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1.Inleiding 
Met de komst van de betaalbare computer en de digitale camera is de DOKA (donkere kamer) weer helemaal 
terug bij de amateur fotograaf. Met als resultaat dat veel amateur fotografen gebruik maken van standaard 
computer apparatuur, die niet specifiek voor fotografisch werk ontworpen is. De zwakke schakel in dit geheel is 
het beeldscherm, dat vele doeleinden moet dienen. Met uitzondering van de duurdere beeldschermen die 
specifiek voor fotografie zijn ingericht, is het standaard computer beeldscherm niet voor fotografisch werk 
geoptimaliseerd.  Het gevolg hiervan is dat er grote verschillen kunnen zijn tussen de weergave op het 
beeldscherm en een afgedrukte foto. De fotograaf die foto’s op de computer bewerkt en hierbij op het 
beeldscherm vertrouwt krijgt vaak afdrukken die teleurstellen. Om de beeldschermweergave beter in 
overeenstemming te brengen met de te verwachten afdruk zijn er hulpprogramma’s, ook wel kalibratie 
programma’s genoemd beschikbaar. Een van de bekendste hiervan is wel Adobe Gamma, maar er zijn er meer. 
Persoonlijk bleek het afregelen van het beeldscherm met de hulp van deze “calibratie programma’s”  geen succes 
te zijn. De reden hiervan is dat er voor het goed afregelen van het beeldscherm minstens drie parameters moeten 
worden ingesteld: 
 
Gammacorrectie (de manier waarop de monitor lichte en donkere partijen weergeeft),  
Kleurtemperatuur (zeg maar de “ tint” van het witte licht)  
Luminatie (het lichtste en donkerste punt op de monitor). 
 
 Elk van deze drie parameters vraagt om meerdere meetpunten om tot een goede afregeling te komen. Met 
behulp van alleen een software programma en het oog is dit niet uit te voeren. Om dit wel goed te kunnen doen is 
meetapparatuur nodig. In het hierna volgende stukje wordt enige achtergrondinformatie verstrekt over 
kleurwaarneming en de manier waarop computers beelden weergeven, tevens wordt dan duidelijk waarom 
afregelen op het oog nagenoeg niet mogelijk is. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de invloed van 
omgevingslicht bij het werken met het beeldscherm en tenslotte wordt het kalibratie traject bij gebruik van de 
ColorSpider van Colorvision beschreven.  Om een beeldscherm te kunnen kalibreren is het niet nodig om het 
gehele stuk te lezen, maar er zijn wel enkele punten die steeds weer de aandacht vragen, omdat deze van invloed 
zijn op de (fotografische) resultaten:  
 
De werkomgeving 
Het verschil tussen de sRGB en Adobe kleurruimte 
De kleurtemperatuur (vooral bij het werken met kunstlicht) 
 
Handig is verder het gebruik van bijgaande Fuji referentie foto. Hierbij wordt aangenomen dat de originele foto 
kleur en helderheid gestandaardiseerd weergeeft. Daarnaast is een afdruk beschikbaar, gemaakt bij een 
kwalitatief goede afdrukcentrale. Het vergelijken van de weergave op het beeldscherm met de afdruk geeft een 
idee van de verschillen die kunnen optreden tussen de weergave op het eigen beeldscherm en de afdruk, maar 
ook tussen de weergave op de verschillende beeldschermen 
 

 
figuur 1 – Fuji refentiefoto 



2. Het waarnemen van kleuren 
De zon zendt een grote hoeveelheid elektromagnetische straling uit. Een deel van deze straling en wel die met 
een golflengte tussen 750 nM (rood)  en 380 nM violet (nM staat voor nanoMeter = 0,000000001 meter) nemen 
wij via onze ogen waar als licht. Elektromagnetische straling met een andere golflengte kunnen wij met onze 
ogen niet zien. Hieronder een afbeelding van het voor ons zichtbare spectrum van de zon. Licht met een 
golflengte korter dan 380 nM heet ultraviolet, boven de 750 nM is er sprake van infra rood licht, voor mensen 
niet zichtbaar dus. 
 

