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Kleurmanagement: 
 

In dit document willen we verkennen en uitleggen wat kleurmanagement inhoud, 

de voorwaarden welke gelden voor het opzetten en beheren van kleurmanagement. 

Een verwijzing naar een ISO-norm waar het kleurmanagement uitvoerig in beschreven wordt. Tevens zijn er in dit 

document 'tips & tricks' opgenomen hoe e.e.a. in de praktijk uit te voeren als het gaat om het afstellen (kalibreren) 

van de monitor en printer. 

Daarnaast een praktisch beschrijving over hoe Adobe Photoshop in te richten voor het juist omgaan met 

kleurruimtes. In de bijlagen enkele afbeeldingen om een indruk te krijgen van besproken zaken. 

 

Principes van kleur: 

 

Digitale camera' s, monitoren en printers leggen kleur vast of geven kleur weer. 

Dit vastleggen en/of weergeven van kleur is voor de drie genoemde apparaten niet gelijk. Een digitale camera legt 

de primaire kleuren (Rood, Groen, Blauw) vast terwijl een printer afdrukt met de kleuren CMYK (Cyaan, 

Magenta, Yellow en K=Black). 

 

Het kleuren bereik wat vastgelegd kan worden door een camera, of weergegeven kan worden door een monitor 

en/of een printer noemen we kleurruimte (color space). Kleurruimte zegt iets over de ruimte welke maximaal 

beschikbaar is en afhankelijk van het soort apparaat (camera, scherm of printer). Deze ruimte kunnen we 3-

dimensionaal zien en prachtig in beeld brengen met geschikte software. Zoals we een profiel van een autoband 

ons wezenlijk kunnen voorstellen, is het mogelijk om een kleurruimte (=kleurprofiel) in beeld te brengen en 3-

dimensionaal te bekijken en daardoor tastbaar te maken. 

Apple/Mac heeft hiervoor standaard een programma "ColorSync-hulpprogramma" waarmee het mogelijk is 

profielen te bekijken en te vergelijken. 

 

Profiel van Adobe RGB: 

 
 

Zoals eerder gezegd is de kleurruimte afhankelijk van het soort apparaat (camera, scherm of printer). De 

kleurruimte zegt iets over het kleurbereik, dus hoe rood of groen kan dit apparaat aan/vastleggen. Het 

'International Electrotechnical Commission' (lEC) heeft een aantal van dit soort kleurruimtes 

als een standaard gemaakt zodat onderlinge uitwisseling van kleuren wel overeenkomen. 

Voor de algemene toepassing is het profiel 'sRGB' (waar de s voor small = klein staat) als standaard genomen. Dit 

is een kleine (small) kleurruimte welke door veel apparaten (schermen en printers) makkelijk gereproduceerd kan 

worden en tot weinig problemen zal leiden. 
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Een andere standaard welke weggelegd is voor fotografen en drukkers is een veel grotere kleurruimte, het zgn. 

AdobeRGB. Dit is een kleurruimte (profiel) waar het kleurbereik veel verder gaat, dus rood is in deze kleurruimte 

nog dieper rood en zo ook voor alle andere kleuren. 

 

Profiel van AdobeRGB (transparant vlak) in vergelijking met sRGB: 

 

 
 

Het AdobeRGB geeft dus meer kleuren en kan daardoor ook meer kleurvariaties aan en zal daardoor een 

natuurlijker kleurweergave geven dan het sRGB. Verder is het zo dat een AdobeRGB foto meer kleurinformatie 

heeft en indien we deze bewerken er nauwkeuriger mee om kunnen gaan. Bewerkingen zijn subtieler omdat de 

computer meer rekengegevens heeft. 

 

Wat is kleurmanagement? 

 

Kleurmanagement gaat niet over het maken van betere foto's. 

Kleurmanagement gaat over het op elkaar afstemmen van de verschillende apparaten, 

dus van camera naar monitor en van monitor naar printer op elkaar afstemmen. 

In principe kunnen we er van uitgaan dat de huidige digitale fotocamera in staat is om het 

volledige AdobeRGB kleurenspectrum (=kleurruimte) vast te leggen. Over het algemeen is het ook zo dat in het 

menu de mogelijkheid bestaat om te kiezen waarin de opname gemaakt gaat worden, AdobeRGB of sRGB. 

Advies in deze is dan ook te kiezen voor AdobeRGB indien wij zelf de beelden verder bewerken op een computer. 

