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Bergen ✱ Burgemeester Hetty Haf-
kamp en wethouder Odile Rasch
van Bergen hebben meerdere malen
een actieve rol gehad bij de ’affaire’
Kranenburgh. Dat blijkt uit notulen
van de vergaderingen van de raad
van toezicht van het museum, die in
het bezit zijn van deze krant. Beiden
hebben steeds iedere betrokkenheid
ontkend bij het ’aanhouden’ van
omstreden directeur Kees Wieringa
van Kranenburgh.

De raad van toezicht van het muse-
um stapte in augustus in zijn geheel
op, omdat ze zich ondermijnd voel-
den in hun besluit tot het ontslaan
van directeur Wieringa per 30 sep-
tember. De directeur heeft inmid-
dels een nieuw contract, ondanks
een waslijst aan concrete bezwaren
van de opgestapte raad van toezicht.
Wethouder Rasch ontkende in sep-
tember nog een rol gespeeld te heb-
ben bij het aanblijven van de direc-
teur. ,,Buiten subsidie verstrekken
heeft de gemeente geen rol. De raad
van toezicht doet de bedrijfsvoe-
ring. Zij zijn de werkgever. Het is
geen gemeentelijk museum’’, aldus

de wethouder tegen de gemeente-
raad. Alleen een raad van toezicht
mag volgens stichtingstatuten iets
zeggen over het functioneren van de
directeur. Over de positie van Wie-
ringa gaat de gemeente Bergen dus
niet. ,,Wij staan op afstand’’, beweer-
de Rasch zelf ook.
Volgens het verslag van de vergade-
ring van de rvt op 3 september heb-
ben de burgemeester en wethouder
echter een actieve rol gehad. Ze spra-
ken steun uit aan Wieringa. ,,Beide
bestuurders geven aan dat Kees
goed werk heeft geleverd op inhou-
delijk gebied en zijn netwerk gewel-
dig heeft ingezet. Dat moet ook tot

uiting komen in de oplossing die ge-
zocht moet worden.’’ Ook spraken
ze zich uit over de te nemen koers
van het museum. ,,Zowel de burge-
meester als de aanwezige wethou-
der (Rasch) weten dat het bestuur
een nationale uitstraling van Kra-
nenburgh ambieert. Dus breder dan
een museum’’, staat in het docu-
ment. De nieuwe rvt-voorzitter Gus-
ta Lebbink benadrukt dat zij de bur-
gemeester en wethouder heeft bena-
derd en niet andersom.
Uit notulen blijkt dat de burge-
meester en wethouder eerder samen
met door Wieringa ingeschakelde
advocaat Lucas van Eeghen en jurist

Ger Brusche hebben geïnterveni-
eerd. In juli is Wieringa al ingelicht
dat zijn contract per 30 september
niet verlengd zou worden. Wieringa
had een zwijgplicht, maar vervol-
gens hebben Hafkamp en Rasch,
Brusche en Van Eeghen in zowel juli
als augustus willen bemiddelen. De
advocaten waren bereid tot procede-
ren. De rvt voelde zich belemmerd
in haar werk door dit ’krachtenveld’,
en stapte op. Het verzet hiertegen
zouden ze naar eigen zeggen win-
nen, maar het gevecht zou Kranen-
burgh in een kwaad daglicht zetten.
➔ Regionaal 12: 'Constructie

nieuwe rvt illegaal’

Burgemeester en wethouder actief rond ’aanhouden’ directeur Wieringa

College loog over rol Kranenburgh
Dominic Schijven
d.schijven@hollandmediacombinatie.nl
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Bergen ✱ Bezoekers aan en inwo-
ners van de gemeente Bergen strui-
kelen de komende tien dagen weer
over de kunstwerken. Bergen en
Bergen aan Zee staan weer bom vol
met kunst van bijna 300 kunste-
naars. Het jaarlijkse kunstfeest de
Kunst10daagse is begonnen.
Gisteravond was de officiële aftrap

bij museum Kranenburgh met de
muziek van gospelzangeres Evelyn
Kallansee. Na het welkomstwoord
van K10voorzitter Jos de Moel, was
de beurt aan filosoof Jos de Mul van
de Erasmus universiteit Rotterdam
over het thema ’de kentering.’ De sa-
menleving staat op het punt om te
slaan, stelt hij. Daarbij denkt hij on-
der andere aan problemen aan de
problemen in de werkgelegenheid,

aan privacyissues en de migratie
naar Europa. Kunst beeldt dat uit en
voorspelt dat zelfs, volgens de filo-
soof. Burgemeester Hetty Hafkamp
van Bergen sloot de opening af. 
Naast de kunst is er veel muziek en
dit jaar extra aandacht voor kinder-
kunst. Er zijn fiets- en shuttlebus-
routen uitgestippeld langs de vele
kunstwerken.
Voor info: www.dekunst10daagse.nl

