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Jouw printbestellingen
altijd Onbezorgd
geleverd

Gezocht
resellers

Stefan van Zuuk
Assistent logistiek manager
stefan@probo.nl

“

In de tien jaar dat ik bij Probo werk,
zijn we gegroeid van 50 naar 4.100
verzonden pakketten per dag. Eerst
via een koerier en later via andere
verzendpartners. Omdat de verzenders
vaak overbelast zijn en zich meer
richten op de standaardpakketten
hebben we dit jaar Onbezorgd
opgericht, de transportdienst voor
resellers in Print.
Onze focus ligt op een betere
leverbetrouwbaarheid. We hebben
gemerkt dat grote pakketten vaker
beschadigen en vertraagd raken bij
bestaande transportdiensten. Onze
bezorgers gaan zorgvuldig om met jouw
bestellingen. We rijden rechtstreeks op
regionale depots, zo houden we de
kans op beschadigingen minimaal
en voorkomen we vermissingen.
Daardoor hebben we al 67%
minder klachten dan via andere
verzendpartners.

die unieke waarde toevoegen in
creatie, advies, marketing en/of
montage.

Het derde Onbezorgd depot is net
geopend in Aalsmeer en we breiden

Innovaties
in print

250+
materialen

Exclusief
voor resellers

probo.nl

Eigen
bezorgdienst

nog verder uit in binnen- en buitenland.
De bezorgers van Onbezorgd zijn een
verlengstuk van jouw organisatie, met
hen kunnen we de kwaliteit van de
dienstverlening verder verbeteren.
Daarbij zetten we graag een stapje extra.
Zo bezorgden we afgelopen zomer
zelfs op het strand. Met hulp van de
strandwacht kwamen de pakketten
onbeschadigd
aan. Geen dag
“Met hulp van de
is hetzelfde met
strandwacht komen
Onbezorgd!

onze pakketten
zelfs op het strand
onbeschadigd aan.”

Onbezorgd
biedt eindeloze
mogelijkheden
voor een relaxte bezorg-ervaring. We
willen jou als klant laten profiteren
van nog meer snelheid en flexibiliteit.
Zo werken we aan verruimde
aanlevertijden en zijn we bezig met
een recycling traject. In de toekomst
geef je gebruikte materialen mee retour
aan de bezorger. Heb jij suggesties
ter verbetering van onze Onbezorgd
service? Mail mij dan!

24 uurs levering

Verruimde aanlevertijden

Nieuw materiaal

Dekostof

Nu ook tot 21.30 bestellen

Plex

Vanaf nu heb jij het populaire
Dekostof nog eerder binnen. Het
soepele polyester doek heeft
een fijne structuur en absorbeert
het licht, in plaats van het licht
te weerkaatsen. Zo bied jij jouw
klant haarscherpe prints in tal van
afwerkingsmogelijkheden. Voor half
vijf vanmiddag besteld, betekent
morgen bezorgd.

Om jou een ontspannen bestelervaring te bieden, hebben wij onze
aanlevertijden verruimd. Heb je een
last minute bestelling? Tegen een
kleine toeslag geef je ook na 16.30
uur je bestelling door. Voor 21.30 uur
besteld, betekent morgen bezorgd of
vanaf 8.00 uur af te halen in Dokkum,
Tilburg of Aalsmeer.

probo.nl

Ga je voor licht, 100% recyclebaar
en geschikt voor binnen en buiten,
dan is Plex wat je nodig hebt! De
vele voordelen van Plex maken
dat het voor veel verschillende
toepassingen geschikt is. Gebruik
het als POS-materiaal, displays,
signing paneel of reclamebord.
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Tja, soms kom je als journalist op onverwachte
plekken, zoals in de cockpit van een F16, met
dank aan de mannen van Grafityp! Hoe dat in
elkaar stak leest u op pagina 38 en 39. Bij zijn
komst, eind jaren 70, was de F16 zijn tijd
vooruit. Het was in de luchtvaart het eerste
toestel waarbij fly by wire werkelijkheid werd,
jaren voor dat dit op grote schaal bij burgervliegtuigen gebeurde. Voortaan werd een
vliegtuig niet meer bestuurd door mechanische
en hydraulische koppelingen met stuurorganen. Destijds was de omschakeling naar fly by
wire noodzakelijk omdat het vliegtuig anders te
instabiel was om te vliegen. Het maakte
tegelijkertijd het toestel wendbaarder. Het deed
heel wat stof opwaaien. Je overlaten aan een
(toen nog analoge) computer, dat was vragen
om ongelukken. Als je in de cockpit
plaatsneemt zie je hoe die juist om de piloot is
heengebouwd waardoor de piloot zich kan
concentreren op zijn taken, waarmee ongelukken worden voorkomen. Twee knuppels voor
het bedienen van de wapensystemen en het
sturen van het vliegtuig geven de piloot
maximale vrijheid om tijdens het vliegen om
zich heen te kijken en zich te concentreren op
het doel. Het vooruitstrevende ontwerp van
toen maakt het mogelijk om het toestel vele
jaren nadien in te zetten.
De parallel met onze eigen bedrijfstak ligt voor
het oprapen. Nog altijd hebben we moeite met
het feit dat computers ons een deel van de
beslissingen uit handen nemen over de manier
waarop we ons werk uitvoeren. Tegelijkertijd is
de inzet van computers die onze systemen
besturen de belangrijkste reden waardoor we
met relatief weinig inspanning complexe
systemen inzetten voor printen en afwerken.
Computers besturen niet alleen onze hardware.
Ze kunnen inmiddels het complete proces
besturen. Daarbij moeten we op zoek naar de
natural fit dat software mensen ontlast die

daardoor juist kunnen doen waar ze echt goed
in zijn. Dat geldt dus niet alleen voor die F16
piloot maar ook voor ‘onze’ bedrijven. Op die
manier kunnen werknemers meer waarde
toevoegen aan de productie.
Maar wat dus net zo goed geldt voor piloten
als ondernemers: je moet wel durven! 2019 lijkt
voor veel ondernemers een goed jaar, met als
grootste struikelblok de beperkte beschikbaarheid van geschoold personeel. Een goede
reden om te kijken hoe je het interne bedrijfsproces kunt stroomlijnen. Reserveer er ook
geld voor. Industrie 4.0 ontwikkelingen krijgen
ook steeds meer raakvlakken met onze markt.
Reden waarom we zeker doorgaan op de
ingeslagen weg. Helaas bleek het door
omstandigheden niet mogelijk om dit jaar over
dit thema nog een SignPro College Day te
organiseren. Maar we gaan er komend jaar
zeker gevolg aan geven.
Natuurlijk hebben we in dit nummer ook andere
hoogvliegers, jubilea en projecten die de
moeite waard zijn.
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Veel leesplezier gewenst,
Herman Hartman,
hoofdredacteur SignPro Benelux

ps ten tijde van deze foto lag de motor zo’n 10 meter
achter het toestel. Wel zo veilig.

Grafityp bestickert opnieuw F16’s

Markt
www.signpro.nl | www.signpro.be
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In beeld

Beleving op
een fietsroute
Tekst Herman Hartman, foto's Henk Rougoor

Als de schildering klaar is wordt er een anti graffiti coating aangebracht en worden de hekken verwijderd.

Onooglijke fietspaden met passages vol
graffiti verhogen de drempel om de fiets te
pakken. BRIGHT UP stelt zich ten doel om
gebieden en fietsroutes aantrekkelijker te
maken en daarmee het gebruik van de
fiets te stimuleren. Fotograaf Henk
Rougoor ging mee op pad met uitvoerend
kunstschilder Leone Schröder die het
ontwerp van BRIGHT UP voor de onderdoorgang onder de A10/Gooiseweg
aanbrengt.

Fietsroute richting Amsterdam Zuidoost, onderdoorgang A10/Gooiseweg. Deze kolommen worden binnenkort aangepakt.

Kunstschilder Leone Schröder bezig met twee andere kolommen van de onderdoorgang A10/Gooiseweg.

8

De wereld een stukje leuker, leefbaarder en
duurzamer maken. Vanuit die missie werkt het
door Sandra Hueber opgerichte BRIGHT UP
onder meer aan het aantrekkelijker maken van
gebieden en fietsroutes en aan het stimuleren
van het gebruik van de fiets.
BRIGHT UP zorgt dat plekken en gebieden
waarde en beleving krijgen. Dat gebeurt met
toepassing van ‘lichtzinnige kunst’ die vrolijk
maakt en verblijdt. Fietsroutes maakt BRIGHT
UP aantrekkelijker door de beleving op deze
routes te vergroten met onder meer beschilderingen en beelden, maar ook door advisering
over praktische zaken als verbetering van het
wegdek, verzorging van het groen en verbeteren van de verlichting. Uit een TNO onderzoek
blijkt dit type maatregelen effectief. Een meting
door BRIGHT UP van onaantrekkelijke
fietstunnels in Amsterdam (Transformatorweg)
toonde na beschilderingen een significante
stijging van de waardering van fietsers voor
deze tunnels. BRIGHT UP heeft al diverse
plekken in het Westelijk Havengebied onderhanden genomen in opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam.
In opdracht van de Gemeente Amsterdam
werkt BRIGHT UP nu aan het verbeteren van
de fietsverbindingen van Amsterdam naar
Amsterdam Zuidoost. Het eerste project is het
aantrekkelijker maken van de onderdoorgang
A10/Gooiseweg, op de route van het Amstelstation langs de Weespertrekvaart naar

geweldige manier kan schilderen en dat werkt
heel plezierig.”

Er is gekozen voor uitbundige kleuren en taferelen.

Amsterdam Zuidoost. Deze route heeft als
thema ‘natuur’ gekregen en deze plek de titel
‘tropisch vogelbos’. Het wordt een kleurrijk
geheel met tropische vogels, bedoeld om het
kleurrijke van stadsdeel Zuidoost dichter naar
de stad te halen. Hueber bedacht het thema
en het ontwerp. Leone Schröder is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hueber vertelt
enthousiast: “Leone is iemand die werkelijk
alles kan maken wat je bedenkt, op een

Schröder noemt zich op haar website uitvoerend kunstschilder omdat zij voornamelijk
ideeën van derden uitvoert. Het grootste deel
van haar werk ontstaat in nauw overleg met
opdrachtgevers, resulterend in vele verschillende stijlen en projecten. Haar werkzaamheden
variëren van kleine grafische ontwerpjes,
schilderijtjes en portretten tot grote panoramische muurschilderingen, decoratieve schildertechnieken (o.m. colourwash-technieken en
hout- en marmerimitatie) en restauratie/herstel
van oude beschadigde (muur)schilderingen.
Na voltooiing van de schildering wordt anti-grafitti coating aangebracht. Hueber: “Eventuele
tags en graffiti kunnen hierdoor makkelijk
worden verwijderd zonder de schildering aan te
tasten. Hoe sneller tags en graffiti verwijderd
worden, hoe langer het vaak wegblijft. We
hebben hier goede ervaringen mee.” •

Veel positieve reacties van voorbijgangers tijdens het werk.

In 2017 heeft BRIGHT UP het project Kissing Couple
gerealiseerd in samenwerking met o.a. ruimtelijk
vormgever Saske van der Eerden, in opdracht van
o.a. het Havenbedrijf Amsterdam. Het beeld staat op
het Hempontplein waar de veerpont Zaandam - Amsterdam aanlegt.

In opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam is eerder al de snelfietsroute over de Nieuwe Hemweg in het Westelijk Havengebied op meerder plekken verfraaid.

In beeld
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Productnieuws

Agenda 2019

‘Gepersonaliseerde verzendbeleving’ bij Print.com

De Print.com-webapp is een gesloten bestelomgeving voor grafisch professionals die vaak
drukwerk, sign en/of large format voor anderen bestellen en met oog op de relatie tussen
wederverkopers en hun klanten heeft Print.com een aantal nieuwe verzendopties geïntroduceerd.
Blanco verzending zonder verwijzingen naar Print.com is het uitgangspunt van de ‘verzendbeleving’, zoals Print.com het zelf noemt. Alle bestellingen worden in witte dozen verstuurd, inclusief
een extra sticker met daarop de inhoud van de
doos. Deze ‘plakbon’ kan gepersonaliseerd
worden met een eigen adres en logo naar
keuze. Daarnaast kunnen webapp-gebruikers
zelf kiezen welke bezorgdienst de pakketten
aflevert: PostNL, DHL, UPS of een koeriersdienst. Bij grote pakketten wordt standaard een
koerier ingezet die volledig incognito is. Dit om
de vertrouwensband tussen resellers en hun
klanten te waarborgen, zonder tussenkomst
van Print.com.

HÉ PSST!
09.18 ✓✓

Ja?

2019
12 t/m 14 november
InPrint Munich
Munich Trade Fair Centre, Duitsland
14 t/m 17 november
APPEXPO Thailand
Bangkok, Thailand
15 november
Maegis Printershow
Midzomerweg 51, Enschede
15 t/m 16 november
Spandex Open Huis
Koningsschot 39, Veenendaal
20 t/m 22 november
InPrint Italy
Mico, Milaan, Italië

09.20 ✓✓

Nieuwe Lasergraveermachine GCC
GCC introduceert een nieuwe lasergraveermachine, de S400. Met alle voordelen uit de gepatenteerde LaserPro technologieën levert de LaserPro
S400 een snelheid van 140 ips en een werkruimte van 40 x 24 inch. GCC SmartFLOWTM en
SmartLIDTM technologie zorgt voor een
verbetering van de bescherming tegen stof.

Die belachelijke lage
prijs voor flex gezien?
09.23 ✓✓

2020
7 t/m 9 januari 2020
Viscom 2020 en PromoTex Expo
Messe Düsseldorf, Duitsland
12 t/m 14 januari 2020
SGI Dubai 2020
Dubai World Trade Centre, Dubai UAE
30 januari t/m 1 februari 2020
WETEC 2020
Messe Stuttgart, Duitsland

Actieprijs? :-o
09.26 ✓✓

Nee man, gewoon
vaste prijs! ;)
09.30 ✓✓

Het wordt tijd voor Maegis! Wij worden niet warm of koud
van de gemiddelde folie aanbieding. Bij ons nu bestellen
en morgen bezorgd.

www.maegis.nl/transfermaterialen

Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

High speed UV-LEDvlakbedprinter Roland
Roland breidt zijn UV-LED printportfolio
uit met een nieuwe UV-LED grootformaat
vlakbedprinter: de IU-1000F. De IU1000F is in staat om op een breed scala
aan substraten en objecten te printen
met een snelheid tot 116 m² per uur.
Roland signaleert een steeds snellere en
gevarieerde vraag naar buiten- en
binnenreclame, evenementdecoratie en
winkeldisplays waarbij signbedrijven
steeds meer one-stop-shops worden
waarbij snel inspringen op de vraag
essentieel is. In dergelijke uitdagende
omstandigheden krijgen sterk presterende grootformaat UV-vlakbedprinters die
efficiënter en in staat zijn om op verschillende materialen te printen meer aandacht dan ooit tevoren, stelt de fabrikant.

5 februari 2020
Vakdag Print & Sign
NBC, Nieuwegein
11 t/m 14 februari 2020
ISE 2020
Amsterdam, RAI
16 t/m 20 februari 2020
Euroshop
Messe Düsseldorf, Duitsland

Uitbreiding Roland TrueVIS
Nog meer Roland nieuws. De fabrikant kondigt
de nieuwe SG2 1625 mm, 1371 mm en 762
mm (64", 54",30") grootformaat eco-solvent
printers/snijplotters aan als uitbreiding van haar
nieuwste generatie TrueVIS-serie. TrueVIS is de
meermaals bekroonde serie grootformaat
printers/snijplotters. De nieuwe SG2-serie
biedt volgens de fabrikant de nauwkeurigheid,
snijprestaties en printkwaliteit van het TrueVIS-merk. De SG2 heeft een CMYK-inktconfiguratie en combineert "indrukwekkende
prestaties met een ongelooflijke prijs/kwaliteitsverhouding, voor uitstekende kleuren en vrijwel
onbeperkte toepassingen", meldt Roland.
De SG2-serie telt drie formaten (SG2-640/540/-300) om specifiek te voldoen aan de
uiteenlopende productievereisten van grafische
bedrijven.

11 t/m 12 maart 2020
Sign & Print Festival
Evenementenhal Gorinchem
24 t/m 27 maart 2020
Fespa Global Expo 2020
Fiera de Madrid, Spanje
27 t/m 30 mei 2020
photokina
Keulen, Duitsland
16 t/m 26 juni 2020
drupa 2020
Messe Düsseldorf, Duitsland
27 t/m 29 september 2020
Sign2Com
Kortrijk Xpo, België
Kijk voor een volledig overzicht, inclusief links
naar de websites van de evenementen op
signpro.nl

Journaal
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EIGEN PRODUCTIE
NEEMT EEN VLUCHT

Nieuwe grootformaat printers/snijplotters Mimaki

Mimaki Europe lanceert de Plus serie, een nieuwe generatie grootformaatprinters en -plotters.
Hiermee beoogt de fabrikant de evolutie van grootformaat printen verder in de richting van
ultra-efficiënte, kosteneffectieve en duurzame oplossingen te stuwen. Er zijn drie nieuwe
modellen:
• De CJV300-160 Plus geïntegreerde solvent print-snijmachine
• De JV300-160 Plus solventprinter
• De CG-160/130/75 FXII Plus snijplotter
Om de printkwaliteit en snijproductiviteit te verhogen speelt de nieuwste versie van de Mimaki
Advanced Pass System (MAPS4) een belangrijke rol. Door de verschillen in kleur, dekking en
printsnelheid, berekent MAPS4 automatisch per print pass het meest ideale patroon om visuele
strepen (banding) te voorkomen. De Plus serie omvat ook een nieuwe snijfunctie, ID Cut, die het
mogelijk maakt non-stop te printen en te snijden met minimale inzet van mensen, tijd of
restmateriaal. Hiervoor worden in de opmaak ID-barcodes met alle benodigde info voor het
snijden gegenereerd die worden meegedrukt
tijdens het printen. Na het printen
leest een ingebouwde sensor de
barcode en laadt automatisch de
bijbehorende snijdata en voert deze
opdracht voor opdracht volautomatisch uit, zonder tussenkomst van
een operator. Als onderdeel van het
“Mimaki Green Technology” concept,
introduceert het bedrijf ook nieuwe 600ml
inktverpakkingen voor herbruikbare
eco-cartridges op de Plus serie, bedoeld
om duurzamere printprocessen mogelijk te
maken en te besparen op de inktkosten
(15%) vergeleken met de huidige 440ml cartridges.
De CJV300-160 Plus beschikt over de nieuwe ID
De mogelijkheid om de eco-cartridges veelvuldig te
Cut functie. Deze functionaliteit maakt de meest
hergebruiken, maakt deze Plus serie printers
efficiënte print- en snijwerkzaamheden mogelijk.
milieuvriendelijk en kostensparend.

Nieuwe interieur wrapfolie
Woodstock Interieur wrapfolie is exclusief verkrijgbaar via stickerland.nl. De folie is toepasbaar
op kasten, meubels en muren. De wrapfolie is verkrijgbaar in diverse motieven en designs.
Van verschillende houtsoorten tot diverse
marmermotieven en metallic achtige folies.
Deze folie is volgens stickerland.nl extreem
vervormbaar (oprekbaar tot 200%). Daarnaast
heeft de wrapfolie een dikke toplaag zodat deze
extra sterk is.
De folie is voor de wederverkoop beschikbaar
vanaf 5 meter per kleur en te zien via www.
woodstockfilm.nl Verkoop vindt ook plaats
rechtstreeks aan consumenten, maar de
marges voor wederverkopers zouden interessant zijn, aldus Dennis van Orsouw van
stickerland.nl

Modulair displaysysteem
van Filmolux
FILMOexpo Flextile is een modulair
displaysysteem, geïntroduceerd door
Filmolux Benelux. Het is draagbaar, elk
paneel kan een eigen afbeelding
bevatten of onderdeel zijn van één grote
wand, groottes kunnen variëren en het
is geschikt als beursstand.
Het systeem kan handmatig worden
uitgeklapt en gestapeld -zonder
gereedschap- en biedt drie verschillende
framematen en de mogelijkheid om
diverse hoekverbindingen te maken. Het
systeem is direct gebruiksklaar en
voor-geïnstalleerde afbeeldingen kunnen
in tassen worden vervoerd.
Eén afbeelding kan zich ook over
meerdere frames uitstrekken, waarbij het
textieldoek middels een pees gemakkelijk in de groeven van het frame kan
worden gemonteerd. Ook kan het
systeem van een textielhoes worden
voorzien, hierdoor wordt het gehele
aluminium frame verborgen.
FILMOexpo Flextile is er in frames van
80, 100 en 120 cm. Met optionele
LED-spots kan het systeem aangelicht
worden. De frames kunnen ook in een
hoek van 45 of 90 graden worden
geplaatst door middel van verbindingsstukken.

Inzake
Vier locaties waar je op kunt bouwen

Maegis Printershow

Welkom aan boord bij Print.com! Neem een kijkje vanuit de cockpit en zie onze eigen
productielocaties op volle toeren draaien. Dag en nacht werkt de crew van ruim 120
printnerds aan de ultieme first class beleving – gebaseerd op jouw input. Een eenvoudig
te bedienen webapp, hoge kwaliteit en een totaalpakket aan print, sign, large format en
textiel. Exclusief voor frequent flyers: de creatieve vormgever, de wederverkoper en de
inhouse marketeer. Samen verder bouwen? Meld je aan op www.print.com/firstclass.

Bekijk onze
productielocaties
en paper art studio
in vogelvlucht.

Op 15 november aanstaande gooit Maegis haar deuren open van 09.30 tot 17.00 uur voor een Meet
& Greet met haar assortiment aan printers. Op die dag zullen de meeste printers draaien en worden
er interessante presentaties gegeven over digital printing in het algemeen.
De volgende sessies staan gepland:
10.00 – 10.30, Roland. 11.00 – 11.30, Epson. 13.30 – 14.00, Roland. 14.30 – 15.00, Epson.
Tijdens deze dag heeft Maegis voor haar bezoekers speciale aanbiedingen op diverse printers. En
aangezien men niemand met een lege maag de weg op wil sturen is het prettig dat u zich van
tevoren via info@maegis.nl even aanmeldt.

Journaal
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Open huis Spandex

Océ wordt Canon
Production Printing
Canon en Océ hebben de officiële wijziging
aangekondigd van de bedrijfsnaam van
Océ, dat onderdeel is van de Canon
Group, naar Canon Production Printing. De
naamswijziging gaat in op 1 januari 2020.
Na onderdeel te zijn geworden van de
Canon Group in 2010, heeft Océ het
ontwikkelen en produceren van haar
printing producten voortgezet onder de
eigen merknaam Océ. Door nu de naam
van Océ te wijzigen naar Canon Production
Printing, en tevens de Océ-producten volledig te integreren in het merk Canon, wordt
merkeenheid gecreëerd over alle gebieden
van de printing business. Tevens verhoogt
dit de synergie in het portfolio en wordt
hiermee een duidelijke end-to-end
marktbenadering gerealiseerd.

Tijdens een open huis op 15 en 16
november presenteert Spandex, in
samenwerking met verschillende merken
die het voert, de nieuwste producten,
kleuren en technologieën. Het thema
racen staat hierbij centraal. Dit thema is niet alleen terug te vinden in de communicatie en in de
aankleding van de dag, maar ook in de nieuwe exclusief voor Spandex ontwikkelde 10 kleuren
Supreme Wrapping Film van Avery Dennison. En samen met HP daagt Spandex bezoekers uit om
plaats te nemen in een racesimulator en kans te maken op mooie prijzen.
Specialisten van verschillende merken zullen de nieuwste producten en technieken showen en er uitleg
over geven. Spandex toont samen met 3M de vernieuwde showroom, een ware Dinoc-experience.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de nieuwste 2080 Carwrap Serie van 3M te bewonderen. Ook
hardware-mogelijkheden passeren de revue, waaronder de Latex print & cut mogelijkheden van HP.

HP schrapt banen
HP is van plan om 9.000 banen te schrappen
in drie jaar tijd, het zou gaan om 16% van haar
totale personeelsbestand. Dit meldt Printweek
op haar website. HP denkt dit wereldwijd te
realiseren door deels mensen vrijwillig eerder
met pensioen te sturen, maar ontslagen lijken
onvermijdelijk. De kosten van deze reorganisatie zouden wereldwijd 1 miljard euro bedragen
waar jaarlijks een besparing van datzelfde
bedrag tegenover staat tot 31 oktober 2022. In
2018 had HP wereldwijd 55.000 mensen aan
het werk.