 

Voor monitoren, waar wij uiteindelijk ons beeld op bewerken, zijn er nog ontwikkelingen maar geldt in principe 

dat de monitor niet in staat is een AdobeRGB kleurenspectrum weer te geven. Alleen zeer dure monitoren 

benaderen het kleurspectrum van AdobeRGB. 

Wat is dan de zin van fotograferen in AdobeRGB als het niet zichtbaar is op de monitor? 

Nogmaals, de computer heeft vele malen meer rekengegevens om kleuraanpassingen door te voeren en daarnaast 

is, zoals eerder gezegd, de monitor nog in ontwikkeling. 

Een goede monitor is wel in staat een groter kleurspectrum weer te geven dan het sRGB kleurenspectrum. 

 

Printers bestaan in vele uitvoeringen en ook hier geldt dat de printers en de daarbij behorende inkten en gebruikt 

papier doorslaggevend zijn voor de weergave van een kleurenspectrum. 

Verderop zullen de eigenschappen van printer behandeld worden. 
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Hoe zien wij kleur? 

 

Zoals we weten hebben lichtbronnen (zon, gloeilamp, kaars e.d.) een eigen kleur licht wat zij afgeven. Dit licht 

wordt door het onderwerp gereflecteerd en door ons oog waargenomen. 

Zo zien wij met ons oog een wit vel papier onder zonlicht als wit-blauwen als we ditzelfde '{Vit vel papier bij 

kaarslicht houden ziet het er wat geel-oranje uit. 

De kleur welke van lichtbronnen afkomen noemen we kleurtemperatuur en deze zijn ondergebracht in een zgn. 

Kelvin schaal. 

 

 

 

 

De digitale camera's hebben een witbalans functie zodat we in staat zijn 

om onder elke lichtbron vooraf aan te geven dat bv. het wit vel papier als wit weergeven dient te worden waarmee 

we in ons voorbeeld de geel-oranje tint neutraal maken en dus als wit registreren. 

 

 
Opname bij gloeilamplicht 

(Witbalans niet gecorrigeerd) 

Opname bij daglicht 

(Witbalans niet gecorrigeerd) 

Opname met vooraf 

ingestelde witbalans 

 
Nu we weten dat een lichtbron een bepaalde kleurtemperatuur heeft en dit invloed heeft op hoe wij kleuren 

waarnemen, zullen we enkele afspraken hierin moeten maken om tot eenzelfde oordeel te komen. 

 

Welke norm? 

 

Deze afspraken liggen al vast in een 'ISO' -norm (ISO 12646) welke wereldwijd gehanteerd wordt. In principe 

liggen er 2 normen vast als het gaat om fotografie, welke aangeduid worden met 

een D50 norm of een D65 norm. D50 staat voor 5000 Kelvin en D65 voor 6500 Kelvin. 

Uit onderzoek is gebleken dat de D50 norm (5000 Kelvin) voor ons waarnemen een zeer natuurlijke weergave van 

kleuren geeft en dat als we wereldwijd kijken dit eenzelfde indruk geeft van kleuren ongeacht ras. Dus bewerken 

op een monitor en beoordelen van de prints dienen in eenzelfde omgevingslicht plaats te vinden en kunnen 

hiervoor een van de 2 genoemde normen hanteren. 

In principe kunnen we de beste resultaten bereiken als we uitgaan van een standaard van 5000 Kelvin. 

 

Als we uitgaan van 5000 Kelvin, dienen wij ons te realiseren dat deze standaard toepassing heeft op onze 

werkomgeving, dit is de omgeving waarin de monitor staat en beeldbewerking plaats vindt en is tevens de 

omgeving waar de prints beoordeeld worden op kleur. 
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Waar rekening mee te houden? 

 

Het inrichten van een werkomgeving dient met zorg te gebeuren, de verlichting, de opstelling van de monitor en 

hoe de prints te beoordelen. 

 

Het advies is daar waar de bewerking van de digitale beelden plaats vindt dit te doen in een ruimte welke in 

principe afgesloten is van direct invallend daglicht. Daglicht zal gedurende de dag verschillen in 

kleurtemperatuur, is het volop zonnig dan is het daglicht hard en blauw terwijl als de zon ondergaat de 

kleurtemperatuur naar geel verandert. 

Om niet geheel in het donker te hoeven zitten kunnen we continu verlichting aanbrengen middels bv. TL-buizen 

en wel van het soort 'daglicht'. Deze TL-buizen geven een kleurtemperatuur af van 5000 Kelvin en zijn dus 

geschikt voor onze werkruimte. Zorg dat het licht niet direct ons in de ogen schijnt en/of op de monitor valt en 

hinderlijke reflecties geeft. Ook is het van belang dat de hoeveelheid van licht niet te veel is. 

