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1. Van waar komt RGB?

De additieve kleurenmenging (RGB) is ontstaan uit de 
vaststelling dat je het zichtbare licht kan opdelen in 
drie basiskleuren: Rood, Groen en Blauw.

Alle andere kleuren ontstaan door menging van twee 
of meer van deze basiskleuren.

Je kan dat effect goed zien wanneer je een lichtstraal 
doorheen een prisma stuurt, of wanneer je een regen-
boog bekijkt.

Wanneer we dan een beeld opsplitsen in zijn drie ba-
siskleuren, kunnen we dat beeld achteraf terug sa-
menstellen door de drie basiskleuren terug over elkaar 
heen te projecteren.

RGB is een kleurenmenging die alleen kan gebruikt 
worden met licht:
- ofwel splitsen we het licht op in drie gedeelten,
- ofwel projecteren we drie deelbeelden op elkaar met 
behulp van gekleurd licht of doorheen kleurenfilters.

In de analoge fotografie werd gebruik gemaakt van drie 
lichtgevoelige lagen die op elkaar waren aangebracht.
Elke laag werd gevoelig gemaakt voor één derde van 
het spectrum.
Wanneer de film belicht werd kreeg elke laag dus al-
leen dat gedeelte van het licht waarvoor ze gevoelig 
was.

Bij ontwikkeling werd het zilver in elke laag gekop-
peld aan een kleurstof (maar deze keer niet meer rood, 
groen en blauw!) en daarna werd het zilver uit elke laag 
verwijderd. Vanaf dat ogenblik was de kleurenmenging 
niet meer additief.
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2. Hoe ontstaat een digitaal beeld?

In de digitale beeldvorming ontstaat een beeld door 
de eigenschap van lichtgevoelige elektronische onder-
delen. (zie ook: nl.Wikipedia.org/wiki/CMOS).

Onder invloed van opvallend licht zal de spanning aan 
de uitgang van het onderdeel variëren naargelang de 
sterkte van het licht.

Deze spanningsverschillen worden versterkt en omge-
zet naar digitale waarden, nullen en enen, de bits.

Als we 8 bits gebruiken, kunnen we 256 spanningsver-
schillen vastleggen, dus 256 verschillende lichtsterk-
ten.

Gebruiken we 12 bits, zoals de professionele digitale 
camera’s, worden er dat al 4.096.

Gaan we naar 16 bits, dan is dat 65.536.

In eerste instantie “ziet” een camera alleen maar helder-
heidsverschillen.

Als we nu voor elke cel een kleurenfilter plaatsen, een 
Rood voor één cel, een Groen voor de tweede, een 
Blauw voor de derde, dan kunnen we per cel één ge-
deelte van het opvallende licht meten.
In de meeste digitale camera’s (en scanners) worden er 
vier cellen gebruikt 

Zie ook: nl.Wikipedia.org/wiki/Beeldsensor).

De waarden van de drie verschillende cellen worden 
samengevoegd tot één beeldelement, de Pixel. Deze 
pixel kan per kleurkanaal in 8 bits 256 verschillende 
helderheidswaarden aannemen, voor de drie kanalen 
samen is dat 16.777.216 kleurtinten.

nl.Wikipedia.org/wiki/CMOS
nl.Wikipedia.org/wiki/Beeldsensor
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3. Hoeveel kleuren zijn er?

Omdat natuurlijk licht heel sterk kan variëren, van heel 
helder tot heel donker, zijn er eigenlijk ontelbaar veel 
kleurtinten mogelijk.

Helaas kan ons oog niet alle kleurtinten waarnemen, 
de ene persoon ziet er al wat meer dan de andere.

Een voorbeeld van het aantal waarneembare kleuren 
bij de gemiddelde waarnemer vind je terug in het CIE 
yxY kleurmodel.

 

Zo is het ook bij de digitale apparatuur: niet elk appa-
raat kan alle kleurnuances weergeven.

Een digitale camera zal in de helderste en donkerste 
gedeelten van een dagelijks tafereel vaak geen onder-
scheid meer zien tussen zeer kleine nuances, die we 
met het blote oog wel nog kunnen waarnemen.

Een beeldscherm of digitale projector zal geen heel hel-
dere tinten kunnen weergeven, omdat de ingebouwde 
lichtbron niet sterk genoeg is, of geen diepe zwarten, 
omdat het scherm nooit volmaakt donker wordt.

Daar bovenop komt dan nog de eerder besproken be-
perking van de digitale kleurweergave:
- wanneer we de kleuren met 8 bits per kanaaal be-
schrijven zijn er “slechts” 16,7 miljoen kleurtinten of 
variaties mogelijk.
-  beschrijven we de kleuren met 12 bits per kanaal, dan 
zijn er dat 6.871.9476.736 (de betere monitoren kun-
nen dat aan).

Maar steeds blijft er die beperking van de helderste en 
donkerste kleurtinten die niet kunnen weergegeven 
worden.

Het kleurbereik van een professionele digitale camera

Het kleurbereik van een goed beeldscherm

Het kleurbereik van een beamer

Het kleurbereik van digitale foto’s op écht fotopapier



 8 / 48 Basis Kleurbeheer

4. Is er zoiets als dé RGB?

Heel vaak wordt er in de digitale beeldvorming ge-
sproken over RGB en wordt de samenstelling in de drie 
kleurwaarden als referentie gebruikt.

Niets is minder betrouwbaar 
dan dat.

Ik kan met dezelfde kleur-
waarden (dat heet ook: kleur-
nummers), toch verschillende 
kleuren maken, kijk maar naar 
de volgende schermafbeel-
dingen:

Als bewijs heb ik er ook tel-
kens de kleurwaarde bijgezet.

Wat stellen we vast?
Inderdaad, de kleurnummers 
zijn steeds hetzelfde en toch 
ziet de kleur er anders uit (ho-
pelijk gebruik je een goeie 
browser, anders zou het kun-
nen dat je geen verschil ziet).

Dat betekent dus dat er geen 
“algemeen” RGB bestaat.

Ik ga nu exact dezelfde kleur 
laten zien, maar telkens met andere kleurnummers:

In het tweede voorbeeld 
werd op elk apparaat een 
andere waarde gebruikt om 
de kleur hetzelfde uitzicht te 
geven.

Bekijk deze vergelijking op: 
http://menccolor.be/rgb.
html

Fuji Frontier Crystal ArchiveEizoCG243WCanon60D

ProphotoRGB sRGBR3000 Fuji Glanzend beamer

AdobeRGB

AdobeRGB Beamer EizoCG243W Fuji Frontier Crystal Archive

ProphotoRGB R3000 Fuji Glanzend sRGB

http://menccolor.be/rgb.html
http://menccolor.be/rgb.html
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5. RGB is dus 
“apparaatafhankelijk”.

In de digitale wereld gebruikt elk apparaat een ander 
kleurnummer om een bepaalde kleur hetzelfde te laten 
uitzien.
Hoe je kan controleren of een kleur exact (of bijna) het-
zelfde uitziet, kan je lezen in het onderdeel L*a*b*

5.1. Wat is dan Adobe RGB, sRGB, ProPho-
to RGB... ?

Adobe RGB, sRGB en ProPhoto RGB zijn kunstmatige 
RGB kleurruimten die destijds opgesteld zijn in een 
poging om toch een gemeenschappelijk kleurmodel 
te maken.

Al deze kleurmodellen zijn louter theoretisch en heb-
ben geen raakvlak met de realiteit binnen de digitale 
beeldvorming.

Adobe RGB is bijvoorbeeld gebaseerd op de waarne-
ming van kleur onder daglicht van 6500 Kelvin.
Bij kleurenmeting en -vergelijking wordt echter vaak 
een standaardlichtbron van 5000 K gebruikt..

sRGB kunnen we de “grootste gemene deler” van alle 
RGB kleurruimten noemen, het bevat (bijna) alle kleu-
ren die door (bijna) alle digitale apparaten weergege-
ven kunnen worden.
Maar helaas worden hierdoor heel wat kleuren (en de 
bijhorende kleurinformatie) gewoon weggegooid.

ProPhoto RGB kan je het “kleinste gemeen veelvoud” 
noemen, het is zodanig groot dat alle andere kleur-
ruimten erin passen. Daarom is het een ideale kleur-
ruimte om te gebruiken voor correctie van beelden 
(wat de meeste RAW-convertors dan ook doen). Maar 
het blijft theoretisch.

Er zijn nog andere  “theoretische” RGB kleurruimten, 
maar juist omdat deze theoretisch zijn ga ik ze hier niet 
bespreken.

AdobeRGB kan een aantal kleuren  
uit de referentieopname niet bevatten

sRGB kan een groot gedeelte van de kleuren 
uit de referentieopname niet bevatten

ProphotoRGB kan alle kleuren 
uit de referentieopname bevatten
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6. Dus: elk apparaat heeft zijn 
eigen RGB?

Inderdaad, wanneer we digitale beeldinformatie willen 
overzetten van het ene apparaat naar het andere, moe-
ten we dat doen via een “vertaling” een “omzetting”.

De kleurnummers van het ene apparaat moeten omge-
rekend worden naar de kleurnummers van het andere 
apparaat, zodat het uitzicht van de kleur zo goed mo-
gelijk behouden blijft.

Daarom moeten we bij RGB ook steeds weten vanwaar 
de kleuren afkomstig zijn.

Dit doen we door aan de beeldinformatie ook een “pro-
fiel” te hechten. Dat profiel is eigenlijk een tabel waarin 
staat hoe elke kleur op dat bepaalde apparaat wordt 
samengesteld.

We hebben dan ook een profiel nodig van het tweede 
apparaat, zodat we de kleuren kunnen vertalen van het 
ene profiel naar het andere.

Dat profileren gebeurt steeds aan de hand van een 
aantal standaardkleuren die wetenschappelijk vastge-
legd zijn.
Deze kleuren worden naar het apparaat gestuurd en 
met speciale software of apparatuur wordt dan geme-
ten of dat apparaat die kleur juist kan weergeven en 
met welke samenstelling dat apparaat die kleur dan 
maakt.
Die samenstelling wordt opgeslagen in het “kleurpro-
fiel”.

Uiteraard is het onmogelijk om alle kleuren op deze 
manier te meten, dat zou teveel tijd en geheugen vra-
gen. 
Er worden gewoon een aantal basiskleuren gemeten, 
zoals Rood, Groen, Blauw, Cyaan, Magenta, Geel; plus 
een aantal vaak voorkomende en een aantal “moeilijke” 
kleuren.
Alle overige kleurtinten worden “afgeleid” van de me-
tingen.



Basis Kleurbeheer 11 / 48

7. Zeg dan nooit meer 
gewoon “RGB” als het over een 
kleurreferentie gaat?

Uit al het voorgaande kunnen we inderdaad afleiden 
dat we nooit “RGB” mogen zeggen wanneer we over 
kleur spreken in de digitale wereld.

We moeten steeds heel specifiek zijn:
- deze kleuren zijn met deze camera opgenomen onder 
die lichtkleur (= cameraprofiel)
- deze kleuren werden samengesteld in Adobe RGB
- deze kleuren werden omgezet naar sRGB om te ge-
bruiken op het web
- deze kleuren worden straks op die printer en op dat 
papier afgedrukt (= printerprofiel)
- deze kleuren werden vanuit RAW “ontwikkeld” binnen 
Prophoto RGB

Sommige mensen noemen Adobe RGB ook gewoon 
“RGB”, maar dat wekt alleen maar verwarring. Als het 
Adobe RGB is, zeg dan ook “Adobe RGB”.

En vooral: bij elk digitaal beeld dat samengesteld is uit 
RGB-waarden MOET een profiel ingesloten worden, zo-
dat later de vertaling naar een andere (RGB-kleurruim-
te) op de juiste manier kan gebeuren. 
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8. Bevat elk digitaal beeld 16,7 
miljoen kleuren?

Neen.

Een gemiddeld beeld dat opgenomen of “ontwikkeld” 
werd in 8 bits zal tussen de 150.000 en 350.000 kleur-
tinten bevatten.

Zelfs bij de allerbeste digitale camera.

Dat komt omdat er in de realiteit kleurtinten zijn die 
zodanig kort bij elkaar liggen dat ze bij het omzetten 
naar digitale informatie niet meer verschillen.

Het oog heeft ook geen 16,7 miljoen kleurtinten nodig 
om een beeld als “realistisch” te kunnen waarnemen, de 
ontbrekende informatie wordt door het oog en de her-
senen “bijgefantaseerd”.

Wanneer je in 12 bits of 16 bits zou opnemen zou je 
uiteraard meer kleuren in de opname hebben dan bij 
8 bits.

“Ontwikkelen” in 16 bits levert daarentegen niet meer 
kleuren op, maar wel “juistere” kleuren en zachtere 
kleurovergangen.
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9. Bevat een grotere kleurruimte 
meer kleuren?

Neen.

Elke digitale kleurruimte die met RGB wordt samenge-
steld bevat exact evenveel mogelijkheden:
- in 8 bits per kanaaal zijn er dat: 16.777.216
- in 12 bits per kanaal zijn er dat: 6.871.9476.736
- in 16 bits per kanaal zijn er dat: 281.474.976.710.656 

De “grootte” van de kleurruimte slaat dus niet op het 
aantal kleuren, maar wel op het bereik binnen het 
spectrum.

sRGB kan slechts een klein gedeelte van de zichtbare 
kleuren weergeven.

Adobe RGB kan een groter bereik omvatten.

ProPhoto RGB kan een nog groter bereik omvatten.

Concreet betekent dit, dat een grotere kleurruimte 
sommige kleurtinten kan weergeven die een kleinere 
kleurruimte niet kan weergeven, meestal zijn dat de 
verzadigde tinten.

