
Van de woonbo-
ten die in 2014
zijn opgeleverd,
stuurden 18
bewoners hun

woning in. Daaruit kwa-
men vier nominaties, die u
hier op de pagina ziet. De
jury zag in de inzendingen
veel voorbeelden van jaren-
lange dromen en opvallend
aan de inzendingen waren
de enorme trots en hoe-
veelheid woongenot. De
jury bestond naast Ronday
uit Mark van Ommen (wa-
terprojectontwikkelaar),
Ingeborg van Lieshout
(stedenbouwkundige/
woonschipbewoner), Peter
de Winter (hoofdredacteur
ArchitectuurNL en Bouw-
wereld) en Renate Meijer
(uitgever en hoofdredac-
teur VLOT).

Oprichtster van de ver-
kiezing, Renate Meijer:
„VLOT heeft deze prijs-
vraag georganiseerd omdat
ik graag meer aandacht wil
voor het waterwonen. Er
zijn ’maar’ 12.000 ligplaat-
sen in Nederland, en dat
zouden er best meer mo-
gen worden!” Ze is in 2011
met VLOTmagazine begon-
nen. „Omdat niemand het
deed, maar vooral omdat ik
het leuk vind om met wa-
terwonen bezig te zijn,
mijn ultieme woonvorm! Ik
droomde van een platform
– of zo je wilt een groot vlot
– waarop waterbewoners
inspiratie delen, kennis
doorgeven, leuke ideeën en
praktische tips uitwisselen.
En het werkt! VLOT is het
enige magazine dat koste-
loos bij alle 12.000 ligplaat-
sen op de mat valt!”
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We blijven deze
week nog even in
Gieten – we zijn

er nu toch helemaal uit
Amsterdam – want het
huis van de moeder van
Jan Adolfs, die vorige week
in deze rubriek stond, staat
ook al een tijd te koop.
Geertje Adolfs: „Ik word
een dagje ouder en wil
kleiner gaan wonen. Liefst
weer in Gieten.” Geertje en
haar overleden man Klaas
zijn een begrip in de omge-
ving. Ze hebben twintig
jaar een restaurant en
zaalverhuur gehad in Gie-
ten en daarvoor een hotel-
café-restaurant in Gassel-
ternijveen, dat ’om de hoek’
ligt. „Ik ben hier geboren
en getogen.” Ze heeft altijd
fijn gewoond in haar huis
aan de Naweg. „Het is een
heel rustige straat met
weinig kinderen. Mijn man
heeft jaren schapen achter
het huis gehad. Ik heb nu
nog een paar geiten.” En
een hond die ons luid blaf-
fend uitgeleide doet.

Wat vinden wij
Inderdaad een rustige,

aangenaam brede straat,
met genoeg grond voor de
deur waar menig stedeling
met krappe achtertuin
jaloers op zou zijn. Die

moeten maar niet naar de
achtertuin met schuur en
dierenverblijf kijken, waar
je wel wat wollige viervoe-
ters kwijt kunt. De plus-
punten van het huis zijn de
aanbouw aan de achter-
kant, waarin een extra
slaapkamer - boven zijn er
nog drie - met openslaande
deuren naar de tuin, en
een badkamer - ook daar-
van is er nog eentje boven -
zijn gemaakt. Handig als je
wat ouder wordt, maar wij
zouden de ruimte benutten

voor een grote woonkeu-
ken. En de geïsoleerde
vrijstaande stenen garage
met vliering en verwar-
ming, die je als kantoor aan
huis zou kunnen gebrui-
ken. Dan weer de ham-
vraag: waarom nog niet
verkocht? We hebben even
op Jaap.nl gecheckt, maar
er staan veel vrijstaande
huizen te koop. In dezelfde
prijsklasse, daarboven,
maar ook een aantal eron-
der. Vandaar misschien. 

365 DAGEN TE KOOP

Schapen achter het huis

Vrijstaand 
huis

(op 811 m²
grond)
Waar?

Naweg 31,
Gieten
Prijs?

€275.000
k.k.

Hoe lang?
sinds mei

2012

door Petra Slaats

I.S.M. JAAP.NL

Wat?

