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DEEL 1    INMETEN EN UITZETTEN 
 
WAT LEREN WE…. 
 
In deel 1 van inmeten en uitzetten worden de basisbegrippen en -technieken behandeld voor het 
uitvoeren van eenvoudig inmeet- en uitzetwerk. 
We leren rechte lijnen in een vlak terrein uitzetten met behulp van jalonstokken en tevens op 
deze rechte lijnen,  loodlijnen uitzetten met behulp van een hoekspiegel.  
 
DOEL  
 
Wanneer we hoofdwaterleidingen aanleggen en deze verdwijnen onder de grond is het belangrijk 
deze te registreren.. We doen dit om later de locatie van deze hoofdleidingen terug te kunnen 
vinden, wanneer we bijvoorbeeld op deze leiding een nieuwe huisaansluiting willen maken, of 
wanneer we een nieuwe aftakking willen aanbrengen. Verder kan het registreren dienst doen als 
informatie wanneer men wilt weten waar precies de leiding ligt in verband met het bouwen van 
bijvoorbeeld een nieuwe woning. Dit registreren vindt altijd plaats tijdens de aanleg van deze 
leidingen 
Bovendien is het registreren reuze handig wanneer een afsluiter niet meer te vinden is, deze 
doordat hij geregistreerd staat eenvoudig valt terug te vinden.  
Belangrijk bij dit vastleggen is de nauwkeurigheid van inmeten. Dit geldt zowel voor de persoon, 
als voor het gereedschap waarmee wordt ingemeten. Wanneer de landmeter niet nauwkeurig 
werkt, zal dit gevolgen hebben voor de leidingregistratie.   
 
1.1  MEETGEREEDSCHAP 
 
Voor het inmeten van leidingen kunnen de volgende hulpmiddelen gebruikt worden. 
 
De duimstok of rolmaat 
De duimstok of rolmaat is slechts geschikt voor het opmeten van kleine afstanden. ( maximaal 
een paar meter). Deze meetgereedschappen zijn door hun geringe afmeting erg handig. 
 
De Meetband 
Een meetband heeft veelal een lengte van 25 of 30 meter en is voorzien van een haspel met 
handvat en slinger. De verdeling is aangegeven in meters, decimeters en centimeters.De 
meetband is het meest gebruikte meetgereedschap.  
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Het Meetwiel 
Een meetwiel bestaat uit een wiel met daaraan verbonden een telwerk. Dit geheel is voorzien van 
een duwarm waarmee eenvoudig lopend grote afstanden gemeten kan worden. Het inzetten van 
een meetwiel voor het inmeten van leidingen moet zoveel mogelijk worden vermeden omdat ze 
minder nauwkeurig zijn. Je kan een meetwiel gebruiken, wanneer er afstanden gemeten  moeten 
worden van meer als 100 meter. 
 
 

figuur 1 
 
 
 
Jalons. 
Jalons zijn rood-wit geverfde ronde stokken welke doorgaans 2 meter lang zijn. De roodwitte 
vlakverdeling bestaat uit 4 vlakken van elk 50 cm. 
Ze zijn geheel van hout en zijn voorzien van een stalen punt om gemakkelijk in de grond te 
zetten. Wanneer we de jalons niet in de grond kunnen krijgen, omdat we bijvoorbeeld op een  
asfaltweg werken, dan kunnen we gebruik maken van een statief.  
 

figuur 2 
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Hoekspiegel 
Voor het inmeten met behulp van rechte hoeken, wordt gebruik gemaakt van een hoekspiegel.Er 
zijn verschillende soorten hoekspiegels, maar wij houden ons bezig met de dubbele hoekspiegel 
of dubbel pentagoonprisma 
Een dubbel pentagoonprisma bestaat uit twee vijfzijdige prisma’s die zodanig boven elkaar zijn 
geplaatst dat het ene prisma 90 graden gedraaid staat ten opzichte van het andere. Zowel onder 
als boven en soms ook tussen de prisma’s zijn doorkijkopeningen opengelaten. Hiermee kunnen 
we een hoek van 2 x 90 graden uitzetten. Met andere woorden we kunnen een punt bepalen op 
een meetlijn tussen twee punten en in dit punt tegelijkertijd een loodlijn oprichten.  
 

       figuur 3 
 
1.2   HET UITZETTEN VAN EEN RECHTE LIJN IN VLAK TERREIN 
 
Wanneer we een hoofdleiding gaan aanleggen in en rechte lijn van ca. 100 meter, dan zullen er 
een of meerdere tussenpunten in die lijn moeten worden uitgezet om de sleuf in de goede 
richting te kunnen graven. We gaan hierbij als volgt te werk: 
 
We plaatsen bij A en B een jalon nauwkeurig verticaal. Dit laatste kunnen we controleren met een 
z.g. jalonniveau. Wanneer de bel ingespeeld is, staat de jalon verticaal. (De jalon moet wel recht  
zijn) 
 

  

Figuur 4 
  
Hebben we geen jalonniveau, dan kunnen we door te zichten op de hoeken van enkele gebouwen 
kijken of de jalon verticaal staat. We gaan daartoe achter de jalon staan en kijken of deze 
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samenvalt met de hoek van een gebouw. Staan de jalons A en B goed verticaal, dan gaat de 
uitzetter ca. 3 meter achter jalon A staan en de assistent plaatst zichzelf met een jalon in C’, 
ongeveer in de lijn AB. Hij houdt de jalon iets boven het midden tussen duim en wijsvinger vast, 
naast zich los van de grond. De uitzetter achter jalon A geeft een teken om de jalon in de richting 
C te plaatsen. Het beste is te zichten langs de onderkant van de jalon. 
Wanneer de jalon in C is ingezicht kan de juiste plaats nog even gecontroleerd worden door en 
links en rechts langs jalon A naar Jalon B te kijken. In beide gevallen kunnen we jalon C net niet 
zien. Deze “verdwijnt”achter jalon A. Het teken “ïn orde”  kan dan worden gegeven. 
 
Het is niet gebruikelijk om elkaar toe te schreeuwen om duidelijk te maken dat een jalon 
verplaatst moet worden. Daarom wordt gebarentaal gebruikt bij het uitzetten. 
Om elkaar goed te begrijpen is het noodzakelijk dat allen die bij het uitzetten betrokken zijn,deze 
gebarentaal kennen en begrijpen.    
 
De meest gebruikte gebaren zijn: 
 
 

 
           Figuur 5 
 
1.Let op. Wordt er met uitzetten begonnen dan zal de uitzetter dit kenbaar maken door een van 
zijn armen omhoog te steken. (figuur 5) 
 

 
            Figuur 6. 
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2. Ga in de aangegeven richting 
De uitzetter wijst naar de aangegeven richting. (figuur 6) 
 
 
 

 
             Figuur 7 
 
3. Stel de jalon horizontaal.  Een arm uitstrekken in de richting, aangegeven door de schuine 
stand van de jalon en daarna de arm langzaam verticaal brengen. (figuur 7) 
 
 
 
4. In orde. Beweeg een arm voor het lichaam in horizontale richting. 
 
 
1.3   HET UITZETTEN VAN RECHTE HOEKEN 
 
Om rechte hoeken uit te zetten kennen  we drie methoden nl: 

a. De Loodlijnconstructie 
b. 3-4-5 steek 
c. spiegelinstrumenten. 

 
a. De Loodlijnconstructie Indien p een reeds uitgezette lijn l in punt A een loodlijn moet 

worden opgericht, zetten we met behulp van een meetband de punten B en C op gelijke 
afstand van punt A uit. 
Vanuit B en C cirkelen we met de meetband gelijke afstanden BP en CP om. Deze 
afstand is ongeveer twee maal zo groot als de afstand AB 
De lijn die punt A met het snijpunt P van de twee omcirkelde afstanden verbindt staat 
dan loodrecht op de lijn l. 
Indien we eveneens aan de andere zijde van lijn l twee gelijke afstanden BR en CR 
omcirkelen, dan ligt dit snijpunt R en de punten A en P op een rechte lijn die loodrecht 
staat op de lijn l. ( De afstand BR behoeft niet gelijk te zijn aan de afstand BP) . 
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b. 3-4-5 steek.  De 3-4-5 methode berust op de wiskundige stelling van Pythagoras. 
We zetten vanuit punt A in de richting B een afstand van 4.00 meter uit. Het is handig om 
in A en B een jalon te plaatsen. Vervolgens cirkelen we met de meetband vanuit A een 
afstand AC van 3.00 meter en vanuit B een afstand van 5.00 meter om. De lijn AC staat 
nu loodrecht op de lijn l. 

 
c. Spiegelinstrumenten. 

We onderscheiden 3 soorten spiegelinsrumenten, nl: 
1. De hoekspiegel 
2. Het driezijdige prisma of prisma van Bauernfeind 
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3. Het vijfzijdige prisma of het Pentagoonprisma 
 

 
 

De eerste twee prisma’s worden bijna niet meer gebruikt. Het laatste genoemde prisma 
zullen wij hier wel behandelen. 
 
Hoe werkt een Pentagoonprisma: 
 
Indien we in punt D, gelegen op het verlengde van de meetlijn AC een loodlijn moeten 
oprichten dan gaan we als volgt te werk: 

- houdt het prisma op een loodstaaf verticaal boven punt D. 
- houdt de glaswand FG ongeveer evenwijdig aan de meetlijn 
- in de glaswand zien we dan de beelden van de jalons A en C samenvallen 
- kijk over het prisma heen en laat jalon E zodanig plaatsen dat deze jalon in het 

verlende staat van de over elkaar vallende belden van jalons A en C 
 

Indien de punten A, C en D bekend zijn en we willen een loodlijn vanuit D op het 
verlengde van de lijn AC neerlaten, dan gaan we als volgt te werk: 
 

- houdt het prisma op de loodstaaf ongeveer in punt E 
- breng het prisma in de meetlijn door de beelden van de jalons A en C te laten 

samenvallen 
- verplaats het prisma in de meetlijn totdat jalon D, over het prisma gezien, in 

het verlende ligt van de over elkaar vallende beelden van de jalons A en C. 
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            Wanneer we een loodlijn willen oprichten van een lijn gelegen tussen twee punten, maken 
we gebruik van een dubbel pentagoonprisma. 
Een dubbel pentagoonprisma bestaat uit twee enkele pentagoonprisma’s die zodanig boven 
elkaar geplaatst zijn dat het ene prisma 90 graden gedraaid staat ten opzichte van het andere. 
 
Indien we in punt C op de meetlijn AB een loodlijn naar D willen uitzetten zien we als we op de 
lijn AB staan, in het ene prisma het beeld van jalon A en in het andere het beeld van jalon B. 
De beelden van de jalons A en B moeten we in elkaars verlengde zien als we precies op de lijn 
AB staan. Wanneer we nu jalon D door de openingen in het verlengde van de beelden A en B 
zien, bevinden we ons op het uit te zetten punt C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4   OEFENINGEN 
 
 
 
Oefening 1: 
 
Plaats 2 jalons ongeveer 25 meter uit elkaar in de punten A en B. De uitzetter plaatst met 
behulp van een assistent een jalon C precies tussen deze twee jalons met behulp van de 
gebarentaal. Herhaal deze oefening waarbij de uitzetter nu assistent wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefening 2: 



 10

 
Plaats twee jalons A en B ongeveer 15 meter uit elkaar en plaats een derde jalon C in het 
verlengde van deze twee jalons . 
 

 
 
 
Oefening 3: 
 
Plaats twee jalons A en B ongeveer 25 meter uit elkaar en laat de uitzetter samen met de 
assistent tussen deze twee jalons een derde en vierde jalon ( C en D) plaatsen zonder dat 
plaats wordt genomen achter de jalons A en B. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oefening 4: Oprichten loodlijn 
 
Plaats 2 jalons A en B ongeveer 25 meter uit elkaar. Ga ongeveer halverwege deze lijn staan 
(punt C)  en laat een derde jalon D zodanig  plaatsen door de assistent dat de hoekspiegel 
exact op de lijn AB staat en een loodlijn vormt vanuit punt C met punt D. 
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Oefening 5: Neerlaten loodlijn 
 
Plaats 2 jalons in de punten A en B op ongeveer 25 meter van elkaar. Plaats vervolgens een 
jalon in punt D. 
Bepaal met behulp van de hoekspiegel het snijpunt C.    
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DEEL 2    DE PRAKTIJK 
 
WAT LEREN WE….. 
 
In deel 2 zullen we de theorie  van deel 1 in de praktijk gaan toepassen. 
We zullen onder andere een juiste keuze moeten maken hoe en waaraan we een dienstleiding 
zullen gaan inmeten. Verder gaan we dienstleidingschetsen tekenen en maken we afspraken hoe 
we deze zo veel mogelijk uniform kunnen vervaardigen. 
Ook worden metingen verricht over langere afstanden, waarbij we de hoekspiegel moeten 
gebruiken. 
We leren verder kladrevisie maken van hoofdleidinggegevens, zodat deze verwerkt kunnen 
worden op de tekenkamer. 
 
 
2.1   HET INMETEN VAN AANSLUITINGEN  
 
Wanneer we een aansluiting hebben gemaakt willen we de maatvoering graag vastleggen op 
papier. Hierdoor kan je op elk gewenst moment beschikken over de ligging van de aansluitleiding. 
Belangrijk hierbij is te weten wat we willen inmeten. 
 
Allereerst willen we de maatvoering weten van de aansluiting op de hoofdleiding. Verder meten 
we de watermeter in en wanneer de ligging van de dienstleiding een afwijkend patroon laat zien, 
dan meten we tevens de markante punten van deze leiding ook in.  
Dit inmeten gebeurt zoveel mogelijk aan vaste bebouwing. Hiermee wordt bedoeld dat in eerste 
instantie gezocht wordt naar een bebouwing wat bestaat uit beton of steen. Dit hoeft niet altijd 
een woning te zijn. Bruggen of elektriciteitshuisjes van beton kunnen vaak ook uitstekende 
objecten zijn van waaruit ingemeten kan worden. We gebruiken de vaste bebouwing om er zeker 
van te zijn dat deze objecten nog vele jaren blijven gehandhaafd. Zodoende blijft ons inmeetwerk 
ook  over vele jaren nog actueel.  
Wanneer er geen vaste  bebouwing voor handen is, moet je kiezen uit de beste optie voor jouw 
meting. Je moet daarom bij elke meting goed realiseren dat jouw meetgegevens tot in lengte van 
jaren nog zijn te gebruiken en dat later anderen ook gebruik kunnen maken van jouw werk.  
Dus inmeten aan losse bijgeplaatste aanbouwsels moet je zo veel mogelijk zien te voorkomen. 
 
Probeer de te meten afstanden zo kort mogelijk te houden. Overdreven lange afstanden kunnen 
leiden tot foutmetingen en bovendien bestaat de kans dat later een woning over jouw meting 
heen wordt gebouwd en zodoende de gegevens als verloren kunnen  worden beschouwd. 
Bovendien heb je bij het inmeten van korte afstanden geen hoekspiegel nodig, waardoor  het 
inmeten snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd. 
 
2.2   HET MAKEN VAN EEN AANSLUITSCHETS. 
 
Wanneer we een aansluitschets willen maken zullen we vooraf een aantal afspraken moeten 
maken om een zo groot mogelijke uniformiteit te krijgen. 
 
Allereerst vullen we op het schetsblok de straat en het huisnummer van de nieuwe aansluiting in. 
Vervolgens start je elke schets met het tekenen van de hoofdleiding. Deze hoofdleiding teken je 
zo veel mogelijk horizontaal en onderaan de schets. Tevens zet je de diameter en materiaalsoort 
bij deze hoofdleiding. 
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Daarna teken je de woning waarvoor de schets is bedoeld. Zet in de woning ook het 
huisnummer. Wanneer je vanuit een andere woning, of  ander object de maatvoering hebt 
ingemeten, dan teken je deze er  uiteraard ook op. Vermeldt ook dan het huisnummer of wat het 
object voorstelt , bijvoorbeeld “ brug ”! 
Nu teken je de aansluiting met de meteropstelling. Het aansluitpunt van de dienstleiding op de 
hoofdleiding laten we zien door middel van een kruisje. De dienstleiding zelf tekenen we als een 
streep-lijn. Hiermee geeft je het aanscheid aan tussen een hoofdleiding en een dienstleiding. 
Evenwijdig aan de dienstleiding schrijven we de diameter en  materiaalsoort van de aansluiting. 
Van de meteropstelling tekenen we de stopkraan en de watermeter. 
 
Let er verder op dat een schets altijd vanuit de rechter onderhoek gelezen kan worden. Dit heeft 
voornamelijk betrekking over het bijschrijven van de maatvoeringen. Hiermee bereik je dat alle 
verticaal geschreven maatvoeringen op een zelfde wijze op de schets geschreven worden. 
 
Begrippenlijst 
  
Hoofdleiding 
 

 
---------------------------------- 

Dienstleiding 
 

 

Aansluiting op 
hoofdleiding 
 

 
------------X--------------------- 



 14

Maatlijn 
 

 
Hoofdkraan 
 

 

Watermeter 
 

 

  
 
 
2.3 UITZETTEN VAN EEN HOOFDLEIDING. 
 
Wanneer we een nieuwe  hoofdleiding gaan aanleggen zal er vooraf een tracé bepaald zijn. Dit 
tracé kunnen we ter plaatse met behulp van jalons zichtbaar maken. Door in de lijn van de jalons 
te graven, kunnen we de nieuwe hoofdleiding precies zoals is afgesproken aanleggen. 
Wanneer  ’s avonds gestopt wordt met het werk, is het handig de jalons te “verklikken” door 
middel van het aanbrengen van piketten. Dit zijn vierkante houten paaltjes met een scherp punt 
waarmee deze in de grond kunnen worden geslagen.  
Wanneer de andere dag weer wordt verder gegaan met de aanleg, plaatst men achter deze 
piketten weer de jalons en hoeft je niet weer eerst met uitzetten te beginnen. 
 
Ook de diepteligging van de aan te brengen hoofdleiding is belangrijk bij de aanleg. Een 
hoofdleiding met een te geringe gronddekking zal gevoeliger voor de bovenbelasting zijn ( denk 
aan het verkeer) dan een leiding met voldoende gronddekking.  
Gemiddeld mag worden aangenomen dat een hoofdleiding met een gronddekking van 0.80 meter 
voldoende beschermd is tegen drukinvloeden vanaf het maaiveld.  
Verder is van belang dat we de hoofdleiding zoveel mogelijk horizontaal aanleggen. Dit kunnen 
we controleren door tijdens de aanleg  een waterpas te gebruiken. Hiermee kunnen we elk 
aangelegde lengte horizontaal stellen. 
We kunnen de hoofdleiding ook waterpas stellen met behulp van een waterpasinstrument. De 
werking met de oefeningen van een waterpasinstrument zullen we in een van de volgende 
modules behandelen. 
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2.4  REVISIEWERK HOOFDLEIDING 
 
Wanneer we hoofdleidingen aanleggen zullen we ook deze willen vastleggen. Immers hoe handig 
is het wanneer er bijvoorbeeld een aansluiting gemaakt moet worden en je weet precies waar de 
hoofdleiding ligt. 
Zoeken hoef je niet meer zodat de hoeveelheid en omvang van proefgaten beperkt blijven. Dit is 
arbeids- en kostenbesparend. 
Het inmeten van hoofdleidingen gaat nagenoeg op dezelfde manier als het inmeten van 
dienstleidingen. Alleen met dit verschil dat het gebruik van een hoekspiegel vaker aan de orde is. 
 
Belangrijk is te weten welke gegevens we willen inmeten 
 
 
Het is goed te realiseren dat iemand anders ( de tekenaar ) jouw werk moet vertalen naar een 
tekening. Hoe nauwkeuriger en netter jij werkt, des te beter de gegevens op de tekening komen. 
Besteed hier dan ook alle aandacht aan !!! 
 
Welke gegevens meten we in: 
-afsluiters 
-bochten 
-afwijkingen in tracé. 
-brugbuizen of zinkers 
 
Bedenk goed dat hoe meer meetgegevens jij aanlevert, de hoofdleiding daardoor beter in beeld 
wordt gebracht. Echter ga niet overdrijven !! Te veel meetgegevens kan lijden tot 
onoverzichtelijke revisiegegevens. Daarom zullen we in het algemeen de koppelingen tussen de 
buizen niet inmeten, tenzij dit om welke reden dan ook gewenst is. 
 
Kladrevisie  kunnen we op verschillende manieren tekenen. we kunnen bijvoorbeeld tekenen op 
schetspapier voor dienstleidingen. Maar een kopie van de bestaande topografie is ook erg handig. 
Revisie intekenen op blanco papier is ook een methode. Maar….zorg er altijd voor dat het voor 
anderen duidelijk is. 
 
 



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