Wanneer er over het dynamisch bereik van een appa-
raat gesproken wordt, dan betekent dit: hoe groot is 
het verschil tussen de lichtste en de donkerste kleurtint 
die het apparaat kan weergeven of opnemen.

Maar een apparaat met een groter dynamisch bereik 
heeft niet per definitie een gotere kleurruimte.
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10. Welke kleurruimte gebruik ik 
het beste?

Wanner je met een digitale camera opnames maakt 
heb je meestal meerdere mogelijkheden.
Hier volgen een paar richtlijnen:

Dienen de beelden enkel om op een scherm te verto-
nen of om op het web te plaatsen en ben je zeker dat je 
geen aanpassingen zal uitvoeren: 
- gebruik jpeg en zet je camera op sRGB.
Bedenk dan wel dat je een aantal kleuren verliest.

Wil je kleuren die wat juister zijn en ga je nog kleine 
aanpassingen uitvoeren achteraf: 
- gebruik jpeg en zet je camera op Adobe RGB.
Maar ook hier verlies je nog heel wat kleurtinten.
Om de beelden op het web te plaatsen moet je ze daar-
na nog converteren naar sRGB.

Wil je “bijna natuurgetrouwe” kleuren en ben je van 
plan nog heel wat aanpassingen of bewerkingen op je 
beelden uit te voeren:
- gebruik RAW en “ontwikkel” je beelden in ProPhote 
RGB.
Je verliest geen kleurtinten, maar de kleuren kunnen 
nog afwijken van de realiteit.
Om de beelden op het web te plaatsen moet je ze daar-
na nog converteren naar sRGB.

Wil je “realistische, exacte, natuurgetrouwe” kleuren 
omdat het belangrijk is voor de opdracht?
- gebruik RAW, maak een cameraprofiel, pas dat camer-
profiel toe op je beelden en “ontwikkel” je beelden ver-
der in Prophoto RGB.
Je krijgt de kleuren zoals ze oorspronkelijk waren, met 
de kleinst mogelijke afwijking.
Om de beelden op het web te plaatsen moet je ze daar-
na nog converteren naar sRGB.

Voor opmaak gelden andere regels:

Je kan in principe werken met ProPhoto RGB, zolang je 
de kleuromvangswaarschuwing in het oog houdt.

Onder die voorwaarde is ook Adobe RGB of sRGB per-
fect te gebruiken.

Maar nog belangrijker is dat je consequent blijft.
Als je beelden in Adobe RGB staan en je haalt in InDe-
sign kleuren uit je beelden, dan moeten die kleuren 
ook in Adobe RGB staan, anders loop je het risico om 
later in de workflow kleurverschillen te krijgen.

Een cameraprofiel insluiten en “ontwikkelen” naar  
Prophoto RGB geeft het minste kleurverlies

Synchroniseer de kleurinstellingen voor de Creative Suite of Creative 
Cloud, voor een consistent kleurbeheer
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11. Kan ik RGB kleuren gebruiken in 
drukwerk?

Drukwerk op zich ondersteunt geen RGB kleuren (zie 
ook: CMYK).

Maar mits je rekening houdt met de volgende regels, 
kan je toch met RGB beelden en kleuren werken in de 
drukwerkvoorbereiding:

- je beschikt best over een goed beeldscherm dat (bij-
na) een volledige cmyk-kleurruimte kan weergeven.

- je MOET dat beelscherm kalibreren volgens de norm 
die door de drukkerij gebruikt wordt.

- je MOET beschikken over een kleurprofiel van de (di-
gitale) drukpers en het papier waarop gedrukt zal wor-
den.
Indien je daar niet over beschikt kan je een ISO-profiel 
gebruiken, op voorwaarde dat de drukker ook drukt 
volgens de ISO richtlijn.

- je MOET bij het bewerken van het beeld steeds het 
drukpersprofiel als simulatieprofiel gebruiken (softp-
roofing - elektronische drukproef - proefdrukvoorwaar-
den...), zodat je ziet wat het resultaat straks zal zijn op 
de afdruk.

- bij het aanmaken van RGB-kleuren in de opmaakpro-
gramma’s (of bij het oppikken van kleuren uit RGB-beel-
den), MOET je kijken of er een kleuromvangwaarschu-
wing (gamut warning) is, indien ja, moet je de kleur zo 
aanpassen dat de waarschuwing verdwijnt.

Je hoeft je beelden of kleuren niet om te zetten naar 
cmyk als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

- je maakt zelf een definitief uitvoerbestand (pdf, jpeg, 
tiff) waarbij alle kleuren omgezet worden naar de 
cmyk-samenstelling van de gekozen drukpers en het 
papier.
Voor het maken van de PDF gebruik je best de PDF X-1a 
(2001 of 2003) norm, deze norm zorgt ervoor dat alle 
kleuren uiteindelijk in cmyk staan.

- de drukker beschikt over moderne apparatuur die zelf 
de omzetting naar cmyk doet (een PDF-RIP bijvoor-
beeld).
Je maakt dan best een PDF X-3 of X-4, waarbij geen om-
zetting gebeurt en waarbij alle nodige kleurprofielen 
mee ingesloten worden, zodanig dat de kleuren op de 
juiste manier kunnen omgerekend worden.

“Softproofing” toont je het eindresultaat,  
ongeacht welke kleurruimte je gebruikt

Bij gebruik van RGB of Lab  
moet je de Gamutwarning in het oog houden.

PDF X-1a converteert alle kleuren naar CMYK
PDF X-3 of X-4 converteert niets en is allen geschikt voor PDF-RIPs.
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12. Wat wordt bedoeld met een 
RGB-printer?

Een “RGB printer” is een printer waarbij geen speciale 
software voorzien is om de oorspronkelijke kleuren om 
te rekenen naar CMYK.

De kleurinformatie wordt steeds als RGB naar de prin-
ter gestuurd.

De printer doet zelf de omzetting naar de uiteindelijke 
inktsamenstelling die nodig is om die bepaalde kleu-
ren te kunnen drukken of printen.

Bij RGB printers is het absoluut noodzakelijk dat je be-
schikt over een kleurprofiel voor de gewenste afdruk-
kwaliteit en papiersoort, zodat de kleuren ook op de 
juiste manier omgerekend worden.

De meeste printer- en/of papierfabrikanten leveren 
deze kleurprofielen gratis aan bij aankoop van prin-
terpapier, of de profielen zitten in het printerstuurpro-
gramma, wanneer je papier van de printerfabrikant 
gebruikt.

Gebruik je ander papier en/of andere dan de originele 
inkten, dan moet je een eigen kleurprofiel laten opma-
ken (zie ook: Profileservice), zoniet kunnen je kleuren 
zeer sterk afwijken van de kleuren die je oorspronkelijk 
in je beeld had zitten.

Bij grootformaatprinters en digitale drukpersen wordt 
vaak gebruik gemaakt van een (dure)  “RIP” (raster ima-
ge processor = omzetter naar een drukbaar beeld), die 
ervoor zorgt dat alle kleuren omgerekend worden naar 
de juiste inktsamenstelling. (zie ook: CMYK).
In dat geval wordt de kleurinformatie niet meer als RGB 
maar als CMYK naar de printer gestuurd.
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13. Vanwaar CMYK?

Voor de fotografie uitgevonden was, werden kleurre-
producties gemaakt door elke gewenste kleur apart te 
drukken.
In de lithografie (steendruk) betekende dit dat er soms 
tot 24 stenen moesten gebruikt worden om één afdruk 
te verwezenlijken. 
(zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chromolithogra-
fie).

Eens de fotografie ook kon toegepast worden binnen 
de druktechnieken, werd er gezocht naar een methode 
om kleuren te reproduceren door een beperkt aantal 
basiskleuren met elkaar te mengen.

Met Rood, Groen en Blauw (zie ook: RGB) kon men niet 
drukken, elke kleur filtert al 2/3de van het zichtbare 
spectrum weg, zodat er bij menging van 2 basiskleuren 
al geen kleur meer overblijft.

In de late 19de eeuw werd een procédé ontwikkeld 
waarbij kleur gereproduceerd werd door drie basis-
kleuren (Cyaan, Magenta dat oorspronkelijk Crimson 
heette en Geel) te gebruiken.
(zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Color_printing)

Deze basiskleuren (die in de additieve kleurenmenging 
de eerste mengkleuren zijn) filteren elk slechts 1/3de 
van het zichtbare spectrum, waardoor een combinatie 
van twee kleuren een derde kleur oplevert.
Dit heet de subtractieve kleurenmenging.

Door de verschillende deelbeelden ook nog eens te 
rasteren laten de drie basiskleuren ook nog de  onder-
liggende kleuren door, waardoor ze zich in het oog 
vermengen tot een nieuwe kleurtint, die varieert van 
intensiteit naargelang de rasterpunten groter of kleiner 
zijn (AM-raster) of dichter bij elkaar liggen (FM-raster).
Dit heet de autotypische kleurenmenging.

Maar!
Met alleen Cyaan, Magenta en Geel kunnen wel heel 
wat kleuren gereproduceerd worden, maar neutrale 
grijze tinten en diepe zwarten ontbreken, waardoor 
de detaillering en het contrast voor een stuk verloren 
gaan.

Daarom werd een methode ontwikkeld om een ge-
deelte van de drie kleuren te vervangen door Zwart (K 
dat staat voor Key color).

Op deze manier werden “neutrale” grijzen en “diepe” 
zwarten weer mogelijk en kon er tevens bespaard wor-
den op de kleurinkten die meestal duurder waren.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chromolithografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chromolithografie
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_printing
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14. Hoe wordt het zwarte gedeelte 
van CMYK gemaakt?

Er bestaan verschillende methoden, waarvan deze 
twee de belangrijkste zijn:

14.1. Under Color Removal.

Wanneer de drie basiskleuren in een donkere of neu-
trale kleurtint in ongeveer dezelfde hoeveelheid aan-
wezig zijn, wordt er geen grijs of zwart gevormd, maar 
bruin of donkerbruin.

Bij UCR wordt een gedeelte van die gemeenschappelij-
ke hoeveelheid weggehaald uit de kleuren en vervan-
gen door zwart. Deze vervanging is sterker in de don-
kere beelddelen.

Dit levert prettiger ogende en diepere schaduwen op 
en betere neutrale tinten.

14.2. Gray Component Replacement.

Bij GCR wordt over het hele beeld een gedeelte van 
de gemeenschappelijke kleuren vervangen door een 
overeenkomende hoeveelheid zwart.

Dit levert een enorme inktbesparing op enerzijds (hoe 
zwaarder de GCR, hoe meer besparing) en een stabie-
lere productie anderzijds.

Omdat er minder kleurinkt gebruikt wordt, zullen er 
ook minder schommelingen optreden in de kleuren.

(zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Four-color_prin-
ting).

http://en.wikipedia.org/wiki/Four-color_printing
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15. Worden alle afdrukken met 
CMYK gemaakt?

Neen, er bestaan verschillende procédés.

Digitale foto-afdrukken op analoog (écht) fotopapier 
kennen geen zwart.

De belichting gebeurt met behulp van RGB-lasers, 
maar de emulsie zelf heeft slechts 3 lagen.
Elke laag is gevoelig voor één van de drie basiskleuren.
Tijdens het ontwikkelen van de afdruk wordt het be-
lichte zilverhalogenide gekoppeld met kleurkoppe-
laars.
Voor de blauwgevoelige laag is dat Geel.
Voor de groengevoelige laag is dat Magenta.
Voor de roodgevoeloge laag is dat Cyaan.
Na uitbleken van het zilver blijft er dus een beeld over 
dat enkel bestaat uit Geel, Magenta en Cyaan.

Afdrukken op Dye-sublimation printers voor fotogra-
fie bestaan ook slechts uit de drie basiskleuren: Geel, 
Magenta, Cyaan. Vaak wordt er een extra transparante 
beschermlaag aan toegevoegd, maar geen zwart.

Dye-sublimation printers voor professioneel gebruik 
en drukproeven, kunnen wel zwart bevatten.

Gewone kantoor-inkjetprinters en laserprinters bevat-
ten meestal Geel, Magenta, Cyaan en Zwart.

Middenformaat fotoprinters met inkjet systeem be-
vatten naast Geel, Magenta, Cyaan en Zwart vaak ook 
Licht Magenta en Licht Cyaan en in sommige gevallen 
Licht Zwart en Licht Licht Zwart.
Fotozwart en Mat Zwart worden nooit samen gebruikt, 
maar zijn specifiek voor glanzend of mat papier be-
doeld.

Grootformaat fotoprinters kunnen daarenboven ook 
nog extra kleuren zoals Oranje, Rood, Blauw en/of 
Groen bevatten, om ervoor te zorgen dat “moeilijke” 
kleuren goed kunnen gereproduceerd worden.

Digitale drukpersen op basis van toner of wax kunnen 
soms ook voorzien worden van extra kleuren.

Op analoge (offset)drukpersen kunnen extra kleuren 
aangebracht worden door zelf inkten te mengen of 
steunkleuren te gebruiken uit verschillende kleursyste-
men, zoals Pantone+.
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16. Is er zoiets als dé CMYK?

Nog vaak wordt er gedacht dat het voldoende is om 
een CMYK-samenstelling te gebruiken om verzekerd te 
zijn van de juiste kleur.

Niets is minder betrouwbaar dan dat.

Ik kan met dezelfde kleursamenstelling (kleurnum-
mers) toch afwijkende kleuren maken, kijk maar naar 
de volgende schermafbeeldingen:

Als bewijs heb ik er ook telkens de kleurwaarde bijge-
zet.

We stellen vast dat de kleurnummers steeds hetzelfde 
zijn, met andere woorden: de CMYK-samenstelling blijft 
hetzelfde, en toch verschillen de kleuren van elkaar, 
weliswaar minder dan bij RGB, maar toch voldoende 
om een afwijkend resultaat te krijgen bij kleurenfoto’s.

