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Er zijn mensen die er
hoog over opgeven. Maar
wie goed nadenkt, zal
beseffen dat het ronduit
achterhaald is. Ik heb het
over live contact, het ver-
schijnsel dat twee mensen
elkaar oog en oog zien om
vervolgens over te gaan tot
een gesprek waarbij beeld
en geluid rechtstreeks kun-
nen worden ervaren. Het is

een fenomeen dat in vroege-
re tijden wel gebruikelijk
was, maar dan ook alleen
omdat de techniek het niet
toestond om elkaar te ontlo-
pen.

Gelukkig is daar drastisch
verandering in gekomen.
Want wie nieuwtjes en ont-
wikkelingen bij vrienden/
collega’s/kennissen te weten
wil komen, hoeft alleen zijn
Facebooksite te bezoeken en

de ingekomen berichten te
scannen. Ja, in slechtere
tijden moest je wel naar een
of ander verjaardagsfeestje,
familiebijeenkomst of vrien-
denclubje om nog iets van
informatie te verzamelen.
En de ouderen onder u we-
ten hoe vreselijk het was om
live op bezoek te gaan: nie-
mand die echt luistert, zo-
veel lawaai dat er niet bo-
venuit te praten is, hapjes
die niet echt smaken en
altijd wel één of andere
grapjurk die alle aandacht
naar zich toetrekt. 

Nee, als u dan toch nog
iemand wilt zien, dan is het
veel handiger om te skypen.
Want dan kunt u eten, ro-
ken en drinken wat u wilt
zonder bang te zijn dat ie-
mand anders zich met het
gesprek bemoeit. Bovendien
is het ook veel gemakkelij-
ker om vroegtijdig te ver-
trekken. Gewoon zeggen dat
de verbinding ineens heel
slecht is geworden en ophan-
gen. Niemand die daar iets
achter zoekt. 

Als het gaat om vluchtig
seksueel contact is er ook
veel verbeterd. Was het ooit
nog nodig om de persoon in
levenden lijve te ontmoeten,
met alle risico’s van dien,
kan het nu allemaal virtueel.
Webcammetje aan, even
zwaaien, kleren uit en alles
in eigen hand houden. Het
virtueel seksen is hygiëni-
scher en het is anoniemer,
plus: het is veel gemakkelij-
ker om alle sporen die zijn
uitgezet ook nadien te wis-
sen. Zo bekeken is het daar-
om ook geen bedreiging
meer voor de bestaande
relatie, terwijl vroeger nog
mensen gingen scheiden
omdat zij hun partner live
hadden betrapt bij een niet-
virtuele minnaar. 

De echte bejaarden onder
u weten ook hoe tijdrovend
het is om live contact te
hebben, en dan vooral als
het gaat om aankopen van
het een of ander zoals kle-
ding of een pizza. Moest u
vroeger nog eindeloos in de
rij staan of hele einden rij-
den om ergens te eten, nu
kan alles vanaf het compu-
terscherm worden besteld;
en wordt iedereen de erger-
nis bespaard dat anderen
gaan voordringen of dat de
verkoopster u negeert.

Vreemd genoeg willen
veel mensen nog wel live
contact met mij als psycho-
loog. Ik zie het maar als een
onderdeel van hun evidente
afhankelijkheidsprobleem.
Want, goed live contact
werkt verslavend.

j.wijnberg@home.nl
www.psycholoogwijnberg.nl

Live
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Op roze hakken
naar Dakar

Op roze hakken
naar Dakar

door DAPHNE VAN ROSSUM

AMSTERDAM – Ze zal binnen het konvooi met voorname-
lijk mannen een echte attractie zijn. Kinderboeken- en thril-
lerschrijfster Victoria Farkas vertrekt over twee dagen in een
oude Panda én op hoge roze hakken met een mooi jurkje aan
naar Dakar voor de jaarlijkse rally in de woestijn.