 

De ideale beoordelingsomgeving en monitor gaat uit van D50 norm met een wit-luminance (helderheid) van 80-

120 candela per vierkante meter met een omgevingslicht van 32 Lux of minder. 

 

Key Issues 

ISO 3664 

If digital images are to be edited 

on a display, independend of 

printed output 

ISO 12646 

If digital images are to be edited 

on a display and compared to 

printed output 

Reference Illuminant CIE D50 cm D50 
D50 color rendering index 90 or higher 90 or higher 

D50 Metamerism index Less than 4 Less than 4 

   
Ambient Light 

(White Point) 

cm D50 (5000 K or less, 

Not all 5000 K lamps are D50) 

cm D50 (5000 K, 

Not ll5000 K lamps are D50) 

Ambient Light 

(Editing Areas) 
64 to 32 lux (or lower) 321lux (or lower) 

Ambient Light 1500 to 2500 lux 1500 to 2500 lux 

(proofing Areas)   

Ambient Light Baffle from view all Baffle from view all 

(Extraneous) Windows, point sources etc. Windows, point sources etc. 

   
Monitor CIE D65 cm D50 

(White Point)   

Monitor 75cd/m2 to 100cd/m2 80cd/m2 to 120cd/m2 

(White Luminance)   

   
Enviromental Color-neutral surfaces; Color-neutral surfaces; 

surfaces Walls 60% reflectance or Walls 60% reflectance or 

 Less Less 

   
Maintenance Regularly test all devices Regularly test all devices 

 for adherence to for adherence to 

 specifications specifications 

   

 

Tabel; de rechter kolom geeft een overzicht weer zoals opgenomen in de ISO 12646 norm 
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Waar rekening mee te houden? (2) 

 

Vermijd intredend daglicht, zorg dat ramen voorzien zijn van gordijnen welke het licht daadwerkelijk 

tegenhouden. Dus niet half doorschijnende gordijnstof wat een kleurzweem teweeg brengt. 

De omgeving waarin we werken kent ook muren, vloer en plafond. Ook hier dienen we ervoor te zorgen dat de 

muren voorzien zijn van een neutrale kleur grijs. 

Dit grijs voorkomt kleurzweem van gereflecteerd licht via de muren in de ruimte zelf. 

N8/ Gray van 'Munsell Books of Color' is een mogelijkheid van een kleur verf. 

Vermijd felle kleuren in de werkomgeving welke kunnen afleiden (posters ed.). 

Gebruik verlichting van het type 'D50', natuurlijk daglicht. Let hierbij op dat de hoeveelheid licht niet ver boven 

de 32 Lux uitkomt. 

 

Nu we de werkruimte hebben ingericht kunnen we overgaan tot het kalibreren van de monitor. 

Het kalibreren van een monitor kan op verschillende wijze plaatsvinden, we onderscheiden hierin een 

softwarematige kalibratie of een hardwarematige kalibratie. 

 

Monitor kalibratie: 
 

Zoals gezegd kennen we 2 soorten van kalibratie, softwarematige en hardwarematige. Voordat we hier verder op 

in gaan even iets over de computer. 

 

Elke personal computer (Windows of Macintosh) heeft een grafische kaart ingebouwd waarmee een 

monitorIbeeldscherm aangestuurd wordt. Deze grafische kaart zet digitale informatie om in de kleuren Rood 

Groen en Blauw (RGB) welke nodig zijn voor het aansturen van een monitor/beeldscherm. Een grafische kaart 

heeft een software programma nodig (deze is meegeleverd met het besturing systeem) om goed te kunnen 

functioneren, deze software noemen we een 'driver'. 

Deze zgn. driver software heeft de mogelijkheid om de RGB kleuren (kanalen) elk afzonderlijk apart te sturen en 

evt. bij te regelen, dit laatste in het geval van softwarematige kalibratie. 

Om over een bereik van donker naar licht een constante kleurweergave te krijgen kan het zijn dat de software 

driver een of meerdere kanalen afzonderlijk van elkaar moet bij regelen om een constante kleur te verkrijgen. 

 

Softwarematige kalibratie; 

Zoals het woord al zegt geeft dit aan dat hoofdzakelijk middels een software programma er een kalibratie 

uitgevoerd wordt welke de driver software van de grafische kaart aanspreekt. 