 
 

Figuur 2 – Zonnespectrum van het zichtbare licht 
   
De combinatie van licht met verschillende golflengten nemen wij waar als wit licht. Het heeft lang geduurd 
voordat er een wetenschappelijke basis werd gelegd voor de kleurwaarneming, die overigens geheel in onze 
hersenen plaats heeft. Het blijkt dat in ons oog drie  receptoren aanwezig zijn,  elk gevoelig voor een specifieke 
golflengte (420, 534 en 564 nM)  Daarnaast zijn er extra gevoelige receptoren die wel de aanwezigheid licht, 
maar niet de kleur detecteren (dat is de reden dat wij in donker minder goed kleuren kunnen zien). 
Het is reeds lang bekend dat door het mengen van gekleurde lichtbronnen nieuwe kleuren samengesteld kunnen 
worden. Door systematische  proefnemingen  werd echter pas duidelijk dat met combinaties van verschillende 
helderheid van slechts drie gekleurde lichtbronnen  het hele voor mensen waarneembare kleurspectrum kan 
worden weergeven. De gevonden gegevens werden in een model gebracht, waarmee  het mogelijk is uit te 
rekenen op welke wijze een bepaalde kleur met behulp van drie basiskleuren kan worden samengesteld. Dit 
model heet het CIElab model en is in 1931 vastgesteld. De uitgangspunten van dit model worden nog steeds 
gebruikt.     
 

 

 
Figuur 3 het CIE lab kleurmodel beschrijft alle voor mensen waarneembare kleuren 

 
De kleuren in het model worden de kleurruimte, of gamut genoemd. Sommige mensen kunnen niet alle kleuren 
in het model waarnemen, dit heet kleuren blindheid. Om kleurenblindheid vast te stellen is er een test ontwikkeld 
(zie bijlage) – een element uit deze test is  hieronder weergegeven: 
 
 
 



 
figuur 4 – Kleurenblindheid testpatroon (cijfer 6) 

 
 
3. Het digitale beeld in de computer 
Met de komst van de computer is het werken met digitaal beeld en geluid mogelijk geworden. Voor het werken 
met beelden in de computer is in eerste instantie een afbeelding nodig. Een afbeelding is een weergave van de 
omgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van de reflectie van licht door de combinatie van  inkt en papier. Het 
witte papier reflecteert het opvallende licht. Een beeld wordt op papier gezet met behulp van minuscule 
druppeltjes of deeltjes zwarte of gekleurde vloeistof  (verf of inkt). Afhankelijk van de dekking door de inkt 
wordt er meer of minder licht door het onderliggende papier gereflecteerd. De verdeling tussen lichte en donkere 
partijen verloopt analoog, dus vloeiend en niet in stapjes (dit geldt voor tekeningen, foto’s maar niet voor 
drukwerkafbeeldingen  die waren al heel lang voor de komst van de computer  met behulp van een raster 
gedigitaliseerd).  Bij een verlopende grijstint in zo’n analoge afbeelding zijn alle denkbare waarden tussen zwart 
en wit mogelijk. 
De moderne computer werkt echter digitaal, dat wil zeggen dat er met stapjes wordt werkt, hoe klein deze ook 
mogen zijn. Een van de eerste opgaven  bij het werken met beelden in de computer was dan ook het omzetten 
van het analoge beeld (waar de computer niets mee kan) in een digitaal beeld. Om dit mogelijk te maken werd de 
reflectie van de lichtste en de donkerste partijen van de afbeeldingen gemeten. De computer werkt met bits (een 
bit is de kleinste informatiedrager en kan de waarde 0 of 1 hebben).   

Bit     
0=0 
1=1 

 
Maar het programmeren in alleen  0 en 1 is niet echt handig en daarom werd er een grotere eenheid genomen: de 
byte (dit is het kleinste computer woord). Bij de komst van de eerste computers zaten er 8 bits in een byte. De 
getallen zien er dan zo uit: 
 
    Byte (van 8 bits)   
     0= 00000000 
     1= 00000001 
     2= 00000010  
     3= 00000011 
     4= 00000100 
   enz 

254= 11111110 
255= 11111111 

  
Verder dan 255 kunnen wij in deze situatie niet,   willen wij verder dan moet er weer een nieuw woord worden 
genomen, net als in een boek.  
De keuze van 8 bits in een byte was een gevolg van de stand van de techniek – inmiddels zijn er veel grotere 
bytes mogelijk (64 bits bijvoorbeeld) . 
Bij het omzetten van de eerste beelden analoge beelden kreeg zwart de waarde 0 (byte waarde 00000000) en wit 
de waarde 255 (byte waarde 11111111) – dit is op dit moment nog steeds de standaard voor het opslaan van 



beelden in de computer. Door tekortkomingen in de  technologie kunnen de meeste beeldschermen deze 256 
helderheids waarden  niet weergeven. In onderstaand plaatje zijn de helderheidwaarden 254, 253,252,251 en 250 
tegen een achtergrond van de waarde 255 opgenomen. Kijk zelf  hoeveel verschil er kan worden waargenomen 
tussen de blokjes! 
 

