
head & shoulders is verkrijgbaar in drie nieuwe varian-

ten: Itchy, Dry en Sensitive Scalp. 

Iker Casillas werd in 1981 geboren in het Spaanse

Móstoles (Madrid). Hij keept al sinds 1999 in het

eerste elftal van Real Madrid en is sinds 2000 doel-

man van het nationale elftal van Spanje. Sinds begin

dit jaar is de topsporter ambassadeur van head &

shoulders.

derlijk is het niet dat juist hij het nieu-
we gezicht is van het shampoo-merk.

De sterkeeper is het gewend dat alle
ogen op hem zijn gericht, niet alleen
op maar ook buiten het veld. Een extra
motivatie om zijn looks tiptop te 
houden. Belangrijk vindt hij: „Elke dag
mijn haar wassen voor een fris gevoel.”
Maar naast anti-roos shampoo zijn er
nog vier andere producten die nooit in
zijn toilettas ontbreken: deodorant,
aftershave, vochtinbrengende crème en
tandpasta.

„Iedereen vindt het fijn om er goed
uit te zien”, zegt Iker. „En goede looks
zorgen weer voor meer zelfvertrou-
wen.” Nu hij 32 jaar is, besteedt hij
nog meer aandacht aan zijn lijf dan
toen hij jonger was. Een koud bad na
een ontspannende sauna, gezond eten
- „voornamelijk koolhydraten en vis” –
en, hoewel hij voor zijn werk al veel
beweegt, extra sporten. „Je moet wel
wat tijd doorbrengen in de sportschool
om in vorm te blijven.”

Met dat lijf zit het dus voorlopig wel
goed en die donkere bos haar blijft
roos- en jeukvrij, maar het grootste
beautygeheim van Iker komt van 
binnenuit: „Geloven in jezelf, dat is het
allerbelangrijkst”, zegt hij. „Nooit aan
jezelf twijfelen. En zorg dat je een doel,
een droom, hebt.”

In de nieuwste commercial van head &
shoulders zien we de wereldberoemde

voetballer ‘geblesseerd’ – vanwege
een jeukende hoofdhuid – op

de grond liggen tijdens
een voetbalwedstrijd.

Direct wordt het haar
van Iker gewassen.
Eenmaal verlost van
de jeuk kan hij zich
weer concentreren
op wat echt 
belangrijk is: de
bal uit het net
houden.

Een tikkie
overdreven 
natuurlijk, maar
er zit wat in: jeuk
leidt af. „Nie-
mand wil een
hoofdhuid die
ongemakkelijk
aanvoelt”,
meent de 
sportieve Span-
jaard. Hij
gebruikt naar
eigen zeggen
om die reden
al jaren head
& shoulders,
dus verwon-

Iker Casillas:
‘Goede looks
geven

zelfvertrouwen’
Lang, donker en knap: Iker Casillas heeft op het eerste gezicht niets

te klagen. Maar de keeper van Real Madrid en het Spaanse nationale
elftal krijgt het niet cadeau, zeker niet sinds hij de dertig is gepas-

seerd. „Dan realiseer je je dat je goed voor je lijf moet gaan
zorgen.” Eén van zijn ‘beautygeheimen’: anti-roos shampoo.

HHaaaarr

Deze special is mede mogelijk gemaakt door Aussie, head & shoulders, New Wave, Pantene, ProSeries by Wella en Wellaflex

New Wave

Power

Hold Gel

New Wave

Mess 

Constructor

The Preppy
Gesignaleerd:
bij Burberry Prorsum, Dior Homme, Missoni en Hackett London.

Michael Douglas: „Eén van de grootste trends dit seizoen is het gladde, gelikte
kapsel dat is geïnspireerd op de jaren 60. Bij bijna de helft van de shows zag je
deze look voorbijkomen. Meestal met een strakke scheiding en het haar aan de
zijkanten en achter kort geknipt.”

Doe-het-zelf:
✦ Breng New Wave Power Hold Gel aan op het vochtige haar.
✦ Gebruik een fijne kam om het haar in model te brengen.
✦ Laat het haar voor wat het is als je voor een wetlook gaat (zie foto).
✦ Föhn het haar lichtjes als je liever een wat droger en losser effect wilt en maak
de look af door wat New Wave Mess Constructor in je haar te smeren.
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Mannen: terug naar
de fifties en sixties

Mannen mogen back to the fifties en sixties
deze zomer. De jaren 50 en 60 vormen de
grootste inspiratiebronnen voor de herenkap-
sels. Gelikt, met een strakke scheiding of juist
een flinke lok: met deze tips van New Wave-
ambassadeur Michael Douglas creëer je zelf
een trendy look.