De roze schoenen zijn niet
voor de show, vertelt Victo-
ria. „Ik rijd altijd met hakken
aan. Ben dat zo gewend.
Vooral de grote stukken, dan
kan mijn hak steunen en hoef
ik mijn enkel niet zo te belas-
ten. Ik kom de Sahara wel
door op mijn hakken. Ik trek
ook een jurk aan, hoef niet als
een toerist gekleed te gaan.
Vind het wel leuk om in stijl
te reizen.”

Als reisgezelschap heeft
Victoria haar lagereschool-
maatje Bart van den Ancker.
„We hebben één jaar bij el-
kaar in de klas gezeten en
zijn elkaar daarna uit het oog
verloren. Nu zit ik met hem
op Facebook en zo zag ik dat
hij iemand zocht om mee te
rijden. Hij woont nu in Mid-

delburg, maar we komen alle-
bei uit Amsterdam en hebben
dezelfde humor. Het komt wel
goed.”

Zelfs is ze al tien jaar geluk-
kig getrouwd. Heeft haar man
er geen problemen mee dat ze

op avontuur gaat met de aan-
trekkelijke en bovendien ge-
scheiden Bart? „Mijn man
kent mijn gekkigheden en na
tien jaar weten we wel wat we
aan elkaar hebben. Hij ver-
trouwt mij volledig met een
ander.”

Turbulent
Omdat het in de regio be-

hoorlijk turbulent is, stapt
Victoria iets eerder uit. „Over-
bezorgde vrienden en ouders
wilden niet dat ik Mauritanië
inging. Er zijn daar in het ver-
leden Spaanse hulpverleners
ontvoerd en het ligt naast Mali
waar nu de pleuris uitbreekt.
Ik voel me daar vervelend
over en wil mijn eigen grenzen
bewaken. Ik stap uit op de
grensplaats en ga met het
vliegtuig terug. Bart rijdt dan
in konvooi verder.” 

Bart daarover: „Ik ben er
niet bang voor. Ik denk dat er

meer kans is, dat er iets ge-
beurt in het verkeer dan in de
woestijn. Gister ben ik nog
aangereden door mijn buur-
man in de straat. Maar eigen-
lijk ben ik wel blij dat Victoria
iets eerder uitstapt, dan heb ik
alleen nog maar de verant-
woordelijkheid voor mezelf
mocht er toch iets gebeuren.”

„Ik denk niet dat de andere
Dakar-mannen jaloers op me
zullen zijn. Victoria heeft me
verteld dat ze om de paar kilo-
meter moet plassen. Haar
pumps zullen echter wel weer
van pas komen. Ze gebruikt ze
multifunctioneel. Om schorpi-
oenen mee te doden, om ver-
velende mensen van zich af te
slaan en als gereedschap. Ei-
genlijk kan ons dus niets ge-
beuren.” 

Victoria en Bart rijden voor
Mondige Meiden, een project in
Gambia. Kijk voor meer info op
http://dakar.vandenancker.nl

AMSTERDAM – De aller-
fijnste merino schapenwol?
Die vind je in Australië. En om
te bekijken wat er zo bijzonder
is aan een vezel van 10 micron,
reisden we met de Italiaanse
pakkenmaker Zegna naar een
wolboerderij in Australië.
Daar leerden we dat wol pro-
duceren gecompliceerd werk is
en mijlenver staat van de gla-
mourwereld van het eindpro-
duct.

Na een paar kwakkelende
jaren zit wol weer in de lift.
Ontwerpers experimenteren
weer volop met de vezels en
consumenten laten zich het
veelzijdige materiaal welge-
vallen. Toch is Stuart Mccul-
lough, topman van de stichting
Australian Wool Innovation
die zich hard maakt voor de
wolboeren, niet gerust: „Er is
een generatie die niet weet dat
wol van schapen komt, laat
staan dat ze weten welke ver-
schillende kwaliteiten er zijn.
De ene merino is de andere
niet.”