 
 

Figuur 5  Helderheidswaarden 
 

Met de komst van kleur in de computer ontstond er een probleem –  er waren maar 256 mogelijkheden  om de 
kleuren op te slaan (Photoshop beschikt nog steeds over de mogelijkheid om een afbeeldingen naar 256 kleuren 
om te zetten) – voor een serieuze kleurweergave was dit te weinig. Op basis van technieken bekend uit de jaren 
dertig werd besloten om met drie kleuren te gaan werken – en wel de kleuren rood, groen en blauw (RGB). 
De basis was al gelegd bij de zwart wit beelden, met dit verschil dat er voor beeld nu niet een byte van 256 bits 
aan  helderheids waarden maar drie bytes van elk 256 helderheids waarden werd gereserveerd (een voor rood, 
groen en blauw) – samen leveren deze de theoretische 256x256x256 = 16,7 miljoen kleuren op. Zwart en wit 
hebben dan de waarden: 
 

Byte Rood  Byte Groen Byte Blauw 
Zwart  00000000 00000000 00000000 
Wit  11111111 11111111 11111111 
 
en de kleuren 
 
Rood  11111111 00000000 00000000 
Groen  00000000 11111111 00000000  
Blauw  00000000 00000000 11111111 
 
Alle tussenliggende waarden (en die zorgen voor alle mengkleuren)  zijn mogelijk. Theoretisch zou dit tot meer 
dan 256 helderheids waarden kunnen leiden – bijvoorbeeld een helderheids waarde van 252,5. De monitor heeft 
echter nu al de grootste moeite om de 256 helderheids waarden weer te geven, zodat dit geen praktische waarde 
heeft. 
 
4. Weergave door het beeldscherm. 
Bij de communicatie met de computer speelt het beeldscherm en belangrijke rol. De aansturing gebeurt vanuit 
een speciale grafische kaart, die het digitale signaal omzet in een voor de monitor bruikbaar (analoog VGA) 
signaal. De VGA monitoren zullen op termijn worden vervangen door monitoren die het digitale signaal direct 
kunnen verwerken.  
De huidige kleurenmonitoren maken gebruik van een scherm opgebouwd uit pixels van elk drie beeldpunten in 
de kleuren rood, groen en blauw  In het CIElab model zagen wij dat hiermee alle kleuren van het spectrum 
kunnen worden weergegeven.  Om de weergave te standaardiseren, zodat via internet verspreide foto’s er overal 
ter wereld  en op alle (goede en slechte) beeldschermen (ongeveer) hetzelfde uitzien is een standaard kleurruimte 
voor computer beeldschermen afgesproken: de sRGB kleurruimte. Hiermee kan slechts een beperkt aantal van de 
kleuren uit het CIElab model zichtbaar worden gemaakt. Deze kleuren bevinden zich  binnen de zwarte driehoek 
in onderstaand model: 



 
figuur 6 De sRGB kleurruimte 

 
Op dit moment worden voor computerwerk haast overal LCD schermen ingezet. Het blijkt  dat bij deze 
beeldschermende kijkhoek van invloed is op de hoeveelheid helderheid, contrast en de kleur die wordt 
waargenomen. 
  
