
Kleurmanagement 



Doel 

• Kennis maken met een aantal basiszaken 
rondom kleurmanagement (er is veel meer en 
veel complexer, dus deze presentatie is niet 
“wetenschappelijk”) 

• Plezier 

• Interactief (vragen en/of opmerkingen graag) 



Ons oog 

• 120 miljoen staafjes => donker en opzij 
kunnen zien (geen detail => geen kleur en niet 
lezen) 

• 6 miljoen kegeltjes => daglicht en rechtvooruit 
kunnen zien (details => kleur en lezen) 

• Kegeltjes gevoelig voor rood, groen, blauw 
(RGB) 

• Hersenen mengen info van kegeltjes tot 
kleuren, en “ fixen” bv. ook kleurtemperatuur. 



Kleurmodellen 

• R(ood), G(roen), (B)lauw 

• H(ue), S(aturation), V(alue) 

• C(yan), M(agenta), Y(ellow), K(black) 

• CIE x,y,Y 

• L(ightness)*a*b 

 

• Worden door elkaar heen gebruikt (bv. ook in 
Lightroom: HSL/Color/B&W) 

 



Kleurmodellen 

CIE 1931* => CIE x,y,Y 

wat ons oog kan zien 

 *Commission Internationale de l’Eclairage 



Kleurmodellen 

• s(tandard)RGB: HP+Microsoft ontwikkeld tbv 
consumenten camera’s, -scanners en - 
printers. Maar ook beeldschermen en JPEG’s 
(web). 

• Adobe RGB: groter als sRGB en heeft ongeveer 
het bereik weer van een offsetpers. Sommige 
beeldschermen kunnen dit tonen. 

• ProPhoto RGB: Kodak, valt zelfs deels buiten 
CIE x,y,Y. Lightroom/Photoshop gebruiken dit. 

 



Kleurmodellen 

Additieve kleurmenging       Subtractieve (absorptie) kleurmenging 
 



Kleurmodellen 

sRGB < Adobe RGB < 
ProPhoto RGB 

 



Welke gebruiken (output)? 

• Web => Altijd (8bit) sRGB 

(meeste webbrowsers 

kunnen geen AdobeRGB 

weergeven, alsook > 99% 

van alle beeldschermen) 

 

 

• Inkjet Printer => vaak (16bit, tiff) AdobeRGB (mogelijk) 

(wel even overleggen met jouw “printbedrijf”) 

Motto: Je ziet het niet (beeldscherm), maar is er wel (op 
de print) => mooiere prints 



Kleurmodel conversie 

(relative) 



Kleurmodel conversie 

Kans op “banding” Kleurverschuiving: 
dus niet echt meer 
“precies die kleuren 
zoals het was” 



Kleurmanagement 

Bedoeling van kleurmanagement is het efficient, consistent, 
voorspelbaar en herhaalbaar reproduceren van kleuren op elk 
soort apparaat. In ons geval: camera, beeldscherm en printer. 
Dit mbv.: ICC profielen 
Windows: \Windows\system32\spool\drivers\color 
MAC: /Bibliotheek/ColorSync/Profile 
of      
/Gebruikers/<gebruikersnaam>/Bibliotheek/ColorSync/Profile 



Kleurmanagement 

Dit is dus niet de bedoeling! 
Vaak is de print ook donkerder als het beeldscherm 
(omdat het beelscherm meestal te fel/helder is)! 



Kleurmanagement 

Er zijn meer leveranciers, maar Datacolor en X-rite zijn wel de meest bekende en gebruikte. 

Hoe doen we dat dan? 
                                             (Datacolor)   (X-rite) 
1) Beeldscherm calibreren 
 
 
2) Camera calibreren 
 
 
3) Printer calibreren, door printer/papier ICC profiel 
of specifieke hardware: 



• Tbv. fotografie (kleurmanagement) zijn IPS-
schermen (op dit moment) het meest geschikt. 

• Meeste beeldschermen zijn sRGB, duurdere 
schermen kunnen (bijna) AdobeRGB aan (Eizo, 
LaCie en NEC bv.). 

• Bitdiepte: de meeste schermen zijn 8 bits per 
(RGB) kleur, dure schermen kunnen 10,12,14 of 
zelfs 16 bits aan per kleur => vloeiendere kleur 
overgangen/schakeringen. 