Ik toon nu exact dezelfde kleur, maar telkens met een 
andere samenstelling:

Van links naar rechts:

1. Coated Fogra 39
2. Coated Gracol 2006
3. Uncoated Fogra 29
4. Blurb HP Indigo
5. Fiery Xerox DC700 uncoated 90 gr
6. Roland 305 - 175 lpi - coated mat

Van links naar rechts:

1. Coated Fogra 39
2. Coated Gracol 2006
3. Uncoated Fogra 29
4. Blurb HP Indigo
5. Fiery Xerox DC700 uncoated 90 gr
6. Roland 305 - 175 lpi - coated mat
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17. Dus elk apparaat heeft zijn eigen 
CMYK?

Inderdaad, CMYK is “apparaatgebonden”.

Hoe komt dit?
Wel er zijn een aantal belangrijke factoren:

- het drukprocédé: 
Vellenofffset, rotatieoffset, inkjet, laser, solvent, zeef-
druk, hoogdruk, diepdruk, elk procédé heeft zijn eigen 
kleurruimte

- de inktsamentstelling: 
Vette inkt op basis van petroleum, vette inkt op plant-
aardige basis, watergedragen inkt, dye inkt, pigment 
inkt, harstoner, waxtoner.
Telkens verschillen de basiskleuren van intensiteit, 
waardoor het totale kleurbereik ook verschilt.

- de drager waarop gedrukt of geprint wordt:
Ongecoat of gecoat papier hebben een ander opslor-
pend vermogen.
Papier met optische witmakers geeft “briljantere” kleu-
ren dan papier zonder optische witmakers, omdat het 
eerste ook een gedeelte van het UV-licht rfelecteert.
Fotopapier voor inkjetprinters heeft een speciale coa-
ting die de inkt vasthoudt.

- de nauwkeurigheid van de inktdekking:
Bij sommige drukprocédés kunnen schommelingen 
optreden.

- de zuiverheid van de basiskleuren:
Bij drukprocédés waarbij de machines tussen twee 
drukgangen moeten gewassen worden of bij nat-in nat 
drukgangen kunnen de basiskleuren vervuild geraken.

- de maximale inktdekking:
Bij krantenpapier kan er maximaal 240 - 260% inkt ge-
bruikt worden (= het maximum van alle inkten samen).
Bij ongestreken papier in een offsetpers kan dit tussen 
de 280 - 300% liggen.
Bij gestreken papier op een offsetpers is dat tussen de 
320 - 340% - maar dat is afhankelijk van de druksnel-
heid en de droogtijd.
Glanzend inkjetpapier kan 360 - 400% inktdekking 
hebben. Mat, ongecoat papier daarentegen kan maar 
260 - 280% inktdekking aan.
Op laserprinters kan een maximale inktdekking van 
400% gehaald worden, op eender welke papiersoort.

- de linearisatie van de printer of drukpers:
Per drukprocédé kan deze linearisatie eenvoudig of 
complex zijn, of zelfs niet door de gebruiker uit te voe-
ren.

Coated Fogra 39

Fiery Xerox DC700 uncoated

PSR Gravure (diepdruk)
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18. Zeg dan nooit gewoon maar 
“CMYK”?

Uit al het voorgaande kunnen we inderdaad afleiden 
dat we nooit zomaar “CMYK” mogen zeggen in de gra-
fische toepassingen.

We moeten steeds heel specifiek zijn:
- deze CMYK-samenstelling is bedoeld voor gecoat pa-
pier
- deze CMYK-samenstelling is bedoeld voor offsetrota-
tie
- deze CMYK-samenstelling is ontstaan in de kleurruim-
te “Coated Fogra 39”.

Hoewel het in de grafische sector niet gangbaar is, 
zou een CMYK-beeld of opmaak ook steeds een profiel 
moeten bevatten, zodat de kleuren op de juiste manier 
naar een andere CMYK-ruimte kunnen omgerekend 
worden.

Helaas is dit niet zomaar juist, er zijn ook een paar prak-
tische problemen die later besproken worden.

Blurb (HP Indigo)

Roland 305 175 lpi coated mat

Iso uncoated
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19. Hoeveel kleuren bevat een 
CMYK-kleurruimte?

Procédés die slechts met Cyaan, Magenta en Geel wer-
ken, kunnen in principe 256 x 256 x 256 = 16.777.216 
kleurtinten reproduceren.

Wanneer we met CMYK werken is dat theoretisch: 256 
x 256 x 256 x 256 = 4.294.967.296, maar in de praktijk  
is dat niet zo.

In CMYK zijn er heel wat kleurtinten die hetzelfde uit-
zicht hebben, ondanks dat ze op een andere manier 
worden samengesteld.

In het referentiebeeld hiernaast zitten 2.092.732 kleur-
definities, maar er zijn zoveel kleurdefinities die dezelf-
de kleurtint opleveren, dat er slechts 139.693 unieke 
kleuren overblijven.

Van die 139.693 unieke kleuren zijn er dan nog een 
groot aantal die in Lab-waarde zo kort bij elkaar liggen 
dat ze door het oog waarschijnlijk niet kunnen onder-
scheiden worden.

En nog iets: er kunnen nooit meer kleuren dan pixels in 
een beeld zitten (denk daar maar eens over na...). 
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20. Is er een kleurmodel dat niet 
afhankelijk is van apparaten?

Ja, er bestaat een algemeen wetenschappelijk model.
Het is gebaseerd op de gemiddelde kleurwaarneming 
van een testgroep: CIE L*a*b* (of CIELAB of kortweg 
Lab).
(Zie ook: http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=485)

Het Lab-model is driedimensioneel en wordt opge-
splitst in drie coördinaten:

- de helderheid (L*) van 0 tot 100

- de a-as van -a (blauwgroen) tot +a (magenta) in 256 
stappen (bij 8 bits)

- de b-as van -b (cyaanblauw) tot +b (geel) in 256 stap-
pen. (bij 8 bits).

Elke bestaande waarneembare kleur wordt vastgelegd 
aan de hand van deze drie coördinaten.

Het grote voordeel van de Lab-kleurruimte is dat je 
heel gemakkelijk kleuren met elkaar kan vergelijken:

- als de drie waarden exact hetzelfde zijn is de kleur 
gegarandeerd hetzelfde (wanneer onder dezelfde 
lichtomstandigheid waargenomen of gemeten - bij 
voorkeur 5000 K)

- wijkt één van de drie waarden af zal de kleur meest-
al niet waarneembaar verschillen (hangt van kleur tot 
kleur af )

- wijken meer dan twee waarden af, dan kan de kleur 
nog binnen de aanvaardbare tolerantie vallen, als de 
afwijking klein genoeg is.

Het (gemeten) verschil tussen 2 kleuren wordt uitge-
drukt in delta E (ΔE). Er bestaan verschillende soorten 
ΔE, afhankelijk van het doel dat beoogt wordt.

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Color_difference

Algemeen kan gesteld worden dat een ΔE-waarde tus-
sen 0 en 2 voor de meeste kleuren niet kan waargeno-
men worden.

Bij een waarde tussen 2 en 4 wordt de afwijking duide-
lijker zichtbaar.

Bij een waarde hoger dan 6 is het kleurverschil onaan-
vaardbaar en moet er ingegrepen worden. 

Bereken de ΔE zelf op: http://colormine.org/del-
ta-e-calculator/cie2000

http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=485
http://colormine.org/delta-e-calculator/cie2000
http://colormine.org/delta-e-calculator/cie2000
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21. Hoe wordt het Lab-model 
toegepast binnen de grafische 
sector?

Het Lab-model wordt gebruikt om kleuren met elkaar 
te vergelijken (mits ze kunnen gemeten worden), maar 
het model dient vooral als “vertaalmodule” tussen twee 
verschillende apparaatafhankelijke kleurruimten.

Wanneer we een RGB-waarde willen omzetten van bij-
voorbeeld Adobe RGB naar sRGB, dan gaat dit het bes-
te via de Lab-ruimte.

Concreet wil dit zeggen dat: ook al veranderen de 
RGB-nummers, wanneer de Lab-waarde juist is, is de 
kleur juist.

Dat zien we in de voorbeelden aan de linkerkant:

De bovenste foto staat in de Lab-kleurruimte.
De onderste foto is dezelfde foto, omgezet naar Coated 
Fogra 39.

Bekijk vooral de Lab-waarden in het info-palet, de 
Lab-waarden naast de kleurvlakken zijn de oorspron-
kelijke Lab-waarden, gemeten op het object.

Bij elk van de kleuren is er een andere RGB- of 
CMYK-waarde gebruikt, maar de Lab-waarde blijft ge-
lijk (of ongeveer), waardoor de kleur haar oorspronke-
lijke uitzicht behoudt.

Dat is ook de manier waarop de kleuren met behulp 
van een kleurprofiel omgerekend worden van het ene 
apparaat naar het andere.

We hebben bijvoorbeeld een kleurenbeeld in RGB, 
waar een bronprofiel aangehecht zit.

In dit bronprofiel zit een tabel die alle RGB-waarden 
van de bron omzet naar Lab-waarden.

Wanneer we omzetten (converteren) naar een uit-
voerapparaat, bijvoorbeeld een beeldscherm, is het 
belangrijk dat we van dat beeldscherm een profiel 
hebben.

In dat beeldschermprofiel zit dan weer een tabel waar-
in alle Lab-waarden omgezet worden naar de juiste 
RGB-samenstelling op het beelscherm.

Ook bij het afdrukken gebeurt deze omzetting, indien 
niet, is de kans zeer groot dat de afdruk niet overeen-
komt met het origineel.
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22. Wat wordt bedoeld met een 
“CMYK printer”.

Een CMYK-printer is een printer die de kleurinformatie 
in de vorm van CMYK krijgt.

Elke printer print met CMY(K), maar als er geen RIP ge-
bruikt wordt, wordt de kleurinformatie in RGB naar de 
printer gestuurd.

Omdat de kleurintensiteit van de basiskleuren niet 
traploos kan veranderd worden (het is altijd vol Geel, 
vol Magenta, vol Cyaan!) moeten de beelden “gerasterd 
worden”.

Daarbij moeten de oorspronkellijke kleuren, uit welke 
bron die ook komen, omgerekend worden naar een 
“kleurenscheiding” (zie ook: hoe wordt het zwart ge-
maakt?) die (af )drukbaar is.

Deze twee zaken worden meestal uitgevoerd in een 
“RIP” =  Raster Image Processor.

Dit kan een stuk hardware zijn, maar tegenwoordig is 
dat meestal specifieke software die op een computer 
of server wordt geïnstalleerd.

Je kan dan “printen” naar de RIP of je kan ondersteunde 
bestanden direct binnenhalen in de RIP.

De RIP vertaalt de ingegeven kleurinformatie naar een 
(af )drukbaar en gerasterd beeld:
- bij analoge druksystemen worden de kleurscheidin-
gen op drukplaten of andere drukvormen “belicht”
- bij digitale (af )druksystemen worden de kleurschei-
dingen rechtstreeks naar de printer gestuurd.

Vaak bevat de RIP ook een “workflow”, waarin een aan-
tal controles, eventuele correcties en soms “impositie” 
automatisch uitgevoerd worden.

Er zijn twee belangrijke RIP-systemen die in de grafi-
sche omgeving gebruikt worden:

- de PostScript RIP, gebaseerd op de paginabeschrij-
vingstaal “PostScript” (uitgevonden door Adobe). 
(zie ook: http://www.adobe.com/products/postscript/
upgrade.html.
- de Adobe (PDF) Print Engine, die alle recente technie-
ken voor opmaak en kleurtoepassingen ondersteunt.
(zie ook: http://www.adobe.com/be_en/products/pdf-
printengine.html)

Er bestaan ook RGB-RIPs, die dan enkel dienen om 
meerdere pagina’s samen te brengen op één drukvel, 
deze RIPs worden vaak gebruikt bij grootformaat prin-
ters.

http://www.adobe.com/products/postscript/upgrade.html
http://www.adobe.com/products/postscript/upgrade.html
http://www.adobe.com/be_en/products/pdfprintengine.html
http://www.adobe.com/be_en/products/pdfprintengine.html
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23. Kan ik CMYK-kleuren 
betrouwbaar op een (RGB) 
beeldscherm beoordelen?

Ja, dat kan met een hoge mate van betrouwbaarheid, 
maar onder strikte voorwaarden.

23.1. Welk beeldscherm is geschikt?

In principe is elk beeldscherm bruikbaar, omdat de 
meeste CMYK-kleurruimten grotendeels binnen de 
sRGB-kleurruimte vallen.

Maar zoals gezien in het onderdeel RGB, verlies je vaak 
belangrijke kleurinformatie in de sRGB-kleurruimte, in 
dit geval in het cyaan-groene gebied. 
De ontbrekende kleuren worden dan “benaderd”
Daarom is deze minder aangewezen.

Het allerbelangrijkste is dat het beeldscherm een zeer 
groot kleurbereik heeft, bijna of volledig Adobe RGB.
In dat geval zal het ook de volledige Coated Fogra 39 
kleurruimte onvervormd kunnen weergeven.

Een tweede belangrijke kwaliteitsfactor is de maximale 
kijkhoek van het scherm.
Bij goedkope (en ook laptop-) beeldschermen kan de 
minste verplaatsing van het scherm of de gebruiker 
een heel ander contrast veroorzaken.

Tegenwoordig zijn de IPS-beeldschermen, die een zeer 
grote kijkhoek hebben, zeer betaalbaar geworden.
Maar let op! Het is niet omdat je een IPS-scherm hebt, 
dat je een goed scherm hebt!

