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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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The voice of one participant.

We krijgen van leveranciers of hun marketingafdeling regelmatig de vraag welke thema’s we
in de kolommen van ons blad behandelen het
komende jaar. Het korte antwoord daarop is:
geen. Het veel langere en genuanceerde
antwoord, dat ik hierbij alleen verkort opneem,
is dat we heel veel onderwerpen behandelen.
En tóch zijn beide antwoorden zijn juist.
Antwoord één is juist omdat veel onderwerpen
zich niet in hokjes, ofwel thema’s, laten duwen.
Een deel van de artikelen in het blad komen
spontaan vanuit de markt op ons af als
leveranciers of individuele lezers ons melden
dat ze een onderwerp hebben om te delen met
onze lezers. Thema’s die in de markt tot
ontwikkeling komen gedurende het jaar en die
zich niet een jaar vooruit al laten beschrijven.
Antwoord twee is juist omdat we over de volle
breedte van het vakgebied rapporteren en
soms nog net voorbij de grens daarvan.
Eigenlijk komen er zo dus tientallen ‘thema’s’
voorbij per jaar.
Het was een druk jaar voor veel van onze
lezers. Werk genoeg en ook het nieuwe jaar
ziet er voor velen goed uit. Tegelijkertijd is nu al
duidelijk dat ondernemers in onze markt het
nodige op hun bordje krijgen in 2020. Krapte
op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag
naar groen produceren en concurrentie door
nieuwkomers, om er maar een paar te
noemen. Het zouden zomaar thema’s kunnen
zijn in 2020. Daarbij volgen we, als vakblad dat
zijn lezers serieus neemt, de ontwikkelingen in
de markt en doen we verslag van relevante
beurzen. Als het moet maken we zo nu en dan
een uitstapje naar aanpalende sectoren. Soms
zijn ontwikkelingen die ons vakgebied raken
elders al eerder in gang gezet, zoals nu met de
toenemende inzet van robot/cobots, waarover
in dit blad meer te lezen is en nee dat had ik
toch écht een jaar geleden niet voorzien. Om
het nu een thema te noemen is wellicht te
zwaar aangezet. Al weet ik al wel dat we er
vaker over gaan rapporteren.
Het gaat niet alleen over techniek in ons blad
maar ook over wat ondernemers bezighoudt.
Als ik voor dit nummer al een thema zou

moeten aanwijzen dan gaat het over netwerken, relaties en de gunfactor. Een thema
aangedragen door het feit dat verschillende
ondernemers spontaan de gunfacor noemden
als belangrijke reden waarom ze orders krijgen
van hun klanten. Het komt in verschillende
stukken terug. Dat in btb markten kleine
ondernemers onderling vaak een sterke band
hebben is niet ongewoon. Maar ook grotere
ondernemingen moeten het van de band
hebben die ze met hun afnemers opbouwen.
Bij gunnen hoort nog een tweede begrip:
‘vertrouwen’. Als vertrouwen in de ander
ontbreekt dan is er sprake van een wankele
relatie. Wie als leverancier zijn afnemers niet
vertrouwt en daar naar handelt krijg waarschijnlijk zelden of nooit met de gunfactor te maken.
Gunnen is wederzijds.
Over gunnen gesproