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Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift 
opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 

 
bron 1 
Kaart van Nederland 
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Karline, José en Petra hebben voor de zomervakantie een camper 
gehuurd. Hiermee willen ze vier dagen door Nederland reizen. Tijdens de 
vier dagen willen ze veel verschillende dingen doen.  
Ze willen starten vanuit hun woonplaats Assen. 
Hun reisprogramma ziet er als volgt uit:  
Dag 1: wadlopen bij Lauwersoog 
Dag 2: bezoeken van de kaasmarkt in Alkmaar 
Dag 3: windsurfen aan het strand bij Hoek van Holland 
Dag 4: wandelen in Nationaal Park de Hoge Veluwe en daarna naar huis 
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1p 1 Welke route hebben Karline, José en Petra gevolgd? 
 
 dag 1 dag 2 dag 3 dag 4 
A naar 1 naar 2 naar 3 naar 4 

B naar 1 naar 2 naar 4 naar 3 

C naar 1 naar 3 naar 4 naar 2 

D naar 2 naar 1 naar 4 naar 3 

E naar 4 naar 2 naar 1 naar 3 

F naar 4 naar 3 naar 2 naar 1 

 
2p 2 Karline, José en Petra doen ieder een uitspraak over bron 1. 

Karline zegt: “De afstand van plaats 2 naar plaats 4 is minstens 
70 kilometer.” 
José zegt: “De afstand die Karline noemt is de relatieve afstand.” 
Petra zegt: “Eén centimeter op de kaart is in werkelijkheid 2,5 kilometer.” 
 Neem de namen Karline, José en Petra over op het antwoordblad en 

zet erachter of hun uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 2 
 
Het Grote Strand van Hoek van Holland 
Aan het strand van Hoek van Holland staan aan de zuidkant veel 
strandpaviljoens en enkele restaurants. Hier kunt u op het fantastische 
strand zonnebaden en zwemmen in zee. De meeste paviljoens aan 
het Grote Strand zijn in de zomer elke dag open en in de winter enkele 
dagen per week gesloten. In de winter kunt u dus in het weekend na een 
paar uur uitwaaien op een verwarmd terras warme chocolademelk, of iets 
sterkers drinken.  
 
Fietsen en wandelen langs het strand en door de duinen 
Het strand van Hoek van Holland is geschikt voor een weekendje 
uitwaaien. Vanaf het brede strand heeft u een prachtig uitzicht op de grote 
zeeschepen die naar de haven van Rotterdam varen. Ook de imposante 
veerboten naar Engeland passeren hier rakelings de kust. Bij het 
sportstrand kunt u kijken naar de surfers. Door de duinen lopen vrij 
toegankelijke wandelpaden en uitstekende fietspaden. Over het strand 
kunt u naar de dorpen 's-Gravenzande en Monster lopen. Per fiets kunt u 
van Hoek van Holland naar Kijkduin (zo'n 15 km) en Scheveningen. 
 

 
 
 

1p 3 Karline, José en Petra lezen de informatie uit bron 2. Foldermateriaal en 
websites, zoals bron 2, geven vaak ook subjectieve informatie over een 
gebied. 
 Geef een voorbeeld van subjectieve informatie uit bron 2. 
 



 

 GT-0131-a-14-2-o 5 / 35 lees verder ►►►

bron 3 
Off-piste skiën 
 

 
 

1p 4 De laatste jaren zie je dat steeds meer ervaren skiërs en waaghalzen 
buiten de officiële pistes gaan skiën. Dit kan gevaarlijk zijn en ook 
nadelige gevolgen voor natuur en milieu hebben. 
 Noem een nadelig gevolg voor natuur en milieu van off-piste skiën. 
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bron 4 
Kaart van een deel van Spanje 
 

Valeta

Mulhacén

Granada

Güejar-Sierra

Monachil

Padul
Dúrcal

Lanjarón

Parque National
de Sierra Nevada

Pampaneira

Órgiva

Trevélez

Albuñol

Castell de Ferro

MotrilAlmuñécar

naar Sevilla

naar Málaga MIDDELLANDSE ZEE

La Alcazaba731
3364

3479

3396

3396

Sierra Nevada

Legenda:

500 - 1000 m

1000 - 2000 m

3000 - 5000 m

hoogteligging
bergtop

7 14 km0

 

