de systemen allemaal van één merk waren (FotoTune van AGFA, KPCMS van Kodak en
EfiColor van EFI) zonder uitwisselingen tussen de systemen, mislukten ze.
Apple zette met ColorSync 1.0 ook een enigszins mislukt systeem neer. Apple
vatte daarna het initiatief om een open systeem te maken, in samenwerking met
andere spelers in de markt. Er werd een consortium opgericht, die de standaarden moesten gaan bepalen. Dit consortium - het “International Color Consortium”
(ICC) speelt nog steeds een belangrijke rol in het bepalen van standaarden in
colormanagement.
ColorSync 2.0 was het eerste systeem dat aan de standaarden
voldeed. Inmiddels zijn we bij versie 4.5 (dec. 2008).
Het ICC bepaalt profielen voor verschillende invoer- en uitvoermodellen. Hier gaan we in het volgende hoofdstuk dieper op in.
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6.

Profielen en kalibreren

ICC-profielen
Om kleuren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, gebruiken we kleurprofielen. Kleurprofielen die een hoge standaard hebben kunnen worden goedgekeurd
door het ICC (zie ook vorig hoofdstuk). Dit noemen we ICC-profielen, profielen
met een erkende standaard.
In de kleurbeheerketen zijn twee belangrijke profielen: invoerprofielen en uitvoerprofielen. Invoerprofielen zijn profielen voor camera’s en scanners, uitvoerprofielen zijn profielen voor printers en drukpersen, en ook beeldschermprofielen.
In een profiel zit een beschrijving van het kleurmodel waarmee het apparaat
werkt, het kleurbereik van het specifieke apparaat en eventuele afwijkingen die
bij het apparaat hoort. Het kleurprofiel omschrijft dus eigenlijk de transformatie
van de productafhankelijke wijze waarop de apparatuur werkt, naar de eenduidige
(LAB-)CIE kleurruimte.
Wat belangrijk is om te weten, is dat een profiel een apparaat beschrijft in een
bepaalde staat. Een voorbeeld van een printprofiel: één printprofiel is beschikt
voor het printen op één soort papier (bijv. semi-gloss photopaper) met één bepaald soort inkt (meestal de inkt die ook van de fabrikant van de printer komt)
en vaak is dit profiel ook maar geschikt voor één type printer (bijvoorbeeld Epson
R1800).

Voorbeeld
download Iccprofiel

Voorbeeld printprofiel
Zoals je uit dit voorbeeld kunt opmaken, zijn er behoorlijk veel profielen. In het
screenshot hieronder zie je dat jij bij een professionele papierleverancier (Ilford),
voor een specifiek soort papier (GALERIE Gold Fibre Silk Sheet), voor een specifieke printer (Epson R1800) een icc-profiel kunt downloaden.
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In het praktijkvoorbeeld dat in hoofdstuk 8 wordt uitgelegd hoe je vanuit Photoshop een foto met het goede profiel kunt printen op een inktjetprinter.
Wat zijn ICC profielen
Door middel van een ICC profiel is het omschreven proces van het drukken op
een bepaalde papiersoort op een bepaalde pers eenduidig vast te leggen.
Dit gebeurt door het totale kleurbereik van een bepaald proces vast te leggen in
een uniform model. Het mag duidelijk zijn dat dit niet kan door middel van het zo
bekende CMYK model. Vaste combinaties van cyaan en Yellow leiden namelijk niet
altijd tot dezelfde kleur groen. ICC profielen werken andersom: hoeveel Yellow
en Cyaan zijn er nodig om een bepaalde vast omschreven kleur groen te maken,
op een bepaalde papiersoort en op een bepaalde drukpers.
Het model dat gebruikt wordt om kleuren eenduidig te definiëren is het CieLAB
model. Een ICC profiel is dan ook niets meer dan een tabel waarin staat welke
combinaties Cyaan, Magenta, Yellow en Black tot een bepaalde kleurtoon binnen