Vanaf de prijsklasse €550,- en hoger zijn er meerdere 
schermen te vinden die zeer geschikt zijn voor (foto)
grafisch werk.
Op dit ogenblik zijn vooral Eizo en Nec de toonaange-
vende merken.

23.2. Moet elk beeldscherm gekalibreerd 
worden?

Ja, uiteraard. Zelfs indien het beeldscherm in de fabriek 
gekalibreerd werd, kan het nodig zijn om het opnieuw 
te kalibreren om één of meer van de volgende redenen:
- afwijkingen in de videokaart van de computer
- afwijkingen in het beeldscherm
- slijtage van de lichtbronnen in het beeldscherm
- noodzaak van een andere standaard

Wat betekent “Kalibreren” bij een beeldscherm?

Kalibreren betekent dat je het scherm in een
- neutrale
- herhaalbare
- gecontroleerde toestand brengt.
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Neutraal: de kleuren mogen geen “zweem” vertonen, 
dat is vooral te zien in de grijstinten.

Herhaalbaar: de kleuren moeten altijd op dezelfde ma-
nier getoond worden.
Ook na elke kalibratie moeten de kleuren onveranderd 
weergegeven worden

Gecontroleerd: de kleuren moeten op het beeldscherm 
weergegeven worden zoals ze later zullen (af )gedrukt 
worden, wanneer de afdruk onder een bepaalde, ge-
standaardiseerde lichtbron beoordeeld wordt.

23.3. Kan ik een beeldscherm “op het 
zicht” kalibreren?

Uiteraard niet, ook al voorzien Apple en Windows in 
software om je scherm visueel te kalibreren, je zal min-
stens aan één van de drie voorwaarden niet kunnen 
voldoen:

- neutraal: elke gebruiker ziet kleuren anders en is bij-
gevolg niet “onbevooroordeeld”.

- herhaalbaar: je zicht kan per dag verschillen

- gecontroleerd: je kan op het zicht geen twee din-
gen met elkaar vergelijken, RGB-kleuren geven licht, 
CMYK-kleuren reflecteren licht. Enkel metingen kun-
nen uitsluitsel geven of het resultaat overeenkomt.

Je kan dus alleen met behulp van speciale hardware je 
monitor betrouwbaar kalibreren.

23.4. Welke hardware gebruik ik om het 
beeldscherm te kalibreren.

Voor de “gewone” gebruiker volstaat een eenvoudige 
colorimeter, een apparaat dat het uitgestraalde licht 
meet en analyseert en dat via de bijhorende software 
de curves in de videokaart of het scherm zelf aanpast 
zodat de kleuren neutraal worden weergegeven.

Na afloop van de kalibratie genereert de software ook 
een kleurprofiel van de gekalibreerde monitor, dit pro-
fiel wordt door het besturingssyteem gebruikt om de 
kleuren op de juiste manier naar het beeldscherm te 
vertalen. 
Alle software die kleurbeheer ondersteunt maakt auto-
matisch gebruik van dat schermprofiel.

Een colorimeter kan kleine fluctuaties vertonen, waar-
door deze in kritische omgevingen niet altijd geschikt 
is

Op dit ogenblik zijn de i1 Display Pro van XRIte en de 
Spyder Elite 4 van Datacolor de meest gebruikte colo-
rimeters.
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De i1 Display Pro biedt het meeste flexibiliteit voor zo-
wel de beginnende als de veeleisende gebruiker, om-
dat de bijhorende software (i1 Profiler) tevens ook voor 
de professionele apparaten dient en je de mogelijkheid 
biedt om niet alleen de sterkte maar ook de kleur van je 
beoordelingslicht te meten.

Voor de professionele gebruiker is de Fotospectrome-
ter beter geschikt, omwille van zijn nauwkeurigheid en 
stabiliteit.
Een fotospectrometer kan zowel uitgestraald als gere-
flecteerd licht meten.

Dat licht wordt dan ontleed in zijn samenstellende 
golflengten.
Een reeks standaardkleuren wordt opgemeten en aan 
de hand van deze metingen worden de curven in de 
videokaart (of het beeldscherm) aangepast zodat de 
kleuren op het beeldscherm neutraal weergegeven 
worden.

Na afloop van de kalibratie genereert de software ook 
een kleurprofiel van de gekalibreerde monitor, dit pro-
fiel wordt door het besturingssyteem gebruikt om de 
kleuren op de juiste manier naar het beeldscherm te 
vertalen. 
Alle software die kleurbeheer ondersteunt maakt auto-
matisch gebruik van dat schermprofiel.

Op dit ogenblik is de i1 Pro 2 van XRite de meest ge-
bruikte fotospectrometer voor de grafische markt, 
sommige gebruikers geven de voorkeur aan Barbieri.

De i1 Pro 2 wordt soms ook als OEM apparaat meegele-
verd bij RIP’s, bijvoorbeeld de EFI 2000.
In dat geval zijn sommige functies van het apparaat 
uitgeschakeld.

Sommige beeldschermen van de hogere prijsklasse 
hebben een ingebouwde kalibrator die enkel werkt 
met de merkeigen kalibratiesoftware

Er bestaan ook beeldschermen die je met een extern 
apparaat moet kalibreren, maar die een ingebouwd 
meettoestel bevatten dat op gezette tijden het beeld-
scherm controleert en evntueel terug “lineariseert”, 
zonder dat de hele kalibratieprocedure moet overge-
daan worden.

Neutraal: de kleuren mogen geen “zweem” vertonen, 
dat is vooral te zien in de grijstinten.

Herhaalbaar: de kleuren moeten altijd op dezelfde ma-
nier getoond worden.
Ook na elke kalibratie moeten de kleuren onveranderd 
weergegeven worden

Gecontroleerd: de kleuren moeten op het beeldscherm 
weergegeven worden zoals ze later zullen (af )gedrukt 
worden, wanneer de afdruk onder een bepaalde, ge-
standaardiseerde lichtbron beoordeeld wordt.

23.3. Kan ik een beeldscherm “op het 
zicht” kalibreren?

Uiteraard niet, ook al voorzien Apple en Windows in 
software om je scherm visueel te kalibreren, je zal min-
stens aan één van de drie voorwaarden niet kunnen 
voldoen:

- neutraal: elke gebruiker ziet kleuren anders en is bij-
gevolg niet “onbevooroordeeld”.

- herhaalbaar: je zicht kan per dag verschillen

- gecontroleerd: je kan op het zicht geen twee din-
gen met elkaar vergelijken, RGB-kleuren geven licht, 
CMYK-kleuren reflecteren licht. Enkel metingen kun-
nen uitsluitsel geven of het resultaat overeenkomt.

Je kan dus alleen met behulp van speciale hardware je 
monitor betrouwbaar kalibreren.

23.4. Welke hardware gebruik ik om het 
beeldscherm te kalibreren.

Voor de “gewone” gebruiker volstaat een eenvoudige 
colorimeter, een apparaat dat het uitgestraalde licht 
meet en analyseert en dat via de bijhorende software 
de curves in de videokaart of het scherm zelf aanpast 
zodat de kleuren neutraal worden weergegeven.

Na afloop van de kalibratie genereert de software ook 
een kleurprofiel van de gekalibreerde monitor, dit pro-
fiel wordt door het besturingssyteem gebruikt om de 
kleuren op de juiste manier naar het beeldscherm te 
vertalen. 
Alle software die kleurbeheer ondersteunt maakt auto-
matisch gebruik van dat schermprofiel.

Een colorimeter kan kleine fluctuaties vertonen, waar-
door deze in kritische omgevingen niet altijd geschikt 
is

Op dit ogenblik zijn de i1 Display Pro van XRIte en de 
Spyder Elite 4 van Datacolor de meest gebruikte colo-
rimeters.
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23.5. Welke parameters moet ik gebruiken 
om mijn beeldscherm te kalibreren?

Dat hangt vooral af van het soort werk dat je gaat doen.

23.5.1. Je levert extern aan

In dat geval spreek je af met de uiteindelijke eindge-
bruiker welke norm die gebruikt, zodat beiden zeker 
zijn dat ze de kleuren op dezelfde manier beoordelen.

Voor drukwerkaanlevering zijn er momenteel meerde-
re normen in gebruik:

Witpunt: 5000K (D50)
gamma 2,2 (Mac en Windows!)
Luminantie 80cd/m2 (Candela per vierkante meter).

Dit is de oude norm die grotendeels overeenkomt 
met de waarneming van drukwerk onder een “genor-
meerde” lichtbron van 5000 Kelvin (vergelijkbaar met 
gemiddeld daglicht op het middaguur in de zomer, op 
het noordelijk halfrond).

Bij de (nieuwere) ISO-norm 3664 conditie 2 wordt ge-
bruik gemaakt van een luminantie van 160 cd/m2.
(zie ook: http://www.gtilite.com/pdf/ISO3664%20Stan-
dard.pdf ).

Sommige bedrijven geven de voorkeur aan een wit-
punt van 5500 K.

23.5.2. Je werkt alleen intern af.

In dat geval kan je uiteraard gebruik maken van de be-
staande normen, zodat eventuele communicatie met 
de klanten niet tot verwarring leidt.

Maar je kan ook je eigen werkomgeving als norm ge-
bruiken.

Om te beginnen moet je beschikken over een lichtbron 
die het daglicht zo goed mogelijk benadert.
Natuurlijk daglicht is moeilijk te gebruiken, omdat dit 
voortdurend van uitzicht verandert en de sterkte vari-
eert naargelang het tijdstip en het seizoen.

De enige “volwaardige” genormeerde lichtbron op dit 
ogenblik is “Just Normlicht”, geleverd als losse TL-lam-
pen voor de T8 armaturen, of als geïntegreerde licht-
bron in een beoordelingskast, waarin je de afdruk na-
derhand zal evalueren.

Deze lichtbron werd spectraal gecorrigeerd zodat ze 
de kleurtemperatuur 5000 Kelvin zo perfect mogelijk 
benadert en ze een praktisch continu spectrum geeft. 

Haar CRI (Color Rendering Index) is 98%, dat betekent 
dat 98% van de kleuren neutraal worden weergegeven 

http://www.gtilite.com/pdf/ISO3664%20Standard.pdf
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en er dus geen dominante in het licht zit.
(Bij een gewone TL- of spaarlamp is dat 80% of minder 
- je kan dat vaak herkennen aan het nummer dat op de 
lamp gedrukt staat: 840 = 80% CRI en 4000 K).

Wanneer de aanschaf van een beoordelingskast (light-
booth) budgettair niet haalbaar is, volstaat het vaak om 
een kleine ruimte af te separeren (best in de buurt van 
het beeldscherm) waarbinnen geen ander licht dan het 
normlicht kan binnendringen.

Normlicht dat op het beeldscherm valt kan geen 
kwaad, ander licht leidt vaak tot verkeerde kleurwaar-
neming en bijgevolg onnodige kleurcorrecties.

Als de software van je kalibratie-apparatuur het toe-
staat kan je de kleur van je lichtbron effectief meten en  
het witpunt van je beeldscherm daarop afstemmen via 
de kalibratie.
Hierbij is niet het “omgevingslicht” belangrijk, maar wel 
het licht op de afstand en de plaats waar je de uiteinde-
lijke afdruk zal beoordelen en vergelijken;

Heb je een beoordelingskast, dan kan je bijvoorbeeld 
met de software i1 Profiler de kleur van het licht in de 
beoordelingskast meten, maar je kan ook het papier-
wit onder die lichtbron meten en die meting als wit-
punt voor de beeldschermkalibratie gebruiken (paper 
in booth). In dat laatste geval wordt er uiteraard veron-
dersteld dat je steeds op hetzelfde papier afdrukt.

23.5.3. Hoe weet ik dat de kalibratie goed is?

In de meeste kalibratiesoftware zit een functie om de 
kalibratie te evalueren, waarbij soms ook de mogelijk-
heid zit om te vergelijken met industriestandaarden.
(zie ook: http://menccolor.be/schermkalibratie.html)

Hoe dan ook is de bedoeling van de schermkalibratie 
dat je voorspelbaarheid creërt.
De beste controle is in dit geval dan ook: een afdruk 
maken van een referentiebeeld (op voorwaarde dat die 
afdruk op de juiste manier werd gemaakt!), deze afdruk 
onder de beoordelingslichtbron (kort bij het scherm) 
plaatsen en visueel vergelijken.

Indien de afdruk sterk lijkt op wat je op het scherm ziet, 
is de kalibratie geslaagd.

Zie ook: http://menccolor.be/schermkalibratie.html

http://menccolor.be/schermkalibratie.html
http://menccolor.be/schermkalibratie.html
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24. Hoe werkt linearisatie van een 
printer?

24.1. Kan ik een RGB-printer lineariseren?

Neen, eigenlijk niet.
Er zijn wel een paar zaken waar je zeker moet op letten:

- Zijn alle spuitmondjes van de printer open (nozzles)? 
Komt de inkt goed door?

Je kan bij dit soort printers een testpatroon afdrukken, 
waarbij lijntjes ter dikte van één nozzle worden afge-
drukt voor elke kleur.

Wanneer één van deze lijntjes onderbroken is, bete-
kent dit dat één van de nozzles verstopt of vervuild is.
Meestal helpt het dan om een reinigingscyclus uit te 
voeren, dat kan afhankelijk van de printer voor één 
kleur of voor alle kleuren.

Als na de reiniging nog lijntjes ontbreken, dan is waar-
schijnlijk de printkop (indien van toepassing) defect en 
moet deze vervangen worden.

- Zit er voldoende inkt in de inktreservoirs?

