
EOSzine ‘Large Format Printing’-Event 
EOSzine en Canon organiseren een seminar voor professionele fotografen. Het doel van deze dag is om de deelnemers 
praktisch te informeren over de mogelijkheden van het printen van foto’s en de afwerking ervan. 
 
Doelgroep 
• Fotografen ingeschreven in KvK  
• Min. 20 tot max. 30 deelnemers 
• Inschrijfgeld: € 50,- (€ 60,50 incl. 21% BTW) 
 
Datum en locatie 
• Donderdag 14 november 2013 van 09.30u tot 17.00u 
• Canon Nederland, Brabantlaan 2, 5216 TV  's-Hertogenbosch 
 
Dagindeling 
• 09:30 uur Ontvangst 
• 10:00 uur Kennissessie met om 11.00 uur een presentatie van Bas Meelker 
• 12:00 uur Lunch 
• 13:00 uur Parallelsessies: product, print en afwerking 
• 16:00 uur Afsluiting 
• 17:00 uur Einde 
 
Ontvangst 
De deelnemers worden ontvangen in de brasserie en krijgen een kopje koffie of thee met een Bossche bol. Zowel Pieter 
Dhaeze (uitgever van EOSzine) als Mark Hauth (Product Manager Large Format Printing bij Canon Nederland) heten de 
deelnemers van harte welkom. 
 
Kennissessie 
Pieter Dhaeze geeft een kennissessie (plenair) met betrekking tot resolutie, kleurbeheer en printvoorbereiding. Na deze 
kennissessie zal Bas Meelker, EOS Pro landschapsfotograaf (www.basmeelker.nl) een presentatie van zijn werk verzorgen. 
Bas gaat meer vertellen over de aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het maken van foto’s die voor 
large format geschikt moeten zijn. Tevens laat hij een deel van zijn portfolio zien. Deze sessie wordt ook in de brasserie 
gehouden. 
 
Lunch 
In de binnentuin worden de deelnemers getrakteerd op een lunch. 
 
Parallelsessies 
Na de lunch wordt de groep opgedeeld in drie groepen. Iedere groep zal (roulerend) een sessie bijwonen met betrekking 
tot afwerking, printen en rondleiding showroom. 
De sessie ‘Afwerking’ wordt verzorgd door GB Lijsten, Gerjan van der Pol. GB Lijsten kan naast het leveren van 
afwerkapparatuur ook voorzien in afwerkingsdiensten. 
De sessie ‘Printen’ wordt voor rekening genomen van Patrick Stam. Het is belangrijk dat naast het demonstreren van de 
Canon iPF6450 (met fotospectraalmeter) ook inhoudelijk wordt 
ingegaan op alle aanvullende software (printen vanuit Photoshop, profielen, etc.). 
De sessie ‘Producten’, waarbij de klanten door de showroom worden geleid, zal voor rekening worden genomen door Jelle 
Krijnders (System Engineer Wide Format Group). Hij zal de mogelijkheden van de Arizona tonen. 
 
Afsluiting 
Aan het einde van de dag verzamelen we in de brasserie voor een drankje en een hapje. Onder de deelnemers zal dan een 
Canon PIXMA Pro 1 (t.w.v. € 570,- excl. BTW) worden verloot. Bovendien bestaat nog de mogelijkheid voor het stellen van 
vragen of nadere uitleg van een specifieke techniek of printer en zal een attentie worden overhandigd.  
 
Attentie 
• Iedere deelnemer ontvangt een ‘goody bag’ met daarin een aantal attenties. 
• De deelnemers kunnen vooraf een digitale foto opsturen die op A2-formaat wordt geprint op een Canon iPF6450. 
• Een voucher voor een halve dag gratis training bij eventuele aanschaf van een Canon iPF6450. 