Burgemeester Hetty Hafkamp opent het kunstfeest. FOTO JJFOTO/JOSÉ DE JONG

Bergen weer tien dagen
ouderwets kunstdorp
Dominic Schijven

Alkmaar ✱ De politie heeft tegen de
zin van Piet Bruinooge voorkomen
dat er vandaag een manifestatie zou
komen van het Vredescomité Alk-
maar. Met het oog op de vrijheid van
meningsuiting had de burgemees-
ter van Alkmaar geen bezwaren. Na-
dat de politie organisator Riza Dik-
tas had laten weten dat de veiligheid
en openbare orde in het geding zou
kunnen komen, besloot Diktas de
demonstratie af te gelasten.
Vredescomité Alkmaar wilde van-
daag op het Canadaplein een de-
monstratie houden tegen de bloedi-
ge aanslag in Ankara waarbij 97 do-
den en tientallen gewonden vielen.
Toch gaat de demonstratie niet

door. ,,De politie heeft ons laten we-
ten dat de veiligheid en openbare or-
de in het geding kunnen komen’’,
aldus Diktas. ,,We willen het risico
niet nemen dat er iets gebeurt.’’
Bruinooge geeft nadrukkelijk aan
dat hij geen enkel probleem had met
het verzoek van Diktas. ,,Ondanks
het negatieve advies van de politie
wilde ik een vergunning afgeven.
Het is vreselijk wat er in Ankara is
gebeurd en ik begrijp dat mensen
dat onder de aandacht willen bren-
gen. Vrijheid van meningsuiting is
een groot goed en als het tot een
kleine schermutseling had geleid,
was dat best te controleren.’’ Niette-
min liet de politie aan Diktas weten
dat het bezwaren had tegen de de-
monstratie

Politie dwarsboomt
Ankara-demonstratie
Hans Brandsma



Máxima opent de Markthal. FOTO ANP

Oudkarspel ✱ In het centrum van
Rotterdam staat een visitekaartje
van jewelste: de alom geroemde
Markthal. Printbedrijf TS Visuals
uit Oudkarspel was er twee jaar
meer dan druk mee. ,,Slapeloze
nachten soms, maar we zouden het
zó weer doen’’, zegt directeur Thijs
Sepers. Maar, realiseren commerci-
eel adviseur Vincent Post en Sepers
zich, ,,als bedrijf moeten we verder.
We kunnen niet achterover leunen
en op onze lauweren rusten."
Thijs Sepers, zoon van een aanne-
mer, begon ooit vanuit huis in
Nieuwe Niedorp. Na een uitstapje
naar Elburg, waar hij in 1994 een
opplak- en lamineerbedrijf had,
keerde hij terug naar zijn geboor-
tegrond. ,,Met de telefoon en de
computer deed ik zaken, reed ik
naar bedrijven in het hele land.
Kodak, inmiddels ter ziele, vroeg
me of ik wilde gaan printen. Dat
ben ik gaan doen. De printer stond
in de slaapkamer. Later verscheen
er ook een lamineerapparaat.’’
Dat printen, dat zijn ze gaan per-

fectioneren in fotokwaliteit bij TS
Visuals. Het bedrijf, sinds 2009 te
vinden op bedrijvenpark Breek-
land, geldt als specialist in groot
formaat printen en duurzaam
decoreren op tal van (plaat-)mate-
rialen. Thijs Sepers: ,,Een bevrien-
de relatie zette mij op het spoor
van de sublimatietechniek: wat
kun je met deze printtechniek
doen met plaatmateriaal. Met als
doel om een mooi, decoratief en
functioneel paneel te maken.’’
Een afbeelding printen is één ding,
het product moet ook zo goed
mogelijk beschermd worden. ,,Hoe
zorg je dat een paneel zo functio-
neel mogelijk is en aan alle eisen
voldoet. En dan niet alleen binnen
maar ook buiten. Het product
moet weer, wind én graffiti aan-
kunnen. Hoge eisen, derhalve’’,
zegt Vincent Post.

Kunstwerk
Sepers: ,,De Markthal kwam voor
ons op een prachtig moment. Het
is gek gegaan. Ik zag in een blad de
artist impression van de Markthal:
het kunstwerk van Arno Coenen,
de Hoorn des Overvloeds. ’Dat is
echt een project voor ons’, dacht ik.
Drie maanden later kwam er een

vertegenwoordiger langs, die ver-
telde dat er bij de Markthal plan-
nen waren voor 10.000 vierkante
meter visualisatie. ’Ik dacht eigen-
lijk aan jullie’, zei hij. (lachend)
’Wij ook’, zeiden wij.’’
Er brak een hectische tijd aan.
Sepers: ,,Zo’n Markthal is een
samenwerkingsproject van allerlei
bedrijven. Ik kwam voor het eerst
in Rotterdam en het klikte meteen.
We zijn samen dit project gaan
ontwikkelen, ook logistiek en qua
productie. Wij hebben ons er kun-
nen profileren en ons product
verder kunnen ontwikkelen.’’