De meeste moderne printers bevatten tegenwoordig 
speciale chips die het printen stoppen of beletten in-
dien er niet meer voldoende inkt is.
Bij oudere printers kan het gebeuren dat midden in de 
afdruk één inktreservoir leeg is en de betreffende kleur 
minder en minder wordt afgedrukt, tot ze helemaal 
ontbreekt.

- Gebruik je de originele merkinkt van de printer, of ge-
bruik je namaakinkt?

In de dagelijkse praktijk blijkt nog steeds dat na-
maakinkten heel vaak niet stabiel printen, dat wil zeg-
gen dat ze niet met steeds dezelfde hoeveelheid uit de 
printkop komen, hierdoor is betrouwbaar en voorspel-
baar kleurenafdrukken maken quasi onmogelijk.
Sommige namaakinkten kunnen ook na verloop van 
tijd de spuitmondjes verstoppen.

- Heb je de juiste papierinstelling gebruikt.

Bij RGB-printers zijn de drivers zo ingesteld dat bij elke 
papiersoort een bepaalde inkthoeveelheid hoort, zo-
dat de inkt niet gaat uitlopen.
Als je niet de juiste papiersoort instelt in de printerdri-
ver, of de best overeenkomende instelling gebruikt, 
kan de inkt druppels vormen, uitlopen of slecht dro-
gen.
Ppaierfabrikanten geven meestal aan welke instelling 
je op welke printer moet gebruiken om een zo goed 
mogelijk resultaat te halen.
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24.2. Kan ik een CMYK-printer linearise-
ren?

Ja, als je printer aangestuurd wordt met een RIP, dan zit 
er in die software een linearisatieprocedure.

(zie ook: http://w3.efi.com/services/fiery-wide-for-
mat-services/~/media/Files/EFI/COM/Services/Prin-
ter-linearization_070813.pdf)

Linearisatie heeft de volgende doelstellingen:

- de inktafgave instellen per papiersoort
- de inktafgave stabiliseren
- de verschillende percentages bijstellen, zodat de cur-
ve terug lineair wordt
- de maximale inktdekking voor het gekozen drukpro-
cédé instellen.

Indien de RIP geen linearisatiemodule heeft, kan je 
deze procedure ook extern uitvoeren, bijvoorbeeld via 
de software i1 Profiler.

Dankzij de linearisatie is het niet noodzakelijk om tel-
kens een nieuw kleurprofiel te maken van het medium 
waarop je gaat printen.

Met de linearisatie breng je de printer terug in de staat 
waarin hij zich bevond op het ogenblik dat het profiel 
gemaakt werd, dit enkel in geval er kleine schommelin-
gen in de printer voorkomen.

24.3. Dit zijn de verschillende stappen van 
de linearisatie:

- de maximale inktdekking per kleur (ook wel de den-
siteit) voor die bepaalde papiersoort wordt bepaald, 
deze mogelijkheid is niet op alle printers beschikbaar. 
Meestal wordt de maximale inktdekking per kleur op-
gemeten aan de hand van een speciaal daarvoor ge-
maakte testkaart.
Het doel hiervan is om per drukkleur de kleur zo zuiver 
mogelijke te houden.
Te lage densiteiten geven zwakke kleuren en een klei-
ner kleurbereik; te hoge densiteiten zorgen ervoor dat 
de kleur vervuild raakt (geel neigt naar oranje) en bij 
procédés met natte inkt zou de inkt niet snel genoeg 
meer drogen (bijvoorbeeld bij offset).

- de bijstelcurven worden opgemeten. 
Aan de hand van een tweede testkaart worden de ver-
schillende inktpercentages per kleur afgedrukt en dan 
opgemeten. 
Een bijstelcurve zorgt ervoor dat elk percentage over-
eenkomt met de gevraagde waarde, dus de 50% tint 
die naar de printer gestuurd wordt moet ook 50% op 
de afdruk opleveren.
Vooral bij drukprocédés met natte inkten kan er punt-
verbreding optreden door verschillende factoren, 

http://w3.efi.com/services/fiery-wide-format-services/~/media/Files/EFI/COM/Services/Printer-linearization_070813.pdf
http://w3.efi.com/services/fiery-wide-format-services/~/media/Files/EFI/COM/Services/Printer-linearization_070813.pdf
http://w3.efi.com/services/fiery-wide-format-services/~/media/Files/EFI/COM/Services/Printer-linearization_070813.pdf
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waaronder het opslorpend vermogen van het papier 
waarop gedrukt wordt.

Tegenwoordig kan je die bijstelcurve automatisch ge-
nereren aan de hand van de meting, maar soms moet 
je de waarden handmatig invoeren. In dat geval heb 
je een densitometer nodig die rasterpercentages kan 
meten.

- de totale maximale inktdekking wordt opgemeten.
De totale inktdekking wil zeggen: de maximale raster-
waarde van elke kleur samengeteld.
100% Y + 100% M + 100% C + 100% K = 400%

Ook hiervoor bestaat er een speciale testkaart, waarop 
de totale inktdekking in verschillende stappen wordt 
verhoogd.

Vooral bij drukprocédés met natte inkten is dit een 
belangrijke stap, de totale inktdekking hangt voorna-
melijk af van het opslorpend vermogen van het papier 
waarop gedrukt wordt.
Bij matte, niet gestreken papieren kan de inkt gaan uit-
vloeien en het papier verzadigen, zodat de inkt minder 
snel droogt.
BIj glanzende papieren kan de inkt gaan uitlopen of 
gaan samentrekken in druppels of randen. Inkt die niet 
snel genoeg droogt kan door de inktkoppen meegeno-
men worden en zo de koppen vervuilen, zelfs verstop-
pen, of strepen en vegen veroorzaken op de afdruk.

Enkele typische waarden van maximale inktdekking 
zijn:
- offset op vellen: 260% op ongestreken papier, tot 
340% op gestreken papier
- inkjet: 260% op gewoon papier, 360% op glanzend 
fotopapier
- solvent inktjet: 240% - 340% afhankelijk van de drager
- droge toner: 400%, het procédé kan het aan, maar dat 
wil niet zeggen dat die waarde ook effectief gebruikt 
wordt, wanneer je via een CMYK-profiel print, dan zal 
de totale maximale inktdekking meestal rond de 300% 
- 340% liggen, afhankelijk van het gekozen profiel.

- aan de hand van al de voorgaande metingen wordt 
een linearisatiebestand gemaakt. Dat linearisatiebe-
stand bevat dus eigenlijk de karakteristieken van de 
gekozen papiersoort.

Bij RGB-gestuurde printers kan je al deze stappen niet 
uitvoeren, maar door de juiste papierkwaliteit te kiezen 
wordt deze linearisatie automatisch geactiveerd in de 
printerdriver.

Om nu een juiste kleurweergave te verzekeren moet er 
ook nog een kleurprofiel gemaakt worden van de ge-
kozen papiersoort of drager.
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25. Kan ik zelf een kleurenprofiel 
maken?

Ja, je kan dat op voorwaarde dat  je de juiste software 
en hardware hebt:

- voor een printerprofiel (of drukpersprofiel) heb je een 
fotospectrometer nodig, bijvoorbeeld de ColorMunki 
Photo (voor amateurtoepassingen) of de i1 Pro 2 in 
combinatie met i1 Profiler (voor professionele en com-
merciële toepassingen) 
Er bestaan oog nog andere merken hoewel de markt 
de laatste jaren erg gekrompen is.

(Nota: een apparaat zoals de Efi 2000 is eigenlijk de XRi-
te i1 Pro 2 met aangepaste functionaliteit en logo. Je 
kan dat apparaat dan ook enkel gebruiken in combina-
tie met de Fiery software en niet met i1 Profiler).

25.1. Hoe wordt een profiel gemaakt?

25.1.1. Beeldschermen.

- bij beeldschermen worden een aantal vastgelegde 
kleurtinten op het scherm geprojecteerd,  meestal een 
aantal helderheden van Rood, Groen en Blauw, met 
een aantal grijstinten en bij bepaalde software de kleu-
ren van de ColorChecker kaart (i1) zonder deze kleur-
tinten via een profiel om te rekenen.
Van al deze kleurtinten zijn de LAB-waarden gekend.

De colorimeter of fotospectrometer vangt de kleur op 
en analyseert ze in haar samenstellende golflengten.

Dan wordt geanaliseerd of de betreffende kleur door 
dat beeldscherm kan gereproduceerd worden en zo ja 
met welke RGB-samenstelling dat gebeurt.

Uit deze metingen wordt dan een tabel opgesteld (of 
een matrix) die in een ICC-profiel wordt opgeslagen.

25.1.2. Printers.

- bij RGB-printers worden een groot aantal vastgelegde 
RGB-kleurvlakjes afgedrukt, de Lab-waarden van deze 
kleurvlakjes zijn gekend.
De testkaart met kleurvlakjes krijgt geen bronprofiel 
mee, zodat de kleuren zo zuiver mogelijk naar de prin-
ter gestuurd worden.
Bij het afdrukken wordt er ook geen profiel toegepast, 
zodat de kleuren zonder aanpassing afgedrukt worden.
Wel wordt in de printerdriver de juiste (of best overeen-
komende) papiersoort geselecteerd, zodat de lineari-
satie in de printerdriver geactiveerd wordt.
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Als de afdruk droog en gestabiliseerd is, wordt met be-
hulp van een fotospectrometer opgemeten of de prin-
ter de verschillende waarden kan reproduceren en wat 
de precieze inktsamenstelling (eigenlijk CMYK dus) is.

Ook hiervan wordt dan een tabel (of matrix) opgesteld 
die in een ICC-profiel wordt opgeslagen.

Bij CMYK-gestuurde printers wordt een gelijkaardige 
testkaart, maar dan met CMYK kleurvlakken afgedrukt.
Ook hier zijn de LAB-waarden van de kleurvlakken ge-
kend.

De testkaart bevat ook geen bronprofiel, zodat de kleu-
ren zo zuiver mogelijk naar de printer gestuurd worden.

De kleuren worden via de linearisatie-informatie om-
gezet naar drukbare kleuren voor de gekozen papier-
soort en worden dan zonder enige aanpassing, dus 
zonder simulatieprofiel of uitvoerprofiel op het papier 
afgedrukt

Als de afdruk droog en gestabiliseerd is, wordt met be-
hulp van een fotospectrometer opgemeten of de prin-
ter de verschillende waarden kan reproduceren en wat 
de precieze inktsamenstelling in CMYK (of CMYKcm of 
CMYKN) is.

Ook hier wordt dan een tabel (of matrix) opgesteld die 
in een ICC-profiel wordt opgeslagen.

Bij drukprocédés die onstabiel zijn (bijvoorbeeld: dro-
ge toner), worden vaak meerdere testkaarten afge-
drukt en opgemeten.
Daarna wordt een gemiddelde gemaakt van alle metin-
gen en daarvan wordt een profiel gegenereerd.
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26. Is er een verschil tussen een 
RGB-profiel en een CMYK-profiel op 
dezelfde printer gemaakt?

Ja.

BIj een RGB-profiel wordt meestal het grootst mogelij-
ke kleurbereik van de printer benut.

Bij een CMYK-profiel wordt er vaak al ingegrepen in het 
kleurbereik door de maximale inktdekking aan te pas-
sen.

De beste manier om deze vergelijking te kunnen ma-
ken is: hetzelfde beeld (of dezelfde opmaak) met origi-
nele RGB-kleuren (dus niet geconverteerd naar CMYK!)  
op twee manieren naar de printer te sturen:

- eenmaal zonder via de RIP te gaan, ofwel zonder een 
CMYK-simulatieprofiel in de workflow te gebruiken.

- eenmaal door via de RIP te printen, of door een 
CMYK-simulatieprofiel in de workflow te gebruiken

Het is mogelijk dat de afwijking miniem is, dat hangt 
voor een groot stuk van de beeldinhoud af, maar er zal 
verschil merkbaar zijn 
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27. Wat is een “simulatieprofiel”.

Wanneer je wil controleren hoe het uiteindelijke resul-
taat van een afdruk zal uitzien, kan je gebruik maken 
van een simulatieprofiel.
Hiermee worden de kleuren van de bron tijdelijk om-
gezet naar de kleurruimte van het uiteindelijke doel, 
en dan verstuurd naar het uitvoerapparaat waarop de 
kleuren gecontroleerd worden, hetzij het beeldscherm, 
hetzij de (proef )printer.

27.1. Softproofing.

Wanneer we een simulatieprofiel gebruiken om op het 
(gekalibreerde) beeldscherm te controleren hoe de 
kleuren op de afdruk zullen uitkomen, spreken we over 
“softproofing” - een softwarematige drukproef als het 
ware.

Voor softproofing kunnen alle uitvoerprofielen ge-
bruikt worden, je kan bijvoorbeeld kijken hoe je af-
druk in een fotolabo zal uitzien (op voorwaarde dat 
het labo voor geschikte profielen zorgt, uiteraard), je 
kan controleren hoe je inkjet of laserprinter het beeld 
zal afdrukken, je kan controleren hoe het uiteindelijk 
gedrukte resultaat er zal uitzien (of althans een goeie 
benadering ervan).

27.2. Hardproofing.

Bij hardproofing zet je de kleuren naar het simulatie-
profiel om, voor je ze effectief naar de printer stuurt.

In dat geval boots je het gedrag van het uiteindelijke 
uitvoerapparaat na op een ander apparaat, zoals een 
inkjet- of laserprinter.

Ook hier kan je alle mogelijke uitvoerprofielen gebrui-
ken om een “drukproef” te maken op je eigen printer.

Voorwaarde voor een “betrouwbare” proef is wel dat 
de kleurruimte van het proefapparaat (de printer dus) 
groter is dan de kleurruimte van het uiteindelijke uit-
voerapparaat (de drukpers of digitale drukpers), omdat 
er anders kleuren kunnen verloren gaan.

27.3. Afdrukken.

BIj afdrukken via een RIP is het gangbaar dat er een si-
mulatieprofiel in de workflow wordt tussengevoegd.

Dat heeft als voordeel dat je op een digitale drukpers 
analoog drukwerk kan nabootsen, dat is vooral interes-
sant als klanten met reeds eerder analoog gedrukt ma-
teriaal vragen om exact hetzelfde te bekomen op een 
digitale drukpers.

Zonder softproofing
De originele kleuren worden naar het beeldscherm 

en dan naar de printer gestuurd - het eindresultaat is onvoorspelbaar

Met softproofing
De originele kleuren worden tijdelijk omgezet naar de doelkleuren 
via het simulatieprofiel en dan naar het beeldscherm gestuurd
het eindresultaat wordt voorspelbaar

bronprofiel

bronprofiel

monitorprofiel

doelprofiel
= simulatieprofiel

doel

doelprofiel

monitorprofiel
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Anderzijds kan je via deze methode ook afdrukken ma-
ken die voldoen aan de ISO of FOGRA normen.

27.4. Wat is het beste? Afdrukken met of 
zonder simulatieprofiel?

Dit is een keuze die je zelf moet maken.

Wanneer je het maximale kleurbereik van je printer wil 
benutten en het digitale origineel van je klant zo goed 
mogelijk wil benaderen, dan kan je best afdrukken zon-
der simulatieprofiel.

De workflow ziet er dan als volgt uit:

bronprofiel -> uitvoerprofiel

Vraagt de klant uitdrukkelijk om analoog drukwerk na 
te bootsen, of wil je op verschillende printers een zo 
goed mogelijk gelijkend resultaat, dan kan je best af-
drukken met simulatieprofiel.

De workflow ziet er dan als volgt uit:

bronprofiel -> simulatieprofiel -> uitvoerprofiel.

De klant moet er dan genoegen mee nemen dat het 
gedrukte resultaat in meer of mindere mate kan afwij-
ken van het digitale origineel.

Zonder hardproofing
De originele kleuren worden naar het beeldscherm 
en dan naar de printer gestuurd - het maximale kleurbereik van de printer 
wordt benut

Met hardproofing
De originele kleuren worden tijdelijk omgezet naar de doelkleuren 
via het simulatieprofiel en dan naar de printer gestuurd
het kleurbereik wordt verkleind

bronprofiel

bronprofiel

monitorprofiel

simulatieprofiel doel

doelprofiel

monitorprofiel
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28. Wat is een “rendering intent”?

Bij het maken van kleurprofielen worden steeds een 
aantal “rendering intents”, of kleuromzettingswijzen in 
het profiel opgeslagen.

Dit zijn de meest gebruikte:

28.1. Perceptueel.

De kleuren van de bronruimte worden omgerekend 
naar de doelruimte, met behoud van hun onderlinge 
“visuele” afstand. De kleuren die buiten het kleurbereik 
van de doelruimte vallen, worden “gecomprimeerd”, 
samengedrukt, tot ze wel binnen de doelkleurruimte 
vallen.

Lange tijd werd dit als de aangewezen omzetting be-
schouwd voor fotografische beelden.

Voordelen zijn:

- als er kleuren buiten het kleurbereik van de doelruim-
te vallen (oververzadigde kleuren), dan worden deze 
met behoud van hun onderlinge “afstand” zo omge-
rekend dat ze binnen de kleurruimte vallen, er zal dus 
nog steeds onderscheid zijn tussen de verschillende 
tinten en bijgevolg geen detailverlies of banding op-
treden.

Nadelen zijn: 

- het contrast en de helderheid van het beeld kunnen 
sterk afwijken van het origineel, vooral bij zeer grote 
bronkleurruimten zoals Prophoto RGB.

- ALLE kleuren kunnen worden herberekend, ook de 
kleuren die in beide kleurruimten kunnen gereprodu-
ceerd worden, hierdoor kan de verzadiging voor alle 
kleuren veranderen en kan er een kleurafwijking otre-
den.
De kwaliteit van de perceptuele omzetting hangt af 
van de maker van het profiel en de kleurcompressie.

- bij de meeste RGB-printers is het kleurbereik zodanig 
groot dat er zelden nog kleuren van een origineel digi-
taal beeld buiten het kleurbereik vallen, behalve wan-
neer de fotograaf zijn beelden zonder kennis van zaken 
heeft bewerkt en de verzadiding (saturatie) sterk heeft 
opgedreven.

Perceptueel
De kleuren die buiten het kleurbereik van het doel vallen,

worden “gecomprimeerd, tot ze binnen het doel vallen.
De overige kleuren worden meer of minder gecomprimeerd
naargelang de instellingen van de maker van het profiel.
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28.2. Relatief colorimetrisch (met zwart-
punt compensatie).

Het witpunt (helderste wit) van de bronruimte wordt 
omgerekend naar het witpunt van de doelruimte, 
waardoor de kleuren die binnen het kleurbereik vallen 
hetzelfde uitzicht behouden.

Het zwartpunt (donkerste zwart) wordt ongemoeid ge-
laten. Omdat daarbij detailverlies in de schaduwen kan 
optreden (dichtlopen) wordt de zwartpunt compensa-
tie eraan toegevoegd.

Kleuren die buiten de doelkleurruimte vallen (te lichte 
of oververzadigde kleuren) worden tot tegen de rand 
van de doelkleurruimte gebracht door de verzadiging 
te verminderen, omdat dit voor het menselijk oog de 
minst waarneembare aanpassing is.

Verschil in tint (kleur) merken we meteen.
Verschil in helderheid zullen we ook heel snel merken.
Verschil in verzadiging wordt meestal het minst snel 
opgemerkt.

Een goeie manier om dit fenomeen te testen is de vol-
gende:
- fotografeer een paar fluostiften in RAW
- ontwikkel de RAW-opname via een raw-convertor 
naar Prophoto RGB
-  druk de opname af op een goeie inkjetprinter via 
het geschikte kleurprofiel (zonder simulatieprofiel!), 
met de rendering intent “Relatief colorimetrisch - met 
zwartpunt compensatie”.
- leg de afdruk samen met de originele stiften onder 
een genormeerde lichtbron (bijvoorbeeld Just Norm-
licht) of natuurlijk daglicht.

De toeschouwers zullen de indruk krijgen dat de kleu-
ren op de afdruk overeenkomen met de reële kleuren 
van de fluostiften, ondanks het verschil in verzadiging.

Voordelen zijn:

- het grootst mogelijke kleurbehoud, wat vooral bij kri-
tisch kleurwerk belangrijk is, op voorwaarde dat er zo 
weining mogelijk oververzadigde kleuren in het origi-
neel zitten.

- het omgezette beeld lijkt visueel heel sterk op het ori-
ginele beeld

Nadelen zijn:

 wanneer er (vrij) veel oververzadigde kleuren in het 
beeld aanwezig zijn (wegens het optrekken van de 
verzadiging in de bewerking) kan het verschil tussen 
de verschillende tinten afgevlakt worden, waardoor er 
detailverlies optreedt.

Relatief colorimetrisch
De kleuren die buiten het kleurbereik van het doel vallen,

worden “gedesatureerd, tot ze binnen het doel vallen.
De overige kleuren worden niet aangepast.
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28.3. Absoluut colorimetrisch.

Bij deze omzetting wordt er geen enkele kleur omge-
rekend.

Bovendien wordt het witpunt van de bronruimte nage-
bootst in de doelruimte.

Deze rendering intent is vooral nuttig wanneer je een 
kleinere kleurruimte wil nabootsen in een grotere 
kleurruimte, zoals bij het maken van drukproeven.

28.4. Verzadiging.

Hierbij worden de kleuren zo herberekend dat de ver-
zadiging zoveel mogelijk in verhouding blijft, zodat de 
kleuren “sterk” lijken.
Er kunnen sterke kleurafwijkingen optreden, maar voor 
de toepassingen waar deze intent gebruikt wordt is dat 
minder belangrijk.

Deze omzetting wordt vooral gebruikt voor zakelijke 
toepassingen zoals tabellen en grafieken.

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Color_manage-
ment

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_management
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29. Wat is een device-linked profiel?

Hoewel de beste methode om zoveel mogelijk kleur te 
behouden het omrekenen van het ene profiel naar het 
andere is, kan dat voor sommige mensen problemen 
opleveren, zeker wanneer er getracht wordt analoog 
drukwerk te evenaren.

Bij een omzetting van de ene CMYK-ruimte naar de an-
dere, worden alle kleuren omgerekend, ook de vlakken 
die uit slechts één volle kleur bestaan.
Zo kan het gebeuren dat gele vlakken ineens enkele 
rode punten gaan bevatten.

Anderzijds wordt de zwarte tekst, die zeker bij traditi-
oneel offset enkel uit zwart (K) mag bestaan soms om-
gezet naar samengesteld zwart, wat in sommige druk-
procédés registerproblemen oplevert, maar wat vooral 
de tekst vetter maakt.

Om dit soort problemen te vermijden kan je gebruik 
maken van een “Device-linked” profiel, een profiel dat 
een koppeling maakt tussen twee kleurruimten.

In het device-linked profiel kan je instellen hoe de om-
zetting van de ene ruimte naar de andere moet gebeu-
ren: 
- moeten de basiskleuren “zuiver” blijven? Bijvoorbeeld: 
100% geel in de bron moet ook 100% geel in de doel-
ruimte blijven, zonder “vervuilende” kleur.

- moet het zwart (100% K) “zuiver” blijven, zodat kleine 
zwarte tekst blijft overdrukken en niet wordt samenge-
steld uit de vier basiskleuren?

- moet de zwartplaat altijd op dezelfde manier bere-
kend worden, onafhankelijk van de zwartplaat van de 
bron?

Je kan device-linked profielen maken voor RGB en voor 
CMYK.

Device-linked profielen worden vooral gebruikt om 
analoog drukwerk te imiteren op digitale persen, zodat 
het digitaal gedrukte resultaat zo goed mogelijk over-
eenkomt met het analoog gedrukte voorbeeld, maar 
ook om de verschillen tussen afdrukapparaten onder-
ling te omzeilen.

Je kan voor elk apparaat een device-linked profiel ma-
ken, pas bij het afdrukken worden de kleuren omgezet 
naar het profiel van het gebruikte apparaat. 

Boven: de originele kleur is zuiver
Onder de geconverteerde kleur bevat ook cyaan en magenta

Coated Fogra 39 (rood) vergeleken met het uitvoerprofiel  
van de printer (blauw - binnenste figuur).
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30. Schematisch overzicht van een kleurbeheerde workflow.

Scannen

rip (specifiek)

de kleuren worden door de rip  
naar de juiste cmyk samenstelling  omgezet  

via het specifiek drukpersprofiel

Indit geval kan er best gedrukt worden  
op densiteit en Lab-waarden!

andere pdf (vb: X-3)

alleen gebruiken indien rip  
deze juist kan omzetten!

Web

Softproofing

Softproofing simuleert een ander apparaat,  
bijvoorbeeld de printer, de drukpers... 

en stuurt de “nagebootste” kleuren  
naar het beeldscherm  

in plaats van de originele kleuren

Converteer niet,  
maar sluit het originele profiel in

- Firefox op Mac en Windows
- Safari op Mac en Windows

Converteer naar sRGB en sluit het profiel in:

- alle andere browsers

Converteer wel of niet naar sRGB 
en sluit het profiel niet in:

- alle browsers

rip (algemeen)

de kleuren worden door de rip 
naar de juiste cmyk samenstelling  omgezet  

via het algemeen drukpersprofiel  
(bijvoorbeeld: Fogra). 

In dat geval moet er gedrukt worden  
volgens een norm (bijvoorbeeld: Fogra)!

Converteren naar cmyk  
(early binding)

- converteren naar algemeen cmyk-profiel

- converteren naar specifiek cmyk-profiel

Profiel insluiten niet nodig 
(soms zelfs af te raden)

Let op! Werken met cmyk-waarden  
is GEEN kleurbeheer!  

en garandeert NIET de juiste kleur!

Niet converteren naar cmyk  
(late binding)

Heeft een aantal voordelen:
- lagen kunnen behouden blijven
- filters kunnen gebruikt worden

Profiel insluiten noodzakelijk!

Geconverteerd naar beeldschermprofiel: 
HP LP2475 W (wide gamut)

(= geen softproofing)

Geconverteerd naar printerprofiel: 
R220 - Ilford Classic Pearl

Geconverteerd naar printerprofiel: 
ip4850 - Canon PP101

Geconverteerd naar Coated Fogra 39: 
en dan naar HP LP2475 W (wide gamut)

(=  softproofing)

Geconverteerd naar drukpersprofiel: 
Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)

Geconverteerd naar algemeen drukpersprofiel: 
Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)

opgeslagen als PDF X-1a:2003

PDF X-1 a in Acrobat X
Geconverteerd naar specifiek drukpersprofiel: 

Roland305_Coated_Satin_175lpi

PDF X-1 a in Acrobat X
Geconverteerd naar algemeen drukpersprofiel: 

Iso Coated V2 (ECI)

Originele RAW opname  
met eigen cameraprofiel geconverteerd naar  

Prophoto RGB 
via Adobe Camera Raw 

of Lightroom 
(of andere raw-converter)

De referentiekleuren werden op de modellen gemeten  
met de XRite Eye-One Pro zonder UV filter 

en in Photoshop aangebracht via de Lab-waarden.

Heldere kleuren kunnen grotere afwijkingen vertonen 
indien zij buiten het kleurbereik van het doelprofiel vallen.