het Lab-model leiden. In ons geval beschrijft een ICC profiel voor een aantal veelgebruikte papiersoorten het kleurbereik op onze vierkleurenpers gedrukt volgens
de ISO offset norm.
Waarom werken met ICC profielen?
Ieder apparaat gaat anders met kleur om.
Omdat we nu vrijwel volledig digitaal werken worden er vaak geen referentie materialen meer meegeleverd waaraan de juiste kleur kan worden afgelezen.
Door gebruik te maken van ICC kleurprofi elen tijdens de productie, wordt het
Colormanagement
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mogelijk om de gehele workfl ow, van begin tot eind, voorspelbaar te maken.
De ICC standaard is sinds 1994 wereldwijd geaccepteerd als standaard op het
gebied van digitale kleurcommunicatie. Vrijwel alle recente software ondersteunt
deze standaard volledig.
Omdat Adobe Photoshop een van de meest gebruikte programma’s is, zullen we
de noodzakelijke instellingen en handelingen hier aangeven.
Voorwaarde voor een voorspelbaar resultaat is dat in ieder geval uw beeldscherm correct gecalibreerd dient te zijn.

Voorwaarden voor het gebruik van ICC profielen
ICC profielen zijn alleen nuttig wanneer ze gebruikt worden in een gestandaardiseerde omgeving. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om een ICC profiel van
onze pers op Biotop papier te bekijken op een slecht te calibreren monitor die
in de loop van de dag, wanneer de temperatuur stijgt, een steeds roder beeld
geeft. Binnen ons bedrijf zijn ook ICC profielen van proefapparatuur gemaakt
om bijvoorbeeld een kleurenprinter die van zichzelf een te groen beeld geeft te
compenseren. Ook wordt minstens één maal per maand een nieuw profiel van
onze Barco monitoren gemaakt.
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Monitor profielen en kalibratie
De meeste monitoren geven kleuren afwijkend weer. Vergelijk maar eens vijf verschillende monitoren die naast elkaar staan met hetzelfde beeld op het scherm.
Om op je beeldscherm te kunnen beoordelen of de kleuren van bijvoorbeeld een
foto goed zijn, moet je monitor dus ook een profiel hebben. Het beste is, als je
dat profiel maakt door te kalibreren.
Om een goed monitorprofiel te maken moet je een aantal waardes als standaard
nemen, namenlijk het doelgamma (bijv. 1.8 of 2.2) en de kleurtemperatuur (bijv.
5000K). Daarna zet je speciale meetapparatuur met een zuignap op de monitor
en start je het bijbehorende progamma op. Het programma geeft allerlei kleuren
weer, en de meetapparatuur berekend de afwijking op jouw scherm. Vervolgens
creëert het programma het gewenste profiel.
Het is belangrijk een monitor regelmatig te kalibreren. Door bijvoorbeeld veranderende omstandigheden (licht en kleurtemperatuur) kan de monitor weer gaan
afwijken van de standaard. Bij professionele studio’s worden de monitoren minstens een keer per maand gekalibreerd.

Monitor
kalibratie
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1.

De kleurruimtes

Iedere kleur van een pixel wordt omschreven door drie getallen (RGB).
Welke kleur een getal voorstelt is afhankelijk van de (kleur)werkruimte die je
gebruikt. Een kleurprofi el bevat o.a. een omschrijving van de kleurruimte van
een apparaat (gamut). Het profi el van een bestand geeft de RGB-getallen een
kleurbetekenis. Hieronder zie je een driedimensionale weergave van de kleurruimtes RGB met daarnaast de ook de weergave van de (grotere) Adobe RGB
(1998) kleurruimte.

Hoe groter de kleurruimte hoe verzadigder de kleuren die beschreven kunnen
worden. De kleurruimte WideGamutRGB is nog groter dan de kleurruimte
Adobe RGB (1998). Hieronder zie je de kleurruimte WideGamutRGB ten
opzichte van Adobe RGB (1998) en sRGB in het driedimensionale vlak (Lab)
en in een tweedimensionaal vlak (xy).
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Toekennen van een kleurruimte
Wanneer je een bestand geopend hebt in Photoshop kun je er voor zorgen
dat altijd zichtbaar is wat het profiel is dat bij het bestand hoort. Klik onder
het documentvenster (Windows, applicatievenster) op de pijl van het popupmenu
en kies voor de optie Documentprofi el. Het profi el dat bij het bestand
hoort is zichtbaar in het tekstvlak. Wanneer er geen profi el aan het bestand
gekoppeld is zie je de tekst “Niet-gemarkeerd RGB”..

