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door Lutske Bonsma

Y
eeha! Roepende cowboys,
knallende zwepen en de hoe-
ven van duizend bizons en
zestig paarden maken een
hels kabaal op de anders zo
stille prairie. Stofwolken hin-
deren het zicht. De zakdoek

die voor mond en neus was geknoopt, is af-
gezakt. De lens van mijn camera zit vol
stof. Maar ik klaag niet, want ik ben één
van de weinige toeschouwers die zich mid-
denin de roundup bevindt. In tegenstelling
tot 14.000 anderen die vanaf een heuvel
toekijken.

Elk jaar in september komt in Custer
State Park in de Amerikaanse staat South
Dakota het Wilde Westen tot leven. Tij-
dens de buffalo roundup drijven tientallen
cowboys, vergezeld van een aantal
pick-uptrucks, ruim duizend bizons bij-
een. De cowboys zijn ervaren ruiters, die
een strenge selectieprocedure hebben door-
staan. Wij kwamen daarvoor niet in aan-
merking. Wel mogen we achterop een
pick-uptruck staan.

Eén van de bizons ontsnapt en onze
chauffeur racet er achteraan. Het publiek
juicht om het beest aan te moedigen. De
log uitziende dieren kunnen een snelheid
van 55 kilometer per uur bereiken. We vol-
gen het dier door kuilen en greppels. Goed
vasthouden. Even geen foto’s maken. Bijge-
staan door drie cowboys lukt het de bizon
weer in de goede richting te krijgen. Terug
bij de kudde zijn we omringd door een
soort golvende zee van donkerbruine, hari-
ge bizonruggen.

Als de dieren bijeengedreven zijn, volgt
een zwangerschapstest en een check op

In het gehucht Macé staan de
deuren van kleine boeren-
huisjes vrijwel allemaal
open. Af en toe verschijnt
een bewoner. Altijd wordt

er gegroet. Vriendelijk, maar onver-
staanbaar. Het Frans dat men hier
spreekt, kun je nergens leren.
Een dikke boerin scheldt de blaf-
fende waakhond de huid vol. Ze
draagt een beige vest, een beige jas

en een beige legging. Groene laar-
zen en een rode hoofddoek kleu-
ren het plaatje. Vet, zwart haar valt
in slierten over haar gezicht. Ze
lacht, zonder noemenswaardige
tanden. Ik mag best even in haar
huisje kijken.
Nieuwsgierig werp ik een blik naar
binnen. De huiskamer is eigenlijk
de keuken, maar ook gedeeltelijk
een slaapvertrek. Op de rand van

het kleine ledikant zit een stok-
oude vrouw, grandmère. Ze leeft
geloof ik nog wel, maar daarmee is
ook alles gezegd. De boer ver-
schijnt ten tonele. Gekleed in vuil-
wit singlet en te korte, blauwe trai-
ningsbroek. Hij stapt uit een verrot-
te caravan, die geparkeerd staat op
het erf. Het lijkt wel alsof ik in Roe-
menië terecht ben gekomen? Toch
is dit echt Frankrijk.
Een fijne avondwandeling in het
land van Marianne. Ik zet koers
naar de weilanden. Wuivende vel-
den graan, eindeloze zeeën zonne-
bloemen. De dalende zon strijkt
warm over de toppen van het ge-
was. Ik sta er middenin te genie-
ten. Even later blijkt het eindeloze
toch eindig. Na een uur lopen stuit
ik ineens op een hek. Daarachter
een weilandje met een stier. Er
staat een bord: ‘taurino dangereux’.
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Twee stieren, één Europa

Rawhide in South
Mount Rushmore, de rots
met de gezichten van vier
Amerikaanse presidenten, is de
bekendste attractie van South
Dakota. Minder bekend zijn
de uitgestrekte prairies, de
goudstadjes en niet te verge-
ten de buffalo roundup.

Derk Bolt
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ziekten. De kalveren worden gevaccineerd
en gebrandmerkt. Een groot deel van de bi-
zons wordt in november verkocht. Hoeveel
er voor de verkoop aangeboden worden,
hangt af van het aantal dieren dat de win-
ter op de prairie kan overleven.

In de vijftiende eeuw zwierven er hon-
derdduizenden bizons op de prairies van
Noord-Amerika. Ideaal voor de bewoners,
de indianen. Zij aten niet alleen het vlees,
maar gebruikten alle ‘onderdelen’ van het
dier. Van bizonhaar maakten ze touw,
mest diende als brandstof. Hoorns werden
bewerkt tot speerpunten en lepels. Huid
werd verwerkt tot kleding, riem of tas.
Bloed was een ingrediënt voor soep, pud-
ding én verf. De blaas diende als watercon-
tainer, de maag om in te koken en schedels
werden aanbeden.

Met de komst van goudzoekers en kolo-
nisten werden spoorwegen aangelegd en
diende de bizon ook als eten voor de
nieuwkomers. Er waren zelfs wedstrijden
‘bizon schieten’, waarbij Buffalo Bill de be-
kendste killer werd. Boeren doodden bi-
zons die op hun land liepen; later werden
de dieren afgemaakt om indianen in hun le-
vensonderhoud en cultuur te raken.

Eind negentiende eeuw waren er nog
maar vijfhonderd bizons over. Die werden
in nationale parken beschermd, er kwa-
men fokprogramma’s en zo steeg het aan-
tal weer. Nu zijn er tienduizenden. Behal-
ve in Custer State Park leven grote kuddes
in Wind Cave National Park en Badlands
National Park.

Na afloop van de roundup eten we een
bizonburger. „Het vlees bevat meer eiwit
dan rundvlees, is mager en bevat weinig
cholesterol”, weet cowboy Mark te vertel-
len. Hij is één van de gelukkigen die mee

mochten doen aan de roundup. Hij is mega-
trots en heeft een lach van oor tot oor op
zijn gezicht. De hoed met opschrift ‘Roun-
dup 2012’ zal hij altijd bewaren.

Het bizonvlees smaakt uitstekend en
met een volle maag rijden we naar het
mijnstadje Deadwood. De gebouwen aan
de hoofdstraat zijn gerestaureerd en zien er
weer uit als in de negentiende eeuw, toen
hier dagelijks goud werd gevonden. Achter
sommige ramen staan vrouwelijke etalage-
poppen, die refereren aan de prostitutie die
hier toentertijd welig tierde. Onderweg
naar Deadwood zagen we Mount Rush-
more al in de verte liggen. Het monument
is de bekendste attractie van South Dakota
en trekt jaarlijks bijna drie miljoen bezoe-
kers. Voor veel Amerikanen symboliseren
de gezichten van de presidenten Washing-
ton, Jefferson, Roosevelt en Lincoln – die
in de rotsen zijn uitgehakt – vrijheid en de-
mocratie.

Minder bekend, maar net zo indrukwek-
kend is Crazy Horse. De grootste sculptuur
ter wereld is het monument voor alle
Noord-Amerikaanse indianen. Kunstenaar

Korczak Ziolkowski begon in 1948 met het
opblazen van delen van rotsen en het uit-
hakken van indianenleider Crazy Horse,
zittend op een paard. Ziolkowski stierf in
1982, maar zijn vrouw en kinderen zetten
zijn werk voort. Het kan nog een paar gene-
raties duren voordat het af is, want het
werk wordt gefinancierd met giften.

Als je door South Dakota rijdt, zie je
overal billboards die ons attenderen op het
plaatsje Wall. De borden verwijzen naar de
Grote Depressie van de jaren dertig in de
vorige eeuw. De drogist in Wall ging bijna
failliet, totdat de eigenaresse een manier be-
dacht om klanten te trekken. Duizenden
mensen reden langs het stadje, op weg
naar Mount Rushmore, maar niemand
stopte er. Op een snikhete dag liet ze haar
man borden langs de weg plaatsen met de
tekst: ‘Stop hier voor gratis ijskoud water’.

Inmiddels stoppen twee miljoen men-
sen per jaar in Wall. Je krijgt er nog steeds
gratis ijskoud water, koffie kost 5 dollar-
cent en de verse donuts smaken overheer-

lijk. Bovendien kun je hier geweldige cow-
boyoutfits en heel goedkope T-shirts ko-
pen.

Vlakbij Wall is een toegang tot de Bad-
lands. Dit nationale park ziet er afwisse-
lend uit als een verlaten maanlandschap
met diepe ravijnen en dan weer prairies
waar bizons, coyotes en gaffelbokken le-
ven. Vanaf uitzichtpunten zie je grillig ge-
vormde rotsen met rode horizontale stre-
pen, veroorzaakt door het aanwezige ijzer.

Een reis door South Dakota begint en
eindigt – vanwege de luchthaven – vaak in
Rapid City. Zeker met kinderen is het leuk
de Reptile Gardens te bezoeken, waar je
slangen, komodo’s, reuzenschildpadden en
alligators ziet. Loop voor het vertrek nog
even binnen bij de winkel Prairie Edge, in
het centrum van Rapid City. Hier kun je
heel bijzondere souvenirs kopen, gemaakt
door indianen.

reageren?
reizen@depersdienst.nl

De gevaarlijke stier maakt een on-
gevaarlijke indruk. Toch weet je
het met de natuur nooit. Het is
daar de survival of the fittest en
ik kan zo wel zien dat de stier fit-
ter is dan ik.
De zon is inmiddels onderge-
gaan, het trekt fris op. Tussen
mijn behaaglijke hotel en mijzelf
ligt eigenlijk alleen dat weilandje
met het gevaarlijke beest. Als ik
kies voor de veilige route terug,
betekent dat op z’n minst een uur
extra lopen. Met het risico van
verkleuming en te laat arriveren
voor de warme hap, die in Frank-
rijk ‘souper’ heet. Aan de andere
kant van het gewraakte grasveld
verschijnt een inboorling. Het is
de eerder besproken boer in zijn
singlet. De man herkent mij en
wenkt optimistisch. Of wuift hij
gewoon? Voorzichtig klim ik

over het prikkeldraad en schuif
langzaam langs het hek. De ge-
vaarlijke stier kijkt niet op of om.
Het is de eerste avond van mijn
vijfdaagse veldtocht door Europa.
Een prachtige autorit, die zal ein-
digen bij het Spaanse Toledo. In
het plaatsje Villaseca de la Sagra
om precies te zijn. Daar wordt
net de nieuwe Plaza de Toros offi-
cieel in gebruik genomen. Op de
terrassen aan het dorpspleintje
verzamelt men zich voor het wre-
de Spaanse ritueel.
Nieuwsgierig bekijk ik de lokale
bevolking en raak totaal in de
ban van twee oude mannen. Ik
kan niet verstaan wat ze zeggen,
maar hun gebaren zijn van zo’n
levendige vriendschappelijkheid,
dat ik de teksten er wel bij kan
verzinnen. Ze zijn rond de 75
jaar, schat ik. De één mager en

lang, de ander gezellig gezet en
iets kleiner. Ze hebben elkaar
lang niet gezien of er is gewoon
veel te bespreken. Tijdens het pra-
ten houden ze lichamelijk con-
tact. Ze zoeken hand, arm of
schouder, zeggen dan iets en bar-
sten vervolgens uit in een aanste-
kelijke lach. Je kunt goed zien dat
ze genieten van de conversatie.
Na een kwartiertje denk ik dat er
een einde aan wordt gemaakt,
maar nee, ze kunnen er geen ge-
noeg van krijgen. Steeds ver-
wacht je die laatste uitbundige
klap op de schouder, maar elke
keer pakken ze elkaar weer beet
om aan een nieuw verhaal te be-
ginnen. Het werkt aanstekelijk.
Ik krijg er zelfs goede zin van.
Om 19 uur is, op mij na, het plein
leeg en zitten de Spanjolen en-
thousiast te kijken naar het ge-

vecht met de Toros Bravos. Uit de
kleine arena klinkt met grote re-
gelmaat ‘olé!’. Precies zoals het
hoort.
Het is warm, de wijn is rood, de
zon gaat onder. Ineens klinkt
trompetgeschal, het hek schuift
open. Een span paarden komt de
arena uit met de gevelde dappere
stier op sleeptouw. Een vorkhef-
truck neemt nogal ruw de maca-
bere lading over. Bloed druppelt
op de straat langs het pleintje.
Het is een bizar gezicht. Het is
een machtige stier, één bonk po-
wer. Althans, toen hij nog leefde.
Ik moet denken aan de eerste
avond van deze reis, aan het wei-
landje met de Franse taurino dan-
gereux. Twee stieren, één Euro-
pa. Een verschil van leven en
dood. Ook in de dierenwereld is
het ongelijk verdeeld.
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We volgen het dier
door kuilen en
greppels. Goed
vasthouden. Even
geen foto’s maken

� De Buffalo Roundup is op vrijdag 27 sep-
tember. De start is om half tien; kom
minstens twee uur eerder en neem
(voor enig comfort) een klapstoel mee.

� Overnachten in Custer State Park: de
Custer State Park Game Lodge is tijdens
de round up snel volgeboekt. In het park
zijn campings, maar septembernachten
kunnen koud zijn. Boek een hotelkamer
in het nabijgelegen Keystone, Hill City,
Custer of Hot Springs.

� Wandelen in Custer State Park: start bij
het Sylvan-meer en loop naar Harney
Peak (2.376 meter), het hoogste punt
van South Dakota.

� Wij vlogen met United Airlines van Am-
sterdam naar Rapid City (op de heenweg
twee keer en op de terugweg één keer
overstappen). www.united.com

� Meer info en een filmpje over roundup
bij het Bureau van Toerisme van South
Dakota: www.travelsd.com

� Cowboys in actie tijdens de buffa-
lo roundup.
Foto links: De in de rotsen uitgehak-
te indianenleider Crazy Horse.
foto’s Lutske Bonsma

“

Dakota WAAR EN WAT



<<
  /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 1.3
  /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 /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /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 (GWG_GenericCMYK)
  /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>
    /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.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /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 [4000 4000]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


