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• Fotolabo (in bijberoep)

• Grootformaat printen (tot 44” of 111cm)

• Montage op plaatmateriaal (Hardschuim PVC of Aluminium Composite)

• Lamineren (beschermfolie)

• Toegankelijk maken van ‘speciale’ papiersoorten

• Klanten: Amateur fotografen & Professionals
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Canon imagePROGRAF PRO-4000



Eigenschappen van papier
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Papier basis
• α-cellulose

• Bamboo

• Katoen

• Washi

• Rijst

• ...

• Polypropyleen en andere kunststoffen

PMATT

DMATT

BSGLOSS

FASM
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Micro-Porous Coated Fotopapier

Coating houdt inkt vast 
en voorkomt uitlopers in 
de vezels van de 
papierbasis
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Enkel papier basis 
(= vezels)

Gewoon papier

Inkjet papier

Te veel Inkt !



Barietpapier
• Barium Sulfate (Baryta) 

• Dun laagje tussen Papier Basis & Coating / Emulsie
• Vergroot reflectievermogen van de afbeelding
• Coating dringt door Baryta laagje niet in de vezels van de papier basis

• Wordt gebruikt om helderheid / witheid van inkjet papier te
verbeteren
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Papier witheid, helderheid & tint
• “Whiteness” (witheid) – EU

• CIE (Commission Internationale de l'Eclairage)
• Hoeveelheid licht dat gereflecteerd wordt onder genormaliseerd daglicht

(D65)
• Perfect niet fluoriscerend wit papier = 100

• “Brightness” (helderheid) - US
• TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry)
• Hoeveelheid ‘blauw licht’ dat gereflecteerd wordt

• “Shade” (tint)
• CIE Lab

fift-o'graphy 8

DSGLOSS (103)

DOYSTER (131)

BMATT (101)

FASMTXT (92)

FAWHITE (102)



Optical Brightning Agent (OBA)
• Chemisch product die toegevoegd wordt in coating of papierbasis

• Verbetert de “witheid” van het papier

• OBA absorbeert licht tussen 300nm en 400nm en reflecteert deze in 
het zichtbare spectrum (tussen 400 – 500nm)

• OBA is onstabiel (kans op vergeling) & Kleur is moeilijk controleerbaar
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UV Licht

DMATT

DOYSTER

BPEARL

FANATURAL



Gewicht & Dikte van het papier
• Gewicht of Densiteit

• Eenheid: gsm (gram per square meter)
• Soortelijk gewicht van (hoofdzakelijk) gebruikte papier basis

• Vb: 310gsm

• Papier dikte (of caliper)
• Eenheid: Micrometer (= 1/1000 mm) of Mil (= 1/1000 inch)

• Vb: 17 Mil = 0,017 inch = 0,04318cm = 0,4318mm = 432µ

• Er is geen relatie tussen gewicht en dikte van papier
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DMATT     

(240gsm /0,26mm)

DSGLOSS   

(280gsm / 0,3mm)

DLUSTRE   

(310gsm / 0,3mm)



Textuur & Glans
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DSGLOSS (103)

DOYSTER (131)

BMATT (101)

FASMTXT (92)

FAWHITE (102)



Kleur densiteit: Dmax - Dmin
• Dynamisch bereik (Zwart – Wit)

• Maximale densiteit

• Dmax = -log10(minimum print reflectivity)

• Diepste zwart tint voor Printer / Inkt / Papier Combinatie

• Dmax waarden (indien meegegeven):
• Matte prints: 1,7 is good
• Semi glossy/glossy: 2 is good
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PMATT

DOYSTER



Zuur-Vrij ≠ pH Neutraal?
• pH schaal

• < 7 = zuur (acidic)
• > 7 = base (alkaline)

• Zuurvrij = pH van 7 of een beetje hoger

• pH Neutraal = 7

• Zuren zorgen na verloop van tijd voor vergeling / vlekken / aantasting (oude krant)
• Katoen = pH Neutraal
• Houtpulp = zuur (buffermiddelen worden toegevoegd zodat het “neutraal” wordt)
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“Ligning free” – Archiveerbaar papier
• Lignine

• Complexe chemische verbinding 
• Maakt deel uit van de celwanden van planten
• Veroorzaakt na verloop van tijd opnieuw zuurvorming in papier met vergeling tot gevolg

• Niet archiveerbaar papier bevat veel lignine
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Wat is “Mould Made” papier?
• In vorm gegoten papier

• Simuleert handgeschept papier in machinaal proces

• Consistente kwaliteit
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Zelf fotopapier maken?
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Ilford Creative Emulsion Kit



Hoe zien wij kleur?
Een aantal basisbegrippen
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Wat is licht?

RED

ORANGE

YELLOW

GREEN

BLUE

INDIGO

VIOLET

ELECTROMAGNETISCHE STRALING

Rood / Groen / Blauw = spectrale hoofdkleuren

SP
EC

TR
U

M Increasing w
avelength

Increasing energy
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Hoe wij kleuren zien
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Kwaliteit van het licht - Kleurweergave index (CRI)

REFERENTIELICHTBRON

Hoe goed worden de kleuren
weergegeven door het licht van een
bepaalde lamp ten opzichte van de 

referentielichtbron.

Color Rendering Index (CRI) - score (0 – 100) 
wordt bepaald aan de hand van

8 referentiekleuren.
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Kleurindex problematiek

• CRI index is het gemiddelde van 8 
referentiekleuren (verlichting kan in 
functie hiervan geoptimaliseerd
worden)

• Referentiekleuren zijn redelijk ‘mat’. 
Meer verzadigde kleuren en 
huidskleuren zouden beter zijn.
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Elke lichtbron heeft zijn eigen kleur(temperatuur)

Kaarslicht
1800K

Zonsopkomst 
Zonsondergang
2800K / 3000K

Gloeilamp
2800K

LED
3000K

Halogeenlamp
3200 / 3400K

1 uur na
Zonsopkomst

3500K

LED
4000K

Flits / D50
daglicht
5000K

Mix Kunst & 
Daglicht

4200-4700K

Zon
Middaguur

5500K

Bewolkte
Lucht

6000K
Heldere blauwe

Lucht
6000-7500K

TV
Monitor
6500K

D65

Bewolking zonder
direct zonlicht
7000-10000K

Blauwe
Lucht

10000K

Schaduw bij
Wolkenloze / Bewolkte

Lucht
7000 / 7500
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Oog corrigeert witbalans, maar de camera niet

fift-o'graphy 23



Beoordeel je foto’s in de juiste omstandigheid
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Kleur in de digitale wereld
Een verplicht nummertje aan theorie
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Kleurmodellen

• HSB

• RGB

• LAB

• CMYK
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RGB
• Rood / Groen / Blauw

• 0 – 255

• Geel = R:255, G:255, B:0
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CMYK
• Cyaan / Magenta / Yellow / Keycolor

(zwart)

• 0% - 100%

• 0% = geen dekking (papier)

fift-o'graphy 28



HSB
• Hue / Saturation / Brightness

• Hue (kleurtoon): 0° - 360°

• Saturation (verzadiging): 0% (= grijs) -
100% (= volledig verzadigd)

• Brightness (helderheid): relatieve
helderheid op schaal van 0% (= zwart) –
100% (wit)
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CIE – Tweedimensionele weergave kleuren
• Het CIE-model is een referentie om 

kleurruimten en –profielen weer te geven.
• Tweedimensionele weergave (driehoek)

• Enkel kleur, geen onderscheid in helderheid

• Grafische voorstelling van alle kleuren die 
het menselijk oog kan waarnemen (1931)

• CIE = ICC
• Commission Internationale de L’Eclairage
• International Color Consortium
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CIE-Lab
• Driedimensionele weergave

• Onderscheid in kleur
• Verschil in helderheid

• L* = Lichtkanaal of Helderheid
• Waarde van 0 – 100

• a* en b* = Kleurkanalen
• a* as: -127 (groen) tot +127 (rood)
• b* as: -127 (blauw) tot +127 (geel)
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CIE-Lab weergave = Weergave ICC profiel

Witpunt

Zwartpunt

Donker Geel

Licht Geel

a*

a*

b*

b*
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CIE-Lab weergave = Weergave ICC profiel

a*

a*

b*

b*
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Kleurruimtes

Naargelang de kleurruimte kan
een pixel met dezelfde RGB 
waarde (0/255/0) telkens als

een andere kleur waargenomen
worden.
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RGB kleurruimtes vergeleken

35

R:255/G:0/B:0 R:0/G:0/B:0 R:0/G:255/B:0 R:0/G:0/B:0 R:0/G:0/B:255 R:0/G:0/B:0

ProPhoto RGB

Adobe RGB

sRGB



Werkruimtes

Een werkruimte is een apparaat
onafhankelijke kleurruimte

Een afbeelding wordt in een
werkruimte opgeslaan

Een RAW bestand heeft geen
kleur/werk ruimte. Deze wordt

toegekend in Lightroom 
(bewerking) of bij Output 

(jpg/tiff/…)
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Kleurbereik
(gamut)

Kleurbereik is het totale volume 
aan kleurverzadiging die een

apparaat kan weergeven
(fototoestel, scherm, printer)

Als een apparaat kleur moet
weergeven dat buiten zijn bereik

ligt ontstaat er een probleem
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Kleuren buiten bereik? (Rendering Intent)
De kleuren die buiten het bereik van een output device vallen (scherm / printer), 

moeten naar binnen geduwd worden.

• Er zijn verschillende Rendering Intent methodes beschikbaar:
• Niet geschikt voor foto afdrukken:

• Absolute

• Saturation

• Wel geschikt voor foto afdrukken:
• Relative Colorimetric

• Met zwartpunt compensatie

• Zonder zwartpunt compensatie

• Perceptual
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Relative Colorimetric

• Alle kleuren binnen de kleurruimte worden vastgezet

• De kleuren die daarbuiten vallen worden
opgeschoven naar een kleur zo dicht mogelijk bij het 
origineel binnen de output kleurruimte

• Gradueel verlopende kleuren die buiten kleurruimte
vallen (typisch lucht) kunnen met deze Relative 
rendering intent banding veroorzaken.

• Gebruik enkel bij afbeeldingen met een beperkt
aantal kleuren die buiten het kleurbereik vallen

• Behoud goed de algehele helderheid van de foto
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Black Point Compensation
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Adobe RGB Fine Art Paper

zwartpunt

Relative Colorimetric
No Blackpoint Compensation

Relative Colorimetric
With Blackpoint Compensation



Perceptual

• Alle kleuren worden samengedrukt totdat alles
binnen kleurbereik valt

• Geen ‘banding’ mogelijk

• Kleurshift kan eventueel waargenomen worden

• Aanbevolen ‘rendering intent’ bij afbeeldingen met 
gesatureerde kleuren die buiten het kleurbereik
vallen

• Geeft doorgaans iets meer detail in schaduwen

• Helderheid van foto wordt lichtjes opgedreven
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ICC kleurprofielen = look-up table

• Welk kleurbereik een bepaald apparaat heeft
wordt in een kleurprofiel beschreven

• Input profile (camera, scanner)

• Output profile (scherm, projector, 
print/inkt/papier)

“wanneer ik deze kleurwaarde stuur, dan corrigeer ik deze naar een bepaalde waarde
om tot die gewenste kleur te komen”.
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+ ICC
PROFILE

+ ICC
PROFILE



Wat betekent dit in de praktijk
Van Camera tot Lightroom
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Camera Opname – RAW = KING
• RAW: kleur en helderheid worden maximal opgeslagen volgens capaciteit sensor

• bit diepte: 14 (2 ^14 = 16.384) per kleurkanaal (RGB)
• 2^14 x 2^14 x 2^14 = ca. 4.400 Miljard kleuren
• gebruik “uncompressed” of “lossless compression” indien keuze
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Camera Opname - JPG
• JPG: kleur en helderheid worden in een specifieke

kleurruimte opgeslaan
• Keuze uit sRGB of Adobe RGB
• Bit diepte: 8 (2 ^8 = 256) per kleurkanaal
• 256 (R) x 256 (G) x 256 (B) = +16 Mlj kleurscharkeringen
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Foto’s importeren in Lightroom
• Lightroom gebruikt een eigen werkruimte die te vergelijken is met Prophoto RGB 

voor het bewerken van de foto’s

• Werkruimte benadert het gamma van de RAW bestanden
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Lightroom
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Lightroom – Toekennen Kleur- & Werkruimte
• Een kleurruimte wordt pas toegekend aan de foto wanneer je deze bewaart in een

niet-RAW formaat

Foto extern bewerken (Lightroom voorkeuren)

Exporteren naar JPG/ PSD / TIFF / PNG

Foto afdrukken naar bestand
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Lightroom – RAW exporteren in JPEG
• JPEG

• sRGB
• Adobe RGB
• Prophoto RGB

• Voor- en nadelen
• Kleine bestanden (compressie)
• Slechts 8 bit per kleurkanaal (onafhankelijk gekozen kleurruimte)
• Hoe lager de kwaliteit, hoe meer compressie er toegepast wordt
• Fotolabo kan geen bijkomende bewerkingen meer doen zonder dat deze invloed hebben op 

de kwaliteit van het beeld
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Lightroom – RAW exporteren in TIFF
• TIFF

• 8 of 16 bit per kleurkanaal
• sRGB / Adobe RGB / Prophoto RGB
• Compressie (ZIP & LZW) mogelijk zonder verlies beeldkwaliteit

• Voor- en nadelen
• Grotere bestanden
• 16 bit geeft meer kleurinfo
• Fotolabo kan nog een bijkomende bewerking doen zonder zichtbare impact.
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Lightroom – RAW exporteren (Size does matter)
• Exporteer je (gecropte) foto

• Zonder pixels weg te smijten
• Zonder pixels toe te voegen

• EXIF data bevat aantal pixels van de opname
• Origineel
• Na bijsnijden

• Pixels vs. Pixels per Inch
• 4896 pixels langste zijde printen op een formaat van 2,54 cm (of 1 inch) levert een resolutie

op van 4896 pixels per inch.
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Hoe groot kan ik printen?
• Sensor van 16M pixels = 3264 x 4896 pixels

• Hoeveel van de 4896 pixels verdeel ik op een afstand van 30 cm? 
• 4896 / 30 = 163 pixels per cm

• Er gaan 2,54 cm in 1 inch. De resolutie in inch bedraagt dus: 
• 163 pixels per cm x 2,54 cm in een inch = 414 pixels per inch

Print Kijkafstand +/- Min. Resolutie 16M px sensor 
resolutie

13x20cm 30cm 500 ppi 621 ppi

20x30cm 55cm 300 ppi 414 ppi

30x45cm 80cm 200 ppi 276 ppi

40x60cm 1m 150 ppi 207 ppi

50x75cm 1,3m 130 ppi 165 ppi

60x90cm 1,6m 110 ppi 138 ppi

fift-o'graphy 53



Vuistregel
• Fotografeer

• in RAW (indien instelbaar met zo groot mogelijke bit-diepte)
• of JPEG (selecteer Adobe RGB)

• Zolang je foto’s bewerkt blijf je in de zo grootst mogelijke kleurruimte werken
• Lightroom is veilig (tot wanneer je exporteert)
• Photoshop is zeer flexibel. Een foutje is snel gemaakt (image size / resolutie / kleurruimte)
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ICC Kleurprofielen
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Calibreer je monitor
• Software Calibratie (~monitor profiling)

• ICC Look-up-Table wordt geïnstalleerd in 
besturingssysteem / grafische kaart van de 
computer

• Profiel wordt telkens opnieuw geladen bij
herstart computer

• Hardware Calibratie (~monitor calibration)

• ICC Look-up-Table wordt bewaard in monitor 
zelf

• Gecalibreerd scherm kan op elke computer 
aangesloten worden
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Belangrijke scherm weetjes

Scherm Eigenschappen
• IPS paneel

• Lichtintensiteit scherm is gelijk verdeeld
(geen vignettering)