Een software programma kan bijv. de verouderde 'Adobe gammaloader' zijn of een meegeleverd programma van 

een monitor fabrikant. Een nauwkeurige manier van kalibreren is middels een colorimeter welke voor de monitor 

wordt gehangen en daadwerkelijk meet wat er door de monitor weergegeven wordt. Deze meetgegevens worden 

met de mee geleverde software vertaald naar de grafische kaart welke op zijn beurt de RGB kanalen afzonderlijk 

inregelt. 

 

Colorimeter; 

Een colorimeter is een apparaat dat wordt gebruikt om de absorptie van licht van een bepaalde oplossing te meten. 

De lichtabsorptie is dan te meten bij verschillende golflengtes van licht (= verschillende kleuren). De meest 

gebruikte toepassing van de colorimeter is aan de hand van de lichtabsorptie (of bij sommige colorimeters 

lichttransmissie) de concentratie van een bepaalde oplossing te achterhalen. Verschillende chemische stoffen 

absorberen verschillende golflengtes licht. De absorptie en de concentratie staan dan ook rechtstreeks in 

verhouding met elkaar. 

 

Goede colorimeters (kalibratie sets) zijn van o.a Gretagmacbeth of Colorvision. 

Let wel dat van deze genoemde er diverse uitvoeringen bestaan, van eenvoudige kalibratie tot een uitgebreide 

kalibratie waarbij dit laatste zijn voorkeur heeft. Zowel de 'gewone' beeldbuis' monitor, ook wel CRT genoemd, 

als de platte monitoren (LCD) laten zich goed kalibreren. 
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Hardwarematige kalibratie; 

Hardwarematige kalibratie heeft betrekking op de hardware zelf, in dit geval de monitor zelf. 

Dit is een ontwikkeling van de laatste jaren. Het principe is dat de grafische kaart neutraal blijft maar de monitor 

zelf (LCD) een eigen processor in zich heeft welke door de colorimeter geprogrammeerd wordt. De colorimeter 

meet aan de voorzijde en stuurt de interne processor informatie welke het LCD scherm direct corrigeert. Een groot 

voordeel hiervan is dat de grafische kaart niet belast wordt en dat de kleuren welke gemeten worden en evt. 

gecorrigeerd worden over een nauwkeuriger kleurbereik strekt. Een goede monitor kan meer gradaties aan kleur 

weergeven dan de eenvoudiger modellen. 

 

De praktiik; 

Het kalibreren van monitoren in de praktijk kan wel enige 'tips & tricks' gebruiken; 

 

In de eerste plaats gaan we uit van een monitor van het type CRT (beeldbuis monitor). 

De eigenschap van dit soort monitoren is dat kalibratie altijd softwarematig gebeurt, dus de grafische kaart zal hier 

grotendeels het werk moeten doen. 

De CRT monitoren geven beeld vanwege een ontlading in de beeldbuis zelf op een fosfor laag wat oplicht. Deze 

fosfor laag zal sneller verlopen in kleurweergaven en helderheid en vraagt om een regelmatige kalibratie, eens in 

de week of uiterlijk 2 weken, afhankelijk van het aantal branduren. 

De praktijk is dat de CRT monitor zich niet makkelijk op de gewenste 5000 Kelvin laat instellen, het beeld wordt 

te geel en dit is niet de bedoeling. Zoals eerder aangegeven komt hier een uitgebreidere colorimeter van pas. We 

gaan in eerste instantie de monitor volgens aanwijzingen van de colorimeter instellen op 6500 Kelvin (CRT laten 

zich hier goed op kalibreren) en vervolgens zal de software van de colorimeter de grafische kaart bijsturen op een 

kleurtemperatuur te halen van 5000 Kelvin wat als 'target' = doel is opgegeven. Gamma 1,8 Mac en 2,2 voor 

Windows. De helderheid ergens rond de 80120 candela per vierkante meter (100 is hier een goed uitgangspunt). 

 

Als we nu uitgaan van een monitor van het type LCD (platte monitor) kan de werkwijze variëren. 

De wat goedkopere LCD monitoren komen ook niet makkelijk op de gewenste 5000 Kelvin en volgen we de 

procedure zoals hierboven beschreven volgens CRT. Indien we een kwalitatief betere monitor hebben, zgn. foto 

beeldscherm, dan zal de 5000 Kelvin geen probleem opleveren. 

Bij LCD schermen kunnen we een onderscheid maken in LCD schermen welke softwarematig gekalibreerd 

dienen te worden of hardwarematig, de specificaties van de fabrikant geven hier uitsluitsel over. In het geval van 

softwarematige kalibratie volgen we eerder beschreven procedure met het verschil dat de LCD monitor direct op 

5000 Kelvin ingesteld kan worden. De software welke met de colorimeter is meegeleverd zal de grafische kaart 

verder aansturen voor een goed resultaat. 