“Niet-gemarkeerd RGB” betekent dat de werkruimte die je ingesteld hebt bij
de kleurinstellingen (Adobe RGB (1998)) gebruikt worden om te bepalen hoe
de kleuren er op je scherm uit zien. Wanneer je weet welk profi el er aan je
bestand moet worden gekoppeld (bijvoorbeeld het profi el van je scanner of
camera) kies je Afbeelding > Modus > Profi el toewijzen. Kies in het dialoogvenster
voor Profi el en kies uit het popup-menu het goede profiel.

Wanneer je een profiel toewijst veranderen de getallen van de pixels niet.
Er worden alleen andere kleuren aan de getallen gekoppeld. De kleuren die
je ziet kunnen veranderen. Wanneer je een bestand hebt zonder profi el en
je weet ook niet welk profiel bij het bestand hoort kun je zoeken naar een
profi el dat volgens jou de kleuren het meest natuurgetrouw weergeeft. Zorg
ervoor dat een bestand dat je aan een ander doorgeeft altijd een profiel
heeft.
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7.

Omzetten van kleurruimtes

In hoofdstuk 4 hebben we het gehad over de verschillende kleurmodellen. In dit
hoofdstuk wordt omschreven wat de methodes te zijn om het ene kleurmodel
(RGB) om te zetten in een model met een kleiner kleurbereik (CMYK).
Stel je hebt een schaakbord met op ieder vak een schaakstuk. Nu wordt je gevraagd om de buitenste rand van het schaakbord leeg te maken. Dat kun je op
verschillende manieren doen:
• Je kunt de schaakstukken van de buitenste rand gewoon weghalen.
• Je kunt de buitenste schaakstukken een vakje naar binnen schuiven (zodat er
op de vakken grenzend aan de buitenste rand, 2 schaakstukken staan).
• Je kunt alle schaakstukken op het hele bord een stukje naar binnen schuiven
(dan staan ze niet meer netjes op de vakjes), zodat ze allemaal passen op
het stuk schaakbord dat over blijft.
Het voorbeeld met het schaakbord geeft aan wat er eigenlijk gebeurt als je van
een groot kleurmodel (zoals RGB) naar een kleiner kleurmodel (zoals CMYK) gaat.
Bepaalde kleuren kunnen niet worden weergegeven, maar er moet wel wat gebeuren met de kleurinformatie van de kleuren die wegvallen. Hieronder worden de
verschillende methodes beschreven waarop dat kan:
Perceptieve vervanging
Alle of vrijwel alle kleuren in de oorspronkelijke kleurruimte worden vervangen,
maar de relatie tussen de kleuren wordt gehandhaafd. Het menselijk oog is gevoeliger voor de relatie tussen kleuren, dan voor de specifieke golflengte van een
kleur. Omdat bij deze methode die relaties behouden blijven, zullen de meeste
mensen niet in staat zijn vast te stellen dat de kleuren van de afbeelding zijn
veranderd.
Absolute colorimetrische vervanging
Kleuren die niet kunnen worden weergegeven binnen de kleurruimte van het doelapparaat gaan verloren (worden afgekapt).
Relatieve colorimetrische vervanging
Kleuren die buiten de kleurruimte van het uitvoerapparaat vallen, worden vervangen door een waarde binnen het doel-kleurbereik, waarbij de helderheid en tint
van de kleur behouden blijven.
Verzadigingsvervanging
De schaal van alle kleuren wordt gewijzigd in een zo helder mogelijke verzadiging. De verzadiging blijft gelijk maar de helderheid kan veranderen.
De bovenstaande methodes noemen we ook wel de ‘rendering intent’. Welke methode je moet gebruiken is onder andere afhankelijk van het type document. Voor
een foto is de perceptuele methode het meest geschikt. De verzadigingsmethode
is beter geschikt voor bijvoorbeeld lijntekeningen zoals landkaarten. Ook als het
belangrijk is om heldere, verzadigde kleuren te houden, maar de onderlinge relatie van de kleuren minder belangrijk is, kan je deze methode gebruiken.
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8.