• AdobeRGB kleurbereik (+98%)

• 10-bit kleurdiepte

• Niet reflecterend

• Beperkte opwarmtijd voor correcte 
kleurweergave

Scherm Gebruik
• Kijkhoek constant houden (laptop is

gevaarlijk)

• Omgevingslicht constant en 
reproduceerbaar

• Helderheid scherm in balans met 
omgevingslicht
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Monitor Profiling

Benodigdheden: Colorimeter

• x-rite
• i1 Dsiplay Pro
• Colorimunki Smile

• Datacolor
• SpyderX

ICC Profiel installeren

• Gebruik meegeleverde software van 
x-rite en datacolor om je 
kleurprofielen te selecteren en te 
activeren

fift-o'graphy 58



Printer / Fotopapier calibreren
• ICC profiel voor elke unieke combinatie: 

• Printer (jouw uniek exemplaar)
• Inkt (gebruik enkel inkten van de officiële fabrikant)
• Fotopapier (merk en type) waarop je wilt printen
• Geselecteerde Media Type in Printer Driver (hoeveelheid inkt)

• Gebruik generieke ICC Kleurprofielen
• Download ICC kleurprofielen voor jouw printer op de website van je fotopapier

• Creëer je eigen ICC Kleurprofiel voor jouw specifieke printer
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Gebruik generieke ICC profielen
• Download je generieke ICC profiel van de website van de papierfabriekant

• Kopiëer ICC profiel naar één van volgende folders

• Windows
C:\Windows\System32\spool\drivers\color

• Apple
Mac HD/Library/ColorSync/Profiles

Mac HD/Users/<username>/Library/ColorSync/Profiles
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https://www.hahnemuehle.com/en/digital-fineart/icc-profile.html
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Installeer ICC profiel
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Windows: Dubbel-klik op het ICC profiel om deze te kopiëren naar de 
Windows folder C:\Windows\System32\spool\drivers\color

Apple: Kopiëer de ICC profielen naar de folder
Mac HD/Library/ColorSync/Profiles

Herstart Photoshop / Lightroom wanneer je onmiddellijk je ICC profile 
wenst te gebruiken



Epson printerdriver instellen

1. Stel Media Type in volgens wat de papierfabrikant
aangeeft

- dikte papier

- hoeveelheid inkt die coating kan verdragen
- Inkttype: Matte Black (MK) of Photo Black (PK)

2. High Quality print

3. No Color Adjustment

4. Bewaar instellingen onder de naam van het papier zodat
de basis instellingen steeds vlot toegankelijk zijn
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Softproofing in Lightroom
1. Enable ‘Soft Proofing’ in de ontwikkel module

2. Maak een virtuele Soft Proofing kopie voor elk type fotopapier die je 
wenst te gebruiken (zie ook bestandsnaam)

3. Selecteer het gewenste ICC profiel

4. Enable de « gamut waarschuwing ». Hierdoor zie je op voorhand
welke kleuren van je foto buiten het geselecteerde ICC profiel vallen.

5. Kies je Rendering Intent (Perceptual of Relative) en beoordeel je foto

6. Enable « Simulate Paper & Ink ».

7. Bewerk je foto in functie van het papier (contrast, helderheid, 
zwartpunt, schaduw en hooglichten)
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Softproofing in Photoshop
• Huidige kleurruimte van je foto opvragen?

• Via info of onderaan scherm
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Softproofing in Photoshop
• View – Proof Setup - Custom
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1. Selecteer ICC profiel van je 
printer/papier die je wenst te 
simuleren

2. Selecteer ‘Perceptual’ als rendering 
intent

3. Simuleer Inkt & Papier

4. Enable Preview voor onmiddellijk
resultaat

5. Bewaar deze ‘Proofing’ condities
onder een naam

5



Softproofing in Photoshop

• Enable / Disable “Proof Colors” om 
je custom softproofing te activeren

• <<CTRL+Y>>
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• Enable / Disable “Gamut Warning” 
om de kleuren buiten bereik van je 
target profile weer te geven

• <<CTRL+SHIFT+Y>>



Q&A
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