Beeldscherm 



Beeldscherm 

• Omgevingslicht: niet te fel, niet invallend op 
scherm (bv. gordijnen gesloten of een 
beeldschermkap gebruiken). 

• Kleurtemperatuur/witpunt (veelal standaard keuzes) 

– D65 (6500K) => sRGB + AdobeRGB gaan hiervan uit. 
De kleurtemperatuur van de meeste lcd-schermen 
liggen hier dicht bij. 

– D50 (5000K) => drukwerk / fine-art 

– Stem af op “het wit” van het papier (4800K => 7000K). 



Beeldscherm 

• Gamma: Gamma-curve ofwel TRC (Tonal 
Response Curve) => gedrag van het scherm mbt. 
het contrast. Geen twijfel, kies de veilige waarde 
van 2.2 (Windows en MAC)! 

• Luminantie: ~helderheid (brightness) van het 
scherm => lastig. Moet aangepast zijn aan de 
helderheid van de omgeving. 90-120 cd/m2 is 
een “aardig” uitgangspunt. 

 



Demo beeldscherm calibratie 



Camera 

• “Echte kleuren” zijn afhankelijk van: 

– Camera (zelfs hetzelfde model kan door afwijkingen 
o.a. van de sensor anders zijn) 

– Lens (door coatings en kwaliteit van de lens) 

– Licht (vol in de zon, schaduw of flitslicht) 

• De witbalans moet gecorrigeerd worden 
natuurlijk, maar er kunnen zich ook 
kleurafwijkingen voordoen in de kleuren op zich. 

 



Camera 

Uitleg X-rite ColorChecker Passport 

<= Referentie kleuren (bv. product fotografie) 

<= Portret (let op “half bolletje”, is neutraal) 

<= Landschap (let op “half bolletje”, is neutraal) 

<= Zwart naar wit tbv belichtig (“blinkies”) 

<= Al deze vakjes zijn de eigenlijk ColorChecker. 
Het zijn hele specifieke kleuren die gebruikt 
worden om te corrigeren (correctie via een DNG 
kleurcorrectie profiel, voor Windows is de 
filelocatie: 
\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\A
dobe\CameraRaw\CameraProfiles) 



Demo camera calibratie 

• Maak foto met ColorChecker Passport in het juiste licht met 
een camera+lens combinatie. 

• Open de foto in de “develop” tab in Lightroom. 
• Kies, met de “witbalans” selector/pipet één van de 2 

“neutrale” witbalans vakjes. 
• Selecteer “Exporteer met preset” en kies “ColorChecker 

Passport”. 
• Geef het profiel een naam, handig is “camera_lens_soort 

licht”, maar het is vrij te gebruiken zoals gewenst. 
• Herstart Lightroom als het profiel is aangemaakt. 
• Selecteer rechts in module “Camera Calibration” niet het 

“Adobe Standard” profiel, maar het net aangemaakte 
profiel. 

• Klaar 



Printer 

• ICC-profiles: Elke (fatsoenlijke) leverancier van 
papier en/of printer heeft ook (wel) een ICC-
profiel voor een bepaald soort papier icm een 
bepaalde printer. Kijk bv. bij www.ilford.com of 
www.epson.com 

• Soft-proofing. Lightroom heeft de mogelijkheid 
om softproofing te doen: “Net doen alsof het 
een printer/papier combinatie is”. Daarvoor zijn 
dus wel bovenstaande ICC-profielen nodig. 

 

http://www.ilford.com/
http://www.epson.com/


Demo soft-proofing 



Demo printer calibratie 

Gezien de situatie is deze helaas niet mogelijk, 
maar het ziet er zo ongeveer uit (duurt lang, voor 
elk soort papier alles iteratief doorlopen): 

 

 

Dan validatie door: 

 

10 min. 

10 min. 



Bronnen 

• Internet, diverse bronnen (o.a. Joe Brady, Jeff 
Lazell (tbv X-rite) en David Saffir (tbv Datacolor)) 

• Kleurmanagement (Betrouwbare kleuren van 
invoer tot uitvoer), Frans Frederiks, Van 
Duuren Media 

 



Vragen? 