Iedereen weet wel wat je
bedoelt als je het over
’een lastig portret’ hebt:

iemand die moeilijk in de
omgang is. Het geschilder-
de portret van de foto heeft
mij ook even dwarsgezeten.
De eigenaar heeft het van
zijn vader geërfd, die het
op zijn beurt als geallieerd
militair aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog als
bevrijder van België cadeau
kreeg. Had ik even nage-
dacht, dan had ik me niet
door de Franse naam laten
misleiden en dus vruchte-
loos onder de Franse schil-
ders gezocht. Het portret
blijkt gemaakt door Emile
Pierre de la Montagne
(1873-1956). Een schilder
van de Belgische school.
Naast portretten schilder-
de hij onder andere naak-
ten, bloemen, stillevens,
stadsgezichten. Hij was
beeldhouwer, graveur.
Kortom een groot en veel-
zijdig kunstenaar. Verwierf
opdrachten in onder meer
Frankrijk, België en Groot-
Brittannië en exposeerde
over heel Europa en Ameri-
ka. Bij leven al een bekend
en goedbetaald kunstenaar.
Voor portretten geldt: hoe
bekender de persoon, hoe
hoger de prijs, en vrouwen
leveren doorgaans meer op
dan mannen. Waar Emiles
naakten en grote stadsge-

zichten prijzen halen tot
10.000 euro, levert een
klein portret 300 euro op.
Dit 60 cm hoge olieverf-
schilderij minstens 1500
euro.

Wandborden zijn zo
ongeveer de meest gestuur-
de voorwerpen de afgelo-
pen jaren. Vandaar foto 2.
Twee tekst- of spreuken-
borden, gemaakt door de
Potterij Rembrandt uit
Nijmegen. Rembrandt staat
nu volop in de belangstel-
ling vanwege een unieke

tentoonstelling, maar in
1906 al was er het zoge-
naamde ’Rembrandtjaar’.
Ene Köhler startte naar
aanleiding van die gebeur-
tenis de ’potterij Rem-
brandt’. Niet dat er ooit iets
van Rembrandt op een
bord is verschenen, maar
het klonk lekker interna-
tionaal. Het 29 cm grote
bovenste bord is van rond
1910 en 325 euro. Het on-
derste, van rond 1930, is
minder goud waard: 200
euro.

ROMMEL OF RIJKDOM? RENÉ COGELS

Lastig portret

�1500,−�

�200 − 325 Vrouwen
leveren
meer op

WONEN WOONBOOT VAN HET JAAR VERKIEZING

De mooiste
woonarken
De mooiste
woonarken

ARCHITECTUURPRIJZEN ZIJN ER VOLDOENDE, maar geen
van de bestaande prijzen biedt een podium voor de woonboot.
Architect voor land en water Bob Ronday nam het initiatief tot
de ’VLOT-verkiezing Woonboot van het Jaar’, als stimulans voor
meer goede architectuur op het water.
door Petra Slaats

EN DE WINNAAR IS...
De woonark van Jeroen Becking en Sandra van Dijk in
Wilnis werd gisteren door de jury verkozen tot ‘Woonboot
van het Jaar’ in de VLOT-verkiezing. Het oranjerie-idee is in
de ogen van de jury prachtig uitgewerkt en het uitzicht is
rondom magnifiek. Niet alleen scoorde het ontwerp goed
in architectonische zin, maar het gooide ook hoge ogen op
het vlak van indeling, functionaliteit, uitstraling, originali-
teit, inpassing in de omgeving en connectie met het water.
De jury was daarnaast bijzonder te spreken over het con-
sequente materiaalgebruik en de kleurkeuze. Bovendien
leverden Jeroen en Sandra een prestatie van formaat door
de bouw grotendeels in eigen hand te nemen, omdat arken-
bouwers en aannemers het risico van ‘de klus’ niet aan-
durfden tegen de gebruikelijke voorwaarden.

GLAZEN DOOS
Jeroen Becking en Sandra van Dijk wonen sinds vorig
jaar in een nieuwe woonark op een prachtige ligplaats
even ten zuiden van Wilnis. De ark, ontworpen door
John Kusters, is vormgegeven als een glazen doos die
optimaal geïntegreerd is in het landschap. Jeroen: „Het
glazen volume geeft het van binnenuit een panoramisch
uitzicht op het landschap. In de hoge woonruimte beleef
je het optimaal. Je zit er als het ware middenin.” Om het
vloeroppervlak te vergroten is in de ark aan de noord-
zijde een zwevend dicht volume geplaatst, wat de ruimte
opdeelt in twee verdiepingen. „Daarin bevinden zich de
slaapkamers, sanitair en techniek. Daaronder is de
keuken. De woonkamer ligt iets hoger dan de keuken.
De ruimte die daardoor onder de living ontstaat, wordt
benut als opslagruimte.” De ark is samengesteld uit een
aantal prefab casco-onderdelen, die Jeroen na plaatsing
in eigen beheer heeft afgewerkt. 