5. Kleurtemperatuur 
Binnen de driehoek in figuur 6 staat een punt en daarnaast de aanduiding D65. Dit betreft het gekozen witpunt. 
Onze waarneming van kleur is niet objectief. Als de zon laag staat (bij zons op- resp zonsondergang) is de 
samenstelling van het “ witte” zonlicht anders dan midden op de dag. ’ s Ochtends is het wat roder, ’s middags 
witter. Mensen nemen het verschil nauwelijks waar omdat onze hersenen daarvoor compenseren. Op foto’s zijn 
de verschillen echter goed te zien. Wit licht heeft dus wel degelijk een bepaalde tint ook al valt ons dat niet op. 
Zelfs een wit vel papier beschenen door gekleurd licht ervaren wij vaak als wit, terwijl het er op de foto toch echt  
bijvoorbeeld lichtgroen uitziet! Deze tint van het witte licht wordt de kleurtemperatuur genoemd. Moderne 
digitale foto toestellen beschikken over een automatische witbalans die voor correctie zorgt. De camera zoekt 
zelf een kleur op die als “wit” wordt gezien.  Met name bij bepaalde soorten kunstlicht, vooral als dit uit 
verschillende kleuren (“wit “) licht bestaat, is het voor de camera moeilijk een juiste witbalans te vinden.  Bij het 
opslaan van beelden in RAW beeld formaat is de witbalans correctie nog niet uitgevoerd en kan deze achteraf 
handmatig en naar wens worden ingesteld.  De tint van het “witte” licht bij een bepaalde kleur temperatuur is 
opgenomen in onderstaand diagram 
 

 
figuur 7 – Kleurtemperatuur 

 
K staat voor de temperatuur in graden Kelvin. Het model gaat uit van een zwarte, niet reflecterende bol die 
langzaam verhit wordt. 0 Kelvin staat gelijk aan het absolute nulpunt – 273,16  graden Celcius.  Denk bij het 
warmer worden eens aan een stuk metaal dat in de gasvlam gehouden wordt en bij het heter worden eerst 
donkerrood, vervolgens lichtrood  om uiteindelijk witheet te worden.Bij nog hogere temperaturen wordt het licht 
blauw en zelfs ultra violet (de vlam van een las apparaat en het las oog dat je kunt krijgen als je in de lasvlam 
kijkt – dit komt door de vrijkomende ultra violette straling). Binnen het sRGB model is een kleur temperatuur 
van 6500graden Kelvin afgesproken, dat is de standaard. Beeldschermfabrikanten houden zich daar vaak niet aan 
en stellen hun beeldschermen om commerciële redenen vaak af op 9800 graden Kelvin omdat het contrast dan 
hoger is. Fijn voor spelletjes en kantoorwerk, maar niet voor foto bewerking, de foto’s zien er veel te blauw uit, 
terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn! Interessant is dat wij kleuren als warmer waarnemen, naarmate de 
temperatuur lager wordt! Hierbij een tabel van de kleurtemperatuur bij verschillende lichtomstandigheden: 



 
Kaarslicht     1200 graden Kelvin 
Zonsopkomst/ondergang    2000 graden Kelvin 
Gloeilamp    2800 graden Kelvin 
Halogeenlamp    3200 graden Kelvin 
Uur na zonsopkomst   3500 graden Kelvin 
Flitser camera    5000 graden Kelvin 
Middagzon    6000 graden Kelvin 
Neutraal wit (standaard TV of monitor)  6500 graden Kelvin (D65) 
Felle zon, maar ook egaal bewolkte  
grijze lucht    7000 – 10000 graden Kelvin 
 
Het effect in de praktijk is dat foto’s met een lage kleurtemperatuur er geler of roder uitzien en foto’s met een 
hoge kleurtemperatuur witter of blauwer.  
 
 
6. Gamma correctie en luminantie 
Over het algemeen geeft een beeldscherm evenredig meer licht als de helderheid van de foto toeneemt. Het 
beeldscherm werkt lineair zoals dat genoemd wordt. Dit klopt slecht met de wijze waarop mensen helderheid 
waarnemen. Het resultaat is dat de doortekening in donkere en lichte partijen van een afbeelding onvoldoende 
zichtbaar is. De monitor kan echter zo worden gecorrigeerd dat de helderheid van de middenpartijen  wat wordt 
bevoordeeld ten opzichte van de grenzen van het helderheids gebied . Deze methode heet gamma correctie en 
kan ook worden gebruikt bij het bewerken van foto’s met behulp van het histogram in Photoshop. 
  