 

Indien we daadwerkelijk beschikken over een LCD monitor welke zich hardwarematig laat kalibreren, dan zal de 

software van de colorimeter overbodig zijn. De software welke met de monitor is meegeleverd zal de gemeten 

waarden door de colorimeter rechtstreeks in de monitor programmeren. Dit geldt voor kleurtemperatuur, gamma, 

helderheid en contrast. 

Voor LCD monitoren is het advies om met regelmaat kalibratie uit te voeren om er zeker van te zijn dat 

kleurweergave juist is, daarnaast is het een ISO voorwaarde om volgens de norm te werken en dus een 

regelmatige controle hierop te doen en dit vast te leggen. 

 

Opmerking: als we eenmaal de monitor gekalibreerd hebben zullen we in eerste instantie het idee hebben dat het 

wit wat warm-wit weergegeven wordt. Zolang het omgevingslicht van de werkruimte niet op dezelfde 

kleurtemperatuur zit maar koeler (blauwer) is, zal dit warm-wit alleen maar versterkt worden. Indien de 

werkruimte wel op de 5000 Kelvin zit wennen we zeer snel aan het beeldscherm en geeft het een zeer natuurlijke 

indruk wat betreft de kleuren en helderheid. 
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Printers: 
 

Om printers beter te begrijpen willen we eerst verder op de techniek ingaan. 

Er bestaan verschillende soorten printers welke gebruik maken van hun eigen techniek. 

 

De overeenkomst van printers is dat zij met dezelfde basiskleuren werken wat een directe afgeleide is van de 

drukwereld, de kleuren Cyaan, Magenta, Yellow en Black (Black=K), wat dan ook meteen de bezetting aangeeft 

van de kleuren welke we in printers vinden en drukmachines. 

De drie genoemde kleuren (Cyaan, Magenta en Yell ow) zijn de basiskleuren waarmee er een kleurenafdruk 

(print) gemaakt kan worden. Anders dan bij een digitale camera en monitor welke met de primaire kleuren Rood, 

Oroen en Blauw een beeld weergeven is dit bij printers dus anders. 

 

Kleurweergave in het geval van RGB vindt plaats op basis van kleuren bij elkaar op te tellen, dit noemen we 

additieve kleurmenging. In het geval van printers (drukkerij) welke werken met CMYK spreken we van 

subtractieve kleurmenging om kleuren weer te geven. 

 

De term subtractief komt uit het Latijn: subtrahere betekent" aftrekken", wat bij deze vorm van kleurmenging 

plaatsvindt. We beginnen meJ wit, en trekken daar primaire kleuren van af. Dit is het tegengestelde proces van de 

additieve kleurmenging waarbij licht gemengd wordt. 

 

Als we spreken over printers welke zoal toegepast worden doof fotografen, thuis en op de fotovakschool, spreken 

we over RGB-printers. Dit heeft alles te; maken met de software (driver) welke door de printerfabrikant 

meegeleverd is met de printer.. Deze zet de RGB informatie om in een vertaling naar de printer welke gevuld is 

met de kleuren CMYK. 

 

Als we spreken over printers, kunnen we ook hier weer een onderscheid maken in eenvoudigere printers en 

specifieke fotoprinters. Fotoprinters zijn voorzien van extra kleuren naast de standaard CMYK kleuren, denk 

hierbij aan Licht Magenta en Licht Cyaan. 

De laatste jaren hebben printers ook een ontwikkeling meegemaakt op.het gebied van zwart/wit afdrukken. Tot 

voorheen was het 'vrij ingewikkeld om een zwart/wit afdruk t_ maken met de basiskleuren CMY, dit leidde tot een 

kleurzweem (alsof er een waas van bv. groen er overheen lag). De ontwikkeling op printergebied is dat naast de 

standaard Zwart (K=Black) er een lichtere zwarte inkt en daarnaast een nog lichtere zwarte inkt geplaatst is (Light 

Black en Light Light Blaçk). Dit resulteert in dat de grijstinten en de lichte grijstinten niet meer samengesteld 

hoeven te worden uit de kleuren CMY, maar nu door de extra zwarte inkten verzorgd worden en kan daardoor 

zweemvrij (neutraal zwart/wit) geprint worden. Naast deze extra inkten zien we ook enkele fabrikanten de kleuren 

Rood, Groen en Blauw toepassen om de primaire kleuren nog beter weer te geven. 