Print wint het nog altijd van online
Communicatie, geprint op papier, wordt wereldwijd nog steeds door lezers hooggewaardeerd,
aldus wijst een onderzoek uit van Two Sides uit Engeland.
Veel organisaties, banken, overheden en talloze bedrijven gaan of gingen al online maar die
overstap van print naar online valt niet bij iedereen in de smaak, integendeel zelfs.
Two Sides onderschrijft overigens de waarde en het gemak van de digitale revolutie wel, maar
vindt dat lezers het recht moeten hebben om geprinte info te blijven ontvangen.
Beleidsmakers, en dus ook marketingmanagers in het bedrijfsleven, zouden moeten onderkennen
dan informatie op papier bij veel conusmenten een voorkeur geniet en een hogere attentiewaarde
heeft. We leven in een wereld die digitaal nog steeds een explosieve groei kent, maar waar
papieren informatie nog altijd aanwezig is; de papieren en elektronische wereld bestaan naast
elkaar en vullen elkaar vaak aan. Dat betekent dat communicatiestrategieën niet alleen bepaald
moeten worden door kostenbeheersing (lees: online) maar dat er ook gekeken dient te worden
naar wat de ontvangers nu eigenlijk zelf willen.
Een internationaal onderzoek onder bijna elfduizend consumenten toonde het volgende aan:
• 	Mensen hebben een voorkeur voor papieren boeken en magazines (72%). Dat geldt ook voor
kranten (55%). Veel respondenten gaven bovendien aan dat papieren versies prettiger lezen
dan elektronische varianten.
• 	De meerderheid (65%) gaf aan nieuws beter te begrijpen als het op papier stond. Ook komt
geprint nieuws betrouwbaarder over (51%) dan nieuws dat men leest op social media (slechts
24%).
• 	Maar liefst 68% schenkt geen aandacht aan online advertenties en 57% daarvan probeert
deze reclameboodschappen zelfs te vermijden. Van de respondenten gaf 46% aan dat het
eerder reageert op een advertentie in een tijdschrift dan op een online boodschap.
• 	En een overgrote meerderheid van
de consumenten (89%) gaf aan dat
het recht heeft om te kiezen hoe
het informatie tot zich wil nemen (in
print of elektronisch), zonder daar
extra kosten voor te moeten
betalen.
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Oogverblindende auto...
De politie in Düsseldorf heeft een glimmende goudkleurige auto van de weg gehaald.
Volgens de agenten is de wagen te
felgekleurd om deel te nemen aan het
verkeer. Het is niet voor het eerst dat dit
soort letterlijk oogverblindende bolides in
beslag wordt genomen.
De eigenaar van deze goud gewrapte auto
vindt het ongetwijfeld prachtig, maar de
Duitse politie denkt dat overige verkeersdeelnemers verblind kunnen worden door
de reflecties van deze wrap. En dus werd
de eigenaar van deze 'gouden' BMW X5
staande gehouden. Zijn auto moest mee,
zodat een expert kan beoordelen of de
spiegelende auto gevaar kan opleveren
voor medeweggebruikers.
In april van dit jaar werden ook al twee
goudkleurige auto’s van de weg gehaald.
Een daarvan was een in Duitsland 373.000
euro kostende Lamborghini Aventador S
Roadster. Het aanbrengen van de folie
kostte bij die wagen tussen de 4000 en
5000 euro. Eerder werd een 540 pk sterke
Porsche Panamera Turbo in beslag
genomen.

Open Dag Dimix

SPANDEX
ACCELEREERT
DOOR!
Openhuis op 15 en 16 november
Vrijdag 15 november 10.00 – 21.00 uur
Zaterdag 16 november 10.00 – 17.00 uur
Ontdek de nieuwste trends en mogelijkheden.
Stap in de race simulator en maak kans op te gekke prijzen!

Meld u nu aan!
orders@spandex.nl

Op 24 oktober hield Dimix Open Dag in haar
vestiging in Breda. Door de overname van Sihl
Direct is het assortiment in de afgelopen tijd
uitgebreid en konden ook klanten die voorheen
zaken deden met Sihl Direct in Breda zien wat er
nu zoal in het leveringsprogramma zit. Allereerst is
er het brede hardware pakket met printers zoals
de HP Designjets en het vrijwel complete arsenaal
aan Mimaki printers, aangevuld met een selectie
van printers van Roland en X-Y plotters van
Graphtec en Summa. Ook als het gaat om media is er een compleet aanbod met merken als Grafityp,
MacTac, Poli-Tape, Smart Folie en niet te vergeten Sihl, dat juist voor de groeiende markt van behang
en interieurdecoratie unieke materialen beschikbaar heeft. De geïnteresseerde bezoekers konden voor
meer informatie terecht bij verschillende partners die hun producten presenteerden en er waren
kortdurende workshops voorzien. Tenslotte was er voor alle bezoekers een royaal aanbod aan eten en
drinken dat net als de aankleding lichtjes geïnspireerd was op Oostenrijk. Zowel Dimix als Sihl Direct
hielden ook voorheen voor hun klanten met enige regelmaat Open Dagen. Met meer dan 200 bezoekers kunnen ze bij Dimix terugkijken op een geslaagd evenement, waarbij ook klanten die voorheen in
Den Bosch langskwamen de weg naar Breda wisten te vinden.

Intervlag verhuist
Intervlag is per 28 oktober verhuisd naar
een zelf ontworpen pand aan de
landingsbaan van Rotterdam The Hague
Airport. De nieuwe adresgegevens:
Tempelhof 1, 3045 PV Rotterdam

Mensen
Roland DG eert Paul Willems
Roland DG heeft Paul Willems, hoofd
Product Management en Business
Development bij Roland DG EMEA, haar
jaarlijkse prijs toegekend voor de voorbeeldrol die hij en zijn team binnen de
organisatie spelen. Met de prijs krijgen
Willems en zijn team waardering voor hun
bijdrage aan innovatieve productontwikkeling bij Roland – met daadwerkelijk
vernieuwende oplossingen die inspelen op
de veranderende behoeften in de markt,
en die de toon zetten in de industrie.
Willems is met name verantwoordelijk voor
de ontwikkeling en het succes van zowel
de UV-LED vlakbed- en beltprinters uit de
VersaUV S-Serie als de achtkleurenprinter
VersaEXPRESS RF-640 en de multifunctionele grootformaatprinter Texart RT-640M.
Al deze systemen werden vorig jaar
geïntroduceerd.
Gregory Bilsen, President van Roland DG
EMEA: “Roland heeft een lange geschiedenis van innovatie op basis van samenwerking. Die is steeds van grote invloed
geweest op onze ontwikkeling als bedrijf
en technologische pionier”, zei hij. “Paul
Willems en zijn team zijn werkelijk een
uitstekend voorbeeld hiervan.”

Voormalig SignPro redacteur Yvonne Keijzers overleden
Met verbijstering en ongeloof heeft het SignPro team vernomen
dat voormalig redacteur Yvonne Keijzers na een kort ziekbed
op 23 oktober jl. is overleden. Yvonne was jarenlang een zeer
gewaardeerde redacteur van SignPro Benelux en hield zich
naast print lang bezig met de webredactie van het magazine.
Haar passie lag al jaren bij het stimuleren van de circulaire
economie en samenleving. Omdat ze het daar steeds drukker
mee kreeg nam ze begin 2019, na ruim 15 jaar, afscheid van
de redactie van SignPro. Onze gedachten zijn bij haar familie
en iedereen die het voorrecht heeft gehad haar te kennen.
Het SignPro team.

Nieuwe COO Color Concepts
Color Concepts heeft een nieuwe Chief Operation Officer, Ralf Hartmann. De nieuwe COO heeft
een Master’s Degree in Accountancy van de Nyenrode Business Universiteit, heeft ervaring in de
financiële sector en met coaching en team management. CEO Marco Roos. “We ondergaan een
transitie van een dienstverlenend bedrijf met mogelijkheden voor softwareontwikkeling naar een
bedrijf voor softwareontwikkeling en data met servicevoorzieningen. Dit vraagt om operationele
uitmuntendheid. En Ralf gaat deel uitmaken van deze reis, vanuit ons hoofdkantoor in Nederland.

Geert de Klaver versterkt
team Prindustry
Geert de Klaver is de nieuwe Manager
Operations bij Prindustry. Hij zal sturing
geven aan de totale operatie, zodat Prindustry de ingezette koers en groei kan realiseren.
“Hierbij is van belang dat processen en
procedures ondersteunend zijn en de
klantvraag en -wens centraal staat", aldus
Klaver. "Prindustry vindt een hecht team van
vakmensen belangrijk. Als team moeten wij
de klanten met het hele pakket ontzorgen en
ondersteunen.”

Journaal
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klanten met een industriële achtergrond die hier
gebruik van maken en de benodigde onderdelen kant-en-klaar krijgen aangeleverd voor hun
eigen productielijn, maar ook een signmaker
die verwerkingscapaciteit tekort komt kan er
terecht.

Een nieuwe versie van de website van Vink bvba
biedt de bestelmogelijkheden van een aantal
producten uit de catalogus. Achter de schermen
werkt Vink al langer met Api’s waarmee bestelsystemen van klanten rechtstreeks worden gekoppeld aan
het ordersysteem.
De door Vink geleverde Kerrock composite
kunststofplaten zijn er zowel in effen kleuren als met
verschillende designs en kunnen zowel binnen als
buiten worden toegepast. Door verhitting tot 160
graden is het mogelijk de platen in verschillende
vormen te verbuigen. Het vindt zijn toepassing onder
meer bij winkelinrichting en horeca, maar ook als
aanrechtblad of keukenachterwand.

Belgische vestiging Vink 50 jaar jong

Een halve eeuw
kunststoffen
Tekst Herman Hartman

Zo’n 15 jaar na de oprichting van Vink in
Nederland, dat zich met succes had
toegelegd op het importeren en distribueren van de toen opkomende kunststoffen,
werd een tweede vestiging geopend in
België. Op 20 en 21 september werd in
Heist-op-den-Berg gevierd dat Vink
inmiddels 50 jaar actief is in de kunststoffenhandel. Bij de start op vrijdagmiddag
kreeg de pers een korte toelichting van
Eric Muys, CEO Vink BVBA, waarin zowel
de geschiedenis als de toekomst aan bod
kwam.
Op vrijdag werden er zo’n 800 klanten
verwelkomd, waarvan een belangrijk deel ‘s
avonds aan de feestelijkheden deelnamen in de
speciaal ingerichte feestzaal. De zaterdag was
uitgetrokken voor personeel met partners en
leverde nog eens zo’n 300 bezoekers op. Ze
werden luisterrijk onthaald in Braziliaanse
sferen.
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Mechelen
Nu 50 jaar geleden stak de heer Vink, vanuit
het Nederlandse Didam, de grens over om zijn
bedrijf uit te breiden naar buurland België. Op
27 januari 1969 opende M.A. Vink BVBA in
Mechelen haar deuren waar het startte met 3
werknemers. Al in 1974 werd het noodzakelijke
uit te wijken naar een groter pand op het indus-

Eric Muys spreekt de pers toe.

Bij Vink hebben ze hoge verwachtingen van de
tijdens FESPA 2019 geïntroduceerde MACTAC
colourwrap folie met meer dan 50 kleuren in
glanzend mat en metallic. Vanaf half oktober zijn de
bijbehorende kleurwaaiers beschikbaar.

Welkom.

triepark van Heist-op-den-Berg. Het oorspronkelijke pand is nog steeds in gebruik, maar
inmiddels wel aangevuld met een groter
magazijn dat inmiddels ook geheel gevuld is.
Een recente aankoop van het naastgelegen
pand moet het bedrijf ook in de toekomst zeker
stellen van voldoende ruimte voor opslag en
verwerking van de uiteenlopende kunststoffen
die het voert. Naast de opslag van de voorraden verzorgt het bedrijf op verzoek van klanten
ook de nodige bewerkingen. Verschillende
zaagtafels zorgen ervoor dat plaatmaterialen
op maat worden geleverd. Daarnaast zijn er
werkplaatsen met als doel de afnemers te
ondersteunen bij hun eigen activiteiten. Hier
worden bewerkingen uitgevoerd als frezen,
draaien, buigen en lassen. Het zijn vooral

Plastics Family
Vink België maakt nu, net als de Nederlandse
zusterbedrijven Vink Kunststoffen en Vink VTS
deel uit van de ‘Plastics Family’, één van de
grootste onafhankelijke kunststof distributiebedrijven ter wereld, met naast bedrijven in 16
Europese landen, ook vestigingen in de
Verenigde Staten, Canada, Mexico, China,
Australië en Nieuw-Zeeland. Vink België maakt
een omzet van ruim 57 miljoen euro stelt 165
mensen te werk. Dagelijks beleveren de
vrachtwagens klanten in de industrie, bouw en
de reclame- en grafische wereld met kunststof
halffabricaten, bewerkte onderdelen en
polyester constructies. Muys: “Na 50 jaar
kunnen we al eens achterom kijken en
tevreden zijn over wat we opgebouwd hebben.
Van een piepklein bedrijfje zonder ervaring zijn
we uitgegroeid tot een sterke speler en
marktleider in ons vakgebied.”
Solide partners
Voor Vink Belgie zorgen industriële afnemers
nog altijd voor het grootste deel van de omzet,
maar ook hier groeit het aanbod aan materialen
voor de reclamesector. Met een breed netwerk
van solide partners is volgens Muys een
uitgebreid gamma ontwikkeld dat technisch
aan de top staat van wat momenteel op de
markt beschikbaar is. “Ons werkgebied is zeer
ruim geworden. High-purity leidingsystemen in
de farmaceutische, metallurgische of elektronica sector, meet-en regelsystemen voor de
chemische sector en de procestechnologie,
het bekleven van auto’s, treinen of vliegtuigen,
digitaal drukwerk, zonwering, muurbekleding
en inrichtingen in de ziekenhuis-en zorgsector,
gevelbekleding, platforms en toegangsstructuren in corrosieve omgevingen, slijtvaste
machineonderdelen, het zijn enkele van de vele
terreinen waarop ons groeiend aantal gespecialiseerde medewerkers een geschikte kunststof
oplossing kunnen bieden voor de meeste
diverse uitdagingen.”
50 jaar jong
“Liefst zien we onszelf als 50 jaar jong”, zegt
Muys. “Jong genoeg om onszelf uit te dagen.
Vertrouwen van klanten moet je uiteindelijk
dagelijks blijven verdienen. Onze klanten
verwachten immers dat wij ons gamma en
service blijven vernieuwen, dat wij met creatieve oplossingen komen voor de nieuwe
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd
worden en dat wij hen blijven verrassen met
nieuwe ideeën.”
Er komen tijdens de speech en de daarop

volgend rondleiding vooral interieurtoepassingen voorbij die voor een groot deel ook door
de signmarkt te installeren zijn. Muys: “Renovatie van interieurs met zelfklevende folie biedt de
mogelijkheid tot creatieve designs en levert
belangrijke tijdswinst op. Zonweringsfolies
zorgen voor een makkelijkere beheersing van
het klimaat in gebouwen.” Vink voert daarnaast
industriële kunststof beglazingsmaterialen met
hogere isolatiewaarde die bijdragen aan de
vermindering van energieverbruik in gebouwen.
Deze zijn zowel horizontaal als vertikaal
toepasbaar.
Voor de signmarkt voert het bedrijf onder ander
de 3M Dinoc folies. In de afgelopen tijd is het
aantal signmakers dat hiermee aan de slag
gaat aanzienlijk gegroeid. Het is de bedoeling
om in de nabije toekomst ervoor te zorgen dat
het bedrijf in samenwerking met de collega’s

Klanten krijgen uitleg over de nieuwe mogelijkheden
die ze binnenkort aantreffen op vink.be.

Buigen van plaatmaterialen.

Een product uit de eigen werkplaats.
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Expanding your production capacity
D3 BHS150 Board Handling System

De feestzaal.

van Vink VTS een groter deel van het Dinoc
assortiment op voorraad zal nemen. Dat
versnelt niet het bestelproces van hele rollen
aanzienlijk maar er kunnen ook deelbestellingen vanaf 5 strekkende meters worden
geplaatst.
Milieu
In de speech van Muys komt ook de milieuzorg
aanbod. “Ook op het vlak van milieu nemen wij
als bedrijf onze verantwoordelijkheid. Water -en
energiebesparingsprojecten, recyclage van vast
afval en het aanbieden van gerecycleerde
materialen, die de levensduur van het basismateriaal vele malen verlengen, nemen jaar na jaar
toe.” Uit de toelichting blijkt dat het reyclingprogramma nu vooral toegespitst is op de
afvalstromen in eigen huis. Klanten worden nu
nog meest naar afvalverwerkers verwezen als
het gaat om de recycling van eerder aan hen
geleverde kunststoffen. Er wordt door Vink
samen met een afvalverwerker wel studie
gemaakt van mogelijkheden om ook de eigen
vrachtwagens in te zetten om afval terug te
halen. Goed gesorteerd is het immers geen
afval maar grondstof. In het assortiment van
Vink zijn verschillende producten opgenomen
die gebaseerd zijn op teruggewonnen materiaal. Om zelf een actievere rol te vervullen bij het
terughalen van afval vormt de regelgeving van
de Belgische overheid nog een barrière. In de
wet worden aan vervoerders van afval specifieke eisen gesteld die een drempel opwerpen
voor het vervoer.

Muys sluit af met: “We zijn natuurlijk trots op
onze 50-jarige groei en willen van dit moment
genieten, maar meer nog willen we de mouwen
opstropen voor de uitdagingen van de
komende decennia. Een toekomst die we met
vertrouwen tegemoet zien.”
Tijdens de daarop volgende rondleiding kunnen
we een kijkje nemen achter de schermen. Ook
kunnen we alvast een blik werpen op de
vernieuwde website met bestelopties van Vink
BVBA. Die heeft een wat andere insteek dan
de eerder gelanceerde webshop van de
Nederlandse collega’s, vanwege de afwijkende
historie waarbij in België vooral industriële
klanten de prioriteiten in eerste instantie
hebben bepaald. •

Kunststofproducten zoals die in opdracht van
industriële afnemers worden vervaardigd in de
verspanende afdeling met behulp van freestafels -en
draaibanken.

Bridge-free stacking

Stack height of 1.5m

Automatic job retrieval

Deze brug is volledig in kunstof opgetrokken.

Het oorspronkelijke en het later bijgebouwde
magazijn.

Watch the new
BHS150 in action

Kunststofproducten zoals die in opdracht van
industriële afnemers worden vervaardigd in de
verspanende afdeling met behulp van freestafels -en
draaibanken.

Your ﬁrst choice in digital cutting.
Deze freestafel maakt kleinschalige, seriematige
productie mogelijk.

Er komt steeds meer vraag naar de 3M Dinoc
producten.

Zünd Benelux B.V.
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Meerheide 109
NL-5521 DX Eersel

T +31 497 517 873
F +31 497 517 955

infobenelux@zund.com
www.zund.com

Labelexpo 2019

Kwaliteitscontrole
geautomatiseerd

snijden. De al langer in de markt aanwezige
print en cut toestellen uit de signmarkt kunnen
ook voor Print for Use worden ingezet.
Datzelfde geldt voor de objectprinters uit onze
markt. Als het mogelijk is om rechtstreeks op
flessen of dozen te drukken kun je het drukken
op stickers overslaan.

Kleinschalige labelproductie vraagt om kleinschalige
afwerking zoals hier met een snijplotter van Graphtec.

Tekst Herman Hartman

De Labelexpo wordt elke twee jaar in
Brussel gehouden. De nadruk ligt op het
produceren van verpakkingslabels en
verpakkingen. Ook andere vormen van
labelproductie komen aan bod. Zo werd er
op de stands van Compress, Roland en
Mimaki rechtstreeks op objecten geprint.
Er waren ook behoorlijk wat nieuwkomers
op de beursvloer, waaronder Canon en
Trotec.
Als het gaat over het aandeel digitaal in de
labelproductie is dat weliswaar nog steeds een
marktniche maar wel één snel groeiende. HP is
met de Indigo familie hier nog steeds marktleider. In de afgelopen 5 jaar nam de installed
base van de verschillende Indigo’s in de
etikettenmarkt met 61 procent toe en het
volume met meer dan 100 procent. Volgens
HP’s eigen analyse heeft het nu een marktaandeel van 5 tot 6 procent van de etikettenmarkt.
Geen enkele andere leverancier van digitale
etikettenprinters in de Print for Pay markt komt
hierbij zelfs maar in de buurt.

De HP Indigo’s zijn veelzijdig inzetbaar voor labels en
verpakkingen.

Herschikking
Een potentieel struikelblok voor de afzet van
nieuwe systemen is dat er op dit moment een
consolidatieslag plaatsvindt waarbij etikettendrukkers worden overgenomen door een
collega of worden opgenomen binnen een
grotere groep etiketten en verpakkingsdrukkers. Het betekent dat een deel van de
beschikbare financiële middelen voor overnames wordt ingezet en niet voor investeringen in
digitale labelproductie. Op langere termijn
betekent het juist dat er meer geld beschikbaar
komt.
Het aantal hybride systemen, etikettenprinters
die zijn uitgerust met zowel conventionele als
digitale drukunits, neemt toe. Daarvoor werken
leveranciers van digitale systemen samen met
leveranciers die voorheen conventionele persen
en nabewerkingsmachines bouwden. Twee
edities terug zagen we dat die laatste groep
voornemens was eigen digitale varianten van
hun persen te ontwikkelen. Dat blijkt voor de
meesten een brug te ver, tenzij je drukpersfabrikant Heidelberg als moedermaatschappij
hebt zoals Gallus. Samenwerken met bouwers
van digitale systemen zoals HP, Durst, Epson,
Konica Minolta of Screen ligt voor anderen
meer voor de hand.
Print for Use
Het aanbod aan printers voor kleinschalige
labelproductie, ook wel aangeduid als de markt
van ‘Print for Use’, groeit. De marktleider hier is
Epson dat 10 jaar actief is in die markt. Print for
Use houdt in dat de labels in de eigen productieomgeving worden verwerkt. Enerzijds wordt

Epson is groot in de doe-het-zelf markt (Print for Use) en biedt een variëteit aan labelprinters.
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Technologie demo Memjet DuraFlex
Memjet kennen we van de one pass
VersaPass technologie waarin een 30 cm
brede printbalk 4 kleuren afdrukt met een
watergedragen dye inkt. Opschalen in
afdrukbreedte kan door schakelen van
koppen. Deze koppen worden door
verschillende printerfabrikanten ingezet
waar prints kortstondig worden toegepast.
De nieuwe DuraFlex koppen gebruiken een
gepimenteerde watergedragen inkt die
garant staat voor een langere levensduur
van de print. De koppen zijn A3 of A4
breed en kunnen worden geschakeld tot
printarrays van maximaal 1,2 meter breed.
De afdrukresolutie is met 1.600 x 1.600 dpi
hoog, de lineaire doorvoersnelheid
bedraagt 46m/min. Memjet levert de
koppen inclusief aansturing aan fabrikanten
die er hun printer mee bouwen.
De DuraFlex inkten zijn volgens Memjet
ontwikkeld voor gebruik in indirect contact
met levensmiddelen en zijn compatibel met
een breed scala aan poreuze, ongecoate
offset-, inkjet- en inkjet gecoate media. Op
Drupa zullen we de eerste printers zien die
hiermee zijn uitgerust. Op Labelexpo werd
volstaan met een technologie demo.

100 procent controle
De labelproductie kent strenge controles op de
output. Meet- en regelsystemen zijn al langer
deel van de uitrusting en ondersteunen zowel
in conventionele als digitale systemen de
operator bij het bewaken van de kwaliteit. De
nieuwe generatie controlesystemen gaat
verder.
Nieuwe high-speed camera- en scansystemen
met hogere resoluties maken het mogelijk om alle
afgedrukte labels individueel te controleren op
kleur, tekst of barcode in real time op de pers.
Dat wordt in eerste instantie ingezet voor die
producten waarbij de kleinste fout in de
verpakking risico’s oplevert. Denk aan medicijnverpakkingen of labels voor gevaarlijke stoffen.
Maar ook merkfabrikanten die hun producten

100 procent controle.

Als je geen nieuwe digitale machine hebt kun je nog
altijd aandacht vragen voor de afwerking.

Screen hield het publiek nog even op afstand van de
nieuwe Truepress Jet L350UV SAI.

dat toegepast op kleinschalige voedselverpakkingen inclusief flessen. Met de toegenomen
aandacht voor lokaal geproduceerde producten stijgt de vraag.
Epson kwam naar Brussel met liefst vier
nieuwe ColorWorks on-demand digitale
labelprinters (de ColorWorks CW-C6000Ae,
CWC6000Pe, CW-C6500Ae en CWC6500Pe). Het nieuwe aanbod omvat modellen met een automatische papiersnijder (Ae) en
tijdbesparende automatische peeler functionaliteit (Pe) die automatisch het rugpapier van de
labels verwijdert en kan worden geïntegreerd in
bestaande productielijnen.
Naast de labelprinters zagen we ook leveranciers met kleinschalige oplossingen voor de
afwerking van labels, zoals lamineren of

Omet kiest voor een complete digitale unit van Durst
voor hun hybride labelprinter.

Trotec tastte met het getoonde prototype van haar
laser labelstansmachine de markt af.

leveren aan de retail stellen steeds hogere
eisen aan de betrouwbaarheid van de door hen
toegepaste labels. Er worden vaker kleinere
oplages geproduceerd met meer variaties in
tekst met hierdoor een hoger risico op fouten.
De vaak kleine lettertjes en barcodes zijn
kwetsbaar als het gaat om artefacten in de
afdruk of onvolkomenheden in het substraat.
Er zijn ook controlesystemen die slechts één
aspect controleren. Het gaat zowel om
kwaliteitscontroles bij traditionele afdruksystemen als controles bij digitale en hybride
systemen. Bij de traditionele systemen zorgen
ze ook voor het omlaag brengen van inschiet
en het verbeteren van de drukkwaliteit, door bij
elke individuele druk te controleren of de druk
sluit (het hoofdpijndossier van flexodrukkers die
7-kleurendruk toepassen).
Software
Om alles uit de controlesystemen te halen en
meetdata te delen met opdrachtgevers moet
de administratieve en technische workflow in
staat zijn de controlegegevens door te sturen
en de uitslag vast te leggen en inzichtelijk te
maken voor de opdrachtgever. Het vormt de
voorbode van meer inline controles in elk
denkbaar drukproces. Ook de grootformaat
productie, waar die wordt ingezet voor
display- of verpakkingsproductie, zal er op
termijn mee te maken krijgen.
Hybride
Een ontwikkeling die we 2 jaar geleden al
signaleerden was het gebruik van digitale
techniek in combinatie met analoge systemen,
de zogenaamde hybride opstelling. Veel
labelpersen beschikken van oudsher al over
drukunits uitgerust met verschillende druktechnieken. Soms wordt flexo gecombineerd met
diepdruk, soms wordt er ook zeefdruk
toegepast. Juist dit soort persen is vaak
uitgerust met verschillende units voor het inline
veredelen van de print met glanseffecten of het
aanbrengen van folies. Daar wordt nu een
digitale unit aan toegevoegd die soms alleen of
soms in combinatie met de overige drukunit
wordt ingezet. We zien daar onder andere de in
onze sector bekende fabrikanten van inkjetprinters als Durst en Screen terug, beide introduceerden in Brussel een nieuw model.
Screen had de Truepress Jet L350UV SAI
meegenomen, een aanvulling op de bestaande
Truepress Jet modellen. Er is plaatsgemaakt
voor 2 extra kleuren waardoor drukkers meer
keuze krijgen in inkt; naast wit kan oranje en
blauw worden toegepast waarmee het
kleurbereik wordt verruimd. Het topmodel
produceert met 80 lineaire meter/minuut ook
nog sneller.
Durst toonde de nieuwe Tau RSCi samen met
de huidige Tau 330 RSC en RSC-E persen. De
Tau RSCi is leverbaar met een printbreedte van
330, 420 of 508 mm, een hogere printsnelheid
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De Roland VersaUV LEC2-300 en VersaUVLEF2-300 debuteerden beide in Brussel.

van maximaal 100 m/min en kan worden
geleverd met bulk rol in- en uitvoer. Nieuwe
functies voor het RSCi portfolio zijn onder
andere een hoge opaciteit witte printmodus
voor een met zeefdruk vergelijkbare opaciteit
en een High Speed White modus die het
mogelijk maakt om met hoge snelheid af te
drukken op 80 lineaire m/min van alle kleuren,
inclusief wit. Durst heeft voor de Tau RSCi een
nieuwe UV-inkt met lage migratie voor het
RSC-platform ontwikkeld. Deze inkt voldoet
aan de EUPIA- en Zwitserse regelgeving voor
verpakkingen voor levensmiddelen en farmaceutische producten.