 
 

Figuur 8 – Gamma correctie voor foto’s in Photoshop 
 
 
 
 
Als de verdeling van helderheid over het hele grijswaarden gebied gelijk is dan is de waarde van de gamma 
correctie 1. Als het middengebied meer licht krijgt dan de randen(de heel lichte en donkere gebieden dus)  dan is 
de waarde groter dan 1. Voor PC monitoren is een gamma correctie afgesproken van 2.2 
 
Luminantie gaat over de hoeveelheid licht die de monitor uitzendt, helderheid en contrast. Een monitor kan maar 
een beperkte hoeveelheid licht uitstralen. De waarde wit (255) mag niet hoger zijn dan de maximale hoeveelheid 
licht die de monitor kan uitstralen (of iets daaronder). Aan de andere kant dient de waarde zwart (0) overeen te 
komen met het doven van de pixels. Het is niet de bedoeling om de pixels al bij waarde 10 te laten doven, want 
dan zie je geen verschil meer in helderheid tussen waarde 0 en 10. De witte en zwarte luminantie waarde wordt 



op het oog vastgesteld door enkele blokjes met waarden in het heel lichte gebied en blokjes in het heel donkere 
gebied van de monitor  zo met de helderheids en contrastwaarden knoppen van de monitor af  te regelen dat de 
blokjes nog afzonderlijk van elkaar onderscheiden kunnen worden. 
 

 
 

Figuur 9 – Hulpmiddel bij het afregelen van het witpunt 
 

 

 
 

Figuur 10 – Hulpmiddel bij het afregelen van het zwart punt 
 
Helderheid en contrast van de monitor moeten zo worden afgeregeld dat alle cijfers leesbaar zijn en ook nog 
eens verschillend in helderheid.  Zeker op de monitor van de laptop wil dat vaak niet lukken. Let ook op de 
invloed van de kijkhoek! 
 
 



7. Kalibratie 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat heet beeld dat wij op de computer monitor zien het resultaat is van een 
ingewikkeld technisch proces. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van onderdelen (grafische kaart, beeldscherm) 
die door verschillende fabrikanten worden gemaakt. Het mag dus een wonder heten dat dit allemaal behoorlijk 
werkt. Zodra je echter eisen gaat stellen aan de weergave dan merk je dat er nog wel iets te verbeteren valt. 
Goede monitoren ontwikkeld voor fotobewerking geven over het algemeen van fabriekswege al een goed beeld, 
maar standaardmonitoren worden vaak geoptimaliseerd voor helderheid en contrast of geoptimaliseerd op de 
laagste kostprijs (laptops) . Een goede instelling is dan van belang. Nu zijn de instelmogelijkheden van de 
goedkopere LCD flatscreens meestal nogal beperkt, zodat je deze vanuit het menu van de monitor meestal niet 
echt goed kunt afstellen. Gelukkig kan de monitor ook worden afgeregeld door aangepaste aansturing vanuit de 
grafische kaart in combinatie met een stukje software het ICC profiel. Een dergelijk ICC profiel kan met behulp 
van een beeldscherm kalibratie apparaat en de bijbehorende software worden aangemaakt en in de grafische 
kaart worden geladen.   Er zijn ook hulpprogramma’s, zoals Adobe Gamma  beschikbaar waarmee de monitor op 
het oog kan worden afgeregeld, maar de ervaring leert dat deze programma’s maar zelden tot een optimale 
afregeling leiden. 
 
8. De werkplek 
Een van de meest verwaarloosde aspecten bij het werken met het beeldscherm is de werkplek. 
Het omgevingslicht heeft grote invloed heeft op de manier waarop wij afbeeldingen op de monitor zien. Kijk 
maar eens naar de moeite die het kost om een beeld op het LCD scherm van een compact camera in vol zonlicht 
te onderscheiden. Ook onze kleurwaarneming wordt erg door de omstandigheden en het omringende licht  
beïnvloed. De monitor is het voornaamste hulpmiddel voor de beoordeling en bewerking van onze foto’s en dat 
betekent, dat willen wij onze foto’s op betrouwbare wijze kunnen beoordelen, de lichtomstandigheden 
waaronder wij met de monitor werken zo constant mogelijk moeten zijn door: 
 
- een omgeving met een constante (gedempte) lichtsterkte (bijvoorbeeld gesloten luxaflex voor het raam en 

glasgordijnen voor de gelijkmatige verdeling van het licht. 
- het voorkomen van invallend licht en spiegeling in de monitor (dat voorkomt reflecties) – dat wordt bereikt  

door de monitor met de achterzijde naar het raam te plaatsen of er een “zonnekap” overheen te plaatsen van 
bijvoorbeeld zwart etagekarton (goedkoop en gemakkelijk weer klein op te vouwen.) 

- een vaste zithoogte achter de monitor aan te nemen of de hoek van het beeldscherm (laptop) steeds in dezelfde 
stand zetten.  