En volgens Woolmark, het
wereldwijde keurmerk voor
wol, levert Australië de beste
merinowol. Op ruim een uur
vliegen van Sydney bevindt
zich het uitgestrekte dorpje
Armidale waar de schapen-
boerderij Kentucky Station is
gevestigd. Annie Hutchison

runt de farm waar zo’n vijf-
tienduizend merinoschapen
met ’s werelds zachtste vacht
rondlopen. De fijnheid van
wol wordt uitgedrukt in mi-
crons. De vachten van Ken-
tucky Station variëren van
16,6 tot 10 micron. Ter vergelij-
king: Texelse schapenwol zit
tussen de 30 en 33 micron in en
standaard-merinowol zit tus-
sen de 20,5 en 23 micron in. Al-
les onder de 31 micron is ge-
schikt voor kleding, wat erbo-
ven zit wordt doorgaans ge-
bruikt voor tapijten en
interieurstoffen.

Druiven
Wie denkt dat de wol door

de jaren heen constant is ge-
bleven, heeft het mis. Annie:
„Een jaar of tien geleden was
zestien micron onze beste
kwaliteit. Nu zijn we in kwali-
teit gestegen tot tien micron.
Voor een groot deel is de na-
tuur daar verantwoordelijk
voor. Het klimaat speelt mee,
net als de grond. Maar je moet
ook goed met de schapen om-
gaan. Droog gras levert fijne
wol op. Maar is het te droog,
dan wordt de wol poreus. Is het
gras te nat, dan komt er vocht
in de magen wat slecht is
voor de spijsvertering en
dat heeft zijn weerslag op de
wol. Eigenlijk is goede wol
voor luxe eindproducten leve-
ren vergelijkbaar met de pro-
ductie van druiven waarvan
de beste wijn kan worden ge-
maakt.”

En ja, daar zit ook een prijs-
kaartje aan vast. Per kilo beta-
len afnemers als Zegna daar
rond de duizend euro voor. En
dat merk je natuurlijk ook aan
de prijs van het eindproduct.
Maar dan heb je wel een jasje
van ultrafijne wol. „De fijn-
heid van de wol is niet het eni-
ge dat telt”, zegt Annie,
terwijl ze een schaapje on-
dersteboven kiepert om de
buik van de vacht te contro-
leren. „We kijken naar de
lengte, naar de sterkte en
naar de veerkracht. Dat ge-
beurt allemaal met de hand.
De buik is het meest zach-
te deel van de vacht”, do-
ceert ze, terwijl ze met
haar handen de vacht
‘openvouwt’ en wij
een massa spierwit-

te, ragfijne lange haartjes zien.
Ze scheert een stukje af zodat
wij zelf de sterkte kunnen
controleren. „Ongelooflijk
hè”, knikt ze als ze onze ver-
baasde gezichten ziet. 

Een keer per jaar, in sep-
tember, worden de schapen
geschoren. Tot die tijd worden
de vachten beschermd met
een dekje. Zo bijzonder en
kwetsbaar is de merinowol.
De vacht wordt in één stuk ge-
schoren, waarna het wordt
uitgelegd op een houten tafel
voor inspectie en uiteindelijk
naar de veiling gaat. Annie:
„Ons werk staat ver van de
glamourwereld van de cat-
walk. Jammer dat consumen-
ten niet zien wat er allemaal
bij wol produceren komt kij-
ken. Ik weet zeker dat ze het
eindproduct nog meer waar-
deren als ze zien wat eraan
voorafgaat.”
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redactie

VROUW—
Ook nog een
uitnodiging
voor een Hal-

loweenfeestje
liggen? Of wilt u

zelf een feestje geven,
maar heeft u niks Hallo-
weenerigs om aan te
doen? Met deze exclusief
voor VROUW gemaakte
jurk van ontwerpster Tes-
sa Koops bent u de ster
van elk bal! Kijk op
www.vrouw.nl voor het
gratis patroon en voor
bijpassende ’heksenogen’. 

Abigail
Disney:

door KARIMA BAKY

DEN HAAG — Abigail Disney, het nichtje van de legendari-
sche Walt Disney, bracht onlangs een bezoek aan ontwikke-
lingsorganisatie Cordaid voor haar film ‘Peace unveiled’ en een
debat over vrouwelijk leiderschap in conflictlanden. De 53-jari-
ge filmmaakster: „Met mijn film wil ik laten zien welke rol
vrouwen spelen gedurende oorlogen. Nu zijn alleen mannen in
beeld.”

