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Leiden en omgeving
LDN203

’De Rockademy geef ook enorm veel plezier, en dat laatste is natuurlijk onbetaalbaar’ Colin Pichel

De één laat zich inspireren door het weer. De
tweede door de crisis en de derde door muziek.
Maar alle drie de starters op deze pagina willen
komend voorjaar in de Leidse Schouwburg in de

Tijd: dinsdag 13 december 2011, open 19:00
uur, start 19:30 uur.

Plaats van handeling: Tripodia, Hoornesplein
155, Katwijk. 

heen. Het belooft dus een boeiende strijd te wor-
den tussen drie mensen die alle drie succesvol
tegen de economische tegenwind in roeien.

Op deze pagina stellen ze zich alvast voor. 

finale staan van de wedstrijden voor startende
ondernemers in de regio Rijnland. Toch kan
alleen de winnaar van de tweede voorronde, ko-
mende dinsdag voor het eerst in Katwijk, daar

Drie enthousiaste starters in tweede voorronde LEF 

Muziekles anno 2011 dus. Ik
deel mijn kennis van en liefde
voor muziek en daarmee doe ik
wat ik leuk vind. Het mooie is
dat ik zo mensen blij maak met
mijn geluk. Dat is voor mij dé
basis voor een onderneming.
Zo kun je blijven innoveren,
groeien en anderen helpen.
Voor mij gaat het erom wat je
met je bedrijf voor anderen
betekent.’’ Zijn doel? ,,Een
platform worden in Leiden en
omgeving voor particulieren,
bedrijven en evenementen
waar muziek centraal staat.’’ 

Pichel begon ruim twee jaar
geleden met zijn bedrijf, na een
carrière in de sales, in vermo-
gensbeheer en accountmanage-
ment, bij een bank en in de
mediawereld. ,,Ik begon mid-
den in een van de zwaarste
crisissen in de geschiedenis.
Toch heeft Rockademy al die
tijd ver boven verwachting
gepresteerd. Na een half jaar
was het al selfsupporting. Dat
heeft veel mensen geïnspireerd
die zich wilden aansluiten bij
het succes en iets nieuws gaan
bijdragen aan Rockademy. Zo

kwam er Rockademy TV op
Leiden Unity TV , Rockademy
Business en Rockademy Events.
De markt had er beter voor
kunnen staan, maar ik denk dat
juist in tijden van crisis mensen
iets nodig hebben voor aflei-
ding en zelfontwikkeling. Daar-
bij geeft Rockademy ook enorm
veel plezier, en dat laatste is
natuurlijk onbetaalbaar." Rock-
ademy gaat inmiddels richting
de 300 leden, uit de hele regio,
en heeft al diverse bedrijfswork-
shops gedaan.

Spijt van zijn stap heeft Pi-
chel dan ook nog geen moment
gehad: ,,Als ondernemer mag je
je eigen gevoel volgen en hoef je
je niet te laten beperken door
waar anderen niet durven
gaan.’’

En de toekomst? ,,Eind dit
jaar heb ik de eerste gesprekken
met franchisenemers, en vol-
gend jaar gaan de eerste nieuwe
vestigingen open. Ook wordt
Rockademy Business landelijk
op de kaart gezet. En Rockade-
my TV nu in overleg met TV
West.’’

Rockademy:
’Muziekles
anno 2011’

Colin Pichel: ,,Als ondernemer mag je je eigen gevoel volgen.’’ FOTO DICK HOGEWONING

Paspoort

Naam: Rockademy
Gevestigd: Morsweg 55 Leiden
Kernactiviteit: particuliere
muziekschool 
Werknemers: eenmanszaak
Toekomstvisie: nieuwe vesti-
gingen elders onder franchise
formule. Groei.
Website: www.rockademy.nl
en 
www.leidenrockt.nl 

Een swingende muziek-
school. Waar je vooral komt
voor je plezier. Zo omschrijft
ondernemer Colin Pichel zijn
nieuwe Leidse bedrijf Rocka-
demy. Pichel: ,,Het gaat mij
niet om educatie. Het gaat
mij om passie en om prak-
tijkgericht muziekleren. Om
muziek beschikbaar te ma-
ken voor iedereen, zonder
noten lezen, toonladders en
saaie theorieën.

Maar wel een markt met kan-
sen, vindt hij: ,,Veel organisa-
ties zien nog steeds huisvesting
en facilitair management als
kostenpost. Maar je kunt ze
ook zien als toegevoegde waar-
de. Als je beide uitbesteedt,
kom je als bedrijf veel meer toe
aan de dingen waar je echt
goed in bent. Juist nu, in deze
economische crisis, zie je overal
bedrijven en overheidsinstel-
lingen die zich afvragen wat
hun kernactiviteit is en kritisch
naar hun eigen organisatie
kijken.’’ Door daar op in te
spelen bouwde hij binnen twee
jaar een klantenkring op van
accountantskantoren, uitzend-
bureaus, vastgoedeigenaren -en
beheerders , maar ook scholen
en kinderdagverblijven, voor-
namelijk in de Randstad .

Dit komt door zijn nieuwe
concept, vertelt hij: ,,Ik bied
een totaalpakket aan van uit-

voering, coördinatie en mana-
gement. Duurzaamheid, ge-
zondheid, innovatie en mee-
denken staan daarin centraal.
Mijn uitgangspunten zijn
daarbij kwaliteit, klantgericht-
heid en flexibiliteit, en niet de
laagste prijs. Kortom, ik wil de
klant de zorg uit handen ne-
men.’’

De Jong, hij komt uit een
ondernemersfamilie, begon
met zijn bedrijf in het tweede
jaar van zijn hbo-studie Small
Business en Retail Manage-
ment. De aanleiding? ,,Ik had
een bijbaan in de facilitaire
sfeer, maar ik merkte dat ik
heel anders dacht over facilitair
beheer. Ik heb de baan meteen
opgezegd en ben voor mezelf
begonnen. ’’ Later studeerde
hij af op zijn eigen bedrijf.

Spijt van zijn beslissing om
voor zichzelf te gaan beginnen
heeft hij niet, want onderne-
men is spannend: ,,Je zoekt
kansen, zeker in een periode
van recessie, en dan ga je probe-
ren de negatieve cirkel te door-
breken. Het is het tegen de
stroom in gaan.’’ Zo heeft hij
inmiddels een bedrijf met 15
medewerkers opgebouwd, met
daarnaast een aantal partners
met hun eigen expertise. Zijn
toekomstplannen? ,,Op korte
termijn wil ik marktleider wor-
den in de Randstad voor kwali-
tatief goed en vooruitstrevend
beheer. Op langere termijn wil
ik een concept van facilitering
uitbouwen, gericht op vergrij-
zing, de ontgroening, het nieu-
we werken en een sterk veran-
derde maatschappij.’’

Bart de Jong: ,,Op korte termijn wil ik marktleider worden in de Randstad.’’ FOTO DICK HOGEWONING

Young Facility: ’Ondernemen
is tegen de stroom in gaan’ 

Paspoort

Naam: Young Facility BV
Gevestigd: Zuidpoolsingel 172B, Alphen aan den Rijn
Kernactiviteit: Facilitair Beheer
Werknemers: 15
Toekomstvisie: Korte termijn: marktleider worden in de Randstad -
Lange termijn: nieuw concept van facilitering.
Website: www.youngfacility.nl 

Facilitair beheer voor scho-
len, vastgoed en de kantoren-
markt. Daarmee bestormt
Bart de Jong van Young Faci-
lity BV de markt. Een moeilij-
ke markt, op het eerste ge-
zicht, door de crisis.

Waar sommige ondernemers de
huidige economische crisis als
een inspiratiebron zien, vervul-
de het regenrijke Nederlands
klimaat voor Gerritse een zelfde
rol: ,,Er zijn mensen die zich-
zelf liever nat laten regenen dan
dat ze een regenpak aantrek-
ken. Mensen met een bepaalde
lifestyle, vrouwen en mannen
die altijd en overal stijlvol voor
de dag willen komen, wat voor
weer het ook is. Je vindt ze
overal ter wereld maar Neder-
land is natuurlijk een goede
testmarkt om mee te begin-
nen.’’

Hoe ze deze doelgroep helpt?
,,Met mijn kleding bied ik een
nieuwe kijk op outdoor-kle-
ding: PIOGG is functioneel,
maar met een esthetische vorm.
Wat je ziet is fashion, maar wat
je draagt is functionele all-
weather bescherming. Er zijn
nog maar weinig spelers in deze
nichemarkt van high fashion
all-weather protection. PIOGG
is outdoor kleding in een fashi-
onjasje gecombineerd met inno-
vatieve en functionele elemen-
ten, draagbaar in alle seizoenen
en het beschermt tegen ieder
weertype." Hoe de markt is?
,,Geen enkele markt is op dit
moment natuurlijk ideaal. Maar
PIOGG richt zich op een niche-

markt, die alles behalve verza-
digd is, met nog weinig spelers
in de markt. En het lost duide-
lijk een consumentenprobleem
op.’’

Gerritse studeerde in 2006 af
als bedrijfskundige aan de
Erasmus Universiteit in Rotter-
dam, met een ’master’ in mar-
ketingmanagement. Daarna
werkte ze 3,5 jaar in verschil-
lende functies bij de marketing
afdeling bij Mexx. Maar nu
start ze voor zichzelf. Span-
nend? ,,Het voordeel van on-
dernemer zijn is dat je alles van
A tot Z zelf kunt bedenken en
daarna ook kunt uitvoeren. Als
je zelf gelooft in een idee, dan
ga je dat gewoon doen. Nie-
mand die zegt dat iets niet
mag. Je kunt echt je eigen visie
ontwikkelen, daar leer je
enorm veel van. Die vrijheid en
de enorme weidse mogelijkhe-
den vind ik heel fijn.’’

Haar toekomstvisie? ,,In
eerste instantie hoop ik dat de
eerste collectie van PIOGG een
succes wordt in Nederland.
Maar uiteindelijk moet PIOGG
uitgroeien tot een lifestyle-
merk. Er zijn nog honderden
producten te verzinnen die
verschillende consumentenpro-
blemen bij slecht weer kunnen
oplossen. Daarnaast moet PI-
OGG ook andere landen in
Europa maar ook de Chinese
markt gaan veroveren." La-
chend: ,,In Hong Kong bijvoor-
beeld, regent het 3 maal zoveel
als in Nederland, dus genoeg
kansen nog in het buitenland.’’ 

Allweather Fashion: geïnspireerd door de regen 

Daphne Gerritse: ,, Er
zijn nog honderden
producten te verzin-
nen die verschillende
consumentenproble-
men bij slecht weer
kunnen oplossen.’’
FOTO DICK HOGEWONING

Paspoort

Naam: PIOGG
Gevestigd: Jan van Eycklaan 2,
Hazerswoude Dorp
Kernactiviteit: Een lifestyle
merk in all-weather fashion.
Werknemers: eenvrouwszaak
Toekomstvisie: Succes in
Nederland - dan over de gren-
zen.
Website: www.piogg.nl

Een doodgewoon A-4tje. En
binnen een jaar een volwaar-
dig ondernemingsplan. Zo
begon Daphne Gerritse met
haar nieuwe bedrijf PIOGG
All-Weather Fashion Coats.

(ADVERTENTIE)

Advocaten Notarissen

HOOFDSPONSOR MEDIA PARTNERSSPONSOREN

Wij zoeken
ruimte!
Ruimte of grond
Wij zoeken een ruimte die voldoet aan de afmetingen
van een (garage)box, maar hetmag ook een andere
ruimte zijn. Ze dient in ieder geval afsluitbaar enmet
een auto goed bereikbaar te zijn. De ruimte zal worden
gebruikt als afhaalpunt voor postbezorgers in uw
wijk. Wij zijn ook geïnteresseerd in grondwaarop een
afhaalpunt kan worden geplaatst.

Wat is een afhaalpunt?
Het afhaalpunt dient als start- en eindpunt voor
postbezorgers. De te bezorgen poststukkenworden
dagelijks met een busje naar het afhaalpunt gebracht.
De postbezorgers komen vervolgens de klaargelegde
posttassen afhalen, waarna hun bezorgwerk begint.
Als alle post is bezorgd, laten ze hun lege posttassen
achter op het afhaalpunt. Postbezorgers zijnmaximaal
een half uur bij het afhaalpunt. Het werk vindt plaats
vanmaandag tot enmet zaterdag tussen 10.00 uur en
17.00 uur.

Vergoeding
Als uw ruimte of grond geschikt is, willen wij graagmet u
in overleg gaan over de huurprijs.

Contact
Beschikt u over ruimte of grond die aan genoemde
kenmerken voldoet enwilt u die aan ons verhuren?
Dan kunt u uw reactie sturen naar
afhaalpunten.zuidwest@postnl.nl of bellen naar
06 - 51 27 48 20 (KoosHamerling) of 06 - 10 98 04 31
(Albert Vonk) vanmaandag tot enmet vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur.

Wij zijn op zoek naar een afhaalpunt voor
onze postbezorgers in uwwijk.

(ADVERTENTIE)



<<
  /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