 

De inkten welke in printers toegepast worden varieert ook per fabrikant, we kennen zgn. dye inkten en pigment 

inkten. Deze inkten en de eigenschappen hiervan en die van printers zijn na te lezen in het hoofdstuk printers. 

 

Logischerwijs kunnen we ervan uitgaan dat elke printer en zijn inktsoorten verschillende afdrukken opleveren 

(andere prints). Dit verschil in afdrukken is in de grafische wereld (o.a. fotografie) niet bruikbaar, daar we er van 

uit willen gaan dat als we de foto bewerkt hebben op onze monitor dat deze identiek zo afgedrukt wordt. 

 

Naast de wisselende eigenschappen van printers en hun inkten hebben we ook te maken met de verschillende 

materialen waarop de afdruk gemaakt wordt, het ene papier is niet het andere papier. Een glanzend oppervlak of 

een mat oppervlak geeft zeer verschillende resultaten als eindproduct. 

 

Om deze zaken (printer, inkten en papier) gestroomlijnd te krijgen zodat deze aansluiten op het beeld wat op de 

monitor staat, zit er niets anders op dan ook de printer (en inkten en papier) te kalibreren. Het kalibreren van 

printers en ook drukmachines is vandaag de dag niet weg te denken als het gaat om communicatie van beelden 

met de juiste kleurweergave. 
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Printerkalibratie: 
Als basis gaan we er van uit dat we spreken over een fotoprinter welke door de software (driver) aangestuurd 

wordt welke is meegeleverd met de printer en het daarmee een RGB printer is. 

Dit sluit aan bij de fotovakschool daar we te maken hebben met fotoprinters, hetzij thuis of elders. De drukkerij 

wereld is een proces gebaseerd op CMYK drukmachines en is specifiek grafisch en zal in dit schrijven verder niet 

beschreven worden. 

 

Of de printerfabrikant Epson of Canon of HP heet, zij hebben allen gemeen dat de printer voorzien is van de 

fabrikant zijn eigen inkten en de daarbij behorende papiersoorten. Dit is voor de fabrikant de meest logische weg 

daar de printers afgesteld zijn op de eigen inkten en de eigen papiersoorten. 

Dit wil niet zeggen dat er een ander merk papier gebruikt mag worden, wel is het belangrijk om te weten of het 

papier voldoet aan specificaties en daarmee geschikt is voor juist die printer. 

Voor inkten geldt in principe hetzelfde verhaal maar ook hier geldt weer dat evt. andere inkten geschikt moeten 

zijn voor de printer welke het betreft. 

Wel wil ik opmerken dat bij het toepassen van andere papieren en zeker andere inkten de fabrikant zich ontrekt 

aan enig aansprakelijkheid. Daarnaast is het zo dat het 'karakter' van de printer (lees hier: hoe de printer prints 

maakt) totaal kan afwijken van hoe het oorspronkelijk was, des te meer reden om een printerkalibratie uit te 

voeren. 

 

Wat is printerkalibratie en hoe werkt het? 

Zoals gezegd heeft elke printer zijn eigenschappen, dit geldt voor de inkten en papiersoorten. De fabrikant levert 

eigen inkten en eigen papiersoorten zodat de doorsnee gebruiker redelijke prints kan maken zonder zich druk te 

hoeven maken over kalibratie van de printer. 

De software (driver) welke meegeleverd is met de printer en de printer vanuit de computer aanstuurt kent vele 

mogelijkheden om een print te maken. Het principe is dat wanneer er vanuit enig software programma op 'print' 

geklikt wordt, de software-driver van de printer opgestart wordt en dat men daarin nog verschillende instellingen 

kan/dient te maken. 

In de software-driver van de printer kiezen we het formaat en soort papier en of we kleur willen en met welke 

kwaliteit we de afdruk willen maken. 

Wat we wellicht niet beseffen is dat als we kiezen voor een papiersoort, bv. glanspapier, dat de driver hier een 

kleurprofiel aan koppelt welke door de fabrikant reeds in de software-driver is 'ingebakken' om op deze wijze een 

redelijke print te maken voor het papier (glans) wat ook van diezelfde fabrikant afkomt. 

 

Als we bezig gaan met het printen volgens het kleurmanagement, kiezen we er bewust voor op de zgn. 

automatische functies in de software-driver UIT te zetten. De software-driver zal dan alleen maar de informatie 

van de computer overnemen en rechtstreeks doorzetten op papier zonder er enig profiel aan te hangen of extra 

correcties te maken. Deze automatische functies vinden we meestal onder een keuze knop 'geavanceerd' waar we 

kunnen kiezen voor 'kleuraanpassingen = UIT'. 

 

Printerkalibratie sets zijn vergelijkbaar met de monitor kalibratie sets. Ook hier hebben we te maken met een 

colorimeter welke een kleur kan inlezen en dit middels de geschikte software kan vergelijken met de 

oorspronkelijk bedoelde waarde en hier een correctie op los kan laten. 

 

De software van een printer kalibratie set wordt altijd geleverd met een zgn. test kaart welke geprint kan worden. 

Deze test kaart is een overzicht van mogelijke kleurschakeringen welke overeenkomen 

met de standaardwaarden welke voor deze kleuren gelden. Dit printen van deze test kaart dient altijd te gebeuren 

met de instelling dat de software-driver geen (UIT) kleuraanpassingen toepast. 

Hoe meer kleurschakeringen deze kaart heeft hoe meer gegevens we kunnen inlezen en evt. corrigeren. 700 en 

meer kleurschakeringen is doorgaans een vereiste voor nauwkeurige kalibratie. De testkaart welke dan uiteindelijk 

op de printer ligt is het resultaat van de printer met de inkten en het papier waarop is geprint. De praktijk zal zijn 

dat dit eindresultaat niet exact overeenkomt met de kleuren zoals op onze monitor zichtbaar is en/of met de 

standaard kleurwaarden van deze testkaart. 
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Door nu de kleurschakering op onze print in te lezen en de software van de kalibratie set deze te laten vergelijken 

met de oorspronkelijke kleurwaarden, kan de software een berekening maken waar de printer gecorrigeerd dient te 

worden om tot een juiste print te komen. Deze uiteindelijke berekening welke de software uitgevoerd heeft 

resulteert in een printerprofiel (kleurprofiel voor de printer) welke specifiek voor deze printer, inkten en papier 

geldt. 

Zo kunnen we voor di verse papiersoorten een eigen kleurprofiel maken voor een specifieke printer en de daarbij 

behorende inkten. 

 

Elke printer heeft zijn eigenschappen en zo ook de inkten en de verschillende papiersoorten. 

Ook dit profiel kunnen we ons voorstellen als een 3-dimensionaal kleurruimte en zijn in staat deze met geschikte 

software te bekijken en te vergelijken met bijvoorbeeld het AdobeRGB profiel waarmee we doorgaans 

fotograferen. 

Apple/Mac heeft hiervoor standaard een programma "ColorSync-hulpprogramma" waarmee 

het mogelijk is profielen te bekijken en te vergelijken. 

 

Profiel van AdobeRGB (transparant vlak) in vergelijking met een printerprofiel voor het Ilford papier: 

 

 
Nu de printer, inkten en het gebruikte papier gekalibreerd zijn, zijn we nu in staat om een correcte print te maken 

met gebruik van het kleurprofiel welke we in het gebruikte software programma 

- doorgaans zal dit Adobe Photoshop zijn voor foto bewerking - oproepen en versturen naar de printer. De printer 

software-driver staat zo ingesteld dat deze de ontvangen informatie rechtstreeks doorzet zonder er een correctie op 

toe te passen (kleuraanpassing=UIT). 

 

Het beoordelen van de afdruk, en zeker in relatie met de monitor, zal volgens de ISO-norm (zie eerder 

weergegeven tabel) onder ISO-norm licht met een kleurtemperatuur van 5000 Kelvin dienen te gebeuren om een 

oordeel te kunnen geven. Ook de hoeveelheid licht, volgens ISO-norm 1500-2000 lux, speelt hierin een rol. 

 

Zoals in de tabel en eerder besproken hebben we de monitor gekalibreerd met een helderheid van 80120cd/m2. 

Deze helderheid van witpunt is tevens de helderheid van het doorgaans gebruikte fotopapier welke toegepast 

wordt voor het maken van prints. Het zgn. Super Bright-White fotopapier zal een helderder witpunt hebben dan 

het reguliere fotopapier. 
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Printen in de praktiik; 

Nu we de printer ook op orde hebben lijkt het me zinvol om enkele praktijk instellingen te doorlopen. In ons 

voorbeeld gaan we uit van Adobe Photoshop CS3, een Epson 3800 Pro printer en een glanzend fotopapier 

waarvoor er een kleurenprofiel aangemaakt is volgens voorgaande beschrijving. 

 

Voordat we aan de slag gaan met Adobe Photoshop zullen we eerst een aantal instellingen in Photoshop wijzigen, 

zodat ook Photoshop goed omgaat met het beheren van kleurruimtes. Deze instellingen hebben als functie de 

kleurruimtes te controleren en evt. om te zetten naar een standaard ingestelde kleur-werkruimte. 

