
Cameraprofiel | ColorChecker-paspoort

Als enthousiaste recreatiefotograaf ben je bewust bezig met de kleuren in je foto's. Je fotografeert 

in RAW, kalibreert je IPS-scherm en print je kleurgestuurde foto's met zelfgemaakte printprofielen. 

Je hebt je nummer bij elkaar. Er is echter nog een stap waar je nog geen controle over hebt en dat 

is het cameraprofiel. Wat is het en hoe kun je het eventueel zelf controleren met een X-Rite 

ColorChecker Passport?

Profilering

Het principe van digitale kleur (8 bits) is eenvoudig. Met een lichte menging van 256 graden (2̂8) van rode, 

groene en blauwe (RGB) kleuren kunnen alle kleuren worden vastgelegd. De RGB-waarde voor helder rood is 

bijvoorbeeld 255.0.0. Donkerrood is 75.0.0 en lichtrood is 255.128.128. Heldergeel is een mengeling van rood en 

groen, dus 255.255,0. Zwart is 0.0.0 en wit is 255.255.255. Voor alle grijstinten zijn R, G en B hetzelfde:

60,60,60 (donkergrijs) of 200200200 (lichtgrijs). Hoe hoger de som van de drie kleurkanalen, hoe lichter 

de kleur.

In de digitale wereld van de eenentwintigste eeuw mag er daarom geen misverstand meer bestaan   of 

het gaat om het vastleggen en weergeven van kleuren. Niets is echter minder waar. Elk apparaat - 

camera, monitor, projector, televisie, printer, drukpers - zal op zijn karakteristieke manier een concrete 

RGB-waarde weergeven in zijn technische specificaties en kleurgrootte. Toon dezelfde digitale foto op 

honderd verschillende schermen of druk hem af op honderd verschillende printers (papiersoorten) en 

geen scherm of afdruk zal hetzelfde zijn zonder correctie.

Om kleuren weer te geven zoals verwacht, moet elk apparaat aan een kleurprofiel zijn gekoppeld. De bekendste is 

die van een scherm en wordt gedaan door een scherm te kalibreren (beter: profilering) met een colorimeter, zoals de 

Spyder4Express, of een fotospectraal. Het proces van het kalibreren van dit scherm laat ook zien wat profilering 

inhoudt. De colorimetersoftware biedt de monitor een kleur met bepaalde RGB-waarden, bijvoorbeeld rood 255.0.0. 

De colorimeter die zich aan het scherm vastklampt, meet de kleurwaarde die door het scherm wordt weergegeven. 

Het is bijvoorbeeld 223.12.18 en wordt in een correctietabel geplaatst, zodat het verschijnen van rode pixels in een 

foto wordt gecorrigeerd op basis van de gemeten afwijking. Dus niet alleen rood wordt gemeten, maar ook groen en 

blauw, combinaties ervan en in allerlei donkere en lichte variaties. Bovendien wordt een reeks grijsschalen gemeten 

voor een neutrale weergave ervan.



Zodra het hele meetproces is voltooid, wordt de volledige correctietabel opgeslagen als een ICC-profiel 

(weergaveprofiel) in de juiste map, en in Photoshop wordt dit profiel gebruikt om de kleuren correct weer 

te geven op dat specifieke scherm. .

Bekende kleurvlakken aanleveren en opmeten is ook de basis voor het maken van een printer / 

papierprofiel. Je print dan een groot vel met gekleurde blokjes en met een meetinstrument (ColorMunki) 

meet je deze kleuren dat de printer ze op papier zet. Op basis van de afwijkingen wordt er een 

correctietabel gemaakt die specifiek is voor die bepaalde combinatie van printer en papier (en inkt).

Kleurbeleving

Als u met uw eigen systeem - camera, monitor, printer - werkt, is het mogelijk om met behulp van 

profilering en kleurbeheer een voorspelbare en nauwkeurige kleurreproductie van uw foto's te realiseren. 

Het aantal variabelen is dan laag en bijna 100% onder controle. Zodra de foto echter gecontroleerd via 

internet of op papier deze werkomgeving verlaat, wordt het aantal variabelen ontelbaar en niet meer 

beheersbaar.

Iedereen ziet je foto's op zijn eigen scherm (niet gekalibreerd) en elke afdruk wordt beïnvloed door het licht (tl, 

halogeen, gloeilamp, led, schaduw) waarin ze worden gezien. Als je serieus bent over kleuren en foto's deelt 

met de rest van de wereld, dan moet hier rekening mee worden gehouden en een bepaalde "correcte kleur" 

-relativiteit is op zijn plaats.

Cameraprofiel

Het werken met kleurprofielen voor beeldschermen en printers wordt voor veel gevorderde fotografen 

steeds gebruikelijker. Er is echter één profiel waar we ons minder bewust van zijn en dat is hoe een 

camera met kleuren omgaat. Als de camera het rood van een tomaat met een bepaalde RGB-waarde 

vastlegt, is dat dan de juiste kleur?

In feite is het niet anders dan bij een monitor of een printer. De basis voor de kleuren van een camera is de 

helderheid die de individuele fotocellen op de sensor meten en de interpolatie van de afzonderlijke rode, 

groene en blauwe pixels naar een RGB-waarde. De enige die weet hoe dit ‘kleurproces’ verloopt, is de 

camerafabrikant en daar heb je als fotograaf in eerste instantie geen invloed op.

Maar je doet het, maar het wordt niet als zodanig vermeld in het cameramenu. Met een EOS-camera kun 

je de optie Cameraprofiel niet vinden, maar bepaal je de interpolatie van gemeten helderheid en 

kleurtoewijzing met Picture Styles. Maak een foto van een onderwerp en pas alleen de beeldstijl aan. Je 

zult dan zien dat de kleuren van de foto's altijd anders zijn, ook al zijn de gebruikte witbalans en belichting 

hetzelfde gebleven. Dus een Picture Style op je EOS is eigenlijk een soort van



profiel van de camera. Het wijst een bepaalde kleur toe aan een gemeten RGB-waarde. Canon biedt 

zelfs een Picture Style Editor, waarmee u bestaande Picture Styles kunt aanpassen of persoonlijke 

cameraprofielen kunt maken. (pdf-artikel

EOSzine_1010).

Deze Picture Styles kunnen via EOS Utility in de camera worden geplaatst om ze direct op JPEG-foto's 

toe te passen en kunnen worden gebruikt in Digital Photo Professional (DPP) als je ze in RAW wilt 

gebruiken. Kortom, met een nauwkeurig gedefinieerde kleurenkaart met de beeldstijleditor kunt u uw 

eigen cameraprofiel maken voor een bekende lichtsituatie (uw eigen studio) of voor een speciaal thema 

(Hollands landschap).

Lightroom

Met Picture Styles kun je een cameraprofiel van je EOS aanpassen of zelfs opnieuw maken. Maar het 

werkt alleen met jpeg in camera of met RAW in DPP. Andere programma's herkennen dit profiel niet. Wat 

als u in Lightroom werkt? Heeft u een preview van het cameraprofiel en wat kunt u ermee doen?

Kijk in Lightroom in de ontwikkelpod in het onderste deelvenster voor camerakalibratie. Naast het zien 

van de procesversie van Lightroom (Lightroom 4/5:

2012), vindt u ook een keuzevenster achter het veld Profiel. Dit is de standaardinstelling op Adobe Standard 

en u hebt waarschijnlijk nog nooit gekeken voordat u uw foto's in Lightroom hebt bewerkt. Maar dit is een zeer 

belangrijke instelling, want wanneer u het selectievenster opent, ziet u profielen zoals Camera Faithful, 

Cameralandschap en Cameraportret, en de terminologie komt overeen met de beeldstijlen die u op uw 

camera aantreft. . Het zijn niet de echte Canon-profielen, maar zijn door Adobe gesimuleerd, zoals eigenlijk 

het geval is met het Adobe Standard-profiel. Ook dit profiel komt niet van Canon, maar een goede simulatie 

van de algoritmen die Canon hanteert.



Voordat je bijvoorbeeld een landschapsfoto in Lightroom gaat bewerken, is het echt de moeite waard om 

een   ander cameraprofiel te kiezen in het camerakalibratiepaneel, zoals Camera Landschap. Zonder iets 

te doen aan Levendigheid, Verzadiging of Tint, zie je de kleuren in je RAW-foto veranderen met slechts 

één klik. Dit kan een goede basis zijn voor verdere aanpassingen en kan u veel werk besparen.

ColorChecker-paspoort

Dus hoewel u in Lightroom met cameraprofielen kunt werken, is het maken van een zeer nauwkeurig profiel 

voor specifieke omstandigheden niet eenvoudig. X-Rite herkende deze omissie en ontwikkelde het 

ColorChecker Passport.



Deze kalibratietool bestaat uit een doos met twee kleurstalen en een cd met software en werkt heel 

gemakkelijk samen met Lightroom. Installeer de software. Maak eerst een handmatige witbalans onder de 

relevante lichtomstandigheden. Maak vervolgens een foto met de kleurstalen van de ColorChecker die groot 

genoeg zijn in de afbeelding en dicht bij het hoofdonderwerp. Importeer deze afbeelding in Lightroom en kies 

vervolgens Bestand, Exporteren met voorinstelling, Passport ColorChecker.

De software start dan, vraagt   u om een   naam voor het profiel en nadat u Lightroom opnieuw heeft 

opgestart, vindt u het nieuw gemaakte profiel in het camerakalibratiepaneel en past u het toe op alle andere 

foto's die u onder dezelfde omstandigheden hebt gemaakt. verlichting. Zodra je dit leest, wordt er een nieuw 

profiel aangemaakt en het werkt voor elke EOS met RAW. Helaas kunt u profielen die zijn gemaakt met 

ColorChecker Passport in Lightroom niet gebruiken als een enDPP-beeldstijl.

Resultaten

De theorie van het maken van een cameraprofiel met de Passport ColorChecker klinkt interessant en 

veelbelovend, maar hoe nuttig is het in de praktijk. Zien de kleuren in uw foto's met een zelfgemaakt profiel er 

natuurgetrouwer uit dan met het Adobe Standard-profiel? Zijn ze beter dan een RAW-bestand dat is ontwikkeld 

met DPP?

Voor zover we konden zien met ons merk EOS 70D en EOS 5D III, is met de ColorChecker een profiel 

gemaakt in bijna alle significant verschillende lichtsituaties in blauwtinten. Om een   lange uitleg hier te 

vermijden, hebben we in de onderstaande afbeelding ColorChecker-kleurenkaarten als vergelijkingskleuren 

gebruikt bij het ontwikkelen van het RAW-bestand (1) met DPP en Image Style Standard, (2) met Lightroom 

5 en Adobe Standaard profiel en (3) met Lightroom 5 en ColorChecker profiel. En dan voor daglicht en 

fluorescerend licht (downloaden).

Evalueer zelf de verschillen, maar doe het in Photoshop op een gekalibreerd scherm.



Gevolgtrekking

Als u nog steeds in Lightroom werkt en zo geavanceerd bent in uw kleurbeheer dat u begint na te denken 

over het cameraprofiel, kan X-Rite ColorChecker PassPort een geweldig hulpmiddel zijn om eenvoudig 

cameraprofielen te maken, die als een basis voor verdere bewerking in Lightroom.

Als Canon-fotograaf zou je echter ook kunnen overwegen om met DPP te werken als kleurnauwkeurigheid 

echt belangrijk is. U weet dat u werkt met profielen die alleen door Canon kunnen worden gemaakt, 

waardoor een "Adobe-kleurensaus" op uw RAW-foto's wordt voorkomen, ongeacht of deze zijn bewerkt met 

een ColorChecker-profiel.