 
2p 5 Anoek, Luuk en Tafik gaan op zoek naar een geschikte bestemming voor 

een skivakantie. Ze willen de skivakantie combineren met andere 
vakantieactiviteiten. Over bron 4 doen ze ieder een bewering. 
Volgens Anoek behoort een bezoek aan de Sierra Nevada tot een verre 
vakantie. 
Volgens Luuk grenst de Sierra Nevada aan de Costa Brava. 
Volgens Tafik is de historische stad Granada bekend om haar culturele 
bezienswaardigheden. 
 Neem de namen Anoek, Luuk en Tafik over op het antwoordblad en 

zet erachter of hun bewering juist of onjuist is. 
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bron 5 
Klimaatgrafiek Granada 
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1p 6 Tijdens hun zoektocht naar een geschikte vakantiebestemming in de 
Sierra Nevada zien Anoek, Luuk en Tafik een klimaatgrafiek van de nabij 
gelegen stad Granada (bron 5). 
Om er zeker van te zijn dat er sneeuw ligt in december in de Sierra 
Nevada bestuderen ze de klimaatgrafiek uit bron 5 en de kaart uit bron 4. 
Ondanks het feit dat de temperatuur in de klimaatgrafiek van Granada in 
december boven de nul graden ligt, gaan Anoek, Luuk en Tafik ervan uit 
dat er zeker sneeuw ligt op de Sierra Nevada. 
 Geef met behulp van bron 4 de reden waarom in december de 

sneeuwzekerheid in de Sierra Nevada erg groot is. 
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bron 6 
Wandelroute rond Granada 
 

 
 

1p 7 Anoek, Luuk en Tafik gaan vanuit Granada de wandeling van bron 6 
maken. De wandeling heeft weinig hoogteverschil, maar op één plek 
moeten ze wel veel hoogteverschil overwinnen. 
Waar op de wandelroute van bron 6 is het hoogteverschil het grootst? 
A bij P 
B bij Q 
C bij R 
D bij S 
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bron 7 
Kaart van Nederland 
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1p 8 Bekijk bron 7.  
De Efteling in Kaatsheuvel is al jarenlang een populaire bestemming voor 
dagrecreatie. Sinds er ook een hotel en bungalowpark zijn aangelegd, is 
het ook een populaire bestemming voor weekendjes weg.  
Bij welke letter op de kaart in bron 7 ligt de Efteling? 
A bij P 
B bij Q 
C bij R 
D bij S 
E bij T 
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bron 8 
Tarieven Eftelinghotel in twee weekenden 
 
Weekendarrangement 1 Weekendarrangement 2 

Uw arrangement Uw arrangement 
Hotel - Fifties Suite Hotel - Fifties Suite 

inclusief ontbijt & onbeperkt entree 
tot het Efteling Park gedurende het 
verblijf 
 

inclusief ontbijt & onbeperkt entree tot 
het Efteling Park gedurende het verblijf 
 

5 juni tot en met 6 juni 2013 1 augustus tot en met 2 augustus 2013 

2 volwassenen 
2 kinderen 4-12 jaar 

2 volwassenen 
2 kinderen 4-12 jaar 

Totaalprijs arrangement: € 348 Totaalprijs arrangement: € 395 

 
1p 9 Bekijk bron 8.  

Er is een prijsverschil tussen de weekendarrangementen 1 en 2.  
 Geef een reden voor de hogere prijs van weekendarrangement 2. 
 
bron 9 
Protest tegen uitbreiding Efteling, 2003 
 

 
 

1p 10 Bekijk bron 9.  
De Efteling heeft een aantal jaren geleden veel protest gekregen toen zij 
een deel van het bos wilde kappen om daar een uitbreiding van het park 
te realiseren.  
Welke belangen staan hier tegenover elkaar? 
A de belangen van cultuur en economie 
B de belangen van cultuur en natuur 
C de belangen van economie en natuur 
D de belangen van politiek en cultuur 
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bron 10 
Toeristische attracties in Turkije 
 
Romeinse ruïnes bij Efeze Hagia Sofia moskee 

 
  

Grotwoningen in  
Cappadocië 

Reusachtige beelden op  
de berg Nemrut Dağı 

 
 