 

Adobe Photoshop instellingen: 

 
 

Stel volgens bovenstaande instellingen de 'color settings' in en 'save' (opslaan) dit. 

Adobe Photoshop sowieso even weer afsluiten en opnieuw opstarten zodat de juiste instellingen worden 

overgenomen door Photoshop. 
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Foto laden, bewerken en printen; 

Ook hier weer volgens menu... 

 

 

 

Nadat we menu, print gekozen hebben zal een volgend scherm 

opduiken waar we het daadwerkelijke kleurprofiel aanwijzen 

wat betrekking heeft op de printer en het papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto is opgenomen in AdobeRGB en zo ook in Photoshop 

bewerkt. 'Photoshop Manages Colors' wil zeggen dat 

Photoshop de omzetting berekend naar het aangewezen printer 

kleurenprofiel. 

 

Printer Profile=kleurenprofiel voor de 

 printer met het bijbehorende papier. 

 

 
Verder wordt er gevraagd om een 'Rendering Intent' en 'Black Point Compensation' in te stellen. 

In principe gaan we hier van uit dat 'Relative Colormetric' de beste resultaten levert. 

Relative Colormetric is terug te voeren naar waar we hebben gekeken naar het printer kleurprofiel en deze 

vergeleken hebben met het AdobeRGB profiel (fig. blz. 11). Hier hebben we kunnen constateren dat de 

kleurruimte van het printerkleurprofiel kleiner is dan het AdobeRGB profiel. 
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Adobe Photoshop zal een berekening er op los moeten laten om het AdobeRGB profiel om te zetten laar het 

printer kleurprofiel zonder dat er kleurverschuivingen ontstaan. Kleuren welke relatief gezien 

wereenkomen met de AdobeRGB kleuren en voor ons waarnemen natuurlijk overeenkomen. 

Hoe groot een kleurruimte van een printer kleurprofiel is hangt nogmaals af van de inkten en het papier welke we 

toepassen. 

 

Nu kunnen we op 'Print' klikken en de software-driver van de fabrikant wordt aangeroepen (in ons voorbeeld de 

Epson 3800 printer) en stappen door naar 'Printerinstellingen'. 

 

 
Hier geven we het soort papier aan 

en in ons voorbeeld is dit een 

Premium Luster Photo Paper (met 

deze keuze hebben we de testkaart 

geprint voor het maken van een 

printer kleurprofiel). 

 

Hier kiezen we ervoor om de 

modus 'Automatisch' uit te zetten 

en gaan hier voor 'Extra 

instellingen'. 

 

Afdrukkwaliteit zoals het profiel is 

aangemaakt en kan naar eigen 

voorkeur ingesteld worden. 

 

 

 

 

 

We stappen nu door naar 'Printerkleurenbeheer' 

 

In dit scherm geven we aan dat 

de printer aan het kleurbeheer 

niets mag toevoegen of wijzigen. 

Photoshop rekent de 

kleurenprofielen om en stuurt 

deze naar de printer waarvan het 

de bedoeling is dit rechtstreeks te 

printen zonder bemoeienis van 

de printer. 

 

 

Dus 'Uit' (Geen kleuraanpassing) 

is hier de keuze. 
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Voor een controle op onze instellingen (advies is dit als een 'gewoonte' altijd even te bekijken) stappen we nog 

even naar de 'Samenvatting'. 

 

 

De voorgaande besproken 

instellingen nog even keurig op 

een rij. 

 

Als we nu op 'Druk af' klikken zal 

Photoshop aan het rekenen gaan 

en de printer zal de aangeboden 

informatie rechtstreeks doorzetten 

en daarmee hebben we een print 

gemaakt volgens het 

kleurmanagement systeem. 

Beoordelen van de print volgens 

eerder besproken ISO-norm, zie 

tabel blz. 6. 
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Een colorimeter voor monitor kalibratie in combinatie met een goede LCD monitor; 

 
 

Een colorimeter met geprint testkaart voor printer kalibratie; 

 
Printer en lichtbak t.b.v. beoordelen prints (vlgns ISO-norm); 
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Bronnen: 
 

http://www.iso.org 

 

http://nl.wikipedia.org 

 

http://www.photoworkshop.com 

 

http://www.creativepro.com 

 

http://www.xnte.com 

 

http://www.epson.nI 

 

http://www.canon.nI 

 

http://www.eizo.nI 

 

http://www.justnormlichtcom 

 

http://www.adohe.com 