Casus 1: printen vanuit Photoshop

De eerste casus die in deze reader wordt behandeld is gericht op fotografen, en
iedereen die zijn eigen foto’s thuis uitprint op een inktjetprinter vanuit Photoshop.
In Photoshop kun je foto’s geavanceerd verbeteren (o.a. qua kleur). Eigenlijk heeft
dit alleen zin als je monitor gekalibreerd is! Als je daarna je prints zelf maakt op
een inktjetprinter, is het belangrijk om bij het printen het goede profiel te selecteren, en de juiste vinkjes aan of uit te zetten!
In het voorbeeld ga ik uit van de volgende omstandigheden: Er wordt geprint op
een Epson R1800 printer, op semi-gloss papier. Het printprofiel is geleverd door
de fabrikant.
In de print-dialog box (zie eerste screenshot) zijn een aantal instellingen heel
belangrijk. Ten eerste “Photoshop Manages Color”. De andere optie is “Printer
Manages Color”. Als je zelf kleurcorrecties hebt gemaakt in Photoshop, moet je
niet de printer vervolgens laten bepalen hoe de kleur eruit komt te zien. Dan heb
je er geen controle meer over.
Bij printerprofiel selecteer je het specifieke profiel voor het soort profiel waar je
op print (in dit geval Premium Semigloss). Zoals je ziet in de naam van het profiel, is dit profiel specifiek voor de printer (Epson R1800).
De derde optie (rendering intent) is al eerder uitgelegd in hoofdstuk 7.
Als je nu op “print” drukt, kom je in de dialog-box van de printer zelf terecht.
Deze zal per printer verschillen, maar een aantal instellingen zal je bij de meeste
printers kunnen vinden. Op de volgende bladzijde worden deze beschreven.
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In het venster van de printer zelf, moet je nogmaals aangeven op wat voor soort
papier je drukt. Ook kun je extra specificaties aangeven (zoals bij deze printer, of
je een extra glaslaag wil of niet). Voor een betere kwaliteit print kun je de “high
speed” uitzetten.

Naast de “Print Setting” waar je de papiersoort moet instellen, heb je ook een
tabblad “Colormanagement”. Hier moet je het colormanagement van de printer
uitzetten (“Off - No Color Adjustment”). Dit lijkt tegenstrijdig, maar anders gaat de
printer zelf de kleuren aanpassen! Als je zelf al aanpassingen hebt gemaakt, is het
niet de bedoeling dat de printer dit ook nog eens doet....
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Op deze manier moet het lukken een voorspelbaar resultaat af te leveren. Tijdens je kleuraanpassingen in Photoshop kun je ook een zogenaamde ‘soft proof’
maken. Door aan te geven wat het uitvoerprofiel is, kun je op het beeldscherm
simuleren (na doen) hoe de print eruit komt te zien. Photoshop houdt dan rekening met bijv. hoe wit het papier is en de kleurruimte van de printer. Hij zet dan
de foto niet echt om naar het printerprofiel, maar laat wel zien als bijvoorbeeld
kleuren minder helder zijn op de print.
Voor het allerbeste resultaat kun je ook profielen voor je eigen printer laten maken door een professioneel bedrijf. Je maakt dan een proefafdruk met je printer,
die wordt dan ingemeten. Vervolgens wordt een profiel gemaakt specifiek voor
jouw printer (en voor één specifieke papiersoort). Uiteraard zijn hier wel de nodige kosten aan verbonden.
Een voorbeeld van een bedrijf dat gespecialiseerd is in fotografie en colormanagement is Kleurgamma.

9. Casus 2: PDF exporteren vanuit InDesign met het juiste profiel
De tweede casus die wordt beschreven is meer gericht op pre-press. Drukwerk
(zoals brochures en folders) worden meestal opgemaakt met behulp van InDesign.
Aan de drukkerij wordt vervolgens een PDF geleverd (een volledig pakket waarin
afbeeldingen, lettertypes e.d. ingesloten zijn).
Een PDF wordt gemaakt door het bestand te exporteren vanuit InDesign. We gaan
er in deze casus vanuit dat het bestand waar het om gaat, wordt gedrukt op een
offset pers.