Rockabilly

New Wave

Volume

Mousse

New Wave

Re-Create

Styling Putty

New Wave

Power Hold

Hairspray

Gesignaleerd:
bij Phillip Lim.

Michael Douglas: „Nog een hit van vroeger: de Teddy Boy-stijl uit de jaren 50. Ook
hierin komt de wetlook terug. Hiervoor moet je je haar in laagjes laten knippen,
met bovenop meer lengte voor de lok. Als je haar te dik is, kun je het laten uitdun-
nen door de kapper.”

Doe-het-zelf:
✦ Verdeel New Wave Volume Mousse over je vochtige haar.
✦ Kam het haar omhoog en naar voren toe, terwijl je het droog föhnt.
✦ Gebruik New Wave Re-Create Styling Putty voor de lok, zodat deze op zijn plek
blijft zitten maar er nog wel beweging in zit.
✦ Fixeer het kapsel met de New Wave Power Hold Hairspray.

Wie? Michael Douglas (1973)

Wat? Sterrenkapper, tv-persoonlijkheid en ambassadeur van New Wave

Waar? Was dit seizoen verantwoordelijk voor de mannenkapsels bij de shows van Burberry Prorsum, Hackett London, Missoni en Neil Barrett.

Hij tipt: „New Wave heeft een uitgebreide collectie gels, waxes, mousses en sprays, waarmee je de trendy look van jouw keuze in een handomdraai creëert!”

Michael Douglas
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Gesignaleerd:
bij Louise Gray en Vivienne Westwood.

Mariëlle Bastiaansen: „Dit is de meest opvallende
trend voor de zomer. Bij deze look mag je het haar
behoorlijk touperen. Invloeden van diverse stijlen uit
het verleden zien we in deze trend terugkomen: punk,
rock, afro… De basis is het belangrijkst, want daarmee
creëer en bepaal je het volume. Of het nu met de
wafeltang, vlechtjes of touperen gebeurt, de finishing
touch zit hem in de hairspray.”

Doe-het-zelf:
✦ Breng Wellaflex Volume Mousse aan op je haar en
föhn het droog.
✦ Verdeel het haar in vierkantjes van circa 2,5 cm en
maak er vlechtjes in.
✦ Verwarm je gevlochten haar met een stijltang om
het te fixeren.
✦ Verwijder de spelden of elastiekjes en borstel je
haar omhoog.
✦ Creëer een volle, kroezende bos en fixeer het kap-
sel met Wellaflex Volume Hairspray.

Tip van Mariëlle: „Durf je deze trend nog niet hele-
maal aan, kies er dan voor om slechts een gedeelte
van het haar zo te stylen. Het is ook leuk om alleen de
kruin of de kuif op deze manier te dragen.”

English Eccentrics
Gesignaleerd:
bij DSquared2 en Mugler.

Mariëlle Bastiaansen: „Super 90’s staat voor de sluike en glan-
zende stijl van de jaren 90 en het is de meest minimalistische
trend voor deze zomer: steil, maar wel super gezond en glan-
zend haar. Je kiest voor een scheiding waar deze jou het beste
staat, in het midden of aan de zijkant. Het grootste verschil met
vijftien/twintig jaar geleden is dat de voor- en bovenkant een
wetlook mogen hebben. Dat maakt het kapsel nog hipper!”

Doe-het-zelf:
✦ Breng Pantene Pro-V Hittebeschermende Glansspray aan
op je gewassen haar om het te beschermen tegen de hitte van
stylingapparatuur.
✦ Gebruik voor een natuurlijke glans Wellaflex Shine & Style
Mousse op je nog vochtige haar.
✦ Föhn je haar op een lage stand droog met een ronde bor-
stel.
✦ Verdeel je haar in kleine plukken en maak deze van wortel
tot punt steil met een stijltang.
✦ Spray voor de afwerking Wellaflex Shine & Style Hairspray
over je haar, zodat je je kapsel fixeert en voorkomt dat het
statisch wordt.

Tip van Mariëlle: „Door de stijltang op het einde van je pluk
haar een beetje te draaien, creëer je een nonchalante golf.
Dat ziet er super uit!”

Super 90s

Gesignaleerd:
bij Moschino Cheap&Chic, Fendi en Clements Ribeiro.

Mariëlle Bastiaansen: „Deze look is een combinatie van mo-
dern met vintage uit de jaren 40, 50 en 60. Opvallend is dat er
verschillende structuren in het haar zitten, dus steil gecombi-
neerd met slag en vlechten met krullen. Alle combi’s zijn moge-
lijk, als het maar minimaal twee structuren in een look zijn. Het
haar mag weer met volume worden gestyled, waarbij het niet
zoals vroeger wordt vastgeplakt: het blijft juist flexibel.” 