 
Nadat je aandacht hebt besteed aan het inrichten van de werkplek komt het kalibreren van het beeldscherm aan 
de orde. Een omgeving met wisselend of een teveel aan licht maakt de kalibratie waardeloos.   
 
9. Kalibratie apparatuur 
Als je het beeldscherm echt heel nauwkeurig zou willen kalibreren heb je een spectrofotometer nodig. Deze 
apparaten zijn duur en het is de vraag of dit voor amateur fotografen ook echt nodig is. Niet dat amateurs geen 
goede foto’s maken – de kwaliteit is zelfs vaak beter dan die van professionals, maar de factor tijd speelt bij 
amateurs een veel kleinere rol dan bij de professionals, waar het tijd is geld principe opgaat. 
Inmiddels zijn er voor amateurs betaalbare oplossingen op de markt gekomen in de vorm van een eenvoudige 
uitvoering van de spectrofotometer – de colorimeter. Een colorimeter maakt gebruik van vaste kleurfilters om 
het licht van de monitor te meten en werkt daardoor minder nauwkeurig dan een spectrofotometer, die de kleur 
van het licht echt kan meten. Wellicht belangrijker dan de hardware is de calibratie software – bezuinig hier dus 
niet op. 
Bij het lezen van enkele tests over apparaten voor beeldscherm kalibratie bleek dat veel van de goedkopere 
apparaten  resultaten produceerden die afhankelijk waren van de monitor die werd gekalibreerd. Na een jaar is 
meestal geen enkele van de geteste beeldschermen meer verkrijgbaar zodat de uitkomsten niet meer vergeleken 
konden worden  en de test slechts een algemene indruk geeft. 
Op grond hiervan heeft de PCgg bij aanschaf van beeldscherm kalibratie apparatuur prioriteit gegeven aan prijs 
en verkrijgbaarheid. Met name Colorvision heeft uitgebreid reclame gemaakt voor betaalbare apparatuur en er 
wordt een pakket aangeboden van ene goedkoop instap model tot een set semi-professionele apparatuur. 
Opvallend is dat (behalve voor printer kalibratie) steeds gebruik wordt gemaakt van dezelfde hardware – 
kennelijk speelt de interpretatie van de meetgegevens een belangrijke rol, waardoor het accent op de software 
komt te liggen . Om die reden wordt geadviseerd geen instappakket te kopen omdat de resultaten daarvan 
mogelijk kunnen tegenvallen. Aan de andere kant heeft het geen zijn een duurdere software optie voor 
bijvoorbeeld printer kalibratie aan te schaffen. Het kalibreren van de printer is een complexe aangelegenheid 
waar de PCgg later op terug komt. In tegenstelling tot het beeldscherm, dat  onder constante omstandigheden kan 
werken, zijn er bij het afdrukken een groot aantal variabelen aan de orde (inkt, papiersoort, temperatuur, 



vochtigheid) die het resultaat beïnvloeden en de kalibratie zo complex maken dat deze alleen met goede 
apparatuur kan worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
De Colorvision Spyder 2 Pro 
 

 
 

Figuur 11 – De Colorvision Spyder 2 Pro 
 
 
 
 
 
                                                          
10. Verwijderen (van bestaande) en installeren van nieuwe kalibratie software 
De Colorvision Spyder wordt tezamen met een software pakket geleverd. Dit pakket dient eerst te worden 
geïnstalleerd voordat met de kalibratie kan worden begonnen. 
 
Om conflicten met andere programma kalibratie programma’s voorkomen dienen deze eerst te worden uitgezet. 
Meestal gaat het hierbij om Adobe Gamma dat automatisch in het Startmenu van Windows wordt geplaatst. Om 
Adobe Gamma uit te schakelen moeten enkele handelingen worden verricht: 
 
Open in het Windows scherm het commando uitvoeren (run)  er verschijnt een menu. Type in de hiervoor 
bestemde regel van het menu: msconfig en start het programma (door op enter te drukken) 
 

 
Fig 12 – de module RUN of UITVOEREN in het Windows scherm 



Nu verschijnt het volgende menu: 
 
 

 
Figuur 13  Systeem Configuratie 

 
Kies STARTUP en haal het groene vinkje weg bij Adobe Gamma, klik op OK en start de computer opnieuw. 
Begin vervolgens met de installatie van de Colorvision Software. Noteer het serienummer van de software, want 
dit is later nodig. 
 
