
Veel van het drukwerk dat we produceren moet nog afgewerkt worden. Soms 
gaat het enkel over nasnijden, maar bij folders, brochures of boeken is de 
afwerking een opeenvolging van verschillende handelingen. Elke handeling 
heeft op zijn beurt specificaties en spelregels die belangrijk zijn voor het goed 
afwerken van het drukwerk. Indien het opgemaakte document voldoet aan al 
deze specificaties en spelregels kunnen heel wat kopzorgen, fouten vermeden 
worden. Deze tutorial geeft een overzicht en helpt u bij een correct design.

Correct design voorkomt problemen in afwerking 
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1. Design
Bij het opmaken van een document helpen volgende zaken de afwerker bij het snel en correct uitvoeren van zijn taak. 

1.1 Genoeg afloop voorzien
Illustraties die op de rand van het gesneden formaat van een pagina geplaatst worden (‘aflopend beeld’), moeten voorzien 
zijn van een extra marge van 2 tot 3 mm (‘afloop’). Indien deze afloop niet aanwezig is, kan een kleine afwijking bij het 
snijden (bv. een beetje te veel naar links snijden) resulteren in een wit randje aan de rand van het drukwerk. Deze afloop, 
of ‘bleed’ in het Engels, kan ingegeven worden bij het maken van een nieuw document, zoals te zien is op de screenshot 
hieronder. Op de rechterafbeelding hieronder is er enkel aan de bovenkant bleed voorzien, niet aan de rechterkant.

1.2 Typografisch
1.1.1 Paginacijfer of beeld te dicht bij het gesneden formaat 
Tijdens het drukken zijn er enkele zaken die een invloed hebben op het papier, zoals bijvoorbeeld het vochtwater en de 
temperatuur van de pers of de omgeving. Deze invloeden kunnen de dimensies van het papier licht veranderen waardoor er 
afwijkingen kunnen ontstaan bij het afwerken. Ook bij het vouwen kan er een verschil zijn ten opzichte van de ideale vouw, 
vouwen blijft nog altijd een mechanische handeling. Een afwijking van 1 mm is meestal niet te vermijden. Een paginacijfer of 
beeld dat geplaatst is op 2 mm van het afgewerkt formaat, kan gevaarlijk zijn. 

1.1.2 Tekst geplaatst over het midden (de rug) van twee pagina’s 
De afstand tussen de letters die over het midden staan, wordt bij de minste afwijking tijdens het afwerken beïnvloed. Letters 
kunnen in de rug verdwijnen, of de afstand tussen de letters verandert. Voor deze afwijkingen is ons oog zeer gevoelig en een 
kleine afwijking kan al een slechte indruk nalaten. Het is beter om geen tekst over de rug te plaatsen. Als de tekst toch over 
de rug wordt geplaatst, is het aangewezen om voldoende ruimte te voorzien tussen de letters die dicht in rug staan. Plaats de 
tekst op zulke wijze dat de letters zeker niet tegen of over het midden van de vouw vallen (zie foto)!

Extra exemplaren: info@vigc.be



2.1 Snijlijnen
Het plaatsen van de snijlijntjes bij het exporteren naar PDF maakt het mogelijk om enkele zaken visueel te controleren. Als er 
bijvoorbeeld geen afloop voorzien is aan een pagina valt dit onmiddellijk op. Het beeld stopt dan aan de snijlijntjes. Het is ook 
altijd interessant om een kleurenproef of lay-outproef te maken waarop deze snijtekens aanwezig zijn. Plaats deze snijlijntjes 
op 3 mm van het gesneden formaat (buiten de ‘bleedbox’, zie foto).

2. Aanmaken PDF
De juiste instellingen gebruiken bij het aanmaken van de PDF is ook belangrijk voor de afwerker. 

1.3 Beelden
1.3.1 Een illustratie over de rug plaatsen
Het plaatsen van een illustratie, die over twee pagina’s doorloopt, vraagt om een zekere alertheid bij het plaatsen van dit 
beeld. Als het onderwerp centraal op dit beeld staat, moet dit beeld ook mooi doorlopen op de plaats waar de twee pagina’s bij 
elkaar komen. Het vouwen zal altijd een zekere afwijking hebben die juist op deze plaatsen snel zichtbaar is. Om problemen 
te vermijden is het beter om ervoor te zorgen dat er een zo neutraal mogelijk stuk van de illustratie in het midden staat.           
Om het doorlopen van het beeld over de twee pagina’s zo goed mogelijk te laten verlopen kan er ‘creep’ meegegeven worden  
(zie verder bij 3.5). Door het toepassen van creep heeft de vouwer een beetje meer speling. Maar in vele gevallen zal er een 
compromis moeten gevonden worden tussen de twee doorlopende beelden op de verschillende pagina’s. Het ene beeld beter 
laten doorlopen ten koste van het andere beeld is geen optie. Meestal worden beide doorlopende beelden ‘zo goed mogelijk’ 
geplaatst.

1.3.2 Gebruik van donkere kleuren op de omslag (breken inktlaag) 
Donkere kleuren kunnen gebruikt worden, maar vragen extra aandacht bij het afwerken van de rug. Indien er geen laminaat 
wordt aangebracht, bestaat de kans dat de inktlaag (of toner) gaat ‘breken’ op de vouw. Een andere reden om het gebruik van 
donkere kleuren te vermijden, is de kans op het overzetten van de inkt. Om risico’s te vermijden, kan de drukker meer gaan 
poederen, wat voor het afwerken een negatieve invloed kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het lamineren van de omslag. 



3.1 Vouwlijnen
Vouwlijnen mogen enkel en alleen op deze plaatsen staan waar de effectieve vouw 
moet gebeuren (zie illustratie). Dit maakt het voor de vouwer eenvoudig: hij moet enkel 
deze vouwlijnen volgen om tot een goed resultaat te komen. Het is aangewezen om de 
vouwlijnen in een andere kleur te zetten zodat deze duidelijk te onderscheiden zijn van de 
snijlijnen. Gebruik ook geen te dikke lijnen, een vouwlijn van 0,2 mm is zeker dik genoeg.                    
Het plaatsen van vouwlijnen betekent meestal ook een grote tijdswinst bij het instellen van de 
vouwmachine: anders moet de vouwer een beetje gokken waar de vouw moet komen...

3. Impositie
Voor de impositie zijn het de volgende controle-elementen die voor de afwerking van groot belang zijn.

Deze tutorial hebben we kunnen realiseren dankzij de  

financiële steun van onze leden, onze partners, het IWT. 

VIGC-lidmaatschap: samen werken aan efficiënter werken.

3.2 Collationeerblokjes
Deze kleine tekens in de rug worden door de afwerker gebruikt voor het controleren van 
de volgorde van katernen. Bij elke katern wordt een blokje, dat kan voorzien zijn van de 
katernnummer, op de rug geplaatst. Na het verzamelen moeten deze blokjes elkaar opvolgen. 
Ook het vouwen kan gecontroleerd worden: het blokje moet exact op de rug zichtbaar zijn. 
Wijkt het blokje af, dan kan het zichtbaar zijn bij het doorbladeren van het boek. 

3.3 Aanlegzijde voormarge en zijmarge
Papier kan variëren van vel tot vel, een verschil van 2 mm op een papier van 70 x 100 is 
mogelijk. Voor papierformaten groter dan 600 mm is een afwijking van 3 mm toegelaten      
(ISO 216, DIN 476 werkt met kleinere toleranties, respectievelijk 1,5 mm en 2 mm). Om 
dit verschil op te vangen, kan de afwerker bij het vouwen of veredelen best dezelfde voor- 
en zijmarge gebruiken als de drukker. Het is trouwens voor de drukker ook een belangrijk 
controlemiddel. De zijmarge kan door de impositie mee op de plaat belicht worden, de 
voormarge duidt de drukker best manueel aan op de stapel papier.

3.4 Kopwit overal gelijk
Het is meestal de kop die wordt gebruikt als aanlegpunt bij het verzamelen van katernen. Alle 
onderdelen die verzameld worden, moeten voorzien zijn van hetzelfde kopwit, anders gaan 
pagina’s ‘verschuiven’ in het boek. En zo bijvoorbeeld ook de schutbladen bij gekartonneerde 
boeken.

3.5 Creep
Al naargelang het gebruikte papier (bv. opdikking) en het vouwschema (bv. aantal pagina’s 
in één katern) komt het papier bij het vouwen meer uit de rug (zie illustratie). Bij geniete 
brochures kan dit al snel oplopen tot enkele millimeter. Om dit op te vangen worden de 
pagina’s uit de rug geplaatst (‘creep’) om er voor te zorgen dat beelden die over de rug 
doorlopen nog goed aansluiten. De creep wordt bepaald aan de hand van de opdikking van 
het papier. Voor het vouwen is het gebruik van creep een enorme tijdswinst: de vouwer moet 
minder ‘schipperen’ om een aanvaardbaar resultaat te bekomen.
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3.6 Informatie bij de eerste pagina van een katern
Onderaan de eerste pagina van elke katern, of in de afsnit, kan er informatie geplaatst 
worden die de ganse verdere verwerking kan vergemakkelijken. De titel van het drukwerk, 
de taalversie, een jobnummer, het nummer van een katern, ... het is maar een kleine moeite 
om dit mee op te nemen in de opmaak. Afspraken over de te plaatsen informatie kan gemaakt 
worden in overleg met de afwerker.

3.10 Afspraken voor het veredelen
Het drukformaat van de pers en de specificaties van de machines die gebruikt worden voor het 
veredelen, zijn niet altijd dezelfde. Het kan gebeuren dat een drukvel moet versneden worden 
vooraleer er kan veredeld worden. Als er dan bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met het 
grijperwit, bestaat de kans dat er in het drukwerk moet gegrepen worden, met als gevolg dat 
er krassen of afdrukken van de grijpers zichtbaar worden in het drukwerk. Voor het pregen 
is het ook belangrijk om vooraf even te bespreken welke afstanden er gerespecteerd moeten 
worden. Dit om te vermijden dat de tekening, die door de preeg zichtbaar moet zijn, toch niet 
mooi gecentreerd staat. Ook moet in het design rekening gehouden worden met het pregen: 
een verhoogd beeld op de cover betekent immers een verlaagd beeld op de achterzijde, en dat 
kan een ander beeld op pagina 2 zijn...

3.7 Omslagen extra 2 mm boven en onder
Bij het lijmen van gebrocheerde boeken komt er altijd een beetje lijm van tussen de omslag en 
het binnenwerk. Deze lijm moet opgevangen worden, gebeurt dit niet dan bestaat de kans dat 
er lijmresten uitgesmeerd worden over de rug. Een 2 mm extra kop- en voetwit is voldoende 
om de lijm op te vangen en het uitsmeren te vermijden.

3.8 Voor garenloos 3 mm extra voorzien
Bij een garenloze afwerking wordt er 3 mm weggenomen tijdens het ‘freezen’ van de rug. Deze 
extra marge moet voorzien worden in de impositie. Beelden die over de rug doorlopen mogen 
voorzien zijn van bleed, al is dit niet echt nodig. Bij het garenloos binden is het zo goed als 
onmogelijk om het afgewerkt drukwerk volledig tot tegen de rug open te plooien.

3.9 Overslag voorzien per katern
Deze overslag wordt gebruikt om de katern over het ‘zadel’ te leggen bij het nieten.  
Er zijn machines op de markt die deze overslag niet nodig hebben, maar dit mag men zeker niet 
veralgemenen. Het is daarom aangewezen om met de afwerker te bespreken of deze overslag 
moet voorzien worden of niet. Indien het drukwerk niet voorzien is van een overslag kan de 
afwerker een meerkost aanrekenen voor het verwerken.