Er zijn een aantal zaken heel belangrijk voor het kleurbeheer. Een van de zaken
is dat alle afbeeldingen in CMYK-modus staan, niet in RGB (meestal de standaard
modus van foto’s). Door de afbeeldingen om te zetten in CMYK (in Photoshop)
kun je vooraf inschatten hoe ze er gedrukt uit komen te zien.
Daarnaast is het heel belangrijk bij het exporteren van het bestand het uitvoerprofiel goed in te stellen.
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Er is een ISO-norm ingesteld voor het drukken op een offset pers, op gecoat papier. In het screenshot is het profiel rood omcirkeld dat het meest geschikt is (en
gestandaardiseerd is) voor offset druk, gecoat papier. In Japan en de Verenigde
Staten worden andere soorten persen en inkten gebruikt. In de lijst zie je de profielen terug die voor die landen worden gebruikt. In Nederland gebruiken we de
FOGRA-profielen. Het profiel dat groen is omcirkeld wordt gebruikt voor ongecoat
papier.
Wat duidelijk wordt uit dit voorbeeld, is dat je niet zomaar een PDF kunt maken.
De standaard instelling (zoals in het voorbeeld U.S. Web Coated) is niet het juiste
profiel dat je moet gebruiken in Nederland!
Met het juiste profiel, zal een drukkerij die volgens de ISO-normen werkt, een
betrouwbaar resultaat kunnen afleveren. Uiteraard is het ook heel belangrijk dat
je het bestand opmaakt op een gekalibreerde monitor (zie hoofdstuk 6) omdat je
anders zelf de kleuren niet goed kunt beoordelen.
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9. Afsluiting
10.
Colormanagement is een van de moeilijkste onderwerpen voor een graficus. De
theorie (zoals beschreven in de eerste hoofdstukken van deze reader) is moeilijk,
maar te begrijpen. Het is heel lastig om de theorie goed in de praktijk te implementeren. Door twee casussen te beschrijven hoop ik dat het iets duidelijker
wordt, hoe je in de praktijk om gaat met colormanagement en profielen.
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Suggesties voor opdrachten
•

•

•

•

Onderzoeksopdrachten; je kunt studenten de opdracht geven een onderzoek
te doen. Voorbeelden van onderzoeksthema’s:
- Wat kun je op internet op websites van drukkerijen vinden over colormanagement in aanleverspecificaties (vergelijk 6 bedrijven).
- Wat voor soort kleurbeheersysteem werd er op jouw oude stagebedrijf gedaan of wat werd er aan colormanagement gedaan op jouw oude stagebedrijf
(regel een interview met een van je oude collega’s).
Leg in eigen woorden uit (voorbeelden van thema’s):
- Wat colormanagement is.
- Wat kleurmodellen zijn (wat zijn de verschillen) en
wat kleurbereik is.
- Wat profielen zijn en waarom je die moet gebruiken.
Doe-opdrachten (voorbeelden van mogelijkheden):
- Omzetten van kleurmodus in Photoshop.
- Exporteren met verschillende profielen vanuit
InDesign.
- Prints maken naar verschillende printers / drukken
van een bestand
(1 bestand, verschillende soorten prints). Vergelijk de prints en de methode
die je hebt gebruikt om tot het resultaat te komen.

Bronvermelding
De volgende boeken en bronnen van internet zijn gebruikt voor deze reader:
• Kerver, Johan (2004) Colormanagement - Voorspelbare kleuren (van camera via beeldscherm tot printer en drukpers), Pearson Education Benelux
• Weinstein, Gilly (1997) De geheimen van Kleurenmanagement, Agfa-Geveart
N.V.
• http://www.colormanagement.nl
• http://www.roozen.nl/wps/wcm/connect/roozen/Studio+Roozen/Home/colormanagement/Wat+is+kleur
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