Toen de eerste panelen in de
Markthal hingen was het pand nog
niet wind- en waterdicht. ,,Er wer-
den echt extreme eisen aan onze
panelen gesteld’’, vertelt Sepers.
,,We hebben echt een oplossing-op-
maat moeten maken voor de
Markthal. Door met andere, inter-
nationale maar ook regionale be-
drijven samen te werken lukte
dat.’’ Post: ,,Toen we de deuren
hier opengooiden, ging het sneller.
Soms denk je: hadden we dat maar
eerder gedaan. Daarnaast was de
vraag hoe je zo’n enorme klus kunt
aanpakken, als je ook je dagelijkse

bezigheden hebt. Het Markthal-
werk kon gelukkig in secties uitge-
leverd worden, daardoor konden
we normaal verder draaien.’’

Deuren
De Markthal heeft deuren voor het
bedrijf geopend, zeggen de twee in
koor. Sepers: ,,We hebben laten
zien dat we grote klussen aankun-
nen. Daarnaast krijg je veel publici-
teit. Nu zeggen bedrijven: ’Oh, zijn
jullie dat’ en ze willen bij ons aan
tafel. Het kan echter ook een drem-
pel opwerpen. Dat wil je niet, want
je wilt met collega-bedrijven aan

het werk. Het zit ’m niet alleen in
die grote projecten.’’
Post: ,,We hebben meegewerkt aan
de Markthal, maar deden ook de
gevel van Praxis Beverwijk en de
glaspanelen in het MCA Alkmaar.
Ook bewerken we lockertjes, kluis-
jes voor leerlingen, op middelbare
scholen. Een school kwam infor-
meren naar een fotowand. Ze kwa-
men er tot hun verbazing achter
dat we hen hetzelfde konden leve-
ren als bij de Markthal.’’
Sepers: ,,Je kunt niet in het verle-
den leven en blijven teren op de
Markthal. We leven in het nu: wat

is onze volgende stap? Hoe kan ons
unieke product nog verder verbe-
terd worden? We printen nu bij-
voorbeeld ook fotopanelen op
bamboe. Er wordt gezegd dat de
crisis achter de rug is maar er is
nog veel onrust. Dan kun je ang-
stig worden, maar je kunt ook
nieuwe wegen inslaan, dingen
beter maken. We willen innovatief
blijven en zijn. Telkens een stapje
vooruit, uniek in die markt. Er
worden steeds hogere eisen ge-
steld. We kunnen ons niet veroor-
loven om op één kunstje ons leven
te baseren.’’

Post: ,,We moeten zorgen dat we
telkens een stap verder zijn. De
concurrentie gaat dit product na-
maken en beloven dan ook nog dat
ze het voor minder geld kunnen
doen. We moeten doorgaan met
verbeteren en innoveren. En blij
zijn met wat we hebben gemaakt
en meegemaakt.’’
Er zouden plannen zijn voor een
tweede Markthal, in Dubai. Sepers:
,,De architect Winy Maas heeft al
laten weten dat hij nooit een kopie
maakt. Maar mocht hij langsko-
men, dan is hij welkom. Het is ons
100 procent goed bevallen.’’

TS Visuals,
een jaar na

de Markthal
’We kunnen niet
op onze lauweren
gaan rusten’

Thijs Sepers (r) en Vincent Post in overleg. Aan het plafond de Hoorn des Overvloeds. FOTO'S JJFOTO/JOSÉ DE JONG
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TS Visuals
Oudkarspel

Fleurig bebloemde kluisjes, bruikbaar in scholengemeenschappen.Een van de meer dan kamerbrede machines aan het werk.Een stukje Markthal aan de muur van het bedrijfspand. Gezichten aan de wand zien toe op het productieproces in de hal.

De Markthal in Rotterdam, een woningbouwproject
en een markthal in één, krijgt van alle kanten lof
toegezwaaid. Printbedrijf TS Visuals uit Oudkarspel
was nauw betrokken bij het project van architect
Winy Maas. De hal werd een jaar geleden geopend
door koningin Máxima. Een goed moment om met
directeur Thijs Sepers en commercieel adviseur
Vincent Post de balans op te maken.

Arie Bergwerff
a.bergwerff@hollandmediacombinatie.nl
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TS Visuals
Oudkarspel



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