1p 11 Turkije wordt steeds populairder als vakantiebestemming.  
Wat is Turkije voor soort bestemming volgens bron 10? 
A een avontuurlijke bestemming 
B een culturele bestemming 
C een natuurbestemming 
D een zonbestemming 
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bron 11 
Kaart van Turkije met toeristische attracties 
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bron 12 
Advertentie culturele rondreis per bus door Turkije  
 

 
 

1p 12 Bekijk bron 10, 11 en 12.  
Nemrut Dağı is bijzonder vanwege de enorme beelden die op de berg 
geplaatst zijn. Een bezoek aan de berg zou dan ook perfect passen in een 
rondreis door Turkije. 
 Geef met behulp van bron 11 een argument waarom veel 

touroperators dit indrukwekkende monument toch niet opnemen in het 
programma van hun rondreis door Turkije. 
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bron 13 
De vakantievoetafdruk 
 
Steeds meer mensen houden bij de keuze van hun vakantie rekening met 
het milieu. Er is een methode ontwikkeld om inzicht te krijgen in de 
milieuschade die een bepaalde vakantie aanbrengt. Dit wordt de 
vakantievoetafdruk genoemd. Hoe groter de voetafdruk van een vakantie 
is, hoe meer belastend deze vakantie is voor het milieu. 
 
 

1p 13 Lees de tekst van bron 13.  
De Nederlandse toerist die naar Turkije op vakantie gaat heeft gemiddeld 
een vakantievoetafdruk van ongeveer 407 m2. De gemiddelde 
vakantievoetafdruk van Nederlanders is 250 m2.  
 Geef een argument waarom de vakantievoetafdruk van een vakantie in 

Turkije relatief groot is. 
 
bron 14 
Reisadvies voor Egypte door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 
Reisadvies Egypte 
Reizen naar bepaalde gebieden wordt afgeraden. 
 
Laatst gewijzigd op: 10-01-2013. Nog steeds geldig op: 15-01-2013. 
 
 

2p 14 In bron 14 zie je dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken mensen 
afraadt om naar bepaalde gebieden in Egypte te gaan. Het komt wel 
vaker voor dat het ministerie voor een bepaald land of gebied een 
negatief reisadvies geeft. 
 Noem twee redenen voor het afgeven van een negatief reisadvies. 
 

1p 15 Turkije en Egypte hebben als toeristische bestemming een aantal 
belangrijke overeenkomsten.  
 Geef een culturele overeenkomst tussen beide landen. 
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bron 15 
Vakantiefoto’s van Dick en Linda 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4 

 
1p 16 Bekijk bron 15. 

Dick is afgelopen jaar naar Thailand op vakantie geweest en Linda is naar 
Egypte geweest. 
 Welke twee foto’s heeft Linda in Egypte genomen? 
 

1p 17 Nederlandse toeristen in Thailand en Egypte kiezen vaak voor hetzelfde 
type accommodatie. 
Welk type accommodatie is voor Nederlandse toeristen in beide landen 
veruit het populairst? 
A bed & breakfast 
B camping 
C hotel 
D vakantiehuisje 
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bron 16 
Advertentie voor een skivakantie 
 
Wintersport in Canada 

 
Het vooroordeel dat skiën in Canada duur is, kunnen wij snel wegnemen. 
Zoals u zult ontdekken is de gemiddelde skivakantie, inclusief vlucht, 
transfer en accommodatie goedkoper dan veel skivakanties in Europa. 
Gecombineerd met de meters sneeuw die er vallen is dit het perfecte 
alternatief voor de drukke skivakantie in Oostenrijk of Frankrijk. Waarom 
tien uur in de auto zitten als je na tien uur vliegen ook in de 
Rocky Mountains kunt zitten? Canada is zeer sneeuwzeker en er staan 
geen rijen voor de lift. 
 
 

1p 18 Lees bron 16.  
Sneeuwzekerheid is voor mensen die op wintersport gaan erg belangrijk.  
 Geef een argument waarom een milieubewuste Nederlandse 

wintersporter toch niet naar Canada op wintersport zal gaan.  
 

1p 19 Er wordt in bron 16 gesproken over de afstand tussen Canada en Europa. 
Welke bewering over die afstand is juist? 
A Het betreft de absolute afstand, omdat het tien uur vliegen is naar 

Canada. 
B Het betreft de absolute afstand; je weet namelijk precies hoe laat je 

aankomt in Canada. 
C Het betreft de relatieve afstand; de afstand wordt gemeten in tijd, 

namelijk tien uur vliegen. 
D Het betreft de relatieve afstand, omdat het vliegtuig in een rechte lijn 

vliegt. 
 



 

 GT-0131-a-14-2-o 16 / 35 lees verder ►►►

bron 17 
Vier temperatuurgrafieken 
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De grafieken geven een gemiddelde temperatuur, de hoogte van de 
streepjes bij de temperatuur geeft aan wat de gemiddelde minimum en 
maximum temperatuur is. 
 

1p 20 Bekijk bron 17. 
De organisatoren van een extreme survivaltocht zijn op zoek naar een 
plaats waar zij de koudste survival kunnen organiseren in Alaska. De 
survivaltocht staat gepland voor februari.  
In de buurt van welke stad zullen zij de survivaltocht het beste kunnen 
organiseren? 
A Anchorage 
B Fairbanks 
C Homer 
D Juneau 
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bron 18 
Het noorderlicht in Fairbanks 
 
Fairbanks is de grootste stad in het binnenland van Alaska. Vanuit 
Fairbanks zijn veel verschillende dagtochten mogelijk. Fairbanks wordt 
echter het meest bezocht vanwege de mogelijkheid om het 
adembenemende noorderlicht te zien. Het noorderlicht is in Fairbanks 
zichtbaar van december tot maart. 
 
 
bron 19 
Waarnemingsgebied van het noorderlicht 
 

 
 

2p 21 Lees bron 18 en bekijk bron 19.  
Een belangrijke attractie van Fairbanks is het noorderlicht. Dit is een 
spectaculair natuurfenomeen dat vooral zichtbaar is tussen december en 
maart.  
 Geef eerst een reden waarom veel bezoekers liever op een ander 

moment naar Fairbanks zullen komen. 
 Geef daarna, met behulp van bron 19, een argument waarom veel 

bezoekers uit Nederland niet snel voor Fairbanks zullen kiezen om het 
noorderlicht te bekijken. 

 
 



 

 GT-0131-a-14-2-o 18 / 35 lees verder ►►►

bron 20 
Ligging van Fairbanks 
 

Fairbanks
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1p 22 Op de kaart in bron 20 is de stad Fairbanks in Alaska aangegeven. Wat 
zijn de geografische coördinaten van deze stad?  
A 71° NB, 26° OL 
B 64° NB, 148° WL 
C 16° ZB, 5° OL 
D 54° ZB, 68° WL 
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bron 21 
Mogelijke bestemmingen voor Carla 
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1p 23 Bekijk bron 21.  
Carla wil na haar examens in juli een lange vakantie houden. Zij heeft 
flink gespaard en kan een verre reis betalen. Zij heeft een paar 
belangrijke eisen aan haar vakantie: 

1 Er moet een redelijke kans op mooi weer zijn. 
2 Zij wil naar een land uit het westerse cultuurgebied. 
3 Omdat zij niet zo goed is in vreemde talen, wil zij dat er vooral 

Engels wordt gesproken. 
4 Carla wil een bestemming die buiten Europa ligt. 

Welke vakantiebestemming uit bron 21 voldoet aan de eisen van Carla?  
A bestemming P 
B bestemming Q 
C bestemming R 
D bestemming S 
E bestemming T 
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bron 22 
Twee protesten tegen toerisme 
 
foto P foto Q 

 
Een protest op een strand in 
Mexico. Op de wc staat te lezen: 
“Een schoon strand nu!” 

 
Een protest van de lokale bevolking op de 
Bahama’s tegen de bouw van een resort. 
Op één bord staat: “Dit land is van ons.” 

 
2p 24 Bekijk bron 22.  

Jan komt op een website twee voorbeelden tegen van overlast door 
toerisme.  
 Neem op het antwoordblad de letters P en Q van de foto’s uit bron 22 

over en zet erachter welke soort overlast wordt bedoeld. 
 Kies uit: 

1 aantasting van het leefgebied 
2 milieuvervuiling  
3 regionale inkomensongelijkheid  
4 uitputting van natuurlijke hulpbronnen 

 Doe het zo: 
 Bij foto P hoort cijfer: 
 Bij foto Q hoort cijfer: 
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bron 23 
Advertentie Riksja Travel 
 

 
Verantwoord reizen met Riksja Travel 
Duurzaam reizen bij Riksja Travel draait om mensen. Positieve 
ontmoetingen tussen mensen en culturen waarmee je je reiservaring 
verrijkt. Het leuke aan individueel reizen vinden wij: thuiskomen met een 
verhaal en het gevoel dat je echt tot de cultuur bent doorgedrongen. In de 
reiswereld is de definitie van duurzaam reizen rekening houden met de 
natuur, economie en cultuur van een land. 
 
 

2p 25 Geschrokken van de negatieve effecten van sommige vormen van 
toerisme besluiten Jan en Sandra een duurzame vakantie te boeken. Ze 
zien de advertentie van bron 23. Deze organisatie biedt duurzame reizen 
aan. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de cultuur, maar ook met 
de economie en de natuur.  
 Neem de woorden economie en natuur over op het antwoordblad en 

geef bij deze twee begrippen aan door welke keuzes van de 
reisorganisatie de reis duurzamer kan worden. 

 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 24 
Wateroverlast in een stad 
 

 
 

1p 26 Bekijk bron 24.  
Neerslag in de stad veroorzaakt soms wateroverlast. 
 Waardoor hebben steden vaker wateroverlast dan het platteland? 
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bron 25 
Hoogtekaart van een deel van West-Afrika 
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bron 26 
Twee klimaatgrafieken 
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1p 27 Bestudeer bron 25 en bron 26. 
Wat zijn juiste kenmerken van het stroomgebied van de rivier de Sénégal? 
A Het stroomgebied van de Sénégal ligt in een landklimaat en de 

Sénégal is een regenrivier. 
B Het stroomgebied van de Sénégal ligt in een landklimaat en de 

Sénégal is een gemengde rivier. 
C Het stroomgebied van de Sénégal ligt in een woestijnklimaat en de 

Sénégal is een regenrivier. 
D Het stroomgebied van de Sénégal ligt in een woestijnklimaat en de 

Sénégal is een gemengde rivier. 
 

1p 28 Bekijk bron 25.  
Stel dat er bij de Manantalidam geen rivierwater meer wordt doorgelaten.    
 Betekent dit dan dat er bij de monding van de rivier de Sénégal geen 

water meer wordt aangevoerd? Geef een argument voor je keuze. 
 
bron 27 
Verdroging 
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1p 29 Bekijk bron 27. 
Natuurgebieden in Nederland hebben steeds meer last van verdroging. 
De landbouw is een van de veroorzakers van die verdroging. 
 Op welke manier veroorzaakt de landbouw verdroging in 

natuurgebieden? 
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bron 28 
Natuurgebieden omgeving Breda 
 

 
 

1p 30 Het natuurgebied Rooskensdonk ligt bij Breda (zie bron 28). Het 
natuurgebied wordt ook gebruikt als overloopgebied. 
 Noem een voordeel van het gebruik van een natuurgebied als 

overloopgebied. 
 

2p 31 Klimaatverandering op aarde zal onder andere gevolgen hebben voor het 
overstromingsgevaar in Bangladesh en Nederland.  
 Geef eerst aan of het overstromingsgevaar zal afnemen of toenemen. 
 Geef daarna twee oorzaken hiervan. 
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bron 29 
Klimaatdiagram 
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2p 32 Je ziet in bron 29 drie temperatuurlijnen bij dezelfde hoeveelheid 
neerslag. 
 Noem eerst de temperatuurlijn (X, Y of Z) waarbij de nuttige neerslag 

het hoogst is. 
 Geef vervolgens aan waardoor de nuttige neerslag bij die 

temperatuurlijn het hoogst is. 
 
bron 30 
De kringloop van het water 
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2p 33 In bron 30 zijn bij de cijfers 1, 2 en 3 de begrippen bij de processen 
weggelaten. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet de juiste 

begrippen erachter. 
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bron 31 
De Rijn 
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1p 34 Nederland ligt aan de monding van de Rijn (zie bron 31). De Rijn voert 
water aan uit het gebied dat is omgeven door de (dikke) zwarte lijn. 
Welk begrip gebruiken we voor het gebied dat afwatert op de Rijn en wat 
voor soort rivier is de Rijn? 
 
