
Lerend netwerk - kleurbeheer van de toekomst - iccMAX

Over mij 
Techniek en creativiteit zijn mijn drijfveren: Zowel industriële productieprocessen als creatieve ontwerpen kunnen 
me boeien. Beroepservaring heb ik opgedaan bij Kodak met support voor een grafisch opmaaksysteem, bij de 
krantengroep Concentra met digitale beeldverwerking en drukkwaliteit, en bij het VIGC met het kleurlabo en 
grafisch/technische projecten.



E-mail: fons.put@vigc.be

GSM: 0495 23 21 34

Dit lerend netwerk maakt deel van het industriepartnerschap waar 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde 
dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s : 
Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie 4.0 en dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van 
Agentschap Innoveren & Ondernemen.



#industriepartnerschap #sterkondernemen
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waarnemen beeldscherm print Gereedschap workflow

Leerdoelen kick-off

•	De natuur van kleur begrijpen. 
•	Weten hoe wij kleuren waarnemen. 
•	Het kleurenzicht van iemand opmeten. 
•	Het begrip ‘ gestandaardiseerde waarnemer’ begrijpen en kunnen toepassen. 
•	Een CIE-kleurdiagram kunnen aflezen. 
•	Typische kleurstandaarden voor beeldschermen kunnen benoemen. 
•	De parameters om gedrukte kleur te beschrijven kunnen opsommen. 
•	Oordeelkundig kleuren kunnen omrekenen van beeldscherm naar print. 
•	Weten wat een ICC-kleurprofiel is. 
•	Inschatten waar en hoe kleurbeheer in een grafische workflow wordt toegepast. 



Kleur interpreteren Kleur beheren



Object In UitSensor Software



Evolutie
Kleurkontrast als een voordeel in de evolutie (Prof. Karl R. Gegenfurtner)


Overleven 
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Verzamelen resultaten
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Waaier met daarin alle kleuren die een 
waarnemer kan onderscheiden.

Complexiteit (1 miljoen 
kleurpatches)



Vereenvoudiging
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Enkel de verhouding tussen de rood-groen-blauw getallen 
meenemen = onafhankelijk van de sterkte van de lamp (brightness)

30

28

50

28%

28%

26%

26%

46%

46%



Film & Fotografie
Kleurkaart met “real-life” kleuren



Zuivere spectrale kleuren
Zoals terug te vinden in de regenboog, lasers,…



Zuivere spectrale kleuren
Zoals terug te vinden in de regenboog, lasers,…



CIE 1931 kleurwaarnemer
= standaard voor het zien van kleuren op leesafstand (2° kijkhoek)



CIE 1964 kleurwaarnemer
= standaard voor het zien van grotere kleurvlakken (10° kijkhoek)



Beeldschermen 
Hoeveel kleur kan een beeldscherm produceren?

Kwaliteit van de kleurfilters 
Rood licht  =  64% 33% 3% 
Groen licht  = 30% 60% 10% 
Blauw licht  = 15% 6% 79% 
 

Kracht van de lamp 
80 cd/m2 
 



Standaarden 
sRGB IEC61966-2.1 = CRT-monitor, iPad 3

Kwaliteit van de kleurfilters 
Rood licht  =  64% 33% 3% 
Groen licht  = 30% 60% 10% 
Blauw licht  = 15% 6% 79% 
 

Kracht van de lamp 
80 cd/m2 
 



Standaarden 
Adobe RGB (1998) = LCD -monitor

Kwaliteit van de kleurfilters 
Rood licht  =  64% 33% 3% 
Groen licht  = 21% 71% 8% 
Blauw licht  = 15% 6% 79% 
 

Kracht van de lamp 
160 cd/m2 
 



Standaarden 
DCI-P3 = iPhone XS

Kwaliteit van de kleurfilters 
Rood licht  =  68% 32% 0% 
Groen licht  = 26.5% 69% 4.5% 
Blauw licht  = 15% 6% 79% 
 

Kracht van de lamp 
? 
 



Standaarden 
Wide gamut (ISO22028-2) - werkruimte

Kwaliteit van de kleurfilters 
Rood licht  =  73.5% 26.5% 0% 
Groen licht  = 16% 84% 0% 
Blauw licht  = 4% 1% 96% 
 

Kracht van de lamp 
142 cd/m2 
 



Print 
Hoe drukkleuren uniek beschrijven?
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Standaarden 
ISO 12647-2, offset op gecoat papier

Kwaliteit van de inkt en papier 
Cyaan  =  17% 25% 59% 
Magenta  = 50% 25% 24% 
Geel  = 46% 49% 5% 
  
 
 Lichtkast 
2000 lux/500 lux 
 



Standaarden 
ISO 12647-2, offset op niet-gecoat papier

Kwaliteit van de inkt en papier 
Cyaan  =  20% 25% 55% 
Magenta  = 46% 28% 26% 
Geel  = 44% 47% 8% 
  
 
 Lichtkast 
2000 lux/500 lux 
 



Standaarden 
ISO 12647-3, krantendruk

Kwaliteit van de inkt en papier 
Cyaan  =  24% 31% 45% 
Magenta  = 45% 30% 24% 
Geel  = 44% 46% 9% 
  
 
 Lichtkast 
2000 lux/500 lux 
 



Stop de discriminatie! 
Alle kleuren gelijk voor de wet



Stop de discriminatie! 
Alle kleuren gelijk voor de wet

Cyaan  =  17% 25% 59% 
Magenta  = 50% 25% 24% 
Geel  = 46% 49% 5% 

Cyaan  = 56 -35 -53 
Magenta  = 48 75 -6 
Geel  = 46 49 5 



Kleurverschillen 
Alle kleuren gelijk voor de wet

DE1976 formule 
Geschikt voor procescontrole 
 

DE2000 formule 
Geschikt voor klanten 
 



Gereedschap 
Kleurprofiel 
Beeldscherm

Kleur Wit (scherm)Gradatie Hoeveelheid



Gereedschap 
Kleurprofiel 
Print

Kleur Wit (papier)Vertalingen Hoeveelheid



Gereedschap 
Spectrofotometer



Gereedschap 
Spectrofotometer



Gereedschap 
Software om kleurenvertalingen op te zoeken 
in kleurprofielen (Bibliothecaris)



Gereedschap 
Software om kleurprofielen te gebruiken in workflows



Workflow 
Waar kleurbeheer toepassen?



iccMAX 
Nieuwe specificaties

?

?

? ?
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