Doe-het-zelf:
✦ Breng over je gehele haar ProSeries by Wella Volume Air
Mousse aan, borstel dit door tot in de punten en föhn je haar
losjes droog om volume te creëren.
✦ Krul je haar met een krultang en steek het op om het te laten
afkoelen en te fixeren.
✦ Maak een zijscheiding en borstel elke krul voorzichtig uit.
✦ Kam je haar stukje voor stukje een paar centimeter van de

hoofdhuid terug en gebruik daarbij de ProSeries by Wella
Strong Hold Hairspray. Maak het vervolgens glad en steek het
vast.
✦ Borstel de haarpunten zachtjes tegen, zodat ze uitwaaieren
en fixeer ze met de spray.

Tip van Mariëlle: „Wees niet bang om hairspray te gebruiken.
Voor deze look mag je royaal sprayen. Nu kan het ook, want de
hairsprays van tegenwoordig plakken niet meer en zijn gemak-
kelijk uit te borstelen.”

20th Century Modern

Gesignaleerd:
bij Balmain, Iceberg, Mulberry en Chanel.

Mariëlle Bastiaansen: „Dit is een simpele en chique stijl, maar
tegelijkertijd een sterrenlook! De achterkant van het hoofd is
hierbij de eyecatcher, daar ligt het accent op. Door bijvoorbeeld
een knot of vlecht in de nek te maken en aan te kleden met een
supergrote parel, een clip, sierelastiekje of lint ben je op een
simpele manier trendy. Bovenop houd je je haar rustig en glan-
zend.”

Doe-het-zelf:
✦ Gebruik de ProSeries by Wella Volume Mousse en droog het
haar door met je platte hand over je hoofd te draaien, zodat je
meteen extra volume creëert.
✦ Kies waar je de scheiding wilt hebben, kam het haar naar ach-
teren en spuit de ProSeries by Wella Volume Hairspray op je
bovenhaar.
✦ Maak op de plek waar je de knot wilt hebben een staart, kam
deze tegen en spray er hairspray in.
✦ Kam alleen de buitenste haren van de staart glad.
✦ Vouw de staart dubbel, zet deze vast met speldjes en gebruik
ProSeries by Wella Max Hold Hairspray om het kapsel te fixeren.

Tip van Mariëlle: „Door het haar van een knot of vlecht eerst te-
gen te kammen en met een hairspray te fixeren, lijkt het voller. Je
hebt dan meer volume om creatief te vlechten of een knot te
maken.”

Perfect Poise

Mariëlle Bastiaansen
Mariëlle Bastiaansen werkt al ruim 27 jaar in de kappersbranche. Haar specialisme is de haarmetamorfose. Ze was

haarstylist in het tv-programma Looking Good en jurylid bij Holland’s Next Top Model. Mariëlle is Styling Expert van

ProSeries by Wella.
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Arno van Tilborg, 29 jaar,

Accountmanager bij

G-Star RAW.

Leroy: „We zijn weer terug

bij de klassieke man: met

een scheiding, het haar

naar de zijkant gekamd en

aan de achterkant opge-

schoren. We gaan van

lang, ongewassen haar

met een ongeschoren

baard toe naar een net

kapsel met strakke baard

of zelfs helemaal gladge-

schoren. Het nonchalante

gaat eraf.”
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‘Meer aandacht voor haar’
Chloë Sterk (23) studeerde modemanagement en
is sinds twee jaar actief als fashionblogger op
www.chloesterk.nl. Ze laat zich inspireren door
wat ze ziet in tijdschriften, op andere blogs en op
straat, vooral in steden als Amsterdam, Berlijn en
Londen. Goed verzorgd haar maakt volgens Chloë
een look compleet. 

„Het is leuk om te zien hoe de mode
van de catwalk wordt vertaald naar de
straat. Je ziet de looks bij echte mensen
in plaats van modellen. In het huidige
straatbeeld zie je veel vlechten, daarom
zijn ze onderdeel van twee van de drie
looks die ik heb gekozen. Leuk om te
zien wat voor verschillende kapsels je
kunt creëren met vlechtjes. Zelf heb ik
mijn haar bijna altijd los. Opsteken of
in een staart doen, past niet echt bij

mij. Toch is het kapper Pierôt wel
gelukt om drie trendy kapsels te cre-
eren die bij mijn stijl passen. Nederlan-
ders zijn best praktisch ingesteld. Ik
snap dat je door tijdgebrek niet altijd
met een heel hip kapsel rondloopt,
maar er mag wat meer aandacht aan
worden besteed. Dat is tegenwoordig
ook echt niet moeilijk; er worden
steeds meer mooie en toch betaalbare
producten op de markt gebracht. Sinds

ik de Aussie 3 Minute Miracle Recon-
structor gebruik, krijg ik zo veel com-
plimenten over mijn haar.”