 begrip soort rivier 
A  delta gemengde rivier 

B  delta regenrivier 

C  delta gletsjerrivier 

D  stroomgebied gemengde rivier 

E  stroomgebied regenrivier 

F  stroomgebied gletsjerrivier 

 
1p 35 We worden ons er steeds meer van bewust dat we in het huishouden 

zuinig moeten omgaan met (drink)water. Ook de industrie gaat duurzamer 
om met water. In de industrie verbruikt men steeds minder water in de 
productieprocessen.  
 Noem, naast minder water verbruiken, nog een manier waarop de 

industrie duurzaam kan omgaan met water. 
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bron 32 
Gemiddelde aan- en afvoer van zoet water in Nederland in een gemiddeld 
jaar 
 

balans (in km3) 

aanvoer afvoer  

neerslag 27 verdamping 18 

 verbruik 3 

rivieren (uit buitenland) 80 rivieren (binnenland) 86 

   

totaal aanvoer 107 totaal afvoer 107 

 
2p 36 Bekijk bron 32.  

 Wat verandert er in de gegevens uit de tabel als we in ons land een 
warme en droge zomer hebben? Ga ervan uit dat de aanvoer van 
rivierwater uit het buitenland gelijk blijft. 
Doe het zo: Neem eerst de volgende woorden onder elkaar over op 
het antwoordblad: neerslag; verdamping; verbruik; rivieren 
(binnenland); totaal (aanvoer); totaal (afvoer).  
Zet achter elk woord of er bij een warme en droge zomer sprake is 
van: een toename, een afname of geen verandering. 

 
2p 37 Klimaatverandering zal gevolgen met zich meebrengen, waartegen we 

maatregelen moeten nemen.  
Hieronder een schema: 

oorzaak gevolg maatregel 

 5  

  9 

3   

 
 Neem dit schema over op het antwoordblad en plaats de 

onderstaande cijfers zo, dat oorzaak, gevolg en maatregel bij elkaar 
passen. 

 Kies uit: 
1 Minder infiltratie, meer overstromingen straten en pleinen 
2 Toename CO2-uitstoot door menselijk handelen 
3 (Grotere verdamping) 
4 Uitbreiding windmolenpark 
5 (Opwarming atmosfeer) 
6 Verstedelijking 
7 Aanleg overloopgebieden 
8 Meer neerslag 
9 (Aanleggen waterpleinen, wadi’s en verbeteren rioolcapaciteit) 
Let op: de cijfers 3, 5 en 9 zijn al ingevuld.  
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bron 33  
Zure regen 
 

 
 

2p 38 Bekijk bron 33. 
Er worden drie beweringen gedaan over zure regen. 
Bewering 1: Zure regen ontstaat door het verbranden van fossiele 
brandstoffen. 
Bewering 2: De sterke toename van verkeer en vervoer sinds de jaren 
zestig versterkte de verzuring. 
Bewering 3: Zure regen ontstaat door meer gebruik van kernenergie. 
 Neem de cijfers van de beweringen over op het antwoordblad en zet 

erachter of de bewering juist of onjuist is. 
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bron 34 
Ontwikkeling energieverbruik in Nederland, 1800-2010 
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2p 39 In bron 34 zijn drie energiesoorten uit de legenda gehaald en vervangen 
door de cijfers 1, 2 en 3. 
 Welke energiesoort hoort in de legenda bij cijfer 1, bij cijfer 2 en bij 

cijfer 3 te staan?  
 
bron 35 
Duurzame energie 
 
Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd 
kan beschikken. Door deze energie te gebruiken worden het leefmilieu en 
de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet benadeeld. 
 
 

2p 40 Hieronder zie je een lijst met energiesoorten. 
 Neem de cijfers van de energiesoorten die niet duurzaam zijn over op 

het antwoordblad. 
1 aardgas 
2 aardolie 
3 getijdenenergie 
4 steenkool 
5 hydro-elektriciteit 
6 windenergie 
7 geothermische energie 
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bron 36  
Aarde warmt sneller op dan gedacht 
 
AMSTERDAM – 29 november, 2012. 
De Verenigde Naties waarschuwen de wereld. De opwarming van de 
aarde is echt en dat blijkt ook uit gegevens. De periode 2001 tot 2011 
behoort tot de warmste periode die ooit gemeten is, zo meldt de Wereld 
Meteorologische Organisatie (WMO), onderdeel van de VN. 
Nooit eerder werd zo weinig drijfijs gemeten op … 1 … 
(de gletsjers / de Noordpool / Antarctica), zo stelt de WMO. Volgens de 
WMO smelt dit ijs in een ongeëvenaard tempo. De organisatie merkt ook 
op dat ander extreem weer zoals hittegolven, extreme droogte en kou 
vaker voorkomen. 
“Klimaatverandering vindt plaats onder onze ogen”, aldus Michel Jarraud, 
hoofd van de organisatie. 
“Dit zal doorgaan omdat de concentraties van  
… 2 … (zuurstof / ozon / CO2) in de atmosfeer voortdurend zijn gestegen 
en ook opnieuw records bereiken.” 
Het smelten van dit drijfijs heeft … 3 … (veel / geen) effect op de stijging 
van de zeespiegel. 
 
 

2p 41 In bron 36 moeten op drie plaatsen woorden worden ingevuld. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet achter elk 

cijfer het juiste woord. 
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bron 37 
Verwoestijning 
 

 
Een groot stuk van onze aarde wordt bedreigd door woestijnvorming of 
verwoestijning. Deze verwoestijning wordt veroorzaakt door 
klimatologische veranderingen, maar ook door menselijke factoren. 
 
 

2p 42 De tekst in bron 37 gaat over verwoestijning. 
 Geef twee menselijke factoren die verwoestijning veroorzaken. 
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bron 38 
Kaart van Afrika 
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bron 39 
Klimaatdiagrammen van twee plaatsen in Mali 
 
Bamako Tessalit 

J F M A M J J A S O N D

mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0
-10

150
100

50
0

-20
-30
-40
-50

 
 

J F M A M J J A S O N D

mm
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

°C
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

 
 

1p 43 Mali (zie bron 38) is een Afrikaans land waar verwoestijning plaatsvindt.  
In bron 39 zie je van twee plaatsen in Mali een klimaatgrafiek.  
 Welke klimaatgrafiek uit bron 39, Bamako of Tessalit, hoort bij 

plaats 1?  
 Geef een argument voor je keuze met behulp van bron 39. 
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2p 44 Er worden drie beweringen gedaan over Bangladesh. 
Bewering 1: In Bangladesh heeft men alleen problemen met de 
waterkwantiteit en niet met de waterkwaliteit. 
Bewering 2: In Bangladesh speelt de armoede een belangrijke rol bij de 
waterkwaliteit. 
Bewering 3: In Bangladesh heeft men in periodes met overstromingen 
geen problemen met de waterkwaliteit.  
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de beweringen over op het 

antwoordblad en geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
bron 40 
Waterschaarste in het Middellandse Zeegebied 
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1p 45 Een natuurlijke oorzaak van het verschil in waterschaarste tussen het 
noorden en zuiden van de Middellandse Zee is het verschil in neerslag 
(bron 40). 
 Geef nog een natuurlijke oorzaak van de grotere waterschaarste ten 

zuiden van de Middellandse Zee ten opzichte van het gebied ten 
noorden van de Middellandse Zee. 
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bron 41 
Vier klimaatgrafieken 
 

klimaatgrafiek 3
mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

J F M A M J J A S O N D

-10
150
100

-20
-30

50
0

-40
-50

klimaatgrafiek 4
mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

J F M A M J J A S O N D

-10
150
100

-20
-30

50
0

-40
-50

klimaatgrafiek 2
mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

J F M A M J J A S O N D

-10
150
100

-20
-30

50
0

-40
-50

mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

J F M A M J J A S O N D

-10
150
100

50
0

-20
-30
-40
-50

klimaatgrafiek 1

 
 
 
 
 
 



 

 GT-0131-a-14-2-o 35 / 35 lees verder ►►►

bron 42 
Wereldkaart 
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2p 46 In bron 41 staan klimaatgrafieken met de cijfers 1, 2, 3 en 4. Ze horen bij 
Utrecht, Marrakech, Timehri en Alice Springs (zie bron 42). 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de klimaatgrafieken over op het 

antwoordblad en zet de bijbehorende plaatsnamen uit bron 42 
erachter. 

 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor de Cito Pitstop-Server en daarna geschikt zijn voor reproductie door Lijnco \(B.Helmantel, 2011-10-04\).)
  >>
  /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 [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


