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So you think you can PRINT!? #1

Iedereen levert document aan in InDesign voor een voorkant van de kaart.
Achterzijde eventueel in overleg (bedrukking alleen in zwart).
InDesign kan in versie zoals je hebt. Zwaan verwerkt in CS6. Zelf heb ik ook CS6, dus mijn bestanden staan in deze 
versie. (Er is natuurlijk de mogelijkheid om Trial versie van InDesign6 te gebruiken...)

Formaat kaart: A6 = 105 x 148 mm. 3 mm afloop aanhouden.
Eventueel kan je je ruimte nog opdelen in meerdere stukken. Graag doorgeven.

We drukken op donderdag 25 april, 14 - 16.30u (bij Zwaan, Wormerveer)
Aanleveren bestanden voor prepress: maandag 15 april. Via Joke. Dat zorgt voor voldoende tijd mocht er nog iets 
niet in orde zijn.

Kleuren en de volgorde:
zwart + fluo + metallic + fluo + zwart
2x fluo (identiek) ivm intensiteit van de kleur
2 x zwart om effect van zwart onder metallic en boven het metallic (druk nat in nat!!)
2 zwarten zijn net even anders.

Black 3 + 805 + 8005 + 805 + Black 5
Door de keuze van deze zwarten ziet InDesign deze als PMS en niet als zwart :)
We gebruiken Coated kleuren (en profielen).
Voor het ongestreken papier zal Zwaan de aanpassingen doorvoeren.

! Maximale deking van de bedrukking: 250%

Document kan eventueel opgemaakt worden in lagen. Maar dat is niet strikt noodzakelijk (en zelfs niet altijd handig). 

Uiteindelijk gaan we drukken op gestreken, ongestreken en getint papier.
A; 350 grs.hv. gesatineerd mc.
B; 300 grs. hv. wit offset.
C; 250 grs. Biotop.

Er worden andere platen gemaakt voor het ongestreken papier (andere profielen) maar we gaan een aantal vellen 
ongestreken papier bedrukken met de platen voor het gestreken papier.
Eventueel extra gekleurd papier doorvoeren?
We krijgen ook nog het verschil te zien tussen ongelakt en gelakt met mat- en glansvernis (all over).
En wat als eerste lagen zwart en fluo wel al droog zijn?
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Kleuren aanmaken in InDesign.
(niet gebruikte kleuren kunnen weg. maar 
zwart kan je niet verwijderen)

kies kleuren bij ‘Solid Coated’
Black 3
Black 5
805

Steunkleur! (geen proces!)

8005 vind je bij ‘Metallic Coated’

Dupliceer kleur 805
Je krijgt waarschuwingsvenster >

Antwoord is ‘Ja’ (want een extra kleur-
scheiding aanmaken is precies wat we 
willen)

{
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Kies bij ‘Weergave’ ‘Voorvertoning overdruk’. Zo krijg je te zien wat er gaat gebeuren. 
Hieronder het verschil: links zonder ‘Voorvertoning overdruk’, rechts met. 
(het bestand is hetzelfde -ook de kleurscheidingen- maar je ziet het gewoon anders op het scherm)

Niet vergeten: dit is slechts een schermweergave! 
805 lijkt niet echt fluo... 
En de effecten met 8005 zullen echt anders zijn in het echt (omdat metallic inkt 
meer dekkend is dan de transparante offsetkleuren)
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Om kleurvlakken overdruk te geven (zodat kleurscheiding anders wordt) gebruik je het venster ‘Kenmerken’ 
(te vinden onder ‘Uitvoer’ bij de ‘Vensters’)

Als 805 niet op overdruk staat wordt deze uitgespaard 
uit het zwart. Kleuren mengen niet.

Als 805 wel op overdruk staat wordt deze over de ande-
re kleur heen gezet. Er ontstaat dus een mengkleur.

In ht venster ‘Voorvertoning scheidingen’ (onder ‘Uitvoer’ bij de ‘Vensters’) 
kan je de kleurscheidingen van het document bekijken.
In dit geval kan CMYK worden uitgeschakeld.

Kleurscheidingen kunnen ook in pdf (Acrobat pro) worden bekeken.
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opbouw van mijn document ‘voorbeeld A’
(ik heb gewerkt met lagen, maar dat is niet echt nodig)

laag 1 = vlakjes in Black 3 laag 2 = vlakjes in 805 toegevoegd. 
De vlakjes staan op ‘Vulling over-
drukken’ bij ‘Kenmerken’

laag 3 = vlakjes in 8005 toegevoegd. 
Ook deze vlakjes staan op ‘Vulling 
overdrukken’ bij ‘Kenmerken’.
! in het echt zal effect anders zijn 
ivm meer dekking van het metallic!

laag 4 = vlakjes in 805 -2 (kopie 
van 805) toegevoegd, ‘Vulling over-
drukken’

laag 5 = vlakjes in Black 5 toege-
voegd, ‘Vulling overdrukken’

in extra laag heb ik nummers aan-
gebracht (kleur ‘Papier’) die uitge-
spaard worden. + extra informatie.
Dit is mijn ‘voorbeeld A’
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‘voorbeeld A’ >
op eerste rij (links), onder elkaar , staan de 5 verschil-
lende drukgangen. Daarnaast mengingen , alleen met 
2 kleuren en alle vlakken zijn 100%. Er zijn natuurlijk 
nog veel meer variaties te bedenken/maken...

< ‘voorbeeld B’

kleur 1 en 11 zijn beide zwart, maar dus iets 
verschillend, Black 3 (1) is groenig, Black 5 (11) 
is warmer (er zit rood in).
Beide zwarten samen maken intenser, donker-
der zwart: 12
2 en 7 zijn zelfde kleur: 805. Samen (9) wor-
den ze intenser fluo.
3 en 8 bestaan uit 805 bovenop het zwart. 
Deze zullen dus gelijk zijn (al is er bij 8 iets 
meer tijd tussen het overdrukken van het 
zwart). 
Bij 13 en 15 ligt het zwart (het warme zwart) 
bovenop 805.
Volgens mij wordt verschil tussen 3, 8, 13 en 
15 minimaal (nauwelijks/niet waarneembaar).
4 is de metallic, meteen op het papier.
5 is metallic boven zwart en 14 is zwart op het 
metallic. Ik denk dat hier wel degelijk verschil 
zal zijn. Maar we drukken nat-in-nat. Dus 
metallic is waarschijnlijk minder dekkend dan 
wanneer zwart eerst gedroogd is...
6 is metallic boven fluo en 10 de fluo over de 
metallic. verschil zal hier waarschijnlijk klei-
ner zijn dan tussen 5 en 14.

Toch spannend of deze theorie in de praktijk 
wel klopt...
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‘voorbeeld A’: kleurscheidingen
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‘voorbeeld A’: 
zo zal drukwerk opbouwen
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‘voorbeeld B’: kleurscheidingen
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‘voorbeeld B’: 
zo zal drukwerk opbouwen
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‘voorbeeld C: 
Hier gebruik ik niet ‘Vulling overdrukken’, maar ik maak mengkleuren aan.

maak ‘Nieuw gemengde inktstaal’ aan.
Je kunt kiezen uit welke kleuren de 
menging bestaat en de percentages 
daarvan.
In ‘voorbeeld C’ heb ik alleen menging 
van 2 volle kleuren gebruikt. Er zijn dus 
nog veel meer variaties mogelijk...
Bij een menging met Black 3 ligt het 
zwart dus onder, terwijl bij mengkleur 
met Black 5 zwart bovenop ligt. 
Zo is er ook verschil tussen 805 en 805 -2.
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‘voorbeeld C: kleurscheidingen
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‘voorbeeld C’: 
zo zal drukwerk opbouwen
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‘voorbeeld D’: kleurscheidingen
Hier gebuik ik weer de 5 kleuren met ‘Vulling overdruk’, geen gemengde inktstalen. Je ziet tinten van 0-100%
Bij menging is nog steeds 1 kleur 100%
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‘voorbeeld D’: 
zo zal drukwerk opbouwen
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ivm foto’s

Je kan gebruik maken van duotones die je in photoshop maakt

uiteraard moet je hier ook ‘onze’ 
kleuren gebruiken (anders krijg 
je probleem in InDesign)
Als je Black 3 gebruikt zal deze 
onderaan liggen, Black 5 komt 
bovenop de kleuren.

Natuurlijk kan je hier ook tri-
tones maken.

Let wel op met metallic want het 
effect bij het drukken is anders 
dan op het scherm.

Probeer inktbezetting max op 
250% te hebben...

Vraag:
ik heb geen idee hoe je het moet 
aanpakken als je de 2de fluo 
hier wilt inzetten. Iemand van 
jullie een idee?
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ivm foto’s -andere mogelijkheid om te ‘spelen’

In InDesign kan je ook werken met zwart-wit tiff (die je alle kleuren kunt geven)

voorbeeld met 805 + Black 5 (dat als laatste wordt gedrukt):

1)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak (selec-
teer met gesloten 
pijl): 100% 805
Beeld (selecteer 
met open pijl):
Black 5
Kenmerken: 
-
(geen ‘Vulling 
Overdruk’)

2)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% 805
Beeld:
Black 5
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

3)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% 805
Beeld:
menginkt 
fluo1+zw2
Kenmerken: 
-

4)
Dit zijn 2 vlakken!
Onderste vlak:
100% 805
Bovenste vlak:
Beeldvlak: 
geen
Beeld:
Black 5
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’
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en nu met metallic!
voor gevorderden dus ;)

voorbeeld met metallic + Black 5 (dat als laatste wordt gedrukt)
Grote vraag is dus hoe dit werkt op de drukpers. ivm ‘ketsen’

1)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% metal
Beeld:
Black 5
Kenmerken: 
-
(geen ‘Vulling 
Overdruk’)

2)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% metal
Beeld:
Black 5
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

3)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% metal
Beeld:
menginkt 
metal+zw2
Kenmerken: 
-

4)
Dit zijn 2 vlakken!
Onderste vlak:
100% metal
Bovenste vlak:
Beeldvlak: 
geen
Beeld:
Black 5
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

gedrukt wordt het resultaat anders. zwart op metal! nat-in-nat!
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en nu met metallic!
versie 2 

voorbeeld met Black 3 + metallic (zwart wordt eerst gedrukt)
Op de pers zal dit er heel anders uitzien dan in het echt!!

1)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% metal
Beeld:
Black 3
Kenmerken: 
-
(geen ‘Vulling 
Overdruk’)

2)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% metal
Beeld:
Black 3
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

3)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% metal
Beeld:
menginkt 
zw1+metal
Kenmerken: 
-

4)
Dit zijn 2 vlakken!
Onderste vlak:
100% metal
Bovenste vlak:
Beeldvlak: 
geen
Beeld:
Black 3
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

gedrukt wordt het resultaat anders. metal op zwart! nat-in-nat!
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en nu met metallic!
versie 3 

voorbeeld met Black 3 + metallic (zwart wordt eerst gedrukt), rekening houdend dat metal dekkend is.
Maar wij drukken ‘nat-in-nat’... !! foto wordt nu negatief! Metal is lichtere kleur dan zwart!

1)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% zwart
Beeld:
metal
Kenmerken: 
-
(geen ‘Vulling 
Overdruk’)

2)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% zwart
Beeld:
metal
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

3)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% zwart
Beeld:
menginkt 
zw1+metal
Kenmerken: 
-

4)
Dit zijn 2 vlakken!
Onderste vlak:
100% zwart
Bovenste vlak:
Beeldvlak: 
geen
Beeld:
metal
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

gedrukt wordt het resultaat anders (beter!). metal op zwart! nat-in-nat!
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en nu met metallic!
versie 4

voorbeeld met Black 3 + metallic (zwart wordt eerst gedrukt), rekening houdend dat metal dekkend is.
Maar wij drukken ‘nat-in-nat’...Je gebruikt een zwart-wit tiff met negatief beeld!

1)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% zwart
Beeld:
metal
Kenmerken: 
-
(geen ‘Vulling 
Overdruk’)

2)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% zwart
Beeld:
metal
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

3)
Dit is 1 vlak.
Beeldvlak: 
100% zwart
Beeld:
menginkt 
zw1+metal
Kenmerken: 
-

4)
Dit zijn 2 vlakken!
Onderste vlak:
100% zwart
Bovenste vlak:
Beeldvlak: 
geen
Beeld:
metal
Kenmerken: 
‘Vulling Overdruk’

gedrukt wordt het resultaat anders (beter!). metal op zwart! nat-in-nat!