 56  -28 32

 68 7 47

 70 -22 -17

 44 54 17

Lab refentiekleuren (gemeten op model)

 56  -28 32  95 123 70  67 22 85 6

 68 8 47  158 145 77  21 34 76 9

 70 -23 -17  133 163 186  61 9 20 0

 44 54 17  125 63 63  20 89 53 11

Lab
Pro 

Photo
RGB

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  95 123 70  67 22 85 5

 68 7 48  158 145 76  21 34 76 9

 70 -22 -17  133 163 186  61 9 20 0

 44 54 17  125 63 63  20 89 53 11

Lab
Pro 

Photo
RGB

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  95 123 70  67 22 85 5

 68 7 48  158 145 76  21 34 76 9

 70 -22 -17  133 163 186  61 9 20 0

 44 54 17  125 63 63  20 89 53 11

Lab
Pro 

Photo
RGB

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  96 124 71  75 28 90 0

 68 7 48  158 145 77  30 40 82 0

 70 -22 -17  133 163 186  65 11 18 0

 44 53 17  125 64 64  35 94 64 0

Lab
Pro 

Photo
RGB

Roland
Coated

Satin

 56 -28 33  95 123 70  62 11 80 20

 68 7 48  158 145 76  14 30 74 17

 70 -22 -17  133 163 186  60 7 19 2

 44 54 17  125 64 64  9 87 47 21

Lab
Pro 

Photo
RGB

ISO
Coated
V2 (ECI)

 56 -28 32  111 184 99  67 22 85 6

 68 8 47  192 178 104  21 34 76 9

 70 -23 -17  127 198 213  61 9 20 0

 44 55 17  209 61 110  20 89 53 10

Lab Fuji
Frontier

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 32  97 147 75  67 22 85 6

 68 8 47  197 160 78  21 34 76 9

 70 -23 -17  102 184 202  61 9 20 0

 44 54 17  184 53 80  20 89 53 11

Lab sRGB
Coated

Fogra 39
CMYK

 56 -28 32  97 147 75  67 22 85 6

 68 8 47  197 160 78  21 34 76 9

 70 -23 -17  102 184 202  61 9 20 0

 44 54 17  184 53 80  20 89 53 11

Lab sRGB
Coated

Fogra 39
CMYK

 56 -28 32  113 146 81  67 22 85 6

 68 8 47  186 158 84  21 34 76 9

 70 -22 -17  131 182 200  61 9 20 0

 44 54 17  159 56 80  20 89 53 11

Lab
Pro 

Photo
RGB

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  115 143 76  67 22 85 5

 68 7 47  184 159 79  21 34 76 9

 70 -23 -17  134 180 200  61 9 20 0

 44 54 17  155 68 80  20 89 53 11

Lab
HP

LP2475
wide gamut

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 32  150 214 115  67 22 85 6

 68 8 47  221 201 123  21 33 76 9

 70 -23 -17  166 234 229  61 9 20 0

 44 54 17  218 90 161  20 89 53 11

Lab
R220
Ilford

ClassPearl

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 32  130 192 83  68 22 84 5

 68 8 48  197 166 97  21 34 76 9

 70 -23 -17  159 226 214  60 8 20 0

 44 54 17  195 32 128  20 88 54 11

Lab ip4850
PP101

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  115 143 76  67 22 85 6

 68 8 48  184 159 78  21 33 77 9

 70 -22 -17  134 180 200  61 9 20 0

 44 54 17  155 68 81  20 89 53 11

Lab
HP

LP2475
wide gamut

Coated
Fogra 39

CMYK

Prophoto RGB
Geconverteerd naar specifiek laboprofiel: 

Fuji Frontier (no conversion)

Prophoto RGB
Geconverteerd naar sRGB

Prophoto RGB
Geconverteerd naar sRGB

Prophoto RGB
Geconverteerd naar Adobe RGB

Originele opname  
in sRGB

Omdat niet alle kleuren van het onderwerp bin-
nen de kleurruimte vallen (zie rechterkant 3D mo-
del) zullen een aantal kleuren afgezwakt worden 

(gedesatureerd).
Omdat de sRGB kleurruimte vrij klein is zullen de 

meeste kleuren sterk verzadigd lijken.
Er is weinig correctieruimte binnen sRGB.

Originele opname  
in AdobeRGB

Omdat meer kleuren van het onderwerp binnen 
de kleurruimte vallen (zie rechterkant 3D model)  

zullen er minder kleuren afgezwakt worden  
(gedesatureerd).

Omdat de Adobe RGB kleurruimte iets groter is 
zullen de meeste kleuren minder verzadigd lijken.
Er is iets meer correctieruimte binnen AdobeRGB.

Originele opname in RAW 
zonder cameraprofiel

geopend in Prophoto RGB

Omdat alle kleuren van het onderwerp binnen de 
kleurruimte vallen (zie 3D model) zullen er geen 

kleuren afgezwakt worden (gedesatureerd).
Omdat de ProphotoRGB kleurruimte iets heel 

groot is zullen de meeste kleuren  
minder verzadigd lijken.

Er is veel correctieruimte binnen ProphotoRGB.

srgb geeft veel kleurverlies  
en sterk verzadigde kleuren

adobe rgb geeft minder kleurverlies  
en minder verzadigde kleuren

raw -> prophoto RGB geeft  
het minste kleurverlies

raw -> cameraprofiel geeft  
het minste kleurverlies en de juiste kleuren

Opname met digitale camera Beeldscherm Afdrukken (inkjet, laser, solvent, grootformaat)

Exporteren of opslaan als PDF
(voor druk of digitale druk)

Acrobat Pro
of Pitstop Pro

Kleurnummers omzetten!

Kleurnummers omzetten!

Bij kleurnummers behouden 
blijft de cmyk-samenstelling behouden 

maar veranderen de kleuren van uitzicht!
Cmyk-zwart moet wèl behouden worden!

Kleurnummers behouden!

prepress workflow of rip en plaatbelichter

geen profiel (niet-gekalibreerd) geeft  
overdreven verzadigde kleuren  

vooral bij wide-gamut schermen

srgb geeft kleurverlies  
en sterk verzadigde kleuren

adobe rgb geeft minder kleurverlies  
en minder verzadigde kleuren

een schermprofiel geeft de specifieke situatie  
van het beeldscherm weer  

wanneer het gekalibreerd is volgens:
- een algemene norm (D50, D55, D65)

- de specifieke werkruimte (beoordelingslicht)
geeft het het minste kleurverlies  

en de juiste kleuren

rechtstreeks vanuit software

specifiek printerprofiel wordt in de fotosoftware  
of opmaaksoftware gekozen als uitvoerprofiel

 
In dit geval moet het kleurbeheer in het  

printerstuurprogramma uitgeschakeld worden!

rechtstreeks met kleurbeheer in colorsync

specifiek printerprofiel wordt door colorsync  
gekozen als uitvoerprofiel

rechtstreeks met Windows kleurbeheer

specifiek printerprofiel wordt door Windows  
gekozen als uitvoerprofiel

via een (Postscript)rip (grootformaat printers)

specifiek printerprofiel wordt door de rip  
gekozen als uitvoerprofiel

Indien er geen specifiek printerprofiel  
in de rip beschikbaar is  

zal er geen juiste kleurweergave mogelijk zijn!

pdf X-1a

converteren naar een algemeen cmyk-profiel 
als de kleurinstellingen op  

Europa Prepress 2 of 3 ingesteld staan!
pdf X-1a

converteren naar het specifieke cmyk-profiel 
indien een specifiek drukpersprofiel beschikbaar is

srgb meestal voor webtoepassing,  
maar geen garantie (zie verder)

specifiek printerprofiel voor zelf afdrukken

algemeen drukpersprofiel voor drukwerk  
waarvan het papierprofiel niet gekend is  

en voor digitaal drukken (ook fotoboeken)

specifiek drukpersprofiel voor drukwerk waarvan  
het specifieke papierprofiel wel beschikbaar is

specifiek monitorprofiel  
voor weergave op andere monitorensrgb geeft veel kleurverlies  

en sterk verzadigde kleuren

adobe rgb geeft minder kleurverlies  
en minder verzadigde kleuren

prophoto RGB geeft minder kleurverlies  
en minder verzadigde kleuren

specifiek scannerprofiel geeft  
het minste kleurverlies en de juiste kleuren

Altijd profiel insluiten voor verdere verwerking!

Altijd profiel insluiten voor verdere verwerking!

Fotolabo

converteer naar het specifiek belichterprofiel  
per papiersoort,  

indien afgedrukt op echt fotopapier

behoud het ingesloten profiel 
indien het labo beschikt over 

nieuwe belichtingsapparatuur 
die kleurbeheer ondersteunt

converteer naar sRGB  
indien er geen specifiek belichterprofiel  

beschikbaar is  
en indien afgedrukt op echt fotopapier 

dit geeft geen enkele kleurgarantie!

converteer naar het specifiek printerprofiel  
per drager,  

indien afgedrukt op canvas, pvc enzovoort

converteer naar het specifiek printerprofiel  
voor digitale fotoboeken

om te converteren naar een  
specifiek drukpersprofiel  

moeten de kleurinstellingen aangepast worden!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie! Relatief  

colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Deze werkwijze geeft het minste kleurverlies 
of kleurafwijking

RGB-waarden zijn geen garantie voor een juiste kleurweer-
gave, omdat elk apparaat de kleuren met zijn eigen waar-

den samenstelt!
Daarom is het noodzakelijk om over een specifiek profiel te 
beschikken wanneer de kleuren moeten omgezet worden 

naar een ander apparaat.
Een specifiek profiel is een profiel dat specifiek voor dat ap-
paraat en, in geval van printers, voor die papiersoort werd 

opgemaakt

CMYK-waarden zijn geen garantie voor een juiste kleur-
weergave, omdat elk apparaat de kleuren met zijn eigen 

waarden samenstelt!
Daarom is het noodzakelijk om over een specifiek profiel te 
beschikken wanneer de kleuren moeten omgezet worden 

naar een ander apparaat.
Een specifiek profiel is een profiel dat specifiek voor dat ap-
paraat en, in geval van printers, voor die papiersoort werd 

opgemaakt

Het gebruik van Pantonekleuren is geen garantie op de 
juiste kleurweergave.

Veel software kan deze kleuren niet juist weergeven.
Beeldschermen kunnen een aantal van deze kleuren niet 

juist weergeven.
De meeste printers en digitale drukpersen kunnen deze 

kleuren niet exact reproduceren.
Om Pantonekleuren te kunnen vergelijken kan je best de 

Lab-waarde van deze kleuren gebruiken en meten.

Lab-waarden zijn een wetenschappelijk notatie van kleuren. 
Zij geven een goede indruk van het visuele verschil tussen 

twee kleuren.

Hoe kleiner het verschil in de drie waarden (= Delta E) hoe 
minder goed het verschil in de meeste kleuren kan waarge-

nomen worden.

LEGENDE en VERANTWOORDINGKLEURBEHEER ROADBOOK (colormanagement roadbook) 2012

©marc-en-ciel.be 2012 ©marc cielen 2012 - alles uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur, mits uitdrukkelijke bronvermelding. 
Ondanks de zorg die aan deze uitgave werd besteed kunnen er nog fouten in voorkomen, marc-en-ciel.be neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade opgetreden door de toepassing van de beschreven technie-

ken, het is aan de gebruiker om de technieken grondig te testen alvorens ze in een productieomgeving toe te passen.

Deze werkwijze geeft iets meer kleurverlies 
of kleurafwijking

Deze werkwijze geeft meer kleurverlies 
of kleurafwijking

Deze werkwijze geeft het meeste kleurverlies 
of kleurafwijking
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Scannen

rip (specifiek)

de kleuren worden door de rip  
naar de juiste cmyk samenstelling  omgezet  

via het specifiek drukpersprofiel

Indit geval kan er best gedrukt worden  
op densiteit en Lab-waarden!

andere pdf (vb: X-3)

alleen gebruiken indien rip  
deze juist kan omzetten!

Web

Softproofing

Softproofing simuleert een ander apparaat,  
bijvoorbeeld de printer, de drukpers... 

en stuurt de “nagebootste” kleuren  
naar het beeldscherm  

in plaats van de originele kleuren

Converteer niet,  
maar sluit het originele profiel in

- Firefox op Mac en Windows
- Safari op Mac en Windows

Converteer naar sRGB en sluit het profiel in:

- alle andere browsers

Converteer wel of niet naar sRGB 
en sluit het profiel niet in:

- alle browsers

rip (algemeen)

de kleuren worden door de rip 
naar de juiste cmyk samenstelling  omgezet  

via het algemeen drukpersprofiel  
(bijvoorbeeld: Fogra). 

In dat geval moet er gedrukt worden  
volgens een norm (bijvoorbeeld: Fogra)!

Converteren naar cmyk  
(early binding)

- converteren naar algemeen cmyk-profiel

- converteren naar specifiek cmyk-profiel

Profiel insluiten niet nodig 
(soms zelfs af te raden)

Let op! Werken met cmyk-waarden  
is GEEN kleurbeheer!  

en garandeert NIET de juiste kleur!

Niet converteren naar cmyk  
(late binding)

Heeft een aantal voordelen:
- lagen kunnen behouden blijven
- filters kunnen gebruikt worden

Profiel insluiten noodzakelijk!

Geconverteerd naar beeldschermprofiel: 
HP LP2475 W (wide gamut)

(= geen softproofing)

Geconverteerd naar printerprofiel: 
R220 - Ilford Classic Pearl

Geconverteerd naar printerprofiel: 
ip4850 - Canon PP101

Geconverteerd naar Coated Fogra 39: 
en dan naar HP LP2475 W (wide gamut)

(=  softproofing)

Geconverteerd naar drukpersprofiel: 
Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)

Geconverteerd naar algemeen drukpersprofiel: 
Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)

opgeslagen als PDF X-1a:2003

PDF X-1 a in Acrobat X
Geconverteerd naar specifiek drukpersprofiel: 

Roland305_Coated_Satin_175lpi

PDF X-1 a in Acrobat X
Geconverteerd naar algemeen drukpersprofiel: 

Iso Coated V2 (ECI)

Originele RAW opname  
met eigen cameraprofiel geconverteerd naar  

Prophoto RGB 
via Adobe Camera Raw 

of Lightroom 
(of andere raw-converter)

De referentiekleuren werden op de modellen gemeten  
met de XRite Eye-One Pro zonder UV filter 

en in Photoshop aangebracht via de Lab-waarden.