Door direct te printen op objecten, zoals hier op de
stand van Compress, maak je het gebruik van labels in
een aantal gevallen overbodig.

Debutanten
Canon debuteerde in Brussel met de Océ
LabelStream 4000 series. Canon heeft als
pionier in digitale smalbaan rotatiepersen veel
ervaring met one pass print engines. Canon
werkt voor dit project bovendien samen met
FFEI en Edale waardoor het ook een complete
hybride oplossing kan aanbieden met flexo
units en de nodige afwerking in de vorm van
een koudfolie station en lak- of lamineer
eenheid. Qua snelheid is het tot 75 lineaire
meter/minuut op 720x720 dpi een middenmoter in de digitale inkjet arena.
Roland pakt uit
Roland DG benutte de Labelexpo om verschillende nieuwe systemen aan het publiek voor te
stellen. De grootste verrassing was wel de
eigen lasergraveertafel in 2 formaten. De
LV-290 en LV-180 worden gepositioneerd als
lasergraveertafels, uitgerust met metal tube
lasers van respectievelijk 40 en 30 watt. Je
kunt met de laser niet alleen graveren, maar
ook snijden in materialen met een beperkte
dikte. De lasers kunnen goed worden ingezet
voor afwerken van de productie van zowel de
nieuwe VersaUV LEC2-300, een print&cut-toestel dat met uv inkt afdrukt op rolmateriaal, als
voor het afwerken van prints van de eveneens
nieuwe VersaUV LEF2-objectprinters die als
300 of 200 worden geleverd.
De VersaUV LEC2-300 is op verschillende
punten verbeterd ten opzichte van de voorganger: een nieuwe printkop, nieuwe ledlampen,
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HP levert met de Indigo één van de meest complexe
digitale afdruktechnologieën.

Breva: ‘kleintje inkjet’
Als je printen terugbrengt tot de essentie
hou je de Breva iJet2L over. Uitgerust met
een simpel verwisselbare HP printkop,
waarbij inkt en printkop uit een geheel zijn
gemaakt, kun je hier objecten zoals
cosmetica artikelen maar ook pennen of
andere relatiegeschenken individueel mee
bedrukken met één kleur. Verkrijgbaar met
verschillende inkten en kleuren. In de
Benelux is GEL4u de vertegenwoordiger
voor Breva.

In de pay for print markt is het gebruik van goud of
zilverfolie een van de manieren waarop waarde wordt
toegevoegd aan het etiket.

verbeterde uv inkt en een lagere prijs. De begin
september aangekondigde VersaUV LEF2300/200 borduurt voort op het bestaande
concept en werd eveneens in detail verbeterd
met onder andere een nieuwe printkop, een
nieuw reinigingssysteem en een slimmere opzet
voor de bediening van de printer voor een
snellere productie. •

40 jaar Blomsma Groep

“Print is een middel,
geen doel”

waardoor het ondanks de successen organisatorisch en financieel niet echt goed liep. Toen
het bedrijf in 1989 voor de tweede keer in 3
jaar technisch feitelijk failliet was liet de gezondheid van Maarten Blomsma het niet toe om
met het bedrijf verder te gaan. Heijboer zag

echter wel kansen: “Blomsma had misschien
tekortkomingen als ondernemer, maar hij was
inventief en ik heb dan ook veel van hem
geleerd. Echter, een van de fouten van destijds
was dat de winst die met de ene activiteit werd
gemaakt langdurig werd gebruikt om de

verliezen van een andere activiteit af te dekken.
Dat is op de lange termijn altijd een risico.”
Bij de overname werden de verliesgevende
activiteiten gestopt. Het inzicht dat je verliezen
niet langdurig moet proberen af te dekken met
de winst uit andere activiteiten heeft in de 40
jaren die volgden soms tot koerswijzingen
geleid. Toch kun je als je het voorgaande stuk
leest de contouren van de huidige Blomsma
Groep herkennen. Heijboer: “Bij al onze

Tekst Herman Hartman

40 jaar geleden werd Blomsma opgericht.
We zijn te gast op het Open Huis waarmee
het jubileum feestelijk werd gevierd en
spreken met de destijds eerste medewerker Willem Heijboer over 40 jaar Blomsma
en de leerschool die hij doormaakte.
Straatmeubilair.

Na jaren van stormachtige groei bleek het
organisatietalent van de creatieve oprichter
Maarten Blomsma niet te passen bij de
bedrijfsgrootte van dat moment. Er kwam een
doorstart in 1989 en Heijboer werd eigenaar
die daarmee de basis legde voor de huidige
Blomsma Groep. Met 17 medewerkers had het
bedrijf al bij de start een behoorlijke omvang.
Daaraan voorafgaand werkte Heijboer dus al
een aantal jaren voor Maarten Blomsma die
zich als eerste in Nederland gespecialiseerd
had in veiligheidssignalisatie. Heijboer: “Ik
kwam Maarten tegen toen ik werkte voor de
Zoetermeerse brandweer, op de afdeling
preventie, naast mijn werk als brandweerman.”
Blomsma was net gestart met een teken- en
adviesbureau en had destijds een veiligheidsprijs gewonnen. Hij pionierde met
veiligheidssymbolen en gebruikte daarbij
transparante stickers met symbolen die je op
plattegronden kon aanbrengen.
Heijboer was snel uitgekeken op de verkokerde
ambtelijke organisatie die de brandweer bleek
te zijn. Het thema veiligheid had hem echter
wel gegrepen. Toen het klikte met Blomsma
was de overstap snel gemaakt. Heijboer: “Het
ging snel met het bedrijf van Blomsma en we
groeiden in verschillende richtingen. We gingen

Een kijkje achter de schermen op de productievloer.
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Uitleg over 3M D-NOC.

trok de aandacht. Verschillende toeleveranciers
hadden een eigen stand.

Willem Heijboer ontvangt een oorkonde uit
handen van burgemeester Aptroot.
Twee generaties Heijboer.

bijvoorbeeld veiligheidsinventarisaties doen en
veiligheidsplannen ontwikkelen, waarbij de
vluchtroutes konden worden voorzien van onze
veiligheidsymbolen. Als technisch tekenbureau
maakten voor we verschillende opdrachtgevers
visualisaties op basis van technische tekeningen die bijvoorbeeld in lesboeken, technische
manuals en op overheadsheets te gebruiken
waren. In die tijd gebeurde alles nog op papier
en lichtdrukken waren een belangrijk onderdeel
van het pakket.”
In 1982 ging de plaatselijke lichtdrukkerij failliet

en werd die activiteit door Blomsma opgepakt.
Een folderactie op het Zoetermeerse bedrijventerrein zorgde er vervolgens voor dat de
lichtdrukkerij klanten kreeg waardoor er meteen
werk was voor extra medewerkers. In de jaren
80 kwam de Mac waarmee door overtrekken
teksten en symbolen konden worden gedigitaliseerd. De eerste Gerber Edge werd ingezet om
daarmee stickermateriaal te maken. Het werd
een opstapje voor het overtrekken en uitprinten
van logo’s, waarmee ook sign het bedrijf
binnenkwam.
Heijboer: “Uit die tijd stammen de eerste
contacten met bedrijven zoals de NAM en
brachten we veiligheid op offshore platforms in
kaart. Er bleken grote verschillen tussen de
papieren instructies en de werkelijkheid, zoals
we die op platforms aantroffen.” Er kwam ook
een afdeling consultancy en advies. “We hadden
de technische bagage voor het benodigde
veiligheidskundige tekenwerk om veiligheidssignalering te maken en te monteren.”
Kans gegrepen
Helaas was Blomsma geen echte ondernemer

Burgemeester aan het woord
Om het jubileum te gedenken was een
programma voorzien waarbij Charlie Aptroot,
Burgemeester van Zoetermeer, en Willem
Heijboer in zijn funcite als algemeen directeur
aan het woord kwamen.
Aptroot bracht namens het gemeentebestuur
de felicitaties over en bleef dicht bij huis. Hij
zette Heijboer in het zonnetje als leider van een
Zoetermeers familiebedrijf dat een flink aantal
inwoners van Zoetermeer werk verschaft.
Daarbij is de Blomsma Groep betrokken bij de
omgeving. Het bedrijf heeft volgens Aptroot
aandacht voor mens en milieu en eigenaar
Willem Heijboer vervult een actieve rol als
kartrekker voor initiatieven van Zoetermeerse
Ondernemers.

Aan het slot van zijn speech stond Willem
Heijboer stil bij het door de werknemers
geschonken kunstwerk. De verschillende
takken waaruit het kunstwerk bestaat
kunnen symbool staan voor de manier
waarop Heijboer in het leven staat en de
manier waarop hij zijn bedrijf leidt.
Dit onderdeel van het Open Huis werd
afgesloten door Igor Beuker, die zelfbenoemde onafhankelijk spreker, serie-ondernemer en trendwatcher. De titel van zijn
presentatie luidde ‘Grow marketing in the
era of chaos and change’. Zijn presentatie
sprak enerzijds van groot vertrouwen in
technische oplossingen om de problemen
van vandaag op te lossen zoals voedselschaarste, milieuvervuiling, uitputting van
voorraden, etc. Tegelijkertijd bevatte zijn
presentatie de waarschuwing dat niet
meedoen aan de nu gaande Industry 4.0
revolutie geen optie is voor ondernemers.

Igor Beuker.

Open Huis
Op vrijdag 27 september was er in Zoetermeer een Open Huis waarbij werd stilgestaan bij het 40-jarig jubileum. De bezoekers
kregen daarnaast gelegenheid om een kijkje
achter de schermen te nemen en in gesprek
te gaan met medewerkers van het bedrijf. Er
was een seminarprogramma dat duidelijk
maakte hoe breed het werkterrein is, met
onderwerpen als Safety Signage & Interieur
Decoratie, aangevuld met demo’s met onder
meer Outdoor Furniture en Print- en
Scanoplossingen. Ook de nieuwe webshop

Aandachtig publiek.
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activiteiten heeft print een rol gespeeld. Maar
print is geen doel op zich. Het is een middel
om extra toegevoegde waarde te creëren
samen met de overige diensten die we in de
verschillende divisies aanbieden. Print moet
bijdragen aan de oplossing die we aan de klant
bieden.”
NVVS
De aandacht voor veiligheidssignalisatie is
gebleven. Heijboer’s betrokkenheid bij het
onderwerp gaat verder dan alleen de bijdragen
van het eigen bedrijf daarin. Heijboer was
destijds een van de oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheids Signalisatie
(NVVS). Hij neemt namens NEN Nederland
deel aan de commissie Safety Symbols (TCS
145/SC2) met meerdere technische werkgroepen van ISO en helpt daarmee de standaards
te bepalen op zijn eigen vakgebied.
Het bedrijfsonderdeel Signs en Safety heeft
kantoren in Zoetermeer, Hoogezand en in het
Duitse Oldenburg. Daarnaast maakt sinds
2018 het in Dinxperlo gevestigde T-ISS deel uit
van de groep. Het werk op het terrein van
Veiligheidssignalisatie brengt het bedrijf over de
hele wereld. Heijboer is als projectleider
regelmatig in China, waar de bouw van
schepen voor de passagiersvaart werk oplevert
vanwege de veiligheidssignalisatie aan boord.
Verantwoording en talent
Voor Heijboer is ondernemen niet alleen geld
verdienen maar gaat het eerst om verantwoording nemen en talenten benutten. Dat komt op
verschillende manieren terug. De Blomsma
Groep heeft verschillende mensen in dienst
met achterstand tot de arbeidsmarkt. Voor
Heijboer telt wat mensen wél kunnen en of ze
gemotiveerd zijn. Of ze daar de papieren voor
hebben minder relevant. Heijboer: “Toen de
term MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen ) in zwang kwam had ik daar
aanvankelijk weinig mee. Het bleek echter dat
we de bijhorende spelregels allang toepasten
binnen de Blomsma Groep. Vanuit de christelij-

Blomsma Print & Sign
De divisie Print & Sign telt momenteel zo’n
30 medewerkers (én heeft vacatures). De
divisie wordt ondersteund door de printafdeling. Alle sign disciplines zijn vertegenwoordigd. Vrachtwagenbelettering is al
langer een van de speerpunten. Het accent
is langzaam verschoven van buitenreclame
naar reclame zowel buiten als binnen en
interieuraankleding. Marketing Manager Jan
Peter Verheuvel legt uit dat, hoewel het
bedrijf losse aanvragen voor een enkel bord
of bestickering niet uit de weg gaat, het
accent ligt op complexere projecten. Daarbij
komt het niet alleen aan op de technische

Gates Of Light. Ontwerp Daan Roosegaarde.

ke identiteit deden we de meeste dingen al, in
een wat ander jasje gestoken dan MVO, maar
met dezelfde uitkomst.”
Mensen
Mensen hebben ook op andere manieren de
ontwikkeling van de onderneming beïnvloed.
Zo nam Heijboer in 2009 de beslissing om de
toenmalige consultancy tak te verkopen die
zich bezighield met veiligheidsanalyse in de
breedste zin van het woord. De mensen die
daar destijds werkten hadden geen affiniteit
met de rest van het bedrijf, wat vaak leidde tot
conflicten. Er werkten, verdeeld over verschillende afdelingen, zo’n 70 medewerkers.
Heijboer: “Destijds dreigde het ook voor mij zelf
te veel te worden. Ik heb het nodige geleerd in
die periode. Wat deze consultants deden stond
te ver af van de rest van het bedrijf. Het zijn
vooral doeners die bij ons werken, vaak ook
met een creatieve inslag, zoals op de signafdeling. Sindsdien heeft er een aantal organisatorische veranderingen plaatsgevonden, is het
huidige managementteam gevormd en wordt
elke afdeling aangestuurd door een afdelingshoofd.”
De Blomsma Groep telt nu 110 medewerkers.
Waar toen 70 medewerkers teveel leek te
worden vormen de 110 van nu, dankzij de
veranderde opzet, geen enkel probleem. Als de

uitvoering, maar spelen ook de organisatorische aspecten rondom de uitvoering een
grote rol. Het bedrijf werkt zowel voor
retailers, zoals CoolBlue en Miss Etam, als
voor overheden, gezondheidsinstellingen en
hotelketens. Het bedrijf is één van de drie
3M Platinum Partners in Nederland en
organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen als
architecten, gebouweigenaren, vastgoedbeheerders, inkopers en ontwerpers. Tot de
meer spectaculaire projecten van het
afgelopen jaar behoort zeker het project met
reflecterende striping op de Afsluitdijk, naar
ontwerp van Daan Roosegaarde.

DE beginperiode van Blomsma in 1979-1981.

huidige bedrijfsomvang ter sprake komt en zijn
rol daarin heeft Heijboer daar een verrassende
toevoeging bij. “Ik heb me nooit de baas
gevoeld, niet bij de start en ook nu niet.
Natuurlijk neem ik beslissingen, geef opdrachten en stuur mensen aan. Ik ben voor iedereen
in het bedrijf aanspreekbaar. In de praktijk zijn
het de afdelingsmanagers die de dagelijkse
leiding in handen hebben. Een bedrijf runnen
doe je niet alleen.”
En verder..
Over de toekomst van de Blomsma Groep wil
Heijboer niet teveel kwijt. Het ligt voor de hand
dat de huidige bedrijfsonderdelen continueren.
Volgens Heijboer liggen bij Safety de meeste
kansen, maar er is zeker ook samenhang met
de signactiviteiten. Bij Blomsma zien ze dat
interieurinrichting en veiligheidsignalering meer
verweven raken. Het is een goed voorbeeld
waarbij de verschillende disciplines elkaar
kunnen versterken.
Inmiddels werkt ook de tweede generatie
Heijboer in het bedrijf. Zoon Pieter werkt als
project engineer voor Signs & Safety, dochter
Lianne werkt voor Signs & Safety op het
bedrijfsbureau. Corstiaan Heijboer maakt deel
uit van de groepsdirectie, die naast Willem
Heijboer als algemeen directeur ook nog
bestaat uit financieel directeur Helmert van der
Slik. •
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Ketele betrekt nieuw pand

Klaar voor de
volgende stap
Tekst Herman Hartman

Het nieuwe onderkomen in Kontich.

De firma Ketele is een begrip in de
Benelux als het gaat om graveer- en CNC
freesmachines. Een aantal jaren geleden
besloot eigenaar Erik Ketele om de
opgedane ervaring als verdeler van
Multicam freestafels in te zetten voor het
zelf bouwen van CNC gestuurde freesmachines. Deze reeks zware machines werd
ondergebracht onder de reeds bestaande
naam Cyborg. De groeiende vraag naar
deze routers maakte het nodig om een
groter pand te betrekken. Samen met
zoon Olivier doet Erik Ketele het verhaal.
De beslissing om uit te kijken naar een groter
pand werd gezamenlijk genomen door Erik en
Olivier. Erik: “Deze grote investering stelt de
continuïteit van het bedrijf op langere termijn
zeker en is ingegeven door het voornemen van
Olivier om het bedrijf over te nemen.
Per 1 januari 2020 wordt Olivier officieel
eigenaar. Dat zijn zaken die je op tijd moet
regelen.” De formele overdracht zal aanvankelijk aan de manier waarop vader en zoon
samenwerken weinig veranderen. Ook dan
zullen beslissingen samen worden genomen,
zoals ze de afgelopen jaren al deden. Ze
hebben ieder hun eigen werkterrein waarbij
Olivier voornamelijk verantwoordelijk is voor het
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Vader en zoon Ketele.

commerciële luik, complete projectbegeleiding,
de klanten bezoekt en begeleidt bij installatie
en de opleiding en training voor z’n rekening
neemt. Erik doet vooral de interne productiezaken. Een heel strikte scheidingslijn is dat niet.
Olivier stapte na zijn opleiding niet meteen in
het bedrijf. De uitdaging om als derde generatie
het bedrijf voort te zetten trok wel. Olivier: “Ik
heb na mijn opleiding eerst voor een firma
gewerkt in een andere sector, waar ik aanvankelijk op internal sales werkte en later promoveerde tot account manager.” Na de overstap
naar het familiebedrijf heeft Olivier verschillende, bijkomende avondopleidingen gevolgd,
waaronder CMS WordPress en elektromechanica & elektriciteit. Olivier: “Dat heeft me
geholpen om mijn inzicht te vergroten en komt
van pas bij overleg met onze technici en onze
klanten.”
Maatwerk
De stap destijds om eigen freestafels te
bouwen, om het maatwerk te kunnen leveren
waar klanten om vroegen, kwam voort uit het
feit dat Ketele als vertegenwoordiger van
Multicam steeds meer obstakels tegenkwam in
het verkoopsproces van deze Amerikaanse
machines. De fluctuerende dollar, globale
politieke beslissingen die gevolgen hadden op

prijzen van machines en onderdelen en de zeer
lange levertermijnen noopte Ketele tot het
zoeken naar een structurele oplossing. Er
veranderde in die periode het nodige in de
eigendomsverhoudingen van Multicam en de
verkoopaanpak, waardoor afscheid nemen
onvermijdelijk werd. Twee jaar geleden stopte
het dealerschap. Erik: “We zijn weliswaar
gestopt met het verkopen van Amerikaanse
machines, maar we onderhouden de Multicam
freestafels van onze klanten uiteraard nog
steeds. Onze zeer grote voorraad aan reserveonderdelen en uitgebreide know-how staat ons
toe om de installed base nog lang in de lucht te
houden. Continuïteit is belangrijk voor ons en
voor onze klanten.”
Assemblageruimte
Het wegvallen van de vertegenwoordiging kon
worden opgevangen door het aanbod aan de
in eigen huis ontwikkelde Cyborg freesmachines. Voor het leveren van de onderdelen,
waaruit de verschillende systemen worden
opgebouwd, wordt een beroep gedaan op
gespecialiseerde toeleveranciers. De assemblage en het testen van de systemen vindt in
eigen huis plaats.
In de vorige vestiging in Hove leverde dat steeds
meer gepuzzel op door het gebrek aan ruimte.

In Kontich kon een bestaand pand casco
worden overgenomen en aangepast aan de
vereisten voor een bedrijf dat zware machines
assembleert. Dankzij verschillende portaalkranen kunnen zelfs de grootste tafels, met een
lengte van 6 of 8 meter, in één keer worden
verplaatst en in de loods op een vrachtwagen
worden geplaatst. Ook de kantoren en de
showroom konden naar eigen inzicht worden
ingericht.
Veranderende markt
De afzetmarkt voor de CNC routers is veranderd in de afgelopen tien jaar. De sign- en
displaymarkt had de afgelopen paar jaar een
kleiner aandeel in de omzet. Andere bedrijven
uit de maakindustrie hebben dat gat echter
meer dan opgevuld. De tafels worden ingezet
voor houtbewerking en in de kunststof- en de
metaalindustrie. Olivier: “We zijn sterk in
graveertechniek, laser- en freestechniek. In de
afgelopen jaren zagen we een opleving in de
bouw waar gevelpanelen op maat worden
gefreesd.”
De industriële bedrijven hebben, afhankelijk van
het proces waarin de freestafels worden
ingezet, eigen vereisten. Onder die afnemers
zitten MKB bedrijven, maar ook bedrijven die
deel uit maken van bekende concerns. Erik:
“Om aan deze ondernemingen te mogen
leveren moet je niet alleen aantonen dat je in
staat bent om de specificaties in de praktijk te
halen, je moet aan de hoogste eisen voldoen
op het vlak van veiligheid. Dat zit in het
ontwerp van onze Cyborg systemen al vanaf
het begin ingebakken. We voldoen aan alle
eisen die de Europese Gemeenschap stelt aan
het werken met dit type machines. We kunnen
melden dat onze machines een conformiteitsattest behaald hebben, uitgereikt door het
geaccrediteerde keurings- en inspectieorganisme Vinçotte. Voldoen aan alle stringente
normen en eisen die de Europese Unie
hanteert, is geen sinecure. We zijn er met glans
Graflux
Naast de levering van freestafels is er een
tweede firma gevestigd in het pand.
Onder het merk Graflux wordt een eigen
assortiment graveerplaten geleverd. Er
zijn verschillende varianten, zowel voor
conventionele graveermachines als
lasergraveertoestellen. Het grootste deel
ervan wordt geleverd op het voor graveerbedrijven gangbare formaat van 1250 x
610 mm in verschillende kleuren,
oppervlaktebehandelingen en diktes.
Daarnaast distribueren ze onder meer
Anodisal platen van geanodiseerd
aluminium in verschillende diktes oplopend tot 5 mm in verschillende formaten.
De Graflux platen vormen al sinds de
jaren 80 een aanvulling op het gamma
graveer- en lasergraveermachines.

Er is genoeg plaats om verschillende systemen tegelijk op te bouwen.

in geslaagd te voldoen aan alle vereisten!”
Dat er de afgelopen jaren minder freestafels
werden afgenomen door de signbedrijven komt
volgens Erik deels doordat deze systemen zeer
lang meegaan. Een freestafel van 10 of 15 jaar
oud is geen uitzondering. Ook de opkomst van
de lichter gebouwde snijtafels, met vaak een
router als een van de tools, hebben invloed
gehad op de afzet van de zwaardere freestafels. Toch is dat eigenlijk geen goed vergelijk,
vindt Erik. “Onze freestafels hebben niet te
miskennen voordelen. Het chassis van een
Cyborg is zwaar en robuust uitgevoerd, de hele
bouw van de machine is berekend op het
verwerken van harde materialen, zoals Trespa
en aluminium. De structuur van onze machines
en de gebruikte spindels met hoog koppel op
alle toerentallen zorgen ervoor dat klanten
makkelijk zware aluminium platen of dik
plexiglas kunnen frezen.”
State of the art
Erik: “Wat we misschien een tijdlang te weinig
hebben uitgelegd is de ontwikkeling die onze
tafels hebben doorgemaakt. De tafels die wij
leveren kunnen met een breed arsenaal aan
snij-, ril - en freestools worden uitgerust. Er is
daarbij voorzien in een automatische wisselaar
van gereedschappen. Onze aanpak, waarbij
we zelf onze toeleveranciers kiezen, maakt het
mogelijk voor elke toepassing het meest
geschikte gereedschap uit de markt op onze
tafels in te zetten. Het is ook goed mogelijk om
onze Cyborg tafels in te zetten voor het snijden
en rillen van karton. Dat zal niet het hoofddoel
zijn waarom je voor één van onze tafels kiest,
maar het is wel een goede aanvulling.” De

De assemblage wordt met aandacht voor details
uitgevoerd.

kopers van een Cyborg tafel kunnen kiezen uit
veel verschillende formaten. De breedte varieert
van 130 cm tot 255 cm freesbereik. De lengte
start bij 120 cm en kan oplopen tot 6 of 8
meter of nog langer.
Was voorheen de Benelux het werkterrein, de
Cyborg tafels worden ook daarbuiten geleverd.
Olivier: “We hebben inmiddels een aantal tafels
in Frankrijk geplaatst, maar we krijgen nu ook
aanvragen uit landen als Duitsland of Tsjechië
en zelfs ver daarbuiten. Onze Cyborg tafels
worden ‘build to order’ geleverd en de
doorlooptijd daarvoor bedraagt circa 16 tot 18
weken.”
De afgelopen jaren vergden de omschakeling
naar het zelf bouwen en de daardoor noodzakelijke verhuizing nog de nodig aandacht. Olivier:
“We zijn nu klaar voor de volgende stap en we
gaan onze Cyborg tafels actiever onder de
aandacht brengen. We nodigen geïnteresseerden graag uit in onze showroom om over de
mogelijkheden van gedachten te wisselen.” •

De bouw van de machine is berekend op het
verwerken van harde materialen.
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Bezoek de grootste
plaat en folie
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-
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-

Eenvoudig en snel bestellen
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Bergvredestraat 7, 6942 GK Didam
Tel. 0316 298930
E-mail: vinkreclame@nl.vink.com

Kunststoffen beurs Veldhoven najaar 2019

Duurzaamheid
en circulariteit
Tekst Loet van Bergen

“100% circulair in 2050”, zo luidt de
doelstelling van de Nederlandse overheid.
Er wordt flink gewerkt om deze doelstelling te halen; zo recyclet Nederland
inmiddels de helft van alle plastic verpakkingen. Dit maakt ons land dan ook
koploper in Europa. Een goede zaak, want
kunststof is te goed om weg te gooien! De
initiatieven rondom hergebruik en duurzaamheid groeien dan ook met de dag.

In de signbranche -zoals blijkt uit de informatie
van de toeleveranciers- worden steeds meer
materialen gerecycled. Dat overigens niet
alleen geldt voor kunststof en rubber, maar ook
voor metalen. Zo introduceerde POL Heteren
onlangs het circulaire verkeersbord. Met dit
bord ‘POL Re-Sign’ wil POL Heteren haar
bijdrage aan een circulaire economie leveren.
Afgeschreven verkeersborden worden ingeza-

meld en bewerkt tot een weer bruikbaar
verkeersbord. Vink Kunststoffen biedt haar
klanten een recycle inzamelsysteem aan
waarbij de kunststof restmaterialen in een
container van 1 m3 worden opgehaald en
vervolgens bij een recycle bedrijf worden
aangeboden.
Circulaire vlag voor gevelreclame
Op zoek naar noviteiten op de Kunststoffenbeurs ontdekten we in de stand van VDL
Wientjes Emmen een circulaire vlag die tegen
de gevel bevestigd kan worden en onder de
noemer Flag2Tag op de markt wordt gebracht.
In Flag2Tag bundelen ondernemers uit onder
meer de reclamewereld hun kennis ervaring in
een eigentijdse onderneming om duurzame en
innovatieve producten te ontwikkelen, vermarkten en produceren. Flag2Tag is een opvallend
eigentijdse en effectieve manier van reclame
maken, ontwikkeld door Zimex. De reclamedrager, een ronde forex plaat van 3 mm kan
naar eigen inzicht worden voorzien van een
gepersonaliseerde opdruk en is snel en
eenvoudig te wisselen. De constructie bestaat
uit een aluminium vlaghouder en -stok met een
hoogwaardig kunststofframe van Ixef 1022,
een 50% glasvezelgevulde, universele polyarylamidecompound met een zeer hoge sterkte en
stijfheid, een uitstekende oppervlakteglans en
kruipweerstand. Na gebruik kan de Flag2Tag
weer ingeleverd worden bij de leverancier
waarna ze gerecycled worden en er weer
nieuwe Flag2Tags van worden gemaakt.
Nieuwe zelfklevende lijm
Tesa demonstreerde op de beurs haar
nieuwe tesa HiP tape, speciaal
ontwikkeld voor het lijmen van
moeilijke en complexe kunststoffen. Met deze nieuwe zelfklevende oplossing kunnen eenvoudig,
snel en veilig verschillende
kunststoffen met verschillende
oppervlakte-energie of stijfheid
permanent, schoon en
zonder beschadiging met
elkaar verbonden worden.
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Ongeacht of men PP aan ABS of PA aan PC
wil binden. Tesa HiP hecht onmiddellijk en is in
staat om 80% van zijn volledige hechtprestatie
te bereiken na 5 seconden als een druk van 10
N/cm2 wordt toegepast. Met tesa HiP is er ook
geen voorbehandeling nodig met primer,
corona, plasma of vlambehandeling. In het
algemeen raadt tesa wel aan een gereinigd
oppervlak dat vrij is van olie, stof en dergelijke
voor een betrouwbare hechting.

TEXTIEL PRINTEN
DIRECT OF TRANSFER

Service - Kennis - Flexibiliteit
www.dimix.nl - www.dimix.be

De hybride lijmen van LOCTITE
In de stand van LOCTITE was er veel belangstelling voor de hybride lijmen. Dat is ook niet
verwonderlijk, vertelt Roger Severins, Sales
Engineer bij Henkel. Vanwege de sterke
combinatie van snelheid en kracht zijn de
mogelijkheden haast onbeperkt. LOCTITE HY
4090 wordt met name veel toegepast in de
signbranche. Severins noemde als voorbeeld
Joker FX, een ontwerper en producent van
displays voor visuele communicatie buiten. Ze
moeten in de eerste plaats aantrekkelijk zijn,
maar ook sterk, duurzaam en beschilderbaar
en bestand tegen de weerselementen. De
LOCTITE-lijmen van Henkel hielpen bij de
transformatie van het productieproces van
Joker FX. Een doorlooptijd van zes weken was
vroeger normaal, maar dankzij de snellijmen en
structurele lijmen van LOCTITE, kan Joker FX
nu projecten voltooien in nauwelijks 24 uur tijd.
Bij Joker FX heeft de hybride lijm LOCTITE HY
4090 de deur opengezet naar andere, nieuwe
toepassingen en oplossingen.
Wanneer ze brochurehouders met een transparante ruit voor buiten ontwikkelen, gebruikt
Joker FX altijd LOCTITE HY 4090 om acryl aan
aluminium te hechten. Dit product hardt
immers snel uit, veroorzaakt geen bloomingeffect op de transparante ruit en is bestand
tegen de weerselementen. Het bedrijf maakt
ook gebruik van LOCTITE-snellijmen om
dimensionale letters op structurele displays te
verlijmen.
Circulair biobased verkeersbord
Op de beurs was het uiteraard kunststof wat
de klok sloeg. Maar dit nieuwtje wil ik de lezers
van SignPro zeker niet onthouden. In het
plaatsje Buren zijn onlangs verkeersborden
geplaatst van biobased Resysta verkeersbord.
Deze is gemaakt van rijstvlies (60%), steenzout
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TRANSFER ZEEFDRUK
uw zelf nu op onze
nieuwe onlineshop
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EPSON
SureColor SC-F9300

Sublimatie Printer

FLEX PRINTER
Nieuw bij
RICOH Ri-1000

DTG Textielprinter

TONER PRINTER
(22%) en minerale olie (18%). Uit een onafhankelijk onderzoek van Ingenieursbureau Sweco
blijkt dat biobased materialen substantieel
duurzamer zijn dan traditionele materialen zoals
aluminium. Het grootste deel van het huidige
areaal verkeersborden van de overheid is
geproduceerd van aluminium. Resysta, hout,
en biobased PE/PP kunststoffen zijn circulair
en kunnen op productniveau gerecycled
worden. Resysta heeft als bijkomend voordeel
dat het mede gemaakt is van restmaterialen
(rijstvlies). Het landgebruik en de ecologie
wordt hiermee niet extra belast. Doordat het
bord 100% kan worden hergebruikt kan na
beschadiging en/of einde levensduur het
materiaal volledig worden ingezet voor een
nieuw verkeersbord.
Buren is de eerste gemeente in Nederland die
een praktijkproef aangaat met deze biobased
verkeersborden. Het materiaal heeft verschil-

lende voordelen vergeleken met traditionele
bouwmaterialen; het is zo veelzijdig als hout en
zo duurzaam als kunststof. Het biobased
materiaal kan vrijwel op elke plek worden
toegepast waar een fraaie houtlook gewenst is,
ook in omgevingen waar sprake is van een
hoge vochtbelasting die voor andere materialen
problematisch kunnen zijn. De platen zijn net
zo verwerkbaar als hout; boren, zagen en
frezen zijn geen probleem. Bovendien kan het
materiaal middels thermoforming in de meest
fraaie vormen worden gebogen. Het is het
eerste extrusie plaatmateriaal op de Nederlandse markt dat gemaakt is volgens de unieke
Resysta receptuur en geleverd wordt door
Fiberplast. •
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De swissQprint Oryx 3 heeft een eigen plek in de showroom, naast verschillende S3 en G3 Zünd snijsystemen.

Zünd Benelux en Spandex organiseren inloopdag

Made in Switzerland
Tekst Herman Hartman

Sinds enkele maanden staat er in de
showroom in Eersel een swissQprint Oryx
3, naast verschillende G3 en S3 Zünd
snijsystemen. Op vrijdag 11 oktober was
er een inloopdag speciaal voor klanten
van beide bedrijven met interesse in
Zwitserse precisie in print en afwerking.
Software distributeur FourPees maakt van
de gelegenheid gebruik Caldera 13, de
nieuwe versie van deze RIP software, te
presenteren.
Volgens Stephan Jacobs, directeur Zünd
Benelux, is de aanwezigheid van een grootformaat uv printer in de showroom van meerwaarde bij demonstraties van de mogelijkheden bij het gebruik van de Zünd tafels. “Bij
bedrijven die voor het eerst investeren in een
snijtafel komen vragen naar voren over het op
elkaar afstemmen van printer en tafel. Met een
printer in de showroom kun je daar beter op
inspelen. We kunnen het complete proces
laten zien van ontwerp, de print voorbereiding,
het printen en het afwerken tot aan het gereed
product. Dat is vooral van belang als het gaat
om complexere opdrachten, zoals bij het
maken displays.”
De door Spandex ter beschikking gestelde
swissQprint Oryx 3 heeft, net als de Zünd
snijtafels, Zwitserse roots. De oprichters van
swissQprint waren eerder in dienst van Zünd
en bouwden destijds een van de eerste
geslaagde uv printers in de markt. Het besluit
van Zünd om zich te concentreren op de
ontwikkeling en levering van snijtafels leidde tot
de oprichting van swissQprint, dat sindsdien
zelfstandig opereert en een eigen publiek aan
zich wist te binden. Wat beide ondernemingen

36

gemeen hebben is de aandacht voor details bij
het bouwen van hun systemen, wat resulteert
in systemen die hun waarde lang behouden. In
de Benelux wordt swissQprint verdeeld door
Spandex.
Breder in de maakindustrie
Bij mijn bezoek aan het democentrum doorloop ik met Stephan Jacobs de ontwikkelingen
bij Zünd. De vraag naar de tafels van Zünd blijft
onverminderd groot, meldt hij. De vraag is in de

Vilt laat zich goed verwerken op de S3 snijtafel. Je
kunt er tassen van maken zoals hier, maar ook het
interieur van een luxe verpakking ermee bekleden.

Stapel inleg verhoogt de productiviteit en minimaliseert de inspanningen voor operators.

afgelopen jaren wel verschoven. Dat is een
ontwikkeling die zich voordoet in alle markten
waar Zünd aanwezig is. Met 9 dochterbedrijven, waaronder Zünd Benelux, en met meer
dan 60 distributiepartners is Zünd ook op
steeds meer plaatsen in de wereld aanwezig.
Waar eerder het aandeel van grafisch (inclusief
sign) bijna 80 procent van de afzet uitmaakte is
dat nu circa 52 procent door verbreding van de
vraag. Er melden zich steeds meer bedrijven uit
allerhande geledingen van de maakindustrie;
van RollsRoyce tot aan vliegtuigbouwer Airbus,
maar ook een vloerenfabrikant zoals Forbo of
kledingfabrikant Hugo Boss. Wat al die
gebruikers met elkaar gemeen hebben is de

behoefte aan maatwerk bij het bewerken van
materialen. Of het nu gaat om het uitsnijden
van textiel, het snijden van lichtgewicht
composite panelen voor vliegtuigcabines, of
het uit carbon snijden van onderdelen, het kan
allemaal met behulp van de verschillende tools
die Zünd aanbiedt op haar snijsystemen.
“Daar liggen niet alleen kansen voor Zünd,
maar ook voor de huidige gebruikers van onze
snijtafels”, weet Jacobs. Een deel van de hier
genoemde partijen schakelt in voorkomende
gevallen liefst onderaannemers in. Volgens
Jacobs heeft het bedrijf in het verleden vaker
met succes vraag en aanbod aan elkaar weten
te koppelen.
“Een aantal bedrijven uit de signmarkt, die
hebben geïnvesteerd in één van onze tafels,
begeeft zich inmiddels op de markt voor luxe
custom made verpakkingen en/of luxe
winkeldisplays, of meubels uit karton- of
kunststofplaten”, zegt Jacobs. “Zowel dozen
als het interieur van de dozen worden op maat
gemaakt. We zien ook dat vanuit andere
industrieën er vraag is naar de combi van
maatwerk bij het bedrukken en afwerken van
materialen.
Om aan de steeds bredere vraag te voldoen
ontwikkelen we bij Zünd steeds weer nieuwe
opties voor het gebruik van onze tafel. We
hebben onze tafels succesvol gecombineerd
met robots die het opladen of het uithalen van
materialen voor hun rekening nemen.”
S3 of G3
“In de showroom hebben we verschillende S3
tafels opgesteld naast G3 tafels”, licht Jacobs
verder toe. “Ook binnen het kleinere formaat
van die tafels kun je vrijwel elk gereedschap en
elke toepassing realiseren. Een tafel met

Four Pees en Caldera 13
Four Pees is aangesteld als verdeler van de
Caldera RIP software om dealers te ondersteunen. FourPees, een software distributiebedrijf, voerde al een groot aantal softwareproducten waarmee je de technische
workflow automatiseert. Tom Piere van Four
Pees geeft een korte uitleg. Zijn stelling is dat
in veel bedrijven de machines onder hun
capaciteit werken en dat er nog steeds veel
onnodig repetitief werk wordt gedaan door
dtp’ers en operators. Four Pees legt zich
naast haar taak als distributeur van software
niet voor niets steeds meer toe op het
ondersteunen van dealers en eindgebruikers
door consultancy op het gebied van
workflow automatisering.
Hij heeft voor de bezoekers een aantal feiten
paraat over de recent uitgebrachte versie 13
van Caldera die we hierbij samenvatten.
Caldera onderneemt stappen om de user
interface te stroomlijnen. Om de bestaande
gebruikers niet op het verkeerde been te
zetten gebeurt dat in stappen en krijgt elke
volgende versie nieuwe elementen mee, zo
ook versie 13. Caldera leverde al een heel
snelle RIP. Door gebruik van de grafische
kaart in de computer is het RIP-proces nog
versneld. Afhankelijk van de grafische kaart
levert dit 40 tot 50 procent tijdwinst op.
Caldera heeft ook nieuwe elementen

inlegautomaat en verlengde uitleg maak het
mogelijk luxe kartonnen verpakkingen automatisch te rillen en te snijden. Voor de verwerking
van golf- en honingraatkarton hebben we dan
weer verschillende opties gebaseerd op de G3

swissQprint
De met led uv curing uitgeruste swissQprint Oryx 3 in de showroom is
uitgerust met haar nieuwste inkt. Deze
door Sun Chemical geleverde inkt hecht
goed op zowel harde als flexibele
materialen en is op dit punt nog veelzijdiger dan de voorgaande serie. De
verbeterde hechting is ook bij het
afwerken een voordeel. Het reduceert de
kans op chipjes op het snijvlak bij lastige
materialen zoals sommige merken
schuimplaat. Met het oog op industriële
toepassingen biedt swissQprint samen
met Sun Chemical speciale inkten. Inkten
die optimaal bestand zijn tegen verkleuren en slijtage. Reden waarom je hun
printers vindt bij bijvoorbeeld toeleveranciers in de automotive industrie en
soortgelijke toepassingen.

toegevoegd om het tilling proces te
vereenvoudigen als er verschillende
materialen worden gebruikt binnen de tile.
De volgorde van verwerken wordt meegenomen bij het indelen. De nesting functie om
onregelmatige vormen te nesten op plaat of
rol is in versie 13 efficiënter geworden.
Voortaan kunnen geripte bestanden worden
opgeslagen in een externe database. Een
optie waarmee het tegemoet komt aan de
gewoonte van veel printoperators om
geripte bestanden te bewaren voor herhaalopdrachten en daarmee de RIP onnodig
vertragen. De als extra verkrijgbare inktperformer, gebaseerd op Alwan technologie is
vernieuwd. Versie 3 maakt besparingen tot
30 procent van het inktverbruik mogelijk.
Een functie die zijn waarde bewijst voor printers die vele uren per dag worden gebruikt.

Tom Piere geeft uitleg over de Caldera 13.

of G4 tafels als basis. Ze kunnen worden
uitgerust met een verlenging en met stackers
die tot een hoogte van 1,5 meter afnemen en
stapelen. Ook de combinatie inleg stacker
uitleg robot, of juist andersom komt voor. Je
kunt starten met een G3 tafel en elke keer als
de productie groeit het systeem uitbreiden of
inwisselen. Doordat de investering in onze
tafels langere tijd zijn waarde behoudt kunnen
we bij uitbreiding van de capaciteit vaak een
goed inruilvoorstel doen.”
Jacob heeft nog nieuws. Na deze inloopdag
wordt er weer verbouwd in Eersel. Er wordt
plaats gemaakt voor 2 lasersystemen van
Eurolaser. Jacobs zie verschillende mogelijkheden voor de inzet van lasers. In de signmarkt
ligt het op hoge snelheid snijden van polyesterdoek voor de hand. Eurolaser bouwt niet alleen
lasersystemen, het bedrijf levert custom made
oplossingen en is daarmee ook een goede
partner voor industrie 4.0 toepassingen. •

Robots kunnen zowel bij het inleggen als uitnemen van materiaal worden ingezet.
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Grafityp bestickert opnieuw F16’s

Grafityp ziet omzet groeien
Als ik in Houthalen begin oktober spreek met
de huidige CEO van Grafityp, Philip Lewandowski, kan hij melden dat de omzet van
Grafityp zich dit jaar tot nu positief ontwikkelt. Er zit voldoende aan orders in de pijplijn
om te verwachten dat dit ook voor de
resterende maanden geldt. Er is sprake van
plussen en minnen in specifieke producten.
De plussen overheersen echter.
Het aanbod aan gegoten printfolies groeit.
Nieuw is de GT38SL film die zich onderscheidt van het bestaande aanbod door de
vrijwel afwezige aanvangshechting. Hierdoor
laat de folie zich nog gemakkelijker positioneren dan de eerder uitgebrachte AE38C. De
GT38SL kan met het bestaande laminaat
worden afgewerkt. De afnemers krijgen
hiermee een extra keuze.
Tot de producten die aan de groei bijdragen
dit jaar horen zeker de GEF PVC vrije films.
De groeiende aandacht voor de milieuaspecten van het gebruik van folie zorgt ervoor dat
deze folies aan populariteit winnen.Dat gaat

Missie
geslaagd
Tekst Herman Hartman

De Belgische luchtmacht herdacht dit jaar
dat 75 jaar geleden D-day plaatsvond op
de stranden van Normandie. Destijds was
daar een van uit England opererend
squadron met door Belgische piloten
bestuurde Spitfires bij betrokken. In de
aanloop naar de officiële herdenking werd
Grafityp gevraagd een bijdrage leveren in
het decoreren van twee F16’s en een
SpitFire. SignPro kreeg meer te horen over
de achtergrond van deze actie bij Grafityp
in Houthallen en op de luchtmachtbasis te
Kleine-Brogel waar één van de bestickerde F16 gestationeerd is.
Het is niet de eerste keer dat Grafityp door de
Belgische luchtmacht gevraagd werd om een
bijdrage, maar het voelde volgens Herman
Bosman wel speciaal: “75 jaar is niet zo ver
weg als het gaat om zo’n belangrijk moment in
de geschiedenis en bovendien één die ons allemaal aangaat. De tweede wereldoorlog loopt
als een rode draad door het leven van onze
voorouders. Mijn vader heeft het nodige
meegemaakt en daarover verteld.” Het
gedenken van D-day was reden om al snel ja
te zeggen op de aanvraag die eind vorig jaar
binnenkwam.
Op de vliegbasis leren we dat er het nodige bij
komt kijken als je vliegtuigen zoals de F16 van
stickers wilt voorzien. De squadron comman-
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dant van het 349e Squadron, dat een van de
twee F16 leverde, legt uit dat het inzetten van
de F16 voor deze herdenking vroeg om een
strakke planning waarbij er werd omgezien
naar twee F16’s die in de periode vóór mei dit
jaar net groot onderhoud zouden krijgen.
Hierdoor zouden ze optimaal inzetbaar zijn
gedurende de periode dat er verschillende
vluchten op het programma stonden die
verbonden waren met de herdenking (dat groot
onderhoud vindt plaats naar 300 uur vliegen
waarna het vliegtuig grotendeels wordt
gedemonteerd om elk onderdeel afzonderlijk te
kunnen controleren).
Er was voorzien in het feit dat de vliegtuigen
behoorlijk wat uren in de lucht zouden zijn. Op
D-day werden ze ingezet in een fly by boven
Brussel, samen met een Spitfire die ook in de
kleuren van destijds was uitgedost en voor de
gelegenheid de registraties meekreeg van één
van de Spitfires van het Belgische squadron die
destijds boven Normandië in actie kwam. Deze
combinatie vloog ook een aantal vliegshows af.
De F16’s werden daarnaast ook in Navo
verband ingezet en vlogen de gebruikelijke
oefenvluchten.
De bestickering is in nauw overleg met de
paintshopafdeling van de luchtmacht uitgevoerd. Zij namen ook het schilderen van de
speciale zwart/witte striping voor hun rekening.
Die striping was op D-day ook op de geallieerde vliegtuigen te vinden en moest destijds

op voor zowel de snijfolies als de printfolies
en laminaten. Lewandowski: “We merken
dat de afnemers beter begrijpen hoe en
waar ze de GEF folies kunnen inzetten.
Aanvankelijk werden er soms onrealistische
eisen gesteld aan de levensduur van de
folies wat niet pastte bij het daadwerkelijke
toepasbaarheid. Eisen waar je overigens
ook met een monomeer of polymeerfilm
nauwelijks aan kunt voldoen terwijl GEF wel
de ‘groene’ vervanging is voor dit type
films.”
Grafityp ziet wel dat het aandeel dat
traditionele snijfolies hebben in de omzet
terugloopt. Een van de uitdagingen die
Lewandowski ziet voor de komende jaren is
het voorraadbeheer van de snijfolie series.
Bij de gegoten carwrapfolies is er juist
sprake van een toenemende vraag. De hier
gehanteerde kleuren zijn echter deels
trendgevoelig en een trendbreuk laat zich nu
eenmaal lastig voorspellen, zodat ook hier
het voorraadbeheer uitdagingen kent.

Alleen van dichtbij zie je de seal die voorkomt dat de
folie aan de voorkant losraakt. De print ziet er ook na
maanden intensief vliegen nog goed uit.

voorkomen dat ze door de troepen op het
strand voor vijandelijke vliegtuigen werden
aangezien. Grafityp monteerde vervolgens de
folie op de staart. De keuze voor Grafityp als
leverancier van de folie was niet zonder reden.
Bij een voorgaande gelegenheid waren met de
folie van Grafityp goede ervaringen opgedaan.
Eerder was er voor zo’n speciale gelegenheid
folie van een ander merk ingezet, maar die
bleek minder goed bestand tegen de zware
condities (hoge vliegsnelheden en koude).
Grafityp had ook een aandeel in het decoreren
van de historische Spitfire. Hier waren het juist
de zwart/wit strepen die met folie op het
vliegtuig werden aangebracht.
Als folie op de F16’s is de gegoten Grafiprint
S38P ingezet, gelamineerd met de glanzende
versie van LAMx40. Aan de voorzijde van de
staart is over de folie een seal aangebracht.
Als we een F16 begin oktober inspecteren,
nadat er al heel wat uren mee is gevlogen, valt
op dat de prints er nog vrijwel onberispelijk
uitzien. Om een luchtmachttermen te blijven:
een geslaagde missie! •

De verse verflaag is eerst uitgehard voordat de folie werd aangebracht.

De eigenaar van deze Spitfire wilde vooraf zeker weten dat de laklaag op de vleugels niet zou worden aangetast en dat
na afloop de folie moeiteloos kon worden verwijderd. Dit werd door Grafityp moeiteloos ingevuld.
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Zeno Signmakers, Wilrijk, België

deze inrichting de prijs van ‘Office Space of the
year 2019’ uitgereikt door de CBRE. Een
vastgoedorganisatie met wereldwijde vertakking en member of Forbes.
“Uiteraard zijn wij meer dan trots dat wij mochten
meewerken aan dit project”, zegt Stalpaert.

Signage, wayfinding
en office-branding,
met een twist.
Tekst Stan Lemmens

Antwerpen is sinds kort twee iconische
gebouwen rijker. Er is het havenhuis op
‘het Eilandje’, een ontwerp van het
vermaarde architectenbureau Zaha Hadid
Architects. En er is ook het gloednieuwe
Provinciegebouw, een ontwerp van Xaveer
De Geyter (XDGA architecten). Beide
gebouwen zijn architecturale parels,
nieuwe ‘landmarks’ in de stad.
Maar ook binnen die gebouwen zijn er
pareltjes te zien. De signage en wegbewijzering is er niet alleen functioneel. Ze is
ook mooi, efficiënt naar gebruikers en qua
materialen volledig conform met de visie
en richtlijnen van de architectenbureau’s.

Havenhuis Eilandje Antwerpen – een realisatie van Zaha Hadid Architects – interieur signalisatie door Zeno Signmakers.
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Voor de uitwerking van de signalisatie en
wayfinding in het Provinciehuis werkte Zeno
Signmakers samen met strategisch ontwerpbureau Silo (NL). Het project omvatte een
openbare aanbesteding (in België worden deze
meestal door ‘de overheid’ uitgeschreven en
kan je meedingen naar de laagste prijs of de
hoogste waarde voor de prijs (value for money)
van de aanbieding. Dit vaak binnen een
bepaalde tijdsperiode. De eisen zijn beschreven in een bestek of een Programma Van Eisen
en dienen nauwgezet opgevolgd te worden,
red.) De aanbesteding van het Provinciehuis
was behoorlijk complex. Het dossier dat Silo
opmaakte was sterk, duidelijk en goed
gefundeerd. Zeno Signmakers haalde het
project binnen. Carlo Stalpaert, zaakvoerder
Zeno: “We waren uiteraard fier dat we aan zo’n
mooi project mochten meewerken. Er waren
zeer kritische vragen omtrent de grafische
uitwerking, het gebruik van materialen en de
bevestiging ervan. Ons voorstel voldeed meer
dan conform aan de gevraagde kwaliteitsnormen.
Bij zo een aanbesteding werk je als signmaker
bijna altijd een projectvoorstel uit op basis van
een technisch bouwplan. Het gebouw staat er
dan nog niet. Pas als het gebouw er staat kan
je ter plaatse gaan kijken. Pas dan krijg je een

Signalisatie Provinciehuis Antwerpen, uitgewerkt in
metalen letters per verdieping.

Detailfoto uitwerking wayfinding in diverse materialen,
verschillende diktes en afwerkingsopties.

werkelijk beeld. Soms moet je dan materialen,
dimensies of bevestigingsopties aanpassen of
wijzigen. Ik ben industrieel ontwerper van
opleiding. Ik ken de meeste materialen
waarmee ik werk, dat laat me toe om heel snel
en flexibel de nodige aanpassingen uit te
voeren, of alternatieven aan te bieden, tijdens
de realisatie. Dat is de drijfveer om met jullie
samen te werken, zeggen onze klanten.”
Wie
Zeno Signmakers, Wilrijk bestaat al 20 jaar.
Carlo Stalpaert startte als vertegenwoordiger
veiligheidssignalisatie bij Neorec in Aartselaar.
Hij verkocht daar een groot project en coördineerde dit van A tot Z. Een fijne ervaring. Klant
tevreden, baas tevreden. Stalpaert daarentegen niet tevreden, er ontbrak nog iets. “Ik wou
niet alleen aan de commerciële kant van een
project staan. Met mijn ervaring als industrieel
ontwerper kan ik ook een totaalconcept
uitwerken, zowel qua design, vorm, materiaalkeuze, installatie en afwerking.” In 1999 startte
hij ZENO op: Focus op ‘Wayfinding’ en ‘Safety
Signage’. Nog steeds ongeveer de helft van
hun werk en uitvoeringen. De andere helft ligt
voornamelijk in projectuitwerking en ‘branding’

Signalisatie bezoekerslift, op basis van aanbesteding
en richtlijnen Silo (NL).

van kantoorruimtes. “We richten ons hiervoor
voornamelijk op de regio Brussel”, zegt
Stalpaert. “Nieuwe of bestaande wereldwijde
brands of bedrijven willen een ‘total brand
experience’ ervaren en uitstralen. Zowel naar
hun medewerkers als naar hun klanten en
partners. Die totaal-ervaring stopt niet bij het
design of integreren van een logo. Deze
bedrijven willen hun merk laten aanvoelen,
laten zien, waarderen en willen hun merk
uitstralen. En dat niet alleen via traditionele
vlaggen of banners. Zij vragen een totaalbeleving, vaak in lijn met de architectuur, het
gebouw, het totale interieur. Die totaalbeleving
moet kloppen, ze moet juist zijn: qua kleur,
vorm, identiteit, stijl, materiaal, duurzaamheid,
uitstraling en kost. Als industrieel ontwerper
denk ik dan verder en leg soms het initiële
dossier naast me neer. Soms dien ik een ander,
alternatief projectvoorstel in qua materialen,
realisatie en uitwerking.”
Realisaties
Zeno werkte recent aan de rebranding van de
headquarters van het koffiebedrijf Jacobs
Douwe Egberts (JDE) in het Buro & Design
Center te Brussel “Bij het uitwerken en
‘branded’ vormgeven van kantoorruimtes ben
ik altijd de klant”, legt Stalpaert uit. “Hoe wil hij
die ervaring beleven? Wat wil hij voelen, en
hoe.” In één van de kantoorruimtes werd een
muur met baksteenmotief volledig geprint en
op maat uitgewerkt. “We maakten dit ontwerp
voor de inrichting van een polyvalente ruimte.
Er zijn ‘virtuele ramen’ voorzien op een blinde
muur. Die ramen zijn eigenlijk LED lichtkasten.”
In de ruimte lijkt het alsof je een uitzicht hebt op
de binnenstad van Brussel. Niets is minder
waar.
Jacobs Douwe Egberts (JDE) ontving voor

afwerking muur polyvalent ruimte Jacobs Douwe
Egberts: print in baksteenmotief en ramen uitgewerkt
in LED lichtkasten

Tijdens het gesprek valt het me op dat de
woorden ‘ontwerp en design’ vaak voorkomen.
Is Zeno dan ook een ontwerpburo? Stalpaert
legt uit: “Bij de uitwerking van dit project vroeg
men ons ook om behangpapier op maat te
printen. We maakten een aanpassing aan het
bestaande logo van het merk ‘Koffie Zwarte
Kat’. Oorspronkelijk werd in het logo slechts de
helft van de kat gevisualiseerd. Ons design-team hervormde dit naar een volledige kat
en we projecteerden dat als logo in het
behangpapier voor de kantooromgeving daar.
Niet evident, wel mooi uitgewerkt. Brand-redesign.”

afwerking muurprint: aanpassing logo ‘koffie zwarte
kat’ voor behangpapier.
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“Het logo voor Jacqmotte koffie hebben we
geprint op echt packaging liner papier. Dit werd
nadien naadloos aan elkaar gemonteerd als
behang in een meetingruimte. We werkten
samen met de interieurarchitecten om de
interactie met 2D en 3D elementen te integreren als één brand, vorm en stijl. Een totale
brand experience. Tot in de kleinste details”,
aldus Stalpaert.
Voor Aliaxis, wereldwijd actief in de fabricatie
van plastiek buizen, maakten ze een wereldkaart uitgewerkt in aluminium met een LED
verlichting achtergrond. Finaal formaat 4 meter
breed en 1,50 meter hoog. Deze constructie
werd manueel opgebouwd en uitgewerkt in
functie van de onthaalruimte in het bedrijf. De
3D wereldkaart bestaat uit ongeveer 2800 plexi
buisjes met elk een diameter van 10 mm (1
cm). Het Zeno team monteerde elk onderdeel
ervan zelf, stuk voor stuk. Het monteren van
zo’n buisje vroeg minstens 1 minuut, Een
huzarenstukje. Nadien moest die volledig
gemonteerde 3D wereldkaart nog met een
verhuislift naar de 7e verdieping van het
gebouw gebracht worden via een raam. Méér
dan een huzarenstukje…

2D en 3D elementen als onderdeel totale brand experience.

de ruimte bijna vol. Men werkt een project uit.
Stalpaert is zaakvoerder, eigenaar en oprichter
van het bedrijf. 95%
van de uitwerkingen
– tot en met plaatsing
- doen ze zelf. Dat is
een bewuste keuze
naar flexibilteit en
kwaliteitscontrole.
“Een eigen team kan
je sturen. Je kan de
kwaliteit zelf meten en
volgen. Dat willen we
zo houden. Dat
appreciëren onze
klanten, daarvoor
komen ze terug. Ik zie
Zeno niet als een
digitaal print bedrijf.
Printen is maar een
3D Wereldkaart met 2800 plexi buisjes, manuele montage. Achtergrond LED
klein deel van onze
verlichting, uitgewerkt voor Aliaxis
activiteiten. Het
andere en belangrijkste onderdeel van onze diensten omvat
Het ZENO team
constructiewerk: monteren, gaten boren,
Carlo Stalpaert werkt met een team van 10
ophangen, bevestigen van materialen en
medewerkers. De helft in binnendienst, de
meedenken in een project. Samenwerken met
andere buiten. Zeno verhuisde augustus dit
architecten, interieurarchitecten en functionele
jaar naar een nieuwe locatie. De nuttige
vormgevers. Dat is onze core-business. Zonder
oppervlakte werd meer dan 3 maal groter ten
meer.”
opzichte van de vorige locatie. “Een aantal van
Het machinepark is beperkt, maar zeer
onze klanten, waarmee we al meer dan 15 jaar
functioneel: een ZUND G3-L2500 snijplotter,
samenwerken, Deloitte en Addeco, vraagt ons
een Canon Océ Arizona 1260 GT en een
regelmatig om signalisatie te maken met een
Mutoh 1638 inkjet printer. “Hiermee kunnen we
lengte van meer dan 30 meter lang of 5 meter
onze klanten perfect bedienen.
breed. Naadloos. Dan heb je ruimte nodig. Wij
Ik bekijk vandaag de optie tot investering in
verkiezen daarom een flexibele werkruimte.”
een lasercutter als volgende optie. De markt en
Inderdaad, Stalpaert geeft me een rondleiding,
klant zal dat bepalen.”
de ruimte is bijna leeg bij het begin van het
interview, op het einde van het interview staat
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Zeno, waarom?
Het feit dat klanten zo lang trouw blijven aan
hun leverancier, is voor Zeno de drijfveer. “We
werken al meer dan 20 jaar voor Deloitte”, zegt
Stalpaert. “We hebben voor hen al 2 keer een
rebranding uitgewerkt, met succes. Met
Addeco werken we al meer dan 15 jaar samen
en met Dela – een bedrijf dat zich richt op
uitvaartverzorging - al meer dan 10 jaar. Dat
vertrouwen moet je verdienen, elke dag
opnieuw. Dat zijn bakens, zij zien mij, en ik zie
hen. Daar ben ik trots op. Nieuwe en recente
projecten zoals het Havenhuis en het Provinciegebouw in Antwerpen tonen aan dat we het
qua technologie, vorm en structuur aankunnen.
Complexe en technische vragen horen daarbij,
wij lossen die graag op. Onze klanten zijn
zelden eindklanten. De samenwerking met interieurarchitecten en product designers zoals
KAN Design Antwerpen vormen een mooie
synergie. Wij spreken bijna dezelfde taal, dat
vereenvoudigt de communicatie. Als industrieel
ontwerper denk ik na hoe ik qua vorm en
structuur het beste resultaat kan verkrijgen,
pas daarna volgt voor mij de materiaal keuze.”
Uitdagingen?
Enerzijds webverkoop. Anderzijds kwaliteitsnormen, in vorm, materiaal en uitwerking
behouden en bestaande en nieuwe klanten
met die kwaliteitsnormen blijven bedienen.
Alleen dat al is een uitdaging. Elke dag,
opnieuw. •
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DVC Sign sterk voor de toekomst

Full speed ahead in
Amsterdam-Noord
Tekst Ton Rombout

Zeeman als DVC daarvoor een beetje gebonden aan hun eigen regio. De satellietpogingen
uit vroeger jaren stelden, met alle respect, toch
niet genoeg voor om een steekhoudende poot
in het mer à boire van opdrachten vanuit de
randstedelijke regio te krijgen. Daarvoor moet
je kennelijk toch nog steeds niet te ver weg
zitten en ter plaatse over een serieuze productieruimte beschikken.

Het nieuwe pand van DVC Sign ligt in Amsterdam-Noord, vlakbij het Noordzeekanaal.

Vlak na de zomermaanden was het zover:
de nieuwe vestiging DVC Sign in Amsterdam-Noord, van twee Noord-Nederlandse
bedrijven te weten Zeeman Reclamegroep
en Dokkumer Vlaggencentrale, maakt een
vliegende start. Tot nu toe was de aanwezigheid van deze bedrijven in de Amsterdamse regio, laten we zeggen de Randstad, slechts mondjesmaat.
Enkele jaren terug was er al een poging van
DVC om meer vlaggen te verkopen aan de
snelweg vanaf Utrecht naar Amsterdam. En
later vocht Sales Director Eric de Jong zich in
Amsterdam-Zuidoost een weg naar vlaggen-klanten in deze regio. Uiteindelijk verbreedde zich dat naar een breder assortiment in de
richting van sign en grootformaat print toen
Zeeman en DVC zich twee jaar terug verenigd
hadden in een samenwerkingsverband. Maar
toch moest er kennelijk meer gebeuren om dat
aandeel in het vele werk dat de Randstad regio
biedt intensief uit te breiden.
Vlaggen, sign en grootformaat print
Want dat is natuurlijk de synergie tussen deze
beide bedrijven: ze bijten elkaar nauwelijks

Zowel Eric de Jong als Robert-Jan Hageman zijn
verheugd over de grote belangstelling op de Open Dag.

Zelfs vanuit de andere zaal zijn bezoekers gefascineerd door de nieuwe Zünd D3 snijtafel.

vanwege hun eigen, kenmerkende productie.
Ze hadden en hebben beide al een sterke
positie en aanwezigheid in het noorden des
lands. Zeker de Zeeman Reclamegroep in de
kop van Noord-Holland, zeg maar van Den
Helder tot Alkmaar, met een veelzijdig produc-

Meerdere grote klanten tonen belangstelling voor het pakket dat DVC Sign aanbiedt.
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taanbod van klein formaat digitaal drukwerk en
zeefdruk, plus allerlei aanwezige werkzaamheden zoals fotografie, reclame, nieuws- en
huis-aan-huisbladen en fulfilment activiteiten.
Terwijl Dokkumer Vlaggen Centrale overal en
nergens, dat wil zeggen niet alleen in de
Randstad, maar ook in de rest van de wereld al
een grote, gevestigde naam had en heeft
vanwege de prachtige vlaggen die zij produceren in Dokkum, zowel in zeefdruk als in digitaal
druk.
Uitbreiding van de doelgroep
Maar voor beide bedrijven lag er toch in
potentie een flinke uitbreiding in het verschiet.
DVC kon het assortiment en dus het aanbod
flink verbreden door enkele jaren terug een
samenwerking met Zeeman aan te gaan.
Waarom? Omdat klanten die vlaggen bestellen
en daarover tevreden zijn, voor hun andere
uitingen op het brede gebied van sign en
grootformaat print ook een partner zoeken.
Daarvoor kon DVC de Zeeman Reclamegroep
prima gebruiken. Andersom maakte de
Zeeman Reclamegroep graag gebruik van de
naamsbekendheid van DVC, zeker als er
vlaggen moesten worden gefabriceerd.
Maar ondanks het Internet waren toch zowel

De managers van Flagmore en DVC schudden elkaar
de hand.

DVC vindt samenwerking in Finland
Laatste nieuws is dat Dokkumer Vlaggen
Centrale (DVC) ook een internationale
samenwerking aangaat met het Finse bedrijf
Flagmore, één van de grootste leveranciers
in Scandinavië voor het produceren van
vlag- en doekproducten. De bedoeling van
beide (familie)bedrijven is hun kennis te
bundelen om samen beste leverancier van
de wereld te worden. De focus van de
intensievere samenwerking in de vorm van
een partnerschap, ligt bij de (zeefdruk)
productie van vlaggen. Flagmore brengt de
productie van haar zeefdrukorders geleidelijk
onder bij DVC. In Finland gaat Flagmore door
met digitale print en de confectie van de
producten. Flagmore is een Fins bedrijf dat in
handen is van twee families. Het bedrijf heeft
één productielocatie en drie verkoopkantoren

Serieus sign- en grootformaatprintbedrijf
Als we eind september wederom de ferry
nemen vanaf het Centraal Station in Amsterdam op weg naar het NDSM-terrein en in tien
minuten naar de TT Melissaweg wandelen,
treffen we daar niet alleen een groot gebouw
aan, maar ook een met flink wat apparatuur
gevulde productieruimte annex kantoor.
Opvallend zijn de grote Zünd D3-snijtafel en de
swissQprint Nyala printer. Er zijn op deze open
dag veel mensen afgekomen, inderdaad ook
van bedrijven uit de Randstad, bedrijven die
belangstelling hebben voor dit soort activiteiten, producten en diensten en dan vaak op een
wat grotere schaal.
Grote en kleine klanten
We hadden al eerder gemeld dat het samenwerkingsverband van DVC en Zeeman
Reclamegroep de eerste grote klanten met
zeer veelzijdig werk op allerlei gebied – wayfinding, signmaterialen, borden, doeken e.d. al
hebben mogen ontvangen, hetgeen de
noodzaak van een snelle start in Amsterdam-Noord nog belangrijker maakte. Voorlopig
zijn circa 15 specialisten werkzaam in Amsterdam-Noord afkomstig van beide bedrijven,
terwijl ook vanuit de regio al medewerkers zijn
aangenomen.
Robert-Jan Hageman: “We zijn gestart met vier
montageteams en zeven werkvoorbereiders,

onder wie een bedrijfsleider en een voorman.
Belangrijk voor DVC is ook dat deze locatie
dichtbij Schiphol ligt, zodat ik makkelijker
klanten uit het buitenland kan ontvangen die
meteen zien dat we een veel uitgebreider scala
aan producten en diensten aanbieden dan
uitsluitend vlaggen.”
Jeroen Zeeman (samen met zijn broer Menno
vormt hij de directie van Zeeman Reclamegroep): “Dat aantal medewerkers gaan we
gestaag uitbreiden. We zijn overigens niet
alleen op grotere klanten gefocust, ook grote
en kleinere bedrijven die hun wagens of
wagenpark willen laten voorzien van reclame
en andere sign-opdrachten door ons willen
laten uitvoeren, zijn meer dan welkom. Met een
productieruimte van ruim 1000 m2 hier in
Amsterdam-Noord kunnen we dat prima aan.”
Open dag
De open dag eind september leverde een
gemêleerd scala aan kennissen en familieleden
én potentiële klanten op. De splinternieuwe,
volautomatische Zünd D3 grootformaat snijtafel
en de swissQprint Nyala grootformaat printer
trokken veel belangstelling, alsook de speciale
afdeling voor autobelettering en carwrapping.
We spreken onder meer bedrijfsleider Robbert
Blokker: “Die aandacht voor carwrapping
wordt alsmaar groter. Vooral in een stad als
Amsterdam, waar de ondernemersbusjes over
elkaar heen tuimelen, is een onderscheidende
boodschap inclusief webadres en telefoonnummer op je auto een must. Vaak blijkt dat er
dan nog veel meer in het vat zit: promotionele
stoelen, vlaggen, doeken, borden, van alles
wat.”
En oh ja: de naam van het nieuwe bedrijf is DVC
Sign, met als ondertitel ‘Making Brands Visible’. •

in Finland en Scandinavië. De meeste
commerciële textielproducten en vlaggen
worden gemaakt in Finland.
Henry Paasikivi, de nieuwe CEO van
Flagmore: “We waren al langer op zoek naar
een partner in de textiel- en vlaggenbranche. En we hebben de juiste gevonden:
DVC. Wij zien dit als een belangrijke stap
om elkaar te versterken als het neerkomt op
productie, verkoop, productontwikkeling en
innovatie. Zo realiseren wij een meer
concurrerende positie in de markt.”
Ook hier zien we dus een uitbreiding van het
aanbod van DVC richting sign, nu op
internationaal niveau. Hierdoor voorzien
DVC en Flagmore hun klanten van een
breder productportfolio, waarbij snellere
levertijden en verbetering van het bestelgemak het uitgangspunt zijn.
Jeroen Zeeman leidt samen met broer Menno de
Zeeman Reclamegroep.
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‘Signin' @Spieringhs
van alle markten thuis
Tekst Loet van Bergen

Voor het beletteren van trucks past ‘Signin' @Spieringhs veelal snijfolie van Avery toe.

Zoals zoveel signmakers begon Huub
Spieringhs 29 jaar geleden met zijn
signbedrijf Spieringhs Beletteringen vanuit
zijn slaapkamer. Met niet veel meer tot zijn
beschikking dan een computer en een
snijplotter. “Er waren toen nog geen
opleidingen en heb ik het vak vanuit de
praktijk geleerd”, vertelt hij onder het
genot van een lekker Brabants kopje
koffie. “Als eenmanszaak deed ik in die
tijd alles zelf, van ontwerp tot uitvoeren tot
facturering.”
“Oorspronkelijk was ik werkzaam in de
auto-industrie als verkoper. Via de autobedrijven kwam ik aanraking met autobelettering. Als
hobby ging ik in mijn vrije tijd de auto’s van de
klanten van deze autobedrijven beletteren.
Toen kreeg ik pas echt de smaak te pakken.”
Van alle markten thuis
Nu 29 jaar later heeft Spieringhs met veel
inspiratie, doorzettingsvermogen en creativiteit
zijn bedrijf uitgebouwd tot wat het nu is: een
betrokken team van werknemers bedenkt,
ontwerpt en realiseert passende oplossingen
voor elk reclamevraagstuk vanuit de goed
uitgeruste werkplaats in Esbeek. Van autobelettering tot reclamebord, van bewegwijzering
tot lichtreclame, van carwrapping tot contourmarkering, van narrowcasting tot mega-ledschermen, van interieurbouw tot exterieur. “Wij
doen in principe alles wat met signing te maken
heeft. Vandaar dat we in 2014 de naam

Een bestelbus voorzien van een fullcolour print.

Spieringhs Beletteringen gewijzigd hebben in
Signin' @Spieringhs dat veel meer de lading
dekt van onze brede activiteiten die we
momenteel doen.” Autobelettering en carwrappen, waarmee het bedrijf bekend is geworden,
is nog steeds een van hoofdactiviteiten. “We
hebben klanten uit heel Nederland waarbij we
grote projecten niet schuwen. Onlangs hebben
we voor een groot transportbedrijf 110
opleggers beletterd. We beschikken over een
eigen oplegger en trekker om de auto’s en
opleggers op te kunnen ophalen bij de klanten
waardoor we flexibel kunnen opereren.
Uiteraard in samenspraak met de klant. Daar
zijn we in de branche uniek in.”
Uitgebreide productiefaciliteiten
“Hoewel autobelettering een belangrijk deel van
onze omzet uitmaakt, profileren we ons als een
allround signbedrijf dat alles in eigen huis kan
vervaardigen. Hierdoor zijn we niet afhankelijk
van toeleveranciers.” Zo beschikt het bedrijf
o.a. over een CNC freesmachine, snijplotters,
grootformaat printers, een lasermachine om
kunststof te snijden en een eigen spuiterij en
zagerij. En voor de montage heeft Signin' @
Spieringhs twee eigen hoogwerkers, eigen
montagebussen en vrachtwagens. “Recent
hebben we een lasersnijmachine aangeschaft
die rvs, staal en aluminium kan snijden.
Hiermee willen we anticiperen op de ontwikkelingen in de markt.” Volgens Spieringhs is er
steeds meer vraag naar producten zoals zuilen,
gevelteksten, lichtreclame met een luxe

Volledig onverlichte aluminium doosletters die wit
gespoten zijn.

Voor LNG heeft ‘Signin' @Spieringhs de volledige
rebranding verzorgd zoals de omkasting van het
tankstation, voorzien van snijfolie.
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CYBORG CNC freesmachines
het bedrijf verantwoordelijk voor de planning en
werkvoorbereiding, zal te zijner tijd het stokje
overnemen van vader Huub. “Ons machinepark is momenteel helemaal up to date. Het
plan is om de markt proactief te blijven
benaderen met eigen ontwerpen en de
ontwikkeling van bijzondere producten
waarmee we ons in de markt willen onderscheiden.” Tot slot denken zowel vader als
zoon dat er genoeg kansen liggen in de
signbranche. •

De onmisbare schakel in uw bedrijf!

Voor park De Beekse Bergen werden de jeeps voorzien van een full colour geprinte carwrap in safaristijl.

Betrokken medewerkers
“Zonder mijn betrokken medewerkers zou ik dit
nooit bereikt hebben. Zij zijn het visitekaartje
van mijn bedrijf. Momenteel hebben we 12
medewerkers in dienst. Waarvan een aantal
vaste medewerkers in de montage en voor de
belettering van de auto’s. Verder een aantal
medewerkers in de werkplaats die verantwoordelijk zijn voor het bedienen van de snijplotters,
printers en laser- freesmachine. Op het kantoor
zit nog een ontwerper en verkoper. Mijn zoon
die overigens ook Huub heet doet de planning
en werkvoorbereiding. Daarnaast nog een
medewerkster voor de verkoopbinnendienst,
administratie en webshop. Zelf doe ik meestal
de verkoopbuitendienst. In principe hoor je mij
niet klagen over voldoende werk. Met z’n
twaalven kunnen we grote en kleine projecten
prima aan. Bij extra drukke periodes huren we
naast onze vaste medewerkers regelmatig
freelancers in voor montagewerkzaamheden,
wat overigens prima werkt.”
Klantenkring
“In de 29 jaar van ons bestaan, hebben we een
grote klantenkring opgebouwd zowel regionaal,
als landelijk en België. Veel klanten krijgen we
door mond tot mond reclame, maar ook door
onze activiteiten op social media waarmee we
hoog scoren in de zoekmachines. Daarnaast
hebben we een webshop die goed bezocht
wordt.” Het belangrijkste waarmee volgens
Spieringhs het bedrijf scoort is aandacht voor
de uitvoering en kwaliteit. “We besteden daar
veel zorg aan en betekent dat we zeker niet

gaan voor de laagste prijs. Kwaliteit heeft zijn
prijskaartje en daar zijn gelukkig steeds meer
klanten van doordrongen. Vandaar dat wat
betreft materialen we alleen maar werken met
kwaliteitsfolies van o.a. 3M en kunststoffen van
Vink. Daar zijn we al heel lang klant bij en zij
houden ons ook op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen. Een echte win-winsituatie.
Daardoor durven we ook garantie te geven op
onze producten. En mocht er iets zijn, dan
kunnen we altijd aankloppen bij onze leveranciers.”

Op maat gebouwde Cyborg routers zijn uitermate geschikt voor het frezen van verschillende materialen, zoals
kunststoﬀen, hout, composieten, aluminium, Alucobond, Dibond, MDF, plexi, ...
CE conform, made in Belgium
Volledige workﬂow van A - Z bij één leverancier (CAM so�ware, strategieën, freesgereedschappen,...)
Vele uitbreidingsmogelijkheden en op�es

since 1963

Voor het bedrijf Magnum Heating verzorgde ‘Signin'
@Spieringhs de rebranding met buiten een grote
opvallende, indirect verlichte doosletter.

ketele

ketele_nv

info@ketele.com

Ketele nv - I.Z. Blauwe Steen, Blauwesteenstraat 91, BE 2550 Kontich, België - +32 (0)3 454 20 89

Digitale Tampon druk
Print sneller
Print mooier

Toekomst
Spieringhs ziet de toekomst met vertrouwen
tegemoet. “Volgend jaar bereiken we een
nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van ons
bedrijf en vieren we het 30-jarig bestaan.” Ook
de opvolging lijkt verzekerd. Huub jr., binnen

Voorbeeld van een naadloos geprint Airtex
wandbehang.

n
e
t
n
i
V pr

U
l
e
e
ri
t
s
u
ind

Voor een oude bioscoop in Tilburg verzorgde ‘Signin'
@Spieringhs handmatig de wandschildering met
kwast, sjablonen en standaard muurverf.

Met de up to date freesmachine kan ‘Signin' @
Spieringhs alle materialen frezen zoals hier een
voorbeeld in hout.

De Compress iUV industriële printkop heeft 1440 nozzles die in
staat zijn om een minimale picoliter druppel van slechts 3,5Ng
af te leveren voor ultra ﬁjne dotplaatsing. Wanneer
geconﬁgureerd met maximaal 6 kleuren CMYK-Wit en Lak,
levert onze 1150 mm brede en 300 mm media-hoogte 1140
dpi eigen afdrukresoluties met een ongelooﬂijke snelheid en
een opmerkelijk kleurenscala.
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Benieuwd naar de mogelijkheden van een Cyborg in uw bedrijf? Wij helpen u graag verder!

Extra Large

ALLES

DE

uitstraling. “We zeggen dan ook niet gauw nee
tegen een opdracht, hoe moeilijk die ook is.
Voor ons is elke opdracht een uitdaging.
Onlangs hebben we nog een ouderwetse
muurschildering op een muur van een oude
bioscoop in Tilburg geschilderd. Niets is ons
teveel.”

PRINTER

PRAKTISCH, BETAALBAAR EN MAKKELIJK TE BEDIENEN De meest compacte UV printer
die bestaat PRINT OP ALLES TOT 50 MM DIKTE, Decoratie, merken en personalisatie

technology

print met Watergebaseerd,
Solvent of UV inkten

wwW.gel4u.nl | Kruitmolen 40 | 1601 MC | Enkhuizen |Tel. : 085 0021313 | info@gel4u.nl

Herstel neon kunstwerk in zicht

Puzzelen met
De Rebus
Tekst Herman Hartman
Ann de Vries (l), Corrie Besems en Anke Klein hebben het sign ontstoken.

Half september werd in het stadskantoor
Utrecht het eerste onderdeel in werking
gesteld van ‘de Rebus’, een neon kunstwerk dat jarenlang te zien was in de
binnenstad van Utrecht. Dankzij het
initiatief van oplettende wijkbewoners
werd in 2017 voorkomen dat bij de sloop
van het gebouw waarop het kunstwerk
was aangebracht de neon zou verdwijnen.
Neon lichttechniek werd niet alleen toegepast
voor reclame, ook kunstenaars gebruiken tot
op de dag van vandaag neon. Dat was ook het
geval in 1991 toen kunstenaar Korrie Besems
in opdracht van Centraal Museum Utrecht een
rebus ontwierp die in neon werd uitgevoerd en
vervolgens jaren achtereen te zien was in
Utrecht in de Lange Nieuwstraat op het
‘Woudagebouw’. Dit gebouw beschikte over
een muur die lang genoeg was om het
kunstwerk te plaatsen. De rebus heeft niet al
die tijd gebrand. Na verloop van tijd maakten
buurtbewoners bezwaar en kwam er een knop
waarmee de bewoners het neonlicht konden
doven.
Goethe
Wie de rebus oplost leest ‘Daar waar je niet
bent, is het geluk’. Deze tekst ontleende Corrie
Bezems aan Goethe. Eigenlijk heeft het
kunstwerk geen naam, maar bij Utrechters is
‘De Rebus’ een begrip. Het was een van de
eerste grote kunstwerken van deze destijds
beginnende kunstenaar, die meer neon
kunstwerken op haar naam heeft. De Rebus
maakte deel uit van een buitenexpositie van 25
kunstwerken die over de stad waren verspreid.
In 1991 was deze tentoonstelling bedoeld om
een half jaar in de stad te hangen. Dat in
aanmerking genomen, is het opmerkelijk dat
het kunstwerk er in 2017 nog hing op de
oorspronkelijke locatie.
Het gebouw waaraan het kunstwerk bevestigd
was zou aanvankelijk geheel worden gesloopt
en kreeg vervolgens in 2017 een nieuwe
bestemming waarbij er woningen zouden
verrijzen. Hiervoor was een grote ingreep noodzakelijk en de ‘rebusmuur’ zou daarbij verdwij-
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Geluk ontstoken in het stadskantoor.

Wethouder Anke Klein spreekt de genodigden toe bij de opening van de tentoonstelling.

nen. Dankzij initiatiefrijke buurtbewoners uit het
museumkwartier werd een projectgroep
opgericht voor behoud van het kunstwerk
onder de naam Project REBUS. Het was Ann
de Vries, zelf werkzaam in de culturele sector,
die contact zocht met gemeente en kunstenaar
toen zij de voorbereidende sloopwerkzaamheden zag. Uit dit initiatief kwam vervolgens
Project REBUS voort.
Herstellen
De eerste stap in 2017 was het demonteren
van het glas en de hoogspanning, waarna alle
onderdelen in kratten werd opgeslagen en

ondergebracht de loods van een transportbedrijf. Toen het kunstwerk in onderdelen werd
gedemonteerd bevond het zich al in behoorlijke
slechte staat. Restauratie zou nodig zijn om het
neonlicht opnieuw te kunnen ontsteken. En er
zou een nieuwe plek moeten worden gevonden
waar het kunstwerk in zijn oorspronkelijke vorm
kon worden opgehangen, wat gezien de
omvang van het 24 meter brede kunstwerk een
uitdaging op zich is. De projectgroep ging op
zoek naar sponsors om het kunstwerk te
herstellen en ging in overleg met de gemeente
Utrecht over een mogelijkheid het volledige
kunstwerk opnieuw buiten tentoon te stellen.

Tijdens de zoektocht naar mogelijkheden om
het kunstwerk opnieuw te laten branden kwam
de projectgroep bij SigningNL in Houten
Utrecht. Dit lichtreclamebedrijf van Adriaan en
Jordi Versluis maakt als een van de weinige
lichtreclamebedrijven volop werk van neon.
Deze specialisatie, naast het leveren van led
reclames en andere vormen van reclame, staat
de laatste jaren weer meer in de belangstelling.
Daarmee was het comité aan het goede adres
voor het herstel. Bij SigningNL krijgen ze
steeds vaker aanvragen op dit vlak, zowel voor
herstel als voor nieuw te maken neon. Het gaat
daarbij, net als net bij de Rebus vaak om kunst.
Terwijl het comité aan de slag ging om meer
sponsorgeld te verzamelen werden de kratten
dit jaar bij NL Signing opgeslagen en kon een
eerste inspectie plaatsvinden. Het goede
nieuws was dat het glas destijds van goede
kwaliteit was geweest en dat niets hergebruik
in de wegstond. Wel moest het glas opnieuw
worden afgevuld. Suspensie Neon van de Ven,
waar het glas destijds ook gemaakt was, werd
hiervoor ingeschakeld.
Het minder goede nieuws was dat er van de
stroominstallatie niets meer bruikbaar was. Die
moet worden vernieuwd om de neon veilig te
kunnen ontsteken. Om meer aandacht te
vragen voor het herstel en extra sponsors aan
te trekken is vervolgens besloten om alvast één
onderdeel van de rebus te herstellen.
Kunstsafari
Ook de gemeente Utrecht lijkt het plan nu te
omarmen. Zij stelde dit onderdeel van de rebus

Jordi (l) en Adriaan Versluis.

Bezoekers van het stadskantoor worden door middel van verschillende displays gestimuleerd om op safari te gaan.

op als deel van een expositie in het stadskantoor van Utrecht. Die tentoonstelling heeft als
titel ‘Op Kunstsafari door Utrecht’ waar
verborgen kunstschatten in zowel de openbare
als buitenruimte deel van uitmaken. De
tentoonstelling duurt nog tot maart 2020, tot
zolang zal het eerste deel van de rebus blijven
branden in het stadskantoor. Bij de opening op
18 september werd het neon ontstoken door
wethouder Anke Klein, die naast onder meer
Cultuur en Erfgoed, het stadsdeel binnenstad
onder zich heeft. Ze ontstak het neonobject
samen met kunstenaar Korrie Besems en Ann
de Vries. De wethouder prees het burgerinitiatief en zegde toe zich in te zetten voor het
vinden van een geschikte locatie, die wat de
mensen achter Project REBUS betreft, in de
binnenstad moet worden gevonden. Hoewel er
geen concrete toezegging kwam mochten we
wel begrijpen dat er al ideeën op tafel lagen.

Het zal zeker nog tijd in beslag nemen. Het
herstel van de
complete neoninstallatie is veel werk. Om
alle losse onderdelen
op de juiste positie
terug te monteren
heeft men alleen
schetsen van de
kunstenaar en foto’s
uit het verleden. Die
foto’s zijn echter vaak
Deze schets vormde ooit het vertrekpunt (beeld courtesy Centraal Museum, Utrecht).
vertekend omdat ze

Zo moet het straks weer worden (foto ter beschikking
gesteld door FotodienstGAU-collectie-Utrechts
Archief).

vanaf de straat werden genomen. Ee moet dus
gepuzzeld worden. Al bij het reconstrueren van
het eerste woord uit de rebus die nu in Utrecht
te zien is bleek dat bij het uitwerken van het
oorspronkelijke ontwerp de makers destijds de
schetsen niet altijd tot in detail hebben gevolgd
waardoor de onderlinge afstanden van de
afzonderlijke onderdelen niet lijken te kloppen.
In dat geval wordt in overleg met Korrie Besems
de beste positie bepaald, vertelt Jordi Versluis
desgevraagd. Het word dus geen één op één
reconstructie, ook al omdat er bij het opnieuw
opzetten van de installatie rekening wordt
gehouden met de huidige regelgeving. •
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ColorBase verder ontsloten

Color Concepts
groeit
Het hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel.
Tekst Herman Hartman

Marco Roos.

Inmiddels 16 jaar geleden startte Marco
Roos Color Concepts. Het bedrijf opereerde de afgelopen jaren in betrekkelijke
luwte als LFP specialist en leverancier van
mediaprofielen. Vanuit twee vestigingen in
Nederland en in de VS worden gerenommeerde printer- en mediafabrikanten
bediend bij hun streven gebruikers van
betrouwbare mediaprofielen te voorzien.
Inmiddels wordt aan de volgende stap
gewerkt waarbij het werkterrein wordt
uitgebreid. Reden voor een gesprek.
Roos startte Color Concepts aanvankelijk als
consultant en hielp gebruikers van LFP op weg
met het betrouwbaar weergeven van kleur op
hun printers en het reduceren van materiaalverspilling. Daar kwamen al snel trainingen bij, in
zowel de Benelux als daarbuiten. De internationale doorbraak kwam met de in eigen huis
ontwikkelde database voor mediaprofielen voor
rolmedia, ColorBase. Vanuit ColorBase zijn
media- en printerfabrikanten in staat accurate
mediaprofielen te leveren. De fabrikanten
betalen Color Concepts voor deze dienstverlening en plaatsen vervolgens een link op hun
eigen website waarmee de mediaprofielen
vanuit ColorBase worden doorgegeven aan de
gebruikers.
Barrière geslecht
Aanvankelijk stond het maken van ICC-kleurprofielen voor de verschillende media voorop.
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Met de toenemende mogelijkheden van RIP’s
en printers werden ICC-profielen op hun beurt
onderdeel van mediaprofielen, waarin een
aantal RIP- en printerinstellingen is opgeslagen,
waarmee gebruikers meteen over alle benodigde informatie beschikten voor het instellen van
de printers. Roos: “Toen ik startte met ColorBase zaten veel gebruikers van LFP apparatuur
volop in de ‘try and error’ fase. Dat gold ook
voor de producenten van printers en RIP
software. Welke media werken goed in mijn
printer en met welke instellingen bereik ik de
optimale kleur? Steeds kwam die vraag terug.
Het vormde destijds een barrière voor de
verdere uitrol van LFP printers in de signmarkt.
Met ColorBase doorbraken we die barrière. We
certificeerden de combinatie van inkt/printer
media en RIP en gaven bijhorende instellingen
aan in de vorm van een mediaprofiel met het
ingesloten kleurprofiel.”
Zekerheid
Feitelijk is dat kleurprofiel niet het belangrijkste.
Roos: “Dat ICC-profiel is in ons geval een
gemiddelde.” Doorslaggevend voor alle partijen
die met ColorBase in zee gingen voor het
maken van de mediaprofielen was dat signmakers en printbedrijven die een grootformaat
printer kochten de zekerheid hadden dat ze
voortaan direct aan het werk konden met hun
nieuwe grootformaat printer. Daarmee konden
de afnemers van die printers hun aandacht op
andere zaken richten.” Voordat een mediaprofiel in de database wordt opgenomen wordt
eerst uitvoerig getest of de combinatie van inkt
en substraat wel geschikt zijn voor elkaar.
Alleen dan wordt er een certificaat afgegeven.
Printen werd mede hierdoor de commodity die
het vandaag voor veel signmakers is. Je
hoefde niet langer alles van media, inkten en
printers af te weten om tot een goed printresultaat te komen.
In de loop van de tijd wisten meer dan 250
leveranciers van printmedia en RIP’s Color
Concepts te vinden met meer dan 3.000
materialen. Tot die bedrijven behoren grote

namen zoals Epson, HP, Roland en Mimaki.
Inmiddels kent ColorBase meer dan 90.000
gebruikers en dat aantal groeit maandelijks met
meer dan 1.000 gebruikers.
IT ontwikkelingen
De ontwikkeling die Color Concepts vervolgens
de afgelopen jaren doormaakte laat zich
eenvoudig omschrijven als de overgang van
een printlab met IT, naar een IT bedrijf met een
printlab. Roos: “In ColorBase slaan we informatie op van alle facetten van het printen van
printerinstellingen, de gebruikte inkt, instellingen van RIP’s tot aan mediasamenstelling. We
distribueren die informatie via verschillende
kanalen. In de kern zijn we daarmee een
databedrijf. Vrijwel 80 procent van ons werk
bestaat uit logistieke handelingen. We maken
de markt transparanter.”

Deel van het testlab.

Fotospectraal meten blijft belangrijk.

Verschijningsvorm
Bij ColorConcepts wordt nu gewerkt aan
ColorBase 3.0. Roos: “Er zijn uitdagingen waar
we in deze sector mee te maken hebben. Kleur
is op zich niet doorslaggevend. Het gaat om de
verschijningsvorm, ofwel ‘appearence’. Hoe
toont een kleur op het materiaal waarop je
drukt en wat draagt het materiaal daaraan bij.
Dezelfde kleur afgedrukt op vlaggendoek, op
folie, of plaatmateriaal komt voor ons oog
anders over. Ook als de spectrale data
uitwijzen dat de kleur identiek is. In ColorBase
leg we een aantal parameters vast om materialen beter te identificeren. Dat betekent dat we
de herkomst en samenstelling van de door ons
geteste materialen in detail beschrijven. In de
volgende fase gaan we de opgeslagen
parameters gebruiken om de appearence van
het drukresultaat beter te voorspellen. Die informatie kan worden benut om een betere
simulatie van het eindproduct op het beeldscherm te tonen waardoor klanten vooraf beter
worden geïnformeerd over het eindresultaat.”
Verbreden van het werkterrein
Er liggen ambitieuze plannen voor uitbreiding
van het werkveld. Reden waarom de afgelopen
maanden het personeelsbestand werd
uitgebreid. Inmiddels telt het bedrijf 26 personeelsleden en dat aantal groeit nog tot
december. Roos: “We hebben liefst 9 programmeurs in dienst waaronder hoog opgeleide
specialisten die zich onder andere met AI bezig
houden waarmee we de opgeslagen informatie
slimmer kunnen ontsluiten. Hiermee kun je
bijvoorbeeld zonder een praktijktest vaststellen
of een nieuw te ontwikkelen materiaal werkt
met een bestaande inkt, of andersom hoe
materialen op een nieuw te ontwikkelen inkt
reageren. In ons eigen lab werken we aan
zaken waarvan wij denken dat die straks
relevant zijn, ook als we daarvoor nog geen
opdrachtgever hebben. Tot nu faciliteren we de
communicatie van leveranciers van printers,
rip’s en materialen met hun klanten als hun
product klaar is voor release en versnellen
daarmee de uitrol in de markt.” In de toekomst
kan Color Concepts fabrikanten al voor de

introductie van hun product ondersteunen door
onderzoeksvragen te beantwoorden. Dat zal,
net als nu. op techniek gericht zijn. Voor
marktcijfers zijn er andere partijen zegt Roos
hierover.
Roos: “Schuiven we aan de ene kant op naar
de ondersteuning van productontwikkeling bij
producenten, tegelijkertijd kunnen we informatie zo ontsluiten dat software ontwikkelaars een
betere simulatie van het eindresultaat in druk
op het beeldscherm kunnen tonen. Hiermee
kunnen ontwerpers en hun opdrachtgevers
betere beslissingen nemen.”
Met de data uit ColorBase kan de carbon foot
print van een substraat in kaart worden
gebracht. Roos: “Hierdoor kunnen we de markt
informeren welke producten aan hun uitgangsdoelstellingen voldoen. In samenwerking met

Betekenis vastleggen en IoT
Voor het goed functioneren van ColorBase is het van doorslaggevend belang dat
vergelijkbare informatie op een identieke
manier wordt beschreven en opgeslagen
en dat parameters op dezelfde manier
benoemd worden. Wie handleidingen van
printers en RIP’s doorleest herkent het
probleem. Bedrijven die printers en RIP’s
van verschillende fabrikanten in gebruik
hebben weten daar alles van. Color
Concepts heeft de afgelopen jaren
semantische betekenis van woorden in
kaart gebracht. Color Concepts is nu
gevraagd door ISO om mee te schrijven
aan een toekomstige ISO standaard voor
datauitwisseling, gericht op het Internet
of things (IoT). Wie verschillende systemen in een productieflow onderbrengt,
zoals gebruikelijk bij de industry 4.0
aanpak, ondervindt dankzij verschil in
uitleg soms problemen. Denk bijvoorbeeld aan materiaaldikte. Geeft de
fabrikant die op voor het verlijmde
materiaal als eindproduct, of voor het
materiaal zoals dat met liner op de rol is
gewikkeld?

In ColorBase is veel kennis over zowel printgedrag als
materiaaleigenschappen opgeslagen.

de industrie maken we het onderwerp inzichtelijk. We zien nu al dat grote merken en meer in
het algemeen grote beursgenoteerde ondernemingen zelf op zoek gaan naar dit type
informatie. Het wordt gebruikt als onderdeel
van hun jaarlijkse verantwoording over hun
eigen carbon footprint.”
Certificering van plaatmaterialen
De certificering van materialen blijft deel van het
takenpakket. Afgelopen jaar werd die certificering uitgebreid met het testen van plaatmaterialen, in eerste instantie in opdracht van HP die
een lijst met gecertificeerde materialen voor
hun Latex R serie wilde opstellen. Inmiddels
hebben meer spelers zich gemeld. Drukken op
plaatmateriaal is één ding. Ook de afwerking
vergt aandacht. Recentelijk zijn met de
leverancier van snijtafels, Zünd, afspraken
gemaakt om door Color Concepts geteste
plaatmaterialen te testen op geschiktheid voor
gebruik van verschillende afwerkgereedschappen op de Zünd tafels en de reactie van de inkt
daarop. Wordt een plaat gecertificeerd voor
een specifieke inkt dan kunnen de daarbij
gebruikte parameters in het Zünd Cut Center
van de gebruiker worden geïmporteerd. De
informatie wordt zo ontsloten dat die ook op
het bedrijfsbureau bruikbaar is waar wordt
beslist om al of niet een specifiek materiaal in
te kopen. •
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Dutch Design
Week 2019
Tekst Herman Hartman

De Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven startte in 1998 als ééndaags evenement. Destijds stond het (grafisch)
ontwerp centraal. Dat werd al snel verbreed tot alle ontwerpdisciplines. Eén dag
werd een week en nu telt het evenement
maar liefst 9 dagen. Teveel voor deze twee
pagina’s. Daarom beperken we ons hier
tot enkele ‘snapshots’. Henk Rougoor ging
voor ons naar de Pennings Foundation
Gallery waar 3M folies presenteerde. Ikzelf
ging naar Veldhoven waar Plano International inhaakte op de DDW met een open
huis en keek ik rond op de centrale
presentatie van dit evenement op de
Eindhovense locatie Strijp S.

Waar tijdens de DDW in het verleden vooral de
directe verbinding tussen ontwerpen en
fabriceren centraal stond worden nu ook
maatschappelijk thema’s opgevoerd. Hoe
dingen gemaakt worden lijkt daardoor minder
relevant. Ook de innige relatie met gedrukte
informatie is losser geworden. De paradox is
dat het thematische karakter van de huidige
DDW vraagt om flink wat borden met foto’s en
teksten.
In het Klokgebouw op Strijp S werden uiteenlopende zaken getoond. Tussen verschillende
producten die dit jaar de erkenning kregen van
Goed Industrieel Ontwerp trof ik een door
Beem & van Haagen gemaakte haakse lichtbak

met Heineken reclame, naar een ontwerp van
Fabrique en VBAT. Probo en Montiflow zetten
de zaken op hun stand behoorlijk op zijn kop.
De deelname van bedrijven uit onze sector was
verder vooral praktisch van aard door het
leveren van de aankleding van het
evenement. •

Vacuümpersen en sublimatie
Plano International Equipment legt zich toe op
het vermarkten van vacuüm persen voor het
vacuümvormen van kunststoffen, al of niet in
combinatie met sublimatie. Het bedrijf levert in
samenwerking met Plano Plastics daarnaast
,voor sublimatie geschikte, plaatmaterialen.
Dit op de grens van Eindhoven gevestigde
bedrijf benutte de DDW om gedurende 5
dagen open huis te houden. Zo konden ook
ontwerpers en architecten kennismaken met
de onbegrensde mogelijkheden van vacuümvormen in combinatie met sublimatie.
We ontmoeten er sublimatiepionier van het
eerste uur Sandra Peek. Samen met de firma
Wischt brengt ze vacuümtafels op de markt
die worden afgestemd op verschillende
toepassingen bij het sublimeren of vacuüm-

vormen van kunststoffen. Er wordt gesublimeerd
op uiteenlopende materialen waaronder, naast
aluminum, acrylaat HPL, hout, tegels en glas. In
nauwe samenwerking met Plano Plastics is er
een eigen¬ productlijn aan aluminium platen
onder het label Uvinium.
Tijdens het open huis kregen de bezoekers
sterk uiteenlopende toepassingen voorgeschoteld waarbij vacuümvormen en sublimatie of
combinatie van beide wordt gebruikt. Daarbij
wordt met verschillende partners samengewerkt. Eén van de partners is Leeuwerik,
groothandel van constructief en decoratief
plaatmateriaal. Het bedrijf biedt een breed
assortiment aan fineerproducten die door Plano
International Equipment worden voorzien van
een sublimatie coating. Leeuwerik levert ook
Corian dat wordt toegepast in luxe keukens en

badkamers. In combinatie met sublimatie en
vacuümvormen kun je niet-alledaagse
effecten aanbrengen zoals een houtdecoratie op een wastafel of badkuip. Een project
dat in nauwe samenwerking met Solliance
(TNO) loopt is het vervormen van zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van
dakpannen die ook nog eens op kleur zijn
gebracht.
Peek: “Met Plano International Equipment
leggen we ons toe op het leveren van
grotere systemen. Veel van onze afnemers
werken met tafels van 2 x 3 meter. Met de
grote keuze in materialen ben je in staat om
te voorzien in de meest uiteenlopende
decoratieve toepassingen in het interieur en
in een aantal gevallen ook in buitentoepassingen.”

Sandra Peek toon hier een zonnepaneel van
Solliance.
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Uvinium aluminium platen.
DI-NOC folie.

3M
3M leverde haar eigen aandeel aan de
aankleding van de Pennings Foundation
Gallery. Onder de noemer 'Unlimited
Design-Dutch Edition’, presenteerde het Isola
Design District uit Milaan hier vooruitstrevende ontwerpers. Met nieuwe unieke versies
van DI-NOC glasfolie en FASARA Privacy
folie verzorgden medewerkers van Studio
Schoot -in opdracht van 3M- de inrichting
van de ruimte. Met deze aanpak wilde 3M
interieurontwerpers en architecten inspireren.

DI-NOC folie wordt door Philips gebruikt om haar
koffiezetapparaten verschillende uitstralingen te
geven.

Op pilaren voor de galerie wordt Illumina Silver
Folie aangebracht.

Ook hout kan worden voorzien van een coating en
vervolgens gesublimeerd.

Dichroic op de etalageramen.

Print speelt bij het uitwerken van de verschillende thema’s een
belangrijke rol.

Tijdloos design van lichtbak en gevelplaat.

Probo en Motiflow kozen een speelse
interpretatie.
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De HP Switch op de werkvloer.

Primeur voor Faber Exposize

HP Stitch S1000
positief ontvangen
Tekst Herman Hartman

Dennis Bouhof (l) en Branko Lubking (HP) feliciteren
Eric Verkerk met de aanwinst.

Voor Faber Exposize is textieldruk een
belangrijk onderdeel van haar business.
Het bedrijf meldde zich al snel als belangstellende voor de HP Stitch S1000 sublimatieprinter. Met de levering hiervan in
september jongstleden was Faber Exposize Eindhoven er dus snel bij. Managing
Director Eric Verkerk over de achtergrond
van deze keuze en de ervaringen tot nu.
Bij Faber Exposize is veel aandacht voor het
stroomlijnen van de productie. Afgelopen jaar
werd de productie in Amsterdam gestopt.
Verkerk: “De productie in Amsterdam overlapte
met Zoetermeer en is nu daar ondergebracht.”
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Het hoofdkantoor in Amsterdam is een van de
verkoopkantoren voor het bewerken van de
Beneluxmarkt. Deze locatie wordt daarnaast
ingezet voor logistieke dienstverlening en
opslag. Eindhoven is het centrum voor
rollendruk met zowel printers uitgerust met uv
inkt als dye sublimatie printers voor textieldruk.
In Zoetermeer wordt vooral op papier en karton
en kunststof plaatmaterialen gedrukt. Stiens,
waar de signactiviteiten zijn geconcentreerd,
heeft een eigen op de signmarkt aangepaste
productie met 1,6 en 3.2 meter brede latex
printers en flatbed, waar de andere vestigingen
vooral op grotere breedtes afdrukken.
Faber Exposize is in een aantal landen actief
met eigen productielocaties. Naast Nederland
zijn dat momenteel Engeland, Duitsland en
Polen, die elk over eigen digitale productiecapaciteit beschikken. In Thailand beschikt
FaberExposize over een eigen textielzeefdrukkerij die ook voor de Europese verkoop
produceert. Daarnaast beschikt men in
Thailand over ‘state of the art’ digitale productie, waarmee de snel groeiende Aziatisch markt
wordt bediend. Verkerk: “Alle vestigingen
kunnen worden ingezet om productie van
elkaar over te nemen. We gebruiken overal
Multipress als ERP/MIS pakket. Hierdoor is

voor ordermanagers in elke vestiging zichtbaar
of er capaciteit beschikbaar is in eigen land, of
op een van de andere locaties. Bij het drukken
op textiel kan worden gekozen voor productie
in Thailand of Polen als dat de kosten verlaagt
en de tijd het toelaat.”
Deze internationale aanwezigheid in de
belangrijkste markten binnen Europa vormen
een sterke USP voor FaberExposize: voor
grotere internationale accounts is het mogelijk
om in het land lokaal te produceren, dichtbij de
winkels/beurscomplexen of events. Voor de
Brexit zou dit wel eens dé oplossing kunnen
zijn om tijdsproblemen aan de grens te
voorkomen.
Voorspelbaarheid
Faber Exposize levert een compleet pakket aan
service en diensten aan onder meer retail,
standbouw en evenementorganisatoren. Print
is daarbij onderdeel van een totaalpakket,
inclusief logistiek en montage. De kwaliteitslat
ligt hoog en de productie vergt een strakke
planning.
Bij Faber Exposize werken verkopers en
ordermanagers op hun eigen locatie terwijl de
productie elders plaatsvindt. Er wordt veel
aandacht besteed aan de voorspelbaarheid
van de productie waarbij drukresultaten op de

verschillende locaties niet ver uiteen mogen
lopen. Dat opschrijven is eenvoudig. Hier
uitvoering aan geven kost de nodige inspanning. Het is precies de reden waarom Faber
Exposize direct geïnteresseerd was toen HP de
HP Stitch S1000 printers aankondigde.
Verkerk: “Je kunt printinstellingen en profielen
opslaan en delen, waarbij het systeem zelf
zorgt voor kalibratie waardoor de printer steeds
teruggaat naar het nulpunt waarvoor de
profilering gemaakt is. Dit maakt het eenvoudiger om een printopdracht over meerdere
printers te verdelen. Daarbij kan die tweede
printer ook op één van onze andere locaties
staan.”
Ervaringen
De nu in Eindhoven geplaatste HP Stitch
S1000 vervangt hier de productie van twee
Mimakiprinters die aan het einde zijn van hun
technische levensduur. Eindhoven beschikt
daarnaast over een Durst Rhotex 325. De HP
Stitch is, als ik op bezoek kom, 6 weken in
gebruik. Verkerk kan vertellen over de ervaring
tot nu en een eerste vergelijk maken tussen de
HP Stitch, de Durst Rhotex en de voorheen
ingezette Mimaki’s.
De HP Stitch wordt in Eindhoven zowel ingezet
voor drukken op transferpapier als voor direct
druk op textiel. De Stitch combineert kortere
insteltijden met minder materiaalverlies bij
rolwissels ten opzichte van de Rhotex. De
Rhotex is dan weer sneller en heeft een lagere
kostprijs bij bulkproductie. De HP Stitch kan op
zijn beurt zwaarder textieldoek verwerken dan
de Rhotex.
Bij transferdruk wordt 90 grams papier
gebruikt. Verkerk: “We kiezen hier bewust voor
90 grams papier. Zo weten we zeker dat bij
maximale inktbezetting met grote donkere
vlakken we zonder problemen kunnen draaien.
Het gebruik van 90 grams papier versnelt ook
de droging.” De printer staat standaard op 6
pass, wat een productie van 100 m² per uur
oplevert. Verkerk: “We weten dat snellere
printmodes mogelijk zijn. Kwaliteit en de
zekerheid dat de productie voldoet gaat voor
ons boven kwantiteit. We zetten de HP Stitch
vooral in voor hoogwaardige toepassingen
zoals het bedrukken van transfers voor
lichtbakdoek waarbij de hoge dekking van de
zwarte inkt ons helpt, of doek voor standbouw. Vaak toepassingen die van dichtbij
bekeken worden.”

De confectieafdeling.

Verkerk toont zich positief verrast over de inzetbaarheid. In de eerste weken bleek bovendien
dat de printer zuinig omspringt met de inkt.
Met een gemiddelde van 4 ml per m², ligt het
verbruik lager dan bij de Durst of de eerder
gebruikte Mimaki’s. De kostprijs ligt ook lager
dan bij de Mimaki’s.
Verkerk: “Elke nieuw printermodel is een ander
compromis tussen wat je wilt en wat er kan.
We zijn voorzichtig als het gaat om een nieuw
printermodel te introduceren in onze productie.
Onze ervaringen met de HP Stitch zijn echter
positief. De goede samenwerking tussen HP
en Nautasign heeft er bovendien voor gezorgd
dat enkele opstartproblemen in het begin vlot
zijn opgelost.”
Ook bij andere vestigingen van Faber Exposize
wordt inmiddels nagedacht over de investering
in een HP Stitch S1000, wat de stap om
printers op meerder locaties vanuit een
basisinstelling te beheren en printerinstellingen

Nautasign en textielsublimatie
Nautasign is dealer van de HP Stitch
S-serie in zowel Nederland als België en is
verantwoordelijk voor de levering van de
HP Stitch S1000 bij Faber Exposize.
Dennis Bouhof, Sales Manager Nautasign,
geeft een toelichting.
“Als Epson dealer hadden we ervaring met
de verkoop van Epson sublimatieprinters.
Enkele jaren terug stelden we vast dat de
vraag naar sublimatiedruk groeide. Het feit
dat HP ons twee jaar geleden informeerde
over hun plannen voor een eigen textielprinter was een duwtje in de rug van Nautasign
om een opvallendere rol te gaan spelen in
die markt. We zijn na de eerste aankondiging door HP met hen in gesprek gegaan
en hebben andere fabrikanten in onze
zoektocht betrokken. Dat heeft geresulteerd in een assortiment waar, naast Epson
en HP Stitch printers, de kalanders van
Klieverik deel van uitmaken. Van zowel
Beaver als Coldenhove komt het transferpapier. Voor soft signage toepassingen
hebben we verschillende soorten textiel op
voorraad. We zijn dicht bij onze core
business gebleven en distribueren rolmaterialen.
“We kunnen de HP Stich aansluiten op
RIP’s van verschillende merken. Heeft de

Met twee kalanders van Monti en Klieverik wordt de
productie van de textielprinters verwerkt.

te delen dichterbij brengt. Wat hen wellicht over
de streep trekt is dat er vanaf november een
bulkrol systeem voor rollen tot 1.200 kg als
extra leverbaar is. Dat maakt het mogelijk om
de printer‘s nachts een hele shift laten draaien.
•

de klant geen voorkeur dan adviseren we
PrintFactory. Dit bedrijf heeft, ook in Azië,
veel ervaring met sublimatie.”
In de afgelopen 2 jaar nam Nautasign
servicemedewerkers aan die ervaring
hadden met sublimatieprinten. Bouhof:
“Deel van onze aanpak is dat we klanten
terzijde willen staan en er zijn om problemen
op te lossen of, nog liever, te voorkomen.”
Bouhof ziet voor de HP Stitch S1000 veel
mogelijkheden. “We worden benaderd door
bedrijven die nu uv printers inzetten voor het
bedrukken van textiel. Die keuze werd in het
verleden gemaakt vanwege de hogere
dekking van zwart bij uv inkten. HP is er in
geslaagd om een sublimatie inkt te ontwikkelen die tenminste even zwart is als bij uv
inkten het geval is. De sublimatiedoeken
laten zich, in tegenstelling tot de met uv inkt
bedrukte doeken gemakkelijk opvouwen.
En de afdruk is vanaf dag één geurloos.
Ook qua kosten is het aanbod competitief.”
Voor de 1,6 meter brede HP S300 en S500
is er belangstelling van voornamelijk
bedrijven uit de aan de signmarkt aanpalende sectoren. Daar worden ze bijvoorbeeld
ingezet voor de productie van relatiegeschenken, fotoprints op aluminium of
indrukken op textiel.
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Etsen van roestvast staal, messing, brons en aluminium...

Zo gepiept!
Tekst Loet van Bergen

werk volledig uit handen en vermindert de
hoeveelheid ruimte, apparatuur en processen
die vereist zijn voor de traditionele etsmethoden. Hierdoor is het nu gemakkelijker dan ooit
om grote complexe ontwerpen in een paar
minuten diep te etsen.” Chemisch etsen is
volgens Van Enckevort de ideale oplossing
voor signaleringen binnen- en buitenshuis,
prijzen en awards, gedenkplaten, bewegwijzeringsborden, industriële labels en reclamezuilen, hotelborden, offshore- en olieschermen,
geschenken en nog veel meer. Hij denkt dat
sign- en graveerbedrijven zich hiermee kunnen
onderscheiden in de markt. “Het grote
voordeel van etsen is dat je op een betaalbare
manier mooiere producten kunt maken met
per saldo hogere verkoopprijzen.”

Met de Laser2Etch etsmachines kunnen platen in series worden geëtst.

Sinds kort is LaserUniek het exclusieve
verkooppunt van de Laser2Etch etsmachines in de Benelux en West-Duitsland die
het etsproces van plaatmateriaal zoals
roestvrij staal, nikkel, koper, brons,
messing praktisch automatisch uitvoert
met de compacte Laser2Etch etsmachine
(L2E).
In 2011 sprak de redactie van SignPro met Bas
van Enckevort bij de opening van zijn bedrijf
LaserUniek. Inmiddels 8 jaar later spreken we
hem opnieuw in zijn nieuwe showroom in Echt
voor een demonstratie van de L2E.
Etsen biedt nieuwe perspectieven
“Destijds was ik exclusief dealer van BRM
laser- en graveermachines”, vertelt Van
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Enckevort. “Inmiddels zijn we flink gegroeid,
verkopen we internationaal en hebben diverse
merken en modellen lasermachines in ons
programma waaronder Lotus Lasers uit
Engeland, Kern lasers uit de USA en daarnaast ook Roland laser, frees- en graveermachines. We richten ons vooral op het midden
en hoge segment in deze markt. Onlangs is
daar het exclusieve dealerschap van Laser2Etch etsmachines uit Engeland aan toegevoegd. Van oudsher is chemisch etsen een
meerfasenproces dat veel ruimte, kennis, tijd,
en apparatuur vergt, waardoor het voor
kleinere sign- en graveerbedrijven moeilijker is
om dit gebied te betreden. Natuurlijk kun je
met een lasergraveermachine een heel eind
komen, maar je bereikt nooit de diepte van
etsen. De nieuwe L2E etsmachine neemt dit

Drie stappen
“Het L2E-proces splitst het etsproces op in drie
zeer eenvoudige stappen door gebruik te
maken van bestaande CO2- of Fiberlasers”,
legt hij uit. “Het etsproces start met het
aanbrengen van L2E-etsresist, een thermisch
uitgehardende speciale lak die via een spuitpistool rechtstreeks op het plaatmateriaal wordt
aangebracht. Deze pasta wordt in een oven op
100 graden Celsius gedurende 15 minuten
uitgehard.” Vervolgens kan de foto, tekst of
logo gegraveerd worden op het plaatmateriaal
in de lasermachine. Aansluitend kan dan het
etsproces in de Laser2Etch machine beginnen,
die eerst op een temperatuur van 45 graden
wordt gebracht. Voor het etsen wordt gebruik
gemaakt van de chemische stof Ferric Chloride
(40% sterkte). De ijzerchloride wordt onder
hoge druk op het plaatmateriaal gespoten
terwijl de plaat via een conveyor door de
machine wordt gevoerd. De niet door de pasta
beschermde delen worden diep geëtst.
“IJzerchloride is de veruit de minst gevaarlijke
chemische stof die wordt gebruikt bij het etsen
van metaal”, licht Van Enckevort toe. “Het
produceert weinig gevaarlijke dampen, het is
bijna geurloos, het wordt niet door de huid
opgenomen en veroorzaakt geen brandwonden.” Tijdens het etsproces is de veiligheid
gegarandeerd. Zodra de klep van de machine
wordt geopend, stopt de machine automatisch. Van Enckevort adviseert wel om vanwege het gebruik van chemicaliën in het etspro-

Een RvS plaat voorzien van de blauwe L2E-etsresist
pasta met de gelaserde tekst en afbeelding voordat
die de etsmachine ingaat.

De standaard Laser2Etch etsmachine van een halve
meter breed waarmee LaserUniek zich richt op de
laser- en graveerbedrijven.

Voorbeeld van een geëtste plaat in de vorm van een
schoppen aas

ces de etsmachine in een aparte ruimte te plaatsen. Afzuigen kan dan
met een eenvoudige pijp naar buiten, maar er kan ook mechanisch
afgezogen worden. Als je er goed mee omgaat en beschermingsmiddelen draagt is er weinig risico om met deze machine te werken. Er is
meestal ook geen vergunning vereist van de plaatselijke milieudienst.
Afwerking
Na het etsen wordt het plaatmateriaal in de machine gespoeld met
water. De L2E heeft drievoudige zuigrollen vóór het spoelgedeelte om
chemische overdracht te voorkomen, zodat het spoelwater schoon is en
rechtstreeks kan worden afgevoerd. Tenslotte dient de L2E Ets resist
verwijderd te worden. Volgens Bas Van Enckevort kan dit eenvoudig
verwijderd worden in een natronloog oplossing. Er zijn geen schadelijke
oplosmiddelen vereist. Het enige wat binnen het etsproces handmatig
moet gebeuren is eventueel het inkleuren van het materiaal.

Voorbeeld van een toepassing van een geëtste label
voor op een machine.

Voordelen
Als een van de belangrijkste voordelen van chemisch etsen, noemt Van
Enckevort dat het tegelijkertijd een heel oppervlak etst. “Een laser of
freesmachine moet elk gebied individueel markeren en vaak veel passen
maken om een tastbare diepte te bereiken. Bij chemisch etsen heeft de
hoeveelheid detail en grootte van het ets gebied weinig invloed op de
procestijd. Dit betekent dat we zelfs grote en complexe ontwerpen in
enkele minuten diep kunnen etsen.” De standaard etsmachine is een halve meter breed en in lengte onbeperkt. Maar er is ook een grotere versie
van 1 meter breed. “Met de verkoop van dit model zijn we gestart in mei
en hebben we inmiddels 14 demo’s gedaan en er 3 verkocht aan
signbedrijven die voor hun opdrachtgevers in serie specifieke platen
gaan vervaardigen”, zegt Van Enckevort.
Overigens gelden er restricties ten aanzien van het plaatmateriaal dat
geëtst kan worden. Zo is etsen van aluminium wat lastiger evenals
exotische metalen zoals goud, zilver, titanium, magnesium en zink
waarvoor gespecialiseerde apparatuur nodig is. Van Enckevort: “We
kunnen deze apparatuur ook leveren. Op het apparaat zit twee jaar
garantie en de kopers krijgen er een uitgebreide training bij. De etsmachine wordt door ons ter plekke geïnstalleerd en aangesloten. Er is veel
belangstelling voor deze etsmachine uit de sign- en graveerbranche en
dat biedt nieuwe perspectieven”, merkt hij tot slot op. •
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Additieve Manufacturing (AM) en 3D Printen

Van prototyping
tot eindproductie
Tekst Ton Rombout

3D printen als volwassen techniek
De 3D print-techniek is meer volwassen geworden en geschikt voor een productieproces met
functionele toepassingen. Dat wordt nu ook
door steeds meer gebruikers ingezien. 3D
printen is geen doel meer op zich, maar een
middel om het proces goed in te richten.
Was de eerdere wens ‘een model lijkend op
het eindproduct’, nu zijn we beland in een
stadium waarin kwaliteit, doorlooptijd en
materiaalmogelijkheden een grotere rol spelen.
Het model wordt nu vooral functioneel gebruikt
als onderdeel van het maakproces.
Integratie in het productieproces
Met de komst van de 3D-printers en de
bijbehorende printtechnieken zijn er zeer veel
nieuwe kansen ontstaan voor bedrijven. Denk
aan de mogelijkheid om de productiviteit te
verbeteren of de enorme ontwerpvrijheid.
Engineers hebben nauwelijks beperking meer
en kunnen hun creativiteit de vrije loop laten bij
het ontwerpen. Door de vele mogelijkheden en
voordelen wordt 3D printen ook voor steeds
meer toepassingen ingezet, van prototyping tot
eindproductie.

Van concept tot eindproduct.

De nieuwe fabriek van HP voor AM-productie.

Op 18 september organiseerden enkele bij
dit onderwerp betrokken bedrijven de
Benelux AM Conference, te weten Materialise, HP, Basf en Siemens in het NBC
Congrescentrum in Nieuwegein. “Additive
manufacturing gaat van hype naar realiteit”, zei Bart Van der Schueren, CTO bij
Materialise en een van de sprekers op de
conferentie. Namens HP sprak Philipp
Jung, Senior Vice President HP 3D Printing
and Digital Manufacturing. Hij dook dieper
in het ‘ecosysteem’ dat de HP Multi Jet
Fusion printtechnologie is voor maakbedrijven.
Van der Schueren ging tijdens zijn presentatie
met name in op de vraag welke industriesectoren voorop lopen in de toepassing van
additieve manufacturing, kortweg AM, welke
toepassingen de meeste impact gaan krijgen
en of er een explosieve groei van AM gaat
plaatsvinden of eerder dat de evolutie langzaam doorgaat? Dietmar Geiser, van BASF
3D-Printing Materials, beantwoordde vanuit de
materiaalhoek de vraag waarom het tijd is
additieve manufacturing industrieel te gaan
inzetten. Siemens laat klanten middelgrote
series kunststofonderdelen succesvol printen
op de HP printers.
De rol van Additieve Manufacturing
Maar eerst: wat is dat eigenlijk, additieve
manufacturing? Het is het proces van het
maken van voorwerpen uit 3D-modelgegevens.
Deze worden laag voor laag opgebouwd. Dit in
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Schema voor de HP-Multi-Jet-Fusion-3D-Productie.

tegenstelling tot conventionele technieken.
Binnen AM kennen we verschillende printtechnieken: FDM, laser sinteren (SLS) en stereolithografie. Dat gaan we hier even niet allemaal
uitleggen, onthoud dat deze technieken
worden gebruikt voor toepassingen binnen
onder meer de industrie, detailhandel, auto- en
vliegtuigbouw én steeds meer de medische
wereld. 3D printen is een cruciaal onderdeel
van Additieve Manufacturing en Rapid Prototyping. De digitale ‘bouwtekening’ die uit een
veelvoud van laagjes bestaat, wordt naar de
3D printer gestuurd om een feitelijk object te
printen. Hiervoor kunnen diverse materialen
worden gebruikt, waaronder nylon, carbon,
rubber, gips, goud, RVS, titanium en
aluminium.

Additieve Manufacturing beschrijft het 3D
printproces in een groter geheel. Daarbinnen is
een cruciale rol weggelegd voor 3D printen als
methodiek om óf een prototype óf het eindproduct te printen. Rapid prototyping, nog zo’n
term, is daarbij de verzamelnaam voor
verschillende technieken om snel fysieke
prototypen te vervaardigen. Rapid prototyping
gaat uit van virtuele computerinformatie, die
‘vertaald’ wordt naar een werkelijk object via
3D printen. Een ideale methode voor ontwerpers en kunstenaars om hun ideeën zeer
nauwkeurig te realiseren en te reproduceren. Zij
besparen op deze manier tijd (door snelle
productie en levering) en geld.

Kunststof 3D printers
Een belangrijke ontwikkeling daarbij is ongetwijfeld ook de komst van 3D printers die
kunststof producten printen. Zo’n 3D printer
wordt ingezet om onderdelen en producten
rechtstreeks vanuit een design met behulp van
kunststof laagsgewijs op te bouwen tot
functionele, tastbare producten. Hiermee heb
je de mogelijkheid om snel een prototype te
printen, waardoor je de ‘time-to-market’ kunt
verkorten. De prototypes kunnen in alle
complexe vormen geprint worden, waarbij het
materiaal zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.
Op deze manier voorkom je materiaalverspilling.
HP Multi Jet Fusion 580 3D printer
De HP Multi Jet Fusion 580 is bedoeld om
producten te produceren en om prototypen te
maken, en dat allemaal met dezelfde techniek.
Het 3D printsysteem is op maat gemaakt voor
kleine en middelgrote productontwikkelingsDe introductie van de HP
Multi Jet Fusion 3D-Printers.

Een kijkje in de machine.

teams, ontwerpbureaus en universiteiten voor
het produceren van functionele onderdelen met
behoud van de optimale mechanische
eigenschappen. De HP 580 levert volgens HP
resultaten met zeer fijne details en een hoge
maatnauwkeurigheid voor kleine functies.
Dankzij de HP Multi Jet Fusion 580 3D printer
(prijs rond de 120.000 euro) kun je produceren
met hoogwaardige thermoplastische materialen.
De volgende stap is uiteraard het printen in full
colour. Voorheen was het aanbrengen van
kleuren vooral het geven van steunkleuren aan
het 3D geprinte object. Door de Multi Jet
Fusion technologie van HP kan het printsysteem volledig geautomatiseerd full colour
prototypen. De Multi Jet Fusion 580 is hierdoor
geschikt voor het produceren van full colour
functionele onderdelen met behoud van
optimale mechanische eigenschappen.
HP Multi Jet Fusion 4200
Met de HP Multi Jet Fusion 4200 van HP kun
je nog sneller prototypen en eindproducten
maken, op bijkans industriële wijze. De prijs
van deze printer ligt echter wel rond de
275.000 euro. Dit printsysteem levert functionele 3D producten van een hoogwaardige
kwaliteit met extreme maatvastheid en zeer
fijne details dankzij HP’s unieke ‘Multi-Agent’
printproces. Deze 3D printer is ideaal voor
industriële prototyping en voor bedrijven die
zich bezighouden met de productie van
eindonderdelen, van 130 tot 599 stuks per
week.
De HP Multi Jet Fusion 4200 is een kostenef-

De full colour versie komt eraan.

fectief alternatief voor conventioneel spuitgieten
of frezen. De printer heeft mechanische
eigenschappen die overeenkomen met
conventionele productietechnieken.
Voordelen van 3D printen met kunststof
materialen
3D printen kan onder meer het ontwerpproces
bij productontwikkeling flink versnellen. Het
levert een enorme vormvrijheid op in combinatie met een significante verbetering van de
productiviteit. In de ontwerpfase kun je direct
controles uitvoeren op bijvoorbeeld vorm,
kwaliteit en functie. Wanneer we specifiek over
prototyping praten, is er nog een aantal andere
voordelen op te noemen, zoals het verkorten
van de time-to-market en risico verkleinend,
omdat in een vroeg stadium de produceerbaarheid duidelijk is.
Aanschaffen of uitbesteden
Een 3D printservicebureau beschikt over
meerdere moderne en professionele 3D
printers die door eigen, ervaren mensen
worden bediend en onderhouden. Vooral bij de
duurdere categorieën van printers kan het zijn
dat het outsourcen van het printwerk, zeker bij
aanvang, de betere optie is.
Er wordt momenteel erg veel geïnvesteerd in
3D-metaalprinten. De maakindustrie ziet hier
veel potentieel. Er zijn echter ook veel toepassingen mogelijk met kunststof polymeren of
composieten. Per case zullen meerdere
materialen in de overweging moeten worden
meegenomen. Metaal is niet automatisch beter
dan andere materialen. •
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De Poolse Bruid maakt gebruik van minimale (sign)middelen

“And now for something
completely different”

De Entrée met spandoek.

De bewoner hing ook een affiche aan de kant van het Boterdiep, zichtbaar vanaf de
openbare weg.

Tekst Ton Rombout

bijkans overweldigend was. Een deel van zulke
aankleding, voorheen veelal geschilderd en van
houten panelen gemaakt, zou je nu misschien
als sign kunnen bestempelen, bijvoorbeeld een
groot achterwanddoek van geprint textiel of
kunststof waarop een weids landschap in
perspectief wordt vertoond of de open
binnenruimte achter de dikke verdedigingsmuren van een kasteel.

Lotte Dunselman in de theaterbewerking van De Poolse Bruid (foto: w.s. Polle B. Willemsen).

Regelmatig probeer ik, tussen de drukke
werkzaamheden door, ook een toneelvoorstelling of muziekconcert te bezoeken. Als liefhebber van het decorum
waarin een en ander plaatsvindt let ik dan
altijd ook wel op de rekwisieten die een
muziek- of toneelgroep inzet om een
concert of toneelstuk aan te kleden,
sprekender te laten overkomen en te
accentueren.
Want het moge duidelijk zijn dat het décor en
de entourage een voorstelling een bepaald
karakter of betere uitstraling kunnen geven,
maar dat dit soms ook de kwaliteiten van een
zanger of van de toneelspelers kunnen
verdoezelen of overschaduwen. Bij een
rockgroep zoals Muse is de licht- en geluidsshow rondom de band van doorslaggevend
belang voor de concertgangers in de wijze
waarop zij de band ervaren. De leuke en mooi
zingende Franse zangeres Zaz in AFAS-Amsterdam werd laatst naar mijn smaak een
beetje te veel overschaduwd door de tumultueuze show zelf rondom haar. Die meid kan
toch gewoon prachtig zingen, waarom al die
poespas eromheen?
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Sign als stijlmiddel bij toneel
Hoe zit dat eigenlijk bij het hedendaagse
toneel? Vroeger ging ik vaak met mijn moeder
of met school naar klassieke toneelstukken
waarin de aandacht voor decor en aankleding

De tribune in een van de schuren achter het woonhuis.

Eigentijds toneel
Maar het toneel is zelf ook veranderd. In
Nobody Home, een stuk over drie buitenlandse
jongeren, uit voormalig Joegoslavië, Syrië en
Iran, die achtereenvolgens hun eigen verhaal
als vluchteling vertellen, is er feitelijk alleen het
podium en de gordijnen zelf als achtergrond.
Bij het stuk Mary Said What She Said, recent
vertoond in de Stadsschouwburg van Amsterdam, met als enige toneelspeelster Isabelle
Huppert in de hoedanigheid van Queen Mary,
is alleen Isabelle in één lange monoloog aan
het woord. Het speelt zich af in 1587, op de
vooravond van haar executie De katholieke
Mary is door de protestantse koningin Elizabeth ter dood veroordeeld. Mary kijkt terug op

Lotte Dunselman en Paul van der Laan in sober
decor (foto: Polle B. Willemsen).

De afgeknapte gietijzeren pilaren die op renovatie
wachten.

haar stormachtige leven, haar rampzalige
huwelijken en negentien jaren in gevangenschap. Isabelle Huppert heeft een prachtige
jurk aan, en de gordijnen op de achtergrond
zijn mooi belicht, maar het blijven gordijnen.
Juist die soberheid geeft het toneelstuk kracht.
De Poolse Bruid
Ook bij de toneelvoorstelling De Poolse Bruid in
Onderdendam (Noord-Groningen) moest alle
entourage sober zijn. In 1998 verscheen al de
film De Poolse Bruid, inmiddels Cultureel
Erfgoed. Die film won onder meer drie Gouden
Kalveren op het Nederlands Film Festival 1998
en kreeg een Golden Globe-nominatie. De in
vijftig landen vertoonde film is in Groningen nog
altijd de best bekeken film ooit.
Tijd dus om er een toneelvoorstelling van te
maken. Door een samenwerking tussen
Toneelgroep ECHO en het Noord Nederlands
Toneel (NNT) kon er in 2019 een toneelstuk van
worden gemaakt, flink gesubsidieerd. Ergens in
het Hoge Noorden, in de door aardbevingen
bijna ‘onbewoonbaar’ geworden boerderij De
Haver vlakbij het dorpje Onderdendam, zou

deze voorstelling gaan plaatsvinden. Dat
onbewoonbare is niet geheel waar: jawel, de
prachtige gietijzeren pilaren die het balkon aan
de voorzijde ondersteunden, zijn door die
aardbevingen uit voorzorg in de schuur gelegd
en het balkon is weggehaald, maar de
herenboerderij, met dubbel, statig voorhuis
gericht op het water van het Boterdiep tussen
Bedum en Onderdendam, en twee gigantische
schuren, wordt al een vijftal jaren beheerd en
bewoond door iemand die met veel zorg en
aandacht het pand onderhoudt.
Over de voorstelling
Terug naar het decor van dit toneelstuk, dat
gedurende de afgelopen zomer vele avonden
werd opgevoerd, waarbij de mensen op de
fiets of met de auto kwamen en zelfs een keer
met de bus uit Arnhem werden opgehaald: het
decor is uiterst sober, sterker: het ontbreekt
bijna geheel.
In een van de twee grote stallen is een soort
voetbaltribune gebouwd voor de bezoekers. Het
decor bestaat uit slechts een keukentafel en
twee stoelen. Kort gezegd – ik citeer een krant
- gaat de voorstelling “over een Poolse vrouw
die op het Groningse platteland probeert te
ontkomen aan haar Nederlandse uitbuiters.
Gewond vlucht ze naar de boerderij van een
stugge boer. Hij draagt haar naar binnen, geeft
haar schone kleren en te eten. Tussen deze
twee mensen, eilanden op zichzelf die elkaars
taal niet spreken, ontstaat in gebaar en gebroken Nederlands toch een voorzichtig gesprek.
Terwijl hij zich zorgen maakt over de toekomst
van zijn boerenbedrijf, probeert zij zich een plek
in zijn huishouden te veroveren. Ze maakt
schoon, kookt en houdt hem gezelschap. Ze
leren elkaar steeds beter kennen, er ontstaat
een band die langzaam intiemer wordt. Maar de
buitenwereld valt niet eeuwig op afstand te
houden en het gevaar kruipt langzaam dichterbij. Het noodlot slaat toe.”
Het is een lange dialoog… De tekst voor deze
toneelbewerking is van Jibbe Willems. Hij weet
op indrukwekkende wijze woorden te geven
aan het landschap, de stilte en dat wat niet
gezegd wordt in de oorspronkelijke film. Zittend
in de schuur denk je weiland en erf erbij (die
zijn daar niet ver weg tenslotte). De emoties
krijgen extra lading door de schurende

livemuziek van de Groningse muzikanten Bert
Hadders en Joost Dijkema, op twaalf
instrumenten.
Promotie rond de voorstelling
Het moge duidelijk zijn dat de promotie
rondom het toneelstuk ook gering was. Hier en
daar werd een gedrukte papieren affiche
opgehangen en er stond een spandoek
(gemaakt door Martijn Halie, leider van het
vormgevingsteam NNT en i.s.m. ECHO) vlak
voor de ingang aan de achterkant van de
boerderij, en hier en daar nog een tiental in de
omgeving van het dorp.
Waarschijnlijk is de aandacht en attractie van
de voorstelling vooral het thema, beschreven in
meerdere recensies en aankondigingen
rondom het stuk, geweest en verder versterkt
natuurlijk door de relatie met de film, die
overigens alweer twintig of wat jaren oud is.
In tegenstelling tot in de film is het weidse
Groninger landschap niet zichtbaar. De
voorstelling speelt zich volledig af binnen de
vier muren van de gigantische schuur van
boerderij De Haver in Onderdendam. Maar je
rijdt er wel heen door die uitgestrekte
weilanden.
Tot slot
Ik ken de huidige bewoner van het voorhuis vrij
goed. Een man met een grote belangstelling
voor cultuur, een veellezer van Engelse,
Amerikaanse en Zweedse literatuur, en ze
hadden een goeie aan hem bij de zorgen die hij
had plus de hand- en spandiensten die hij
uitvoerde rondom de voorstellingen.
Het enige vervelende is dat het Groninger
Landschap, naar verluidt hoeder van het
culturele erfgoed van Groningen dat de
boerderij indertijd heeft gekregen van de NAM,
nu probeert aan dat deel van De Haver, een
van de grootste en authentiekste boerderijen
van de provincie Groningen, geen woonbestemming meer te geven. Leegstaand zou het
gevolg zijn. •
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Prindusty Connect
Event 2019

De zwarte bladzij

Op de werkvloer

Tekst Herman Hartman
Tekst Herman Hartman

Het door Prindustry georganiseerde
Connect Event brengt jaarlijks aanbieders
en afnemers van print in één ruimte bij
elkaar. Het startte enkele jaren terug met
wat partners en een beperkt aantal
bezoekers. Inmiddels is het een serieus
evenement met circa 20 partnerstands en
een compleet programma met presentaties op zowel bedrijfseconomisch als
technisch vlak.

peld. Exacte marktcijfers over onze markt
ontbreken maar Van Wingerden ziet hier een
vergelijkbare ontwikkeling.
Er komen steeds meer diensten bij in de cloud,
van een online editor, Digital Asset Management (voor beheer van beeldmateriaal) tot aan
aan koppeling met ERP systemen.
Bij dit alles is het gebruik van ‘dropshipment’
sterk toegenomen. Waar voorheen via een
internetmarktplaats vooral in eigen huis
geproduceerde printproducten werden
aangeboden, worden steeds vaker derden
ingeschakeld bij de productie en de levering.
Een van de sprekers die na Van Wingerden het
woord voerde was Wouter Haan van Simian.
Dit bedrijf werkt met verschillende labels en
richt zich op het direct leveren van drukwerk en
grootformaat print aan eindgebruikers. De groei
die het bedrijf doormaakt toont aan dat dit
model werkt. Haan legde uit hoe je gebruikers
verleidt om hun orders daadwerkelijk te
plaatsen. Elke verandering van de website
wordt daadwerkelijk getest. Eén van de
uitkomsten: je moet niet de prijzen direct op de
eerste pagina zichtbaar maken.
Van Wingerden en Haan gingen ‘s middags in
debat over de beste aanpak. Haan staat voor
het directe model rechtstreeks te leveren aan
eindklanten, terwijl Van Wingerden met zijn
platform het indirecte model met inzet van
resellers promoot. Een vermakelijk debat met
vooralsnog een onbesliste einduitslag. Overigens ook bij Simiam worden sommige
producten ingekocht voor doorverkoop,
meestal omdat het volume nog niet toereikend
is daarvoor een eigen productie op te zetten. •

‘s Ochtends presenteerde eigenaar Raymond
van Wingerden een overzicht van trends in de
onlinemarkt en een update over de ontwikkeling van het Prindustry platform. Wat dat laatste
aangaat is 2019 een tussenjaar. Om extra
faciliteiten toe te voegen, het platform beter
schaalbaar te maken en het veiligheidsniveau
te verhogen, is besloten tot herontwikkeling die
in 2020 wordt uitgerold. De in gang gezette
ontwikkeling van de vergelijkingsmodule die
eerder voor dit jaar werd aangekondigd, heeft
vertraging opgelopen maar wordt wel op het
huidige platform gelanceerd. Hierbij kunnen
aangesloten resellers prijzen en aflevercondities
van verschillende aanbieders vergelijken.
De basis voor het huidige platform werd al in
2013 gelegd. Een belangrijk punt in de huidige
tijd is dat de partners van Prindustry, naast
eigen diensten van Prindustry, diensten van
derden willen integreren in hun verkoopsites.
Denk bijvoorbeeld aan de verschillende
afrekenmethoden. Door te kiezen voor een ontwikkelomgeving die grote partijen zoals
Amazon, Google en Paypal gebruiken, kunnen
diensten van deze aanbieders straks eenvoudig en snel worden geïntegreerd.
Marktcijfers uit de Duitstalige markt (Duitland,
Oostenrijk, Zwitserland) laten een
aanhoudende groei
zien. De grootste
groei zit nu in
‘gesloten’ webshops.
Die gesloten webshops worden
ingezet voor klanten
die daarmee zowel
bestellen als hun
assets beheren en
kunnen ook aan het
ERP systeem van
Sterk uiteenlopende partners hadden een stand in de ontmoetingsruimte.
klanten zijn gekop-
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Raymond van Wingerden.

Wouter Haan.

Nog niet erg druk bezocht, maar wel een goed
uitbreiding, vormden de technische seminars. Een
cloud dienst moet wel samenwerken met de eigen
software.

Karel was twintig jaar geleden, na een
periode in loondienst, als signmaker voor
zichzelf begonnen. Aanvankelijk werkte hij
alleen, maar gaandeweg was er personeel
bijgekomen. De laatste jaren was het hard
gegaan en nu werkten er meer dan 10
mannen en vrouwen voor zijn bedrijf,
nadat het personeelsbestand heel lang op
4-5 was blijven steken. Karel dacht soms
met weemoed terug aan die tijd. Het vak
dat hem zo lief was; het bedenken en
uitwerken en zelf aanbrengen van allerhande signs, het raakte steeds verder uit
beeld. Als hij diep in zijn hart keek werktte
hij het liefst met zijn handen. Tegenwoordig hield hij zich vooral bezig met het
draaiend houden van de toko. Werk binnen
halen, calculaties maken, kostenoverzichten bekijken, het vulde een behoorlijk deel
van de tijd samen met inkoop en planning.
Wat Karel nog het meest stak was de veranderde houding van de medewerkers. Weliswaar was hij altijd al de baas geweest, maar hij
was als ze aan het werk waren in de werkplaats of op locatie toch gewoon ‘one of the
guys’. Eigenlijk was het voor de buitenwacht
niet merkbaar wie hier nu de baas was en Karel
vond dat wel prettig zo.
Maar dat veranderde; nu was hij voor zijn
medewerkers in de eerste plaats de baas.
Karel voelde de afstand die dat schiep. Ging er
vroeger iets fout in de productie dan werd Karel
er direct bijgeroepen en losten ze het samen
op. Steeds vaker bleek echter dat zijn medewerkers het buiten Karel om oplosten of ze
trachtten het te verhullen. Als dat voorkwam
kregen de betrokken medewerkers de wind
van voren en had Karel vervolgens een slechte
dag omdat hij zich onmachtig voelde om het
anders te doen, maar tegelijkertijd voelde hij
dat je hiermee de afstand groter maakte.
En nu was er een nieuw probleem. Pieter, een
van de juniors in het bedrijf, stond bij hem in de
kamer. Aan zijn houding viel te zien dat hem
iets dwars zat, maar dat hij er moeit mee had
dat aan Karel te vertellen. Pieter had zelf om
een gesprek gevraagd. Wat Pieter te vertellen
had was schokkend. Karel had al een tijdje de
indruk dat materiaal en gereedschappen wel
heel gemakkelijk verdwenen en maakte zich er
zorgen over. Inmiddels ging het om zoveel geld
dat het de ondernemingswinst drukte, de
gestegen omzet ten spijt. In eerdere gesprekken met medewerkers was er geen duidelijke

oorzaak naar voren gekomen. Toen Pieter klaar
was met zijn verhaal was voor Karel duidelijk
dat hij al langere tijd ziende blind was geweest.
George, een van zijn beste krachten, nam op
steeds meer folie en gereedschappen mee om
voor eigen rekening op steeds grotere schaal
klussen uit te voeren. Het snijwerk en soms
zelfs prints maakte hij dan in de werkplaats van
Karel. De montage gebeurde in de avond of in
het weekend. Pieter vertelde ook aan Karel hoe
George zijn collega’s steeds vaker onder druk
zette om zaken op orderbonnen weg te
schrijven die helemaal niet voor die order
gebruikt waren. Omdat het vaak om grotere
orders ging viel dat niet meteen op. George
maakt daarbij handig gebruik van de afstand
die was gegroeid tussen Karel en zijn medewerkers. George, medewerker van het eerste
uur, had gezegd dat het helemaal niet erg was
en dat ze het altijd al zo deden. Helemaal
onwaar was dat laatste niet. Ook toen Karel
nog zelf in de werkplaats aanwezig was namen
sommige medewerkers wel eens wat mee, met
zijn instemming. Een vriendendienst, een
bordje voor de voetbalclub of een belettering
voor een goede vriend. Dat gebeurde dus nog
steeds, maar nu zonder medeweten van Karel.
Het was voor George aanleiding om anderen
onder druk te zetten hem te matsen. Het was
ook George die er voor zorgde dat de afstand
tussen Karel en zijn medewerkers groeide door
onware verhalen over Karel te vertellen.
Karel was geschokt. Het was een wake up call
om zaken anders te gaan aanpakken. Karel
besefte dat George misbruik had gemaakt van
zijn relatie uit de beginperiode, verder versterkt
door zijn eigen veranderde houding. Een echte
teamleider had ontbroken op de werkvloer
omdat Karel in zijn hart dat nog het liefst zelf
was en om die reden niemand anders daarvoor
had aangesteld. George werd op staande voet
ontslagen. Na gesprekken met collega’s van
Pieter was daarvoor voldoende aanleiding.
Karel besloot om een compagnon te zoeken
die een groot deel van het kantoorwerk en het
onderhoud van het relatienetwerk moest
overnemen (en dat ook leuk vond om te doen).
Karel ging voortaan elke dag weer een deel van
zijn tijd zelf in de werkplaats aan de slag. Dat
pastte veel beter bij zijn stijl en dat maakte ook
dat hij weer aanspreekbaar was voor iedereen
binnen het bedrijf. En dit was wat Karel leuk
vond. De jongere compagnon lostte meteen
nog een andere probleem op. Dat van de
opvolging.

De zwarte bladzij
SignPro Benelux november 2019
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Kunstoffen

Finishing

Brancheorganisaties

Exclusief voor
resellers

DÉ BRANCHE ORGANISATIE VOOR
SIGNBEDRIJVEN
Voor al uw textielframes!
Met of zonder LED & LCD

TOP!
one-(s)top-signshop

Innovaties
in print
Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

250+
materialen

Eigen
bezorgdienst

probo.nl

Westerdreef 5, 2152 CS Nieuw-Vennep
T. 0252-621831, info@sibon.nl

Wij leveren, jij creëert.
Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

www.sibon.nl + www.sibon.be

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
0016_Advertentie 60 x 65 mm.indd 1

03-04-15 12:53

SignPro Directory

Vindbaar

Wij leveren alle soorten frames
inclusief full colour doek,
eventueel gemonteerd, altijd met
goed advies en de beste prijs

Wij verzorgen
al uw full colour prints
compleet in eigen huis

voor scholing
en beloning

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

IP Digital Signage Solutions BV
Sportlaan 3C
NL- 4131 NN Vianen
T +31 (0)347-328080
www.ipdigital.nl
info@ipdigital.nl

sublimatie
UV roll-to-roll & flatbed
solvent roll-to-roll
afwerking / frezen
Wij leveren uitsluitend aan de erkende tussenhandel.
L.J. Costerstraat 2b | 3261 LH Oud-Beijerland
T: +31 (0)186 - 614 355 | E: info@nonstopprinting.nl

www.nonstopprinting.nl

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be

SignPro Benelux
Diepgang

groot formaat prints

www.zund.com

Frames

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
De grootste
productiecapaciteit,
persoonlijke service en advies,
van A tot Z in eigen huis.

Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

IP LED
Sportlaan 3c, NL-3431 NN Vianen
Tel: +31(0)347-328080
Fax: +31(0)347-328088
www.ipled.nl
info@ipled.nl

Roland DG Benelux NV
Bell-Telephonelaan 2
B-2440 Geel
www.rolanddg.be
info@rolanddg.be

Dimix B.V.
Minervum 7097
4817 ZK Breda
Alg: 076 820 08 30
www.dimix.nl
Dimix Belux bvba
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk, Belgium
Alg +32-89 46 05 60
www.dimix.be
Hewlett-Packard Nederland BV
Orteliuslaan 1000, Nl-3528 BD Utrecht
(bezoekadres)
Mercatorlaan 1000, Nl-3528 BL Utrecht
(postadres)
www.hp.nl

SignPro Benelux
Vraagbaak
www.piethoevenaars.nl
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Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Inktjet printers

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Hier adverteren?
040 293 2525

Led

Full colour

www.zso.nl
Digital signage

Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com

Nieuwe website!
signpro.nl

Screenproducts Benelux BV
Jan van Gentstraat 123-C
NL-1171 GK Badhoevedorp
T +31 (0)20-4490909 / F +31 (0)20-6597327
www.screenproducts.nl
info@screenproducts.nl

Vink Signs & Graphics
Bergvredestraat 7, NL-6942 GK Didam
Tel: +31(0)316 29 8930
vink.reclame@nl.vink.com
www.vinkkunststoffen.nl
Letters

VTS
Vink Visual Technology Solutions
Industrieweg 38, NL - 1521 NE Wormerveer
Postbus 70, NL - 1560 AB Krommenie
Tel : +31(0)75-6470600
vink.vts@nl.vink.com

SignLandia BV
Overijsselhaven 11, NL-3433 PH NIEUWEGEIN
Tel: +31 (0)30-2544961, Fax: +31 (0)302540516
info@signlandia.nl
www.signlandia.nl

Directory
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Media

Raamfolies

Sublimatie

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
Het meest uitgebreide
assortiment voor in- en
outdoor gebruik.

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
Montagespecialist van
in- en outdoorfolies en
wandbekleding.

IP Letters Lichtreklame BV
Sportlaan 3c, NL-3431 NN Vianen
Tel: +31(0)347-328080
Fax: +31(0)347-328088
www.ipletters.nl
info@ipletters.nl

ME Print & Sign
Staalsteden 22, 7547 TA Enschede
Tel: 053 - 431 11 78
www.meprint.nl
info@meprint.nl

SIGN PRODUCTS
HOLLAND

www.sign-products.nl

TOP!

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

one-(s)top-signshop

Wij leveren, jij creëert.
Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

Vink Signs & Graphics
Bergvredestraat 7, NL-6942 GK Didam
Tel: +31(0)316 29 8930
vink.reclame@nl.vink.com
www.vinkkunststoffen.nl

www.sign-products.be

SignPro Benelux
Bereik

Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com

Screenproducts Benelux BV
Jan van Gentstraat 123-C
NL-1171 GK Badhoevedorp
T +31 (0)20-4490909 / F +31 (0)20-6597327
www.screenproducts.nl
info@screenproducts.nl

Expert in vlaggen en
textieldoeken voor signing

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

info@vlaggenleverancier.nl

www.zund.com

Montagebedrijven

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Print Providers

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

040-2125123

Vlaggen

Noord Brabantlaan 2, 5651 LX Eindhoven

Vraag & Aanbod op signpro.nl

Gratis!
sublimatie
UV roll-to-roll & flatbed
solvent roll-to-roll
afwerking / frezen
Wij leveren uitsluitend aan de erkende tussenhandel.
L.J. Costerstraat 2b | 3261 LH Oud-Beijerland
T: +31 (0)186 - 614 355 | E: info@nonstopprinting.nl

www.nonstopprinting.nl

68

Voor al uw
kwaliteitsvlaggen
in full colour
Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Alle in- en outdoor prints
compleet assortiment
uit eigen huis

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

CREATE A WOW.

BELGIË

Snijcomputers

Complete
projectbegeleiding
inclusief alle
montagewerkzaamheden

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

SIGN PRODUCTS

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

groot formaat prints

Lichtreclame

Vlaggenmasten

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be

Directory
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Wallpaper

IGNFILM
YOUR SIGN WAREHOUSE

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
Het grootste assortiment
wandbekleding eventueel
inclusief montage.

Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

De grootste collectie
zelfklevende materialen
voor in- en outdoor
eventueel met montage.

Signfilm.nl BV
Minervum 7460A, 4817 ZP Breda
T +31 (0)76-548 05 10
www.signfilm.com
info@signflim.com
Signfilm.be BV
Kapelseteenweg 292, B 2930 Brasschaat
T +32 (0)3-644 45 60
www.signfilm.com
info@signfilm.com

Nieuwe website!
signpro.nl

SignPro Nieuwsbrief

2x per week
www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

Zelfklevende materialen

Zelfklevende materialen
voor alle toepassingen,
in- en outdoor

Eric Verkerk
Exposize - BV Eindhoven

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

IN DE HOOFDROL

Dirk Teughels

VTS
Sign o’ the Times
De Donge 7, NL-5684 XP Best
T +31 (0)499-375500 / F +31 (0)499-375271
www.sott.nl
info@sott.nl

SignPro Benelux
Scherp

TOP!
one-(s)top-signshop

Wij leveren, jij creëert.
Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

Vink Visual Technology Solutions
Industrieweg 38, NL - 1521 NE Wormerveer
Postbus 70, NL - 1560 AB Krommenie
Tel: +31(0)75-6470600
vink.vts@nl.vink.com

signpro.nl
En u mist niets!

XL Reklame - Mechelen

IN DE HOOFDROL
“Het realiseren
projecten
vanen
idee
tot uitvoering,
dat is We
onze
specialiteit.
Een
“Onze
passie isvan
het totaal
creëren
van sfeer
beleving
in interieurs.
werken
met full
professioneel
korte lijnen
endecoratieve
alle disciplines
in eigen
huis dat
is onze
kracht.
Nautasign
color
visuals team,
in combinatie
met
interieur
folies,
biedt
ongekende
biedt daarbij meerwaarde op verschillende gebieden. Met een leveringsprogramma opgemogelijkheden. Waarom Nautasign daarbij een belangrijke partner is? Omdat ze veel
bouwd uit de beste merken printers, software, materialen en inkt zijn ze het aanspreekkennis hebben van groot formaat printen en over een uitgebreid leveringsprogramma
punt voor alle stappen in ons productieproces. Samen met de gebruiksvriendelijke webdecoratieve interieurmaterialen beschikken. Met Nautasign delen wij de visie om
shop, snelle leveringen en kennis maken Nautasign voor ons de best partner. Daarom.”
vernieuwend te zijn en altijd de hoogste kwaliteit na te streven. Daarom:”

Boylestraat 48
70

6718 XM Ede

Brusselsesteenweg 520 A

Nederland

2800 Mechelen

T +31 (0)318 - 69 70 70

België

info@nautasign.com

T +32 (0)15 – 57 99 80

www.nautasign.com

Alle andere masten en vlaggen
vind je bij ons

Declercq nv | Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper | +32 57 21 87 50 | sales@declerq.be | www.declercq.be