Tip: „Ga googelen als je iets hebt
gezien dat jij leuk vindt. Je kunt tegen-
woordig heel makkelijk vinden op
internet hoe je zelf stap voor stap een
look creëert. En probeer het dan ook
gewoon uit. Als je het niet hebt gepro-
beerd, weet je het nooit.”

,,Ideaal om het haar uit het gezicht, maar toch los te dragen.

En fijn als het te warm is om je haar helemaal los te laten

hangen. Extra mooi door de krullen onderin het haar.” 

,,Fijn zomerkapsel en heel trendy: de

Franse vlecht. Netjes en klassiek, maar

met een fantastisch effect.”„Big hair, maar dan wel verzorgd. Flink touperen en met haarlak sprayen om extra volume te creëren.”

‘Genoeg inspirerende
mensen op straat’
Leroy Aznam (29) is freelance fashion editor voor onder meer L’Officiel Hom-
mes, Glamour en Prestage Magazine. Voor zijn blog Commedesleroi.com spot
hij, gewapend met zijn camera, coole mensen op straat. 

„Nederlanders zijn best trendgevoelig,
ook qua kapsels. Dat is niet erg, zo
lang je maar voor iets kiest dat bij je
past. Als ik iemand zie die mij met zijn
of haar stijl weet te raken, vraag ik of
een foto mag maken voor mijn blog.
Die stijl kan van alles zijn. Als je staat
voor hoe je eruit ziet, straal je dat uit.
Dat is wat ik tof vind om te zien. Je ziet
dat de haarmode net als fashion per
seizoen verandert, ook voor mannen.
Er komt steeds meer aandacht voor
haar en baardgroei. Soms vind ik het
wel jammer dat ik daar zelf niet aan
kan meedoen; ik heb gewoon niet zo’n
flinke bos haar. Al zou ik, als ik dat
wel had, het ook niet heel lang laten
groeien. Ik blijf mijn hoofd lekker
kaalscheren, dat past ook wel bij mij.”

Tip: „Kijk in bladen en op blogs, kijk

Zin om de street fashion trends op deze pagina uit te probe-

ren? Stap 1 is een goede haarverzorging. Zeker nu de zomer

voor de deur staat; zon, zee en strand kunnen je lokken in no

time veranderen in een bos stro. Met deze vijf tips ga jij

stralend over straat.

✦ Gebruik een product met uv-filter – ja, dat is er ook

speciaal voor je haar!

✦ Spoel je haar uit na een duik in zee of zwembad.

✦ Bescherm je haar en hoofdhuid in de heetste zonuren 

met een hoedje of sjaaltje.

✦ Gebruik dagelijks een conditioner.

✦ Neem regelmatig een masker om je haar te helpen 

beschermen tegen de zomerse uitdagingen.

In het assortiment van haarverzorgingsmerk Aussie, te koop

bij Etos, vind je producten die je zomerkapsel dat beetje

extra geven. Voor een snelle oppepper gebruik je 3 Minute

Miracle Frizz Remedy, een intensief haarmasker met een mix

van aloë vera en jojoba oliën. Speciaal voor de zomer zijn dit

masker en de andere 3MM-varianten, Reconstructor en

Colour Mate, in een street art jasje gestoken.

De Aussie Street Art special editions zijn nu verkrijgbaar in

de winkel. Kijk voor meer info op www.aussiehair.com/nl

Streetstyle zomerlokken

op straat om je heen. Er lopen genoeg
inspirerende mensen rond. Zie je een
cool kapsel? Vraag gewoon hoe diege-

ne dat heeft gedaan. Maar houd wel
rekening met wat bij jou past. Als het
je niet staat, moet je het niet doen.”

Foto links:
Birgit Junni, 28

jaar, grafisch

vormgever bij

Grazia.

Leroy: „Ik houd

van lang, vol

haar met een

slag erin, dat

ook nog eens

goed verzorgd

is. Birgit laat

zien hoe mooi

lang haar kan

zijn. En je kunt

er zo veel mee:

in een knot of

staart of een

vlecht aan de

zijkant.”

Foto midden:
Linda Tol, 28

jaar, blogger

voor Lifestyle-

hunters.com

Leroy: „Kort

haar bij vrou-

wen kan ook

sexy zijn, dat

bewijst Linda.

Ze knipt het zelf

bij, wat een

rommelig effect

geeft. Dat is

echt een trend.”

Arno van TilborgBirgit Junni Linda Tol

Leroy Aznam

4



<<
  /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 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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 1270
  /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>
    /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.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
  >>
  /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