FOTO’S RENÉ BOUWMAN

LELIJK EENDJE
Sasker Fortuin en Bibian
Jacobs wonen samen met
hun zonen Noë en Feder op
hun zelf gerenoveerde woon-
boot in Utrecht, die ze samen
met Jasper Suasso van +31Ar-
chitects hebben ontworpen.
Tweeënhalf jaar geleden
kochten ze zoals ze zelf zeg-
gen een lelijk eendje. Maar
dat was geen probleem voor
Sasker, die meubelmaker is.
„De muren op de korte kanten
zijn door het dak omhoogge-
trokken en toen is er een
nieuw dak over het bestaande
dak heen gebouwd. Vervol-
gens is de binnenkant totaal
leeggehaald en opnieuw
opgebouwd. Omdat wij het
belangrijk vinden om materia-
len niet te verspillen, is er zo
veel mogelijk materiaal uit de
boot opnieuw gebruikt. Voor
de buitenkant hebben we

TERUG IN ORIGINELE STAAT
Yvette Caspanni en Joep van
Loon hebben woonschip ’t
Vertrouwen in 2013 gekocht
aan het Singel in Amsterdam.
Yvette: „Het is een motoraak,
gebouwd door de Gebroeders
Hendriks in Dodewaard en in

1907 te water gelaten. Onze
wens was om het schip zo
veel mogelijk terug te bren-
gen in de originele staat,
maar wel met het comfort
van heden. In de loop der
jaren was de stuurhut verwij-
derd, er een alternatieve
opgang gemaakt en was de
oude luikenkap ’weggeplakt’
onder meerdere lagen dakbe-
dekking. We hebben het schip
geheel gestript (exterieur en
interieur). De luikenkap ver-
vangen door een stalen op-
bouw en de stuurhut in ere
hersteld. Ook zijn de patrijs-
poorten teruggebracht. We
hebben gekozen voor een mix
van traditionele authentieke
materialen (mahonie, mes-
sing) en eigentijdse materia-
len (beton). Het casco van het
schip is gerenoveerd door
Helldorfer Lasbedrijf en
Scheepsbouw. Het interieur
ontworpen door Woodies aT
BerLin.”

underlaymentplaten gekozen
vanwege de nerf en die be-
handeld met een natuurlijke
zwarte verf. Isolatie en vloer-
verwarming zorgen in de
winter voor warmte en het
witte dak in de zomer voor
koelte.” Beneden zijn nu de

slaapkamers. „Boven wilden
we heel graag op waterniveau
zitten, vandaar dat er voor
een zitkuil is gekozen. De rest
van de ruimte ligt wat hoger
en is helemaal open. Dit geeft
in de boot een heel ruim
gevoel.”

OOG IN OOG MET WATERHOENTJES
Sietze en Hieke Haitsma
woonden sinds 2010 in een
woonboot in de Vleutensche
Vaart, naast een toegangs-
brug naar Park Oog in Al in
Utrecht, en besloten eind
2012 een nieuwe ark te laten
ontwerpen door BYTR Ar-
chitecten voor dezelfde
locatie. Hieke: „We kenden
alle plus- en minpunten van
de plek en hadden daarom
een goed idee hoe we de
nieuwe woonark wilden
indelen. Bij binnenkomst
word je verrast door de
hoogte van de hal, het over-
vloedige licht en de vele
zichtlijnen vanuit de entree-
hal: via vensters aan de
achterzijde naar het park,
via een verhoogd horizon-
taal dakvenster boven de hal
naar de hemel, links is een
doorzicht naar de lager
gelegen eetkeuken en rechts
naar de woonkamer, die
beide in open verbinding
staan met de hal.” 
De onderste laag met drie
slaapkamers, badkamer,

berging en gang, ligt
half onder water. De ven-
sters steken net iets boven
het waterniveau uit, zodat
je soms oog in oog komt
te staan met eenden en 

waterhoentjes. 
Vanuit de keuken kun je naar
buiten om op het ’balkon’ of
de buitentrap te zitten, of om
naar het dakterras te gaan,
boven op de keuken. 

De zitkuil van Sasker en
Bibian.

De ark van
Sietzke en
Hieke ligt in
een kleine
stroom vlakbij
de Rijksmunt
en de kruising
van het 
Merwede-
kanaal en de
Leidsche Rijn. 
FOTO ARK BYTR

ARCHITECTEN

De woonark
van Jeroen en
Sandra heeft
een prachtig
uitzicht over
de weilanden.

Het 
woonschip 
van Yvette 
en Joep 
heeft zelfs 
een 
betonnen
vloer.

‘



<<
  /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