11. Het werken met de ColorSpider Pro 2 
Start het kalibratie programma, maar verbindt de Colorspider nog niet met de computer. Bij de eerste keer 
opstarten wordt er om het serienummer gevraagd. Daarna moet het hierna beschreven menu worden doorlopen. 
Aan het eind hiervan vraagt het programma vanzelf om de Colorspider aan te sluiten. 
 

 
 

Figuur 14 – het Colorvision opstart menu 
 



Bij de kalibratie wordt naar drie aspecten gekeken: 
Gamma curve 
Kleurtemperatuur 
De Zwarte en witte luminantie 

Vervolgens dient het type monitor te worden gekozen: 
 

 
Figuur 15 – Display type 

 
Er is keuze uit: 

LCD scherm 
CRT monitor 
Beamer  
 

Daarna worden enkele technische vragen over de monitor gesteld: 
 

 
Figuur 16 – Keuze van gamma, kleurtemperatuur en luminantie punt 

 



 de gamma –waarde: deze wordt bij de PC, zoals eerder aangegeven op 2.2 gesteld 
 het witpunt, dat betreft de kleurtemperatuur – de standaardwaarde is 6500 en 
de luminantie deze wordt handmatig en niet automatisch ingesteld. Automatische instelling vraagt een complexe 
meting! 
 
Hierna komt de vraag of het omgevingslicht moet worden gemeten. Voor dat doel moet de Spyder met de 
lichtgevoelige kant van de monitor af worden opgehangen (omgedraaid dus) – in een omgeving met gedempt 
licht geeft het systeem aan dat het omgevingslicht geen factor van betekenis is. Als je het omgevingslicht meet 
en meeneemt in de kalibratie houdt er dan rekening mee dat je steeds weer onder precies dezelfde 
lichtomstandigheden als tijdens de meting moet werken, anders klopt de kalibratie niet ! Geadviseerd wordt de 
beeldbewerking steeds bij gedempt licht uit te voeren en het omgevingslicht niet in de meting op te nemen. 
 

 
Figuur 17 – Keuze voor het meten van het omgevingslicht 

 
 

Vervolgens dient de meting van de luminantie te gebeuren – zoals eerder aangegeven wordt standaard voor 
visueel gekozen, tenzij er een reden is om het anders te doen 
 

 
Figuur 18 – Keuze van de luminantie meting 

 
 



Het programma vraagt nu over welke controles de monitor beschikt. Bij laptops kun je vaak alleen de helderheid 
van het backlight regelen, andere monitoren beschikken over een helderheids en contrastregelaar. Gebruik de 
voorbeelden voor het afregelen van het wit en zwart punt om helderheid en contrast zo goed mogelijk in te 
stellen. Houd er rekening mee dat het omgevingslicht deze visuele instelling kan beïnvloeden! 
 

 
Figuur 19 – De helderheids, contrast en backlight regelaars 

 

 
Figuur 20 – Witte luminantie 

 
Als alleen de backlight regelaar beschikbaar is (zoals bij laptops) dan kan alleen de witte luminantie worden 
geregeld door de instelling van de backlight regelaar te wijzigen. Colorvision adviseert de fabrieks default 



instellingen aan te houden. Indien de monitor over een helderheids en contrastregeling beschikt dan wordt de 
witte luminantie ingesteld met de contrastinstelling. 
 
In dat geval verschijnt er  verschijnt er ook een menu voor het instellen van het zwartpunt mbv de 
helderheidsregeling 
 

 
 

Figuur 21 – Zwarte luminantie 
 

 
 

Fig 22  Kleurcorrectie en kleur temperatuur instelling 
 

Sommige monitoren beschikken over een RGB instelling – Colorvision adviseert ook hier de fabrieksinstellingen 
aan te houden, tenzij er voldoende deskundigheid is om hier vanaf te wijken. Indien er een mogelijkheid bestaat 
om de kleurtemperatruur via het beeldscherm in te stellen (Kelvin Slider, Kelvin presets) dan wordt geadviseerd 
de waarde in het beeldschermmenu  op 6500 graden Kelvin te zetten.  



