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WIJDEWORMER - “Je voet onder 
de bal voor die hoge, ik heb dat al 
gezegd hè”, coacht Louis van Gaal 
als Teun Gijselhart aanlegt voor 
een schot op een opgelicht vlak in 
de interactieve muur. De jonge spe-
ler van AZ onder 12 stelt niet te-
leur. Hij schiet gelijk raak, maar 
dat is nog niet de winnende trap. 
“Je weet het hè: degene die hem 
maakt, komt morgen in de krant”, 
zegt Van Gaal. Het is Jasper Hartog 
die het doet. Hij mag als eerste 
van zijn drie teamgenoten op de 
foto met de man die AZ in het sei-
zoen 2008/2009 kampioen maak-
te. Vervolgens krijgt Van Gaal de 
sleutel om het AFAS Trainings-
complex van AZ aan Zuiderweg 72 
in Wijdewormer officieel te openen 
en de Z van Zaanstreek in de naam 
van de club weer waarde te geven. 
Wethouder van Sport in Zaanstad 
Jeroen Olthof en burgemeester Pe-
ter Tange van Wormerland hebben 
even daarvoor de poort van het fon-
kelnieuwe complex geopend.

Alle genodigden krijgen ruim de 
gelegenheid om de kleedkamers, 
kantine, fitnessruimte, spelers-
homes, spreekkamers en vier ei-
gen natuurgras- en twee kunst-
grasvelden te bewonderen. Dat het 
er bijzonder fraai uitziet, vindt ook 
de staf van AZ. Zij houden vooraf-
gaande aan de openingshandelin-
gen in een grote, afgeladen party-
tent en prima sfeer speeches. Frits 
Wester praat het aan elkaar. Als po-
litiek verslaggever voor RTL Nieuws 
gaat het er doorgaans serieus aan 
toe, maar nu krijgt de geboren Alk-
maarder en groot AZ-fan de lachers 
op zijn hand. Zo “heeft hij als jo-
chie uren gespijbeld om naar AZ te 
kunnen kijken.” 

Directeur Algemene Zaken Ro-
bert Eenhoorn krijgt als eerste het 
woord. “Dit is een bijzondere en 
historische dag voor de geschiede-
nis van onze club. Ik ben heel trots 
op ons nieuwe complex. Onze am-
bitie is om structureel bij de top vier 
in de eredivisie te horen.” Hij ver-
geet zeker ook niet om de gemeen-
ten Zaanstad en Wormerland te be-
danken voor de manier waarop het 
complex tot stand is gekomen.

Alles in één
De trainingen van AZ vinden nu 
plaats op het AFAS Trainingscom-
plex, net als de wedstrijden van 
Jong AZ en de jeugd. 

>Lees verder op pagina 13

‘Alles bij elkaar onder één dak’
Van Gaal opent AFAS Trainingscomplex AZ

Teun Gijselhart, Kees Smit, Jasper Hartog en Ewout Moester van AZ onder 12. 

(Foto: Daan Ruijter/RM)

Louis van Gaal met Kees Smit, Teun Gijselhart en Ewout Moester van AZ onder 12. 

(Foto: Daan Ruijter/RM)

WORMER - Als onderdeel van 
de Open Monumentendagen 
zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember verzorgt Het Historisch 
Genootschap Wormer een zo-
genaamde Jongert-wandeling. 
Tijdens deze wandeling wordt 
de wandelaar in Wormer mee-
genomen in de jeugd van Jac 
Jongert, zijn werk als grafi-
cus en het beeld van het Wor-
mer waarin hij opgroeide. Jon-
gert is vooral bekend geworden 
door zijn werk voor de Van 
Nelle Fabrieken in Rotterdam. 
Zijn werk is echter veelzijdiger, 
weet het Historisch Genoot-
schap. De wandeling is zater-
dag 10 september. Er wordt ge-
start vanuit Groos, Dorpsstraat 
206, Wormer. Belangstellen-
den kunnen tussen 10.00 en 
16.00 uur meewandelen. De 
tocht duurt ongeveer een uur. 
In Groos zelf wordt nog werk 
van Jongert vertoond. Op de 
nieuwe locatie van de Beschuit-
storen kunnen belangstellen-
den schilderen naar voorbeel-
den van het werk van Jongert. 
Meer informatie via Frans Koe-
lemeijer, tel.: 06-18099499.

Jongert-
wandeling
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Nieuws uit de regio

• Kipfilet
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De enige echte kringloop in de Zaanstreek. Hét adres voor alles omtrent uw inboedel.

Unieke rieten stoelen uitzoeken   e 10 per stuk
Tafelmodel koelkast   e 49,95 per stuk 

2000 m2 struinplezier:

Breedweer 41  1541 AB Koog a/d Zaan  075 - 631 20 90

Wij halen herbruikbare inboedel gratis bij u op
U kunt ook altijd bij ons langsbrengen

Openingstijden: Maandag t/m Zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur
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Onderdeel van 
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Allimentatie
Convenant
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‘‘  Leg samen de basis voor 
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Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl
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www.oudenaren.nl
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REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 

alle verzekeringsmaatschappijen!

� Leenauto’s beschikbaar

� Reparatie aan ruiten 

Ook voor schade aan de caravan of camper!
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Directeur Voetbalzaken en oud 
AZ-spits Max Huiberts trekt de 
vergelijking met de oude situatie. 
“De scouting zat boven het stadi-
on en de jeugd trainde op een an-
dere locatie. Nu hebben we alles 
bij elkaar onder één dak. Met vra-
gen kun je een deurtje verderop 
binnenlopen. Zo is er ook meer 
persoonlijke aandacht voor elkaar 
en dat geeft enorm veel energie. 
We hebben wel afstand gecreëerd 
tussen de jeugd en de A-selectie, 
waarvoor een aparte ingang is. De 
A-selectie moet iets magisch zijn. 
De jeugd moet even kunnen kij-
ken hoe verdediger Ron Vlaar 120 
kilo bankdrukt in de gym.” Voor-
malig AZ-verdediger Hugo Ho-
genkamp is het daarmee eens. 

“De jeugd ziet zo wat nodig is om 
de top te halen.” 
Wester heeft Van Gaal al aange-
kondigd als beste Nederlandse 
trainer ooit. Hij geeft de beurt aan 
“de één na beste trainer ooit, John 
van den Brom.” De AZ-coach 
vindt het geweldig werken op het 
complex. “We kunnen ons in alle 
rust voorbereiden voor wedstrij-
den. Bij ons stadion in Alkmaar 
liggen twee snelwegen. Ik moest 
altijd over het verkeer heen-
schreeuwen en had dan aan het 
eind van de training een schorre 
stem. Ook hadden we te maken 
met wind van twee kanten.”

En dan betreedt Van Gaal, AZ-
coach tussen 2005 en 2009, het 
podium. Hij krijgt de zaal meteen 
aan het lachen. “Die wind vond 
ik vreselijk, maar ik heb een ver 
dragende stem, dus met het ver-
keer had ik geen moeite.” Op de 
vraag van Wester of het complex 
bijdraagt tot een nieuw kampi-
oenschap van AZ, antwoordt Van 
Gaal op karakteristieke wijze. 
“Dat heb ik eigenlijk al net uitge-
legd”, opnieuw tot plezier van de 

zaal. “Maar het gaat nog altijd om 
de mensen, om de spelers en de 
mensen in de organisatie en visie. 
Als je dat samenbrengt, dan is de 
kans aanwezig dat je weer kampi-
oen kunt worden.”
Volgens dezelfde redenering ge-
looft Van Gaal zelfs dat een Ne-
derlandse club nog eens de 
Champions League kan winnen, 
zoals hij in 1995 deed met Ajax. 
“Het concurrentieverschil met 
het buitenland is nu veel groter 
dan in mijn Ajax-tijd, maar het 
gaat juist om het beste team. Het 
is moeilijk om een topteam te cre-
eren met topspelers.”
Gevoetbald werd er ook nog, 
maar niet voordat de Michael 
Buskermolen-tribune werd ge-
opend. De oud-middenvelder met 
de bijnaam ‘Mister AZ’ speelde 
met 470 officiële duels de mees-
te wedstrijden bij de club. Daarna 
voetbalde Jong AZ in de Tweede 
Divisie tegen Excelsior Maassluis. 
Ze luisterden de bijzondere avond 
op met een 3-2 overwinning. 

Meer foto’s van de opening zijn 
de zien op www.rodi.nl. (Foto’s: 
Daan Ruijter/RM)

ZAANDAM - Heb jij een woonwens 
en wil je weten wat jouw mogelijkhe-
den zijn? Dan is het Rabo Wooncafé 
iets voor jou! Je wordt er snel en per-
soonlijk geïnformeerd over jouw mo-
gelijkheden op de woningmarkt. Je 
weet direct of je droomhuis, bestaan-
de bouw of nieuwbouw, financieel 
haalbaar is. Op donderdag 15 septem-
ber a.s. ben je van harte welkom bij 
Rabobank Zaanstreek. In het Kunst-
centrum aan de Vincent van Goghweg 
40a|b te Zaandam kun je van 18.00 
tot 21.00 uur terecht voor inspiratie 
en advies. 

Na een speeddate met een financieel 
adviseur weet je hoe groot je kunt dro-
men. Onze adviseurs geven inzicht in 
de maandelijkse woonlasten en hoe 
je jezelf online goed kunt oriënteren. 
Tijdens deze avond ontdek je bijvoor-
beeld ook hoe je energiezuinig kunt 
wonen, hoe je je huis kunt stylen, 
hoe je omgaat met restschuld en hoe 

je je voorbereid op een hypotheekge-
sprek. Profiteer van starterstips, verge-
lijk huren met kopen en krijg informa-
tie welke mogelijkheden er voor een 
zzp’er zijn. Naast diverse adviseurs 
van de Rabobank zijn notaris Dijkhuis 
uit Koog aan de Zaan, interieurstylis-
te Natascha Betjes van Just My Style, 
Interpolis en de Gemeente Zaanstad 
aanwezig om jou van informatie en 
tips te voorzien.
We maken er een fantastische avond 
van! Met een hapje, drankje én een ba-
rista van de Koffiezaak die een heerlij-
ke koffie (of thee) voor je klaarmaakt. 
En dat alles in de mooie omgeving van 
het Kunstcentrum. Kun je direct naar 
kunst kijken voor in je nieuwe huis. 
Na een bezoek aan het Rabo Wooncafé 
ben je in staat de eerste stap te zetten 
op weg naar je nieuwe woning.

Kijk op www.rabobank.nl/zaanstreek 
voor meer informatie en om je aan te 
melden voor donderdag 15 september.

(Advertorial)

ZAANDIJK - Zelf timmeren, spijkeren, naar eigen inzicht versieren en dan als klap op de vuurpijl ook nog logeren in een eigen hut. Dit jaar kon-
den 38 kinderen uit Zaandijk meedoen aan het eerste driedaagse evenement Huttenbouw Zaandijk. De organisatie was in handen van Giveaway, 
de vrijwilligersorganisatie die ook al eerder een Sinterklaasfeest mogelijk maakte voor de minder bedeelde kinderen. Giveaway bedankt alle spon-
sors: Atheco (hekwerk, toiletunits enz.), Zaansprint (drukwerk), Rodi Media (petjes), Hps Audio (geluid), Gemeente Zaanstad (vergunningen), 
Daxx (T-shirt), Het Zaanse Bakkertje (brood voor de ochtend), Brouwerij De Hoop (sponsor algemeen), Zvv Zaandijk (tombolarad), Water-
land Brandbeveiliging (brandblussers), Brandweer Zaandijk (mooiste hutje), Pontmeijer (hout), Oudejans (hout, toevoer en afvoer), bewoners-
vereniging Triangelhof (pannenkoeken en ijsjes), Dirk Heijne Muziek (verlichting) en alle vrijwilligers. (Foto: aangeleverd)


	2 ‘Alles bij elkaar onder één dak’ - Van Gaal opent AFAS Trainingscomplex AZ
	2 ‘Alles bij elkaar onder één dak’ - Van Gaal opent AFAS Trainingscomplex AZ2


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '- Kleinste bestandsgrootte 150dpi'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '- Kleinste bestandsgrootte 150dpi'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


