
Bert van Es



 Wat is kleurbeheer?

 Wat is het nut er van?

 Kleurruimtes? 

 Wat zijn kleurenprofielen?

 Hoe maak je kleurenprofielen?

 Waar stel je kleurenprofielen in?

 Afdrukken met verschillende kleurenprofielen

 Samenvatting



 Kleurenbeheer is het kunnen instellen dat invoer en 
uitvoer apparaten afwijkingen hebben om kleuren op 
te nemen of weer te geven en je dat dan kan 
compenseren met een kleurenprofiel.



WYSIWYG!!
 Ofwel: What you see is what you get.

Je krijgt wat je ziet.

 Dat geldt voor invoer:
Het bestand wat je in je computer krijgt is wat je in werkelijkheid ziet 
en gefotografeerd hebt.

 En voor de uitvoer:
Het bestand wat je op je computer hebt wordt zo natuurgetrouw 
mogelijk weergegeven op je scherm.
En het bestand wat je op je computer hebt wordt zo natuurgetrouw 
mogelijk afgedrukt.



 Een apparaat, maar ook een bestand kan een bepaalde hoeveelheid kleuren 
weergeven of opnemen. Dit wordt weergegeven in een diagram, het CIE 
Chromaticity diagram.



 De meeste bestanden en het web en de meeste 
schermen en printers werken met sRGB.

 Hoewel professionele fotografen en drukkers vaak met 
AdobeRGB werken.

 Het vereist vaak duurdere apparatuur als een “wide
gamut” scherm om er profijt van te hebben.

 Op je camera kan je vaak instellen wat de kleurruimte 
is, sRGB of AdobeRGB



 Kleurenprofielen beschrijven de afwijkingen van het 
opname- of weergaveapparaat ten opzichte van de 
gekozen kleurruimte.

 Dus als een beeldscherm moeite heeft rood weer te 
geven zal door het gekozen kleurenprofiel rood extra 
versterkt worden om het toch goed weer te geven.





 Het profiel beschrijft de kleurruimte van de 
camera en het document. In de 
profielbeschrijvingen geeft het 
kleurbeheersysteem de werkelijke kleuren van 
het document aan andere apparaten.

 In camera dus ingebouwd en meegegeven 
aan document veelal keuze van sRGB of 
AdobeRGB.



In origineel JPEG EXIF:

Color Space                     : sRGB

In bewerkt bestand wordt vaak ook de kleuren monitor kleurenprofiel opgenomen:

Profile Creator : HP

Profile ID                      : 0

Profile Copyright               : Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company

Profile Description : sRGB IEC61966-2.1

Media White Point               : 0.95045 1 1.08905

Media Black Point               : 0 0 0

Red Matrix Column               : 0.43607 0.22249 0.01392

Green Matrix Column             : 0.38515 0.71687 0.09708

Blue Matrix Column              : 0.14307 0.06061 0.7141

Device Mfg Desc : IEC http://www.iec.ch

Device Model Desc : IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB

Viewing Cond Desc : Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1

Viewing Cond Illuminant : 19.6445 20.3718 16.8089

Viewing Cond Surround : 3.92889 4.07439 3.36179

Viewing Cond Illuminant Type    : D50

Luminance : 76.03647 80 87.12462



 Het monitorprofiel geeft aan het 
kleurbeheersysteem door hoe de numerieke 
waarden moeten worden omgezet in de 
kleurruimte van de monitor.

 Bij de installatie van de monitor software een 
standaard kleurenprofiel meegeleverd.

 Beter is een kleurenprofiel te meten met een 
sensor als Spyder van Datacolor of 
Colormunki van X-Rite.





 Het profiel beschrijft de kleurruimte van de printer in 
combinatie met het papier. 

 Vaak worden met de printer meerdere 
kleurenprofielen meegegeven voor verschillende 
papiersoorten van het printermerk.

 Voor andere papiermerken als Ilford en Hahnemühle 
levert de papierfabrikant kleurenprofielen voor 
bepaalde printers.

 Kan ook zelf gemeten worden, maar dat is tijdrovend 
en de apparatuur is duur.

 Soms experimenteren met profielen welke het beste 
werkt, zeker als er geen bestaand profiel is voor de 
combinatie van de printer en de papiersoort.  



 Kies printer, en printerprofiel bij het papier 
past. En vergeet niet om het kleurenbeheer 
van de printer uit te schakelen in het 
dialoogvenster Afdrukinstellingen. 



 Kleurenbeheer is belangrijk voor constante kwaliteit van de 
afdrukken en werk wat je op het web publiceert.

 Het belangrijkste profiel is van je monitor.
 Het beste monitorprofiel wordt gemeten. 
 Als je zelf afdrukt is het kleurenprofiel van de printer i.c.m. 

het papier soms zeer kritisch. Soms experimenteren wat 
het beste is. 

 Verdere informatie: http://www.color.org (ICC)
 https://helpx.adobe.com/nl/photoshop/using/working-

with-color-profiles.html (Adobe)

http://www.color.org/
https://helpx.adobe.com/nl/photoshop/using/working-with-color-profiles.html


 Maak een kleurrijke foto.

 Kijk of het scherm de foto in JPEG en/of RAW 
hetzelfde er uit ziet als op het scherm van je 
camera

 Maak een afdruk (of laat die maken) met het
goede profiel van het papier en vergelijk het
met de camera en beeldscherm.

 Breng het resultaat de volgende keer mee en
beschrijf je bevindingen.