 
 
 
Nu komt het moment om de Colorspider aan de computer te koppelen 
 

 
Fig 23 – Verbindt de Colorspider met de computer 

 
In het venster Sensor verschijnt het type Spider dat is aangesloten – selecteer deze. Let er verder op dat in het 
vakje Recalibration Warning: NONE wordt ingevuld, anders begint de software elke keer om een hercalibratie 
te vragen.  Advanced preferences is alleen bedoeld voor ervaren gebruikers met kennis van de achterliggende 
protocollen van ICC (kleur) profielen. 
De Spider moet nu voor het beeldscherm worden gehangen en het kalibratie proces start vanzelf. Er worden 
metingen bij verschillende weergaven van het beeldscherm verricht . Als het proces gereed is komt de melding 
dat de Spider kan worden verwijderd. Er wordt nu een op maat gemaakt ICC profiel aangemaakt dat in de 
computer moet worden opgeslagen. Bedenk een toepasselijke naam en vul deze in op het navolgende scherm: 
 

 
Figuur 24  Monitorprofiel 

   
 
12. Installeren van het ICC monitor profiel 
Dit monitor profiel wordt als driver op de harde schijf van de computer opgeslagen. Meestal is het noodzakelijk 
deze driver apart bij de grafische kaart  bekend te maken. 
Dat gebeurt als volgt: 
 
Open het Configuratiescherm (Control panel) in het Windows startmenu 
Zoek het icoon voor Beeldscherm (Display) 
Er verschijnt een menu Eigenschappen voor Beeldscherm (Display properties) 



Kies bovenaan bij de tabbladen Instellingen (Settings) 
Kies vervolgens Geavanceerd (Advanced) 
Bovenaan verschijnt er weer een keuze menu  met tabbladen – kies Kleurbeheer (Colormanagement) 
Kies Toevoegen 
Er verschijnt een menu met de naam Profielverbinding toevoegen met hierop een lijst van ICC profielen – zoek 
de naam die bij de calibratie is gegeven (zie figuur 24), selecteer deze en klik Toevoegen (Add) aan. 
Je komt nu weer terug in het voorgaande menu – de naam van het profiel moet nu in de lijst staan. Selecteer de 
naam van het nieuwe profiel en klik aan: Als standaard instellen (set as default) en blijf OK klikken tot je weer 
uit alle menu’s bent. Start de computer opnieuw, zodat je er zeker van bent dat het profiel wordt meegenomen. 
 
13. Adobe RGB en de sRGB kleurruimte. 
Duurdere (DSLR) camera’s hebben de mogelijkheid om tussen profielen te kiezen: bijvoorbeeld sRGB of Adobe 
RGB. 
Het sRGB profiel is een profiel voor kantoortoepassingen, goede kleurenprinters hebben een andere en grotere 
kleurruimte dan sRGB. De kleurruimte bij printers is mede afhankelijk van de gebruikte papiersoort. In het 
algemeen hebben glanzende papiersoorten een grotere kleurruimte dan niet glanzende papiersoorten. Ook is het 
type printer  en de gebruikte inkt bepalend voor de kleurruimte. Om de kleurruimte van printers beter te kunnen 
benutten is de Adobe kleurruimte voor fotografisch werk ontwikkeld. De kleurverschillen komen met name dus 
bij het afdrukken tot uiting, op het beeldscherm is het de vraag of het verschil opvallend zichtbaar is. 
 

 
Fig 25  Adobe kleurruimte 

 
In Photoshop kan in het Edit menu onder Colorsettings het standaardprofiel waarmee gewerkt worden gekozen, 
waaronder sRGB en Adobe RGB. Bij Convert to Profile kan van profiel worden gewijzigd – houdt er rekening 
mee dat indien een profiel van bijvoorbeeld Adobe RGB naar sRGB is omgezet, er kleurverlies optreedt. Dit 
wordt bij het terugzetten van het sRGB profiel naar het Adobe RGB profiel niet meer gecorrigeerd, de extra 
kleurruimte is verloren gegaan! 
Hieronder (figuur 26) het CMYK profiel van een goede printer (witte kader) en ter vergelijking (zwarte kader) 
het Adobe RGB profiel. De sRGB kleurruimte is gestippeld weergegeven. Let erop dat het CMYK profiel (bij de 
gegeven printer en papiersoort!) aanzienlijk ruimer is dan het sRGB profiel! 
 



 
 

Figuur 26 – CMYK profiel van een Mutoh 6100 glossy Dye printer 
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