Heldere kleuren kunnen grotere afwijkingen vertonen 
indien zij buiten het kleurbereik van het doelprofiel vallen.

 56  -28 32

 68 7 47

 70 -22 -17

 44 54 17

Lab refentiekleuren (gemeten op model)

 56  -28 32  95 123 70  67 22 85 6

 68 8 47  158 145 77  21 34 76 9

 70 -23 -17  133 163 186  61 9 20 0

 44 54 17  125 63 63  20 89 53 11

Lab
Pro 

Photo
RGB

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  95 123 70  67 22 85 5

 68 7 48  158 145 76  21 34 76 9

 70 -22 -17  133 163 186  61 9 20 0

 44 54 17  125 63 63  20 89 53 11

Lab
Pro 

Photo
RGB

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  95 123 70  67 22 85 5

 68 7 48  158 145 76  21 34 76 9

 70 -22 -17  133 163 186  61 9 20 0

 44 54 17  125 63 63  20 89 53 11

Lab
Pro 

Photo
RGB

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  96 124 71  75 28 90 0

 68 7 48  158 145 77  30 40 82 0

 70 -22 -17  133 163 186  65 11 18 0

 44 53 17  125 64 64  35 94 64 0

Lab
Pro 

Photo
RGB

Roland
Coated

Satin

 56 -28 33  95 123 70  62 11 80 20

 68 7 48  158 145 76  14 30 74 17

 70 -22 -17  133 163 186  60 7 19 2

 44 54 17  125 64 64  9 87 47 21

Lab
Pro 

Photo
RGB

ISO
Coated
V2 (ECI)

 56 -28 32  111 184 99  67 22 85 6

 68 8 47  192 178 104  21 34 76 9

 70 -23 -17  127 198 213  61 9 20 0

 44 55 17  209 61 110  20 89 53 10

Lab Fuji
Frontier

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 32  97 147 75  67 22 85 6

 68 8 47  197 160 78  21 34 76 9

 70 -23 -17  102 184 202  61 9 20 0

 44 54 17  184 53 80  20 89 53 11

Lab sRGB
Coated

Fogra 39
CMYK

 56 -28 32  97 147 75  67 22 85 6

 68 8 47  197 160 78  21 34 76 9

 70 -23 -17  102 184 202  61 9 20 0

 44 54 17  184 53 80  20 89 53 11

Lab sRGB
Coated

Fogra 39
CMYK

 56 -28 32  113 146 81  67 22 85 6

 68 8 47  186 158 84  21 34 76 9

 70 -22 -17  131 182 200  61 9 20 0

 44 54 17  159 56 80  20 89 53 11

Lab
Pro 

Photo
RGB

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  115 143 76  67 22 85 5

 68 7 47  184 159 79  21 34 76 9

 70 -23 -17  134 180 200  61 9 20 0

 44 54 17  155 68 80  20 89 53 11

Lab
HP

LP2475
wide gamut

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 32  150 214 115  67 22 85 6

 68 8 47  221 201 123  21 33 76 9

 70 -23 -17  166 234 229  61 9 20 0

 44 54 17  218 90 161  20 89 53 11

Lab
R220
Ilford

ClassPearl

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 32  130 192 83  68 22 84 5

 68 8 48  197 166 97  21 34 76 9

 70 -23 -17  159 226 214  60 8 20 0

 44 54 17  195 32 128  20 88 54 11

Lab ip4850
PP101

Coated
Fogra 39

CMYK

 56 -28 33  115 143 76  67 22 85 6

 68 8 48  184 159 78  21 33 77 9

 70 -22 -17  134 180 200  61 9 20 0

 44 54 17  155 68 81  20 89 53 11

Lab
HP

LP2475
wide gamut

Coated
Fogra 39

CMYK

Prophoto RGB
Geconverteerd naar specifiek laboprofiel: 

Fuji Frontier (no conversion)

Prophoto RGB
Geconverteerd naar sRGB

Prophoto RGB
Geconverteerd naar sRGB

Prophoto RGB
Geconverteerd naar Adobe RGB

Originele opname  
in sRGB

Omdat niet alle kleuren van het onderwerp bin-
nen de kleurruimte vallen (zie rechterkant 3D mo-
del) zullen een aantal kleuren afgezwakt worden 

(gedesatureerd).
Omdat de sRGB kleurruimte vrij klein is zullen de 

meeste kleuren sterk verzadigd lijken.
Er is weinig correctieruimte binnen sRGB.

Originele opname  
in AdobeRGB

Omdat meer kleuren van het onderwerp binnen 
de kleurruimte vallen (zie rechterkant 3D model)  

zullen er minder kleuren afgezwakt worden  
(gedesatureerd).

Omdat de Adobe RGB kleurruimte iets groter is 
zullen de meeste kleuren minder verzadigd lijken.
Er is iets meer correctieruimte binnen AdobeRGB.

Originele opname in RAW 
zonder cameraprofiel

geopend in Prophoto RGB

Omdat alle kleuren van het onderwerp binnen de 
kleurruimte vallen (zie 3D model) zullen er geen 

kleuren afgezwakt worden (gedesatureerd).
Omdat de ProphotoRGB kleurruimte iets heel 

groot is zullen de meeste kleuren  
minder verzadigd lijken.

Er is veel correctieruimte binnen ProphotoRGB.

srgb geeft veel kleurverlies  
en sterk verzadigde kleuren

adobe rgb geeft minder kleurverlies  
en minder verzadigde kleuren

raw -> prophoto RGB geeft  
het minste kleurverlies

raw -> cameraprofiel geeft  
het minste kleurverlies en de juiste kleuren

Opname met digitale camera Beeldscherm Afdrukken (inkjet, laser, solvent, grootformaat)

Exporteren of opslaan als PDF
(voor druk of digitale druk)

Acrobat Pro
of Pitstop Pro

Kleurnummers omzetten!

Kleurnummers omzetten!

Bij kleurnummers behouden 
blijft de cmyk-samenstelling behouden 

maar veranderen de kleuren van uitzicht!
Cmyk-zwart moet wèl behouden worden!

Kleurnummers behouden!

prepress workflow of rip en plaatbelichter

geen profiel (niet-gekalibreerd) geeft  
overdreven verzadigde kleuren  

vooral bij wide-gamut schermen

srgb geeft kleurverlies  
en sterk verzadigde kleuren

adobe rgb geeft minder kleurverlies  
en minder verzadigde kleuren

een schermprofiel geeft de specifieke situatie  
van het beeldscherm weer  

wanneer het gekalibreerd is volgens:
- een algemene norm (D50, D55, D65)

- de specifieke werkruimte (beoordelingslicht)
geeft het het minste kleurverlies  

en de juiste kleuren

rechtstreeks vanuit software

specifiek printerprofiel wordt in de fotosoftware  
of opmaaksoftware gekozen als uitvoerprofiel

 
In dit geval moet het kleurbeheer in het  

printerstuurprogramma uitgeschakeld worden!

rechtstreeks met kleurbeheer in colorsync

specifiek printerprofiel wordt door colorsync  
gekozen als uitvoerprofiel

rechtstreeks met Windows kleurbeheer

specifiek printerprofiel wordt door Windows  
gekozen als uitvoerprofiel

via een (Postscript)rip (grootformaat printers)

specifiek printerprofiel wordt door de rip  
gekozen als uitvoerprofiel

Indien er geen specifiek printerprofiel  
in de rip beschikbaar is  

zal er geen juiste kleurweergave mogelijk zijn!

pdf X-1a

converteren naar een algemeen cmyk-profiel 
als de kleurinstellingen op  

Europa Prepress 2 of 3 ingesteld staan!
pdf X-1a

converteren naar het specifieke cmyk-profiel 
indien een specifiek drukpersprofiel beschikbaar is

srgb meestal voor webtoepassing,  
maar geen garantie (zie verder)

specifiek printerprofiel voor zelf afdrukken

algemeen drukpersprofiel voor drukwerk  
waarvan het papierprofiel niet gekend is  

en voor digitaal drukken (ook fotoboeken)

specifiek drukpersprofiel voor drukwerk waarvan  
het specifieke papierprofiel wel beschikbaar is

specifiek monitorprofiel  
voor weergave op andere monitorensrgb geeft veel kleurverlies  

en sterk verzadigde kleuren

adobe rgb geeft minder kleurverlies  
en minder verzadigde kleuren

prophoto RGB geeft minder kleurverlies  
en minder verzadigde kleuren

specifiek scannerprofiel geeft  
het minste kleurverlies en de juiste kleuren

Altijd profiel insluiten voor verdere verwerking!

Altijd profiel insluiten voor verdere verwerking!

Fotolabo

converteer naar het specifiek belichterprofiel  
per papiersoort,  

indien afgedrukt op echt fotopapier

behoud het ingesloten profiel 
indien het labo beschikt over 

nieuwe belichtingsapparatuur 
die kleurbeheer ondersteunt

converteer naar sRGB  
indien er geen specifiek belichterprofiel  

beschikbaar is  
en indien afgedrukt op echt fotopapier 

dit geeft geen enkele kleurgarantie!

converteer naar het specifiek printerprofiel  
per drager,  

indien afgedrukt op canvas, pvc enzovoort

converteer naar het specifiek printerprofiel  
voor digitale fotoboeken

om te converteren naar een  
specifiek drukpersprofiel  

moeten de kleurinstellingen aangepast worden!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Relatief  
colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie! Relatief  

colorimetrisch 
met zwartpunt  
compensatie!

Deze werkwijze geeft het minste kleurverlies 
of kleurafwijking

RGB-waarden zijn geen garantie voor een juiste kleurweer-
gave, omdat elk apparaat de kleuren met zijn eigen waar-

den samenstelt!
Daarom is het noodzakelijk om over een specifiek profiel te 
beschikken wanneer de kleuren moeten omgezet worden 

naar een ander apparaat.
Een specifiek profiel is een profiel dat specifiek voor dat ap-
paraat en, in geval van printers, voor die papiersoort werd 

opgemaakt

CMYK-waarden zijn geen garantie voor een juiste kleur-
weergave, omdat elk apparaat de kleuren met zijn eigen 

waarden samenstelt!
Daarom is het noodzakelijk om over een specifiek profiel te 
beschikken wanneer de kleuren moeten omgezet worden 

naar een ander apparaat.
Een specifiek profiel is een profiel dat specifiek voor dat ap-
paraat en, in geval van printers, voor die papiersoort werd 

opgemaakt

Het gebruik van Pantonekleuren is geen garantie op de 
juiste kleurweergave.

Veel software kan deze kleuren niet juist weergeven.
Beeldschermen kunnen een aantal van deze kleuren niet 

juist weergeven.
De meeste printers en digitale drukpersen kunnen deze 

kleuren niet exact reproduceren.
Om Pantonekleuren te kunnen vergelijken kan je best de 

Lab-waarde van deze kleuren gebruiken en meten.

Lab-waarden zijn een wetenschappelijk notatie van kleuren. 
Zij geven een goede indruk van het visuele verschil tussen 

twee kleuren.

Hoe kleiner het verschil in de drie waarden (= Delta E) hoe 
minder goed het verschil in de meeste kleuren kan waarge-

nomen worden.

LEGENDE en VERANTWOORDINGKLEURBEHEER ROADBOOK (colormanagement roadbook) 2012

©marc-en-ciel.be 2012 ©marc cielen 2012 - alles uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur, mits uitdrukkelijke bronvermelding. 
Ondanks de zorg die aan deze uitgave werd besteed kunnen er nog fouten in voorkomen, marc-en-ciel.be neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade opgetreden door de toepassing van de beschreven technie-

ken, het is aan de gebruiker om de technieken grondig te testen alvorens ze in een productieomgeving toe te passen.

Deze werkwijze geeft iets meer kleurverlies 
of kleurafwijking

Deze werkwijze geeft meer kleurverlies 
of kleurafwijking

Deze werkwijze geeft het meeste kleurverlies 
of kleurafwijking
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31. Koppelingen en verwijzingen.

nl.Wikipedia.org/wiki/CMOS  

nl.Wikipedia.org/wiki/Beeldsensor 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chromolithografie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_printing 

http://en.wikipedia.org/wiki/Four-color_printing 

http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=485 

Scan de code in met je tablet of smartphone om de betreffende 
website te bezoeken.



Basis Kleurbeheer 47 / 48

http://www.adobe.com/products/postscript/upgrade.html 

http://www.adobe.com/be_en/products/pdfprintengine.html 

http://www.gtilite.com/pdf/ISO3664%20Standard.pdf 

http://menccolor.be/schermkalibratie.html 

http://w3.efi.com/services/fiery-wide-format-services/~/media/Files/EFI/COM/Services/Printer-linearization_070813.pdf

 

http://colormine.org/delta-e-calculator/cie2000 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Color_management 

http://menccolor.be/rgb.html 

http://www.marc-en-ciel.be/pdf/kleurbeheer/Kleurbeheer_roadbook_2012.pdf 

Alle foto’s en illustraties zijn ©marc cielen - marc-en-ciel.be - menccolor
Datum van laatste aanpassing: 13 oktober 2014, 17:10

http://www.marc-en-ciel.be/pdf/kleurbeheer/Kleurbeheer_roadbook_2012.pdf
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