Abigail Disney heeft een
missie: „Ik wil vrouwen meer
zichtbaar maken. Niet alleen
naar de wereld toe, maar ook
naar elkaar.” In ‘Peace unvei-
led’ volgt ze in Afghanistan
een voormalige verloskundi-
ge, een parlementariër en een
jonge vrouw uit Kabul. De ac-
tivisten zetten zich in voor
vrouwenrechten tijdens de
vredesbesprekingen tussen
Amerikaanse troepen en de
Taliban in 2009.

Na haar studie was het voor
Abigail belangrijk om op ei-
gen krachten iets op te bou-
wen. Los van het sprookjesim-
perium van oom Walt. „Met
een bekende achternaam was
het lastig om ruimte te vinden
om mezelf te ontwikkelen. Ik
ben naar New York verhuisd
en heb me hard gemaakt voor
vrouwenrechten. Dat heeft
me veel internationale moge-
lijkheden gebracht. Toen
bleek ook dat het filmmaken
in mijn genen zat.”

Wanneer werd ze zich be-
wust van haar beroemde ach-
ternaam? „Ik kan me goed her-
inneren dat we op school met

z’n allen bij elkaar werden ge-
roepen en te horen kregen dat
mijn oom Walt stervende was.
Iedereen was in rep en roer en
ik zag covers van tijdschriften
voorbij komen met een huilen-
de Mickey Mouse. Toen besef-
te ik pas hoe bijzonder hij ei-
genlijk was.”

De Amerikaanse weet ook
direct haar favoriete Disney-
prinses te benoemen: „Als fe-
minist is het best lastig om van
die prinsessen te houden,
maar als ik moet kiezen is Belle
zeker mijn favoriet. Een pitti-
ge dame die haar eigen weg
heeft gevonden.”

Hoewel het leven niet
altijd over rozen gaat, is
het volgens de moeder
van vier toch belangrijk
om in sprookjes te blijven
geloven. Abigail: „Ik
kom vaak in gebieden
waar heftige dingen ge-
beuren, maar ik ben nooit
mijn optimisme verloren.
Hoewel de omstandighe-
den er vaak slecht zijn,
ontmoet ik op dit soort
plaatsen juist bijzondere
mensen. In Disney-films
gebeuren er ook vreselij-
ke dingen, maar de bood-
schap is wel positief. Er is
pas sprake van een per-

soonlijke overwinning als je
de confrontatie aangaat en je
er je levensles uit haalt. Een
gelukkig einde moet je verdie-
nen en het is pas echt een goed
einde als je alle uitdagingen
hebt doorstaan.”
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• Blauwe
wollen jurk
van Jan
Taminiau. 
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• Annie
Hutchison
weet wat
goede wol

is. 
De buik is
het meest

zachte
deel van
de vacht. 
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• Abigail Disney maakt
net als haar oom Walt
films. De thema’s zijn
alleen wat schrijnender. 
FOTO: SERGE LIGTERBERG

Halloween 
Hip

• Victoria
Farkas en Bart
van den Ancker
doen mee aan
de Dakar Chal-
lenge met een
simpele Fiat
Panda. 

FOTO: 
FRANK DE RUITER

’Een gelukkig einde moet je
verdienen’
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WOLWEEK

Elk jaar wordt er in het
kader van The Campaign
for Wool (een initiatief
van prins Charles van
Groot-Brittannië) we-
reldwijd een Wolweek
georganiseerd. In ons
land is dat deze week.
Tot en met 3 november
zijn er exposities als
35x Wool in de Crom-
houthuizen te Amster-
dam, met werk van
Nederlandse modema-
kers als Jan Taminiau,
Claes Iversen, Lucas
Ossendrijver, Supertrash
en Van Gils, zie
www.campaignfor-
wool.nl voor meer infor-
matie.

Ook leuk: tot en met
29 december is in Muse-
um Katwijk de expositie
‘Visserstruien opnieuw
gebreid’ te zien met
wollen truien uit Arne-
muiden, Marken en Tho-
len. www.katwijksmuse-
um.nl



<<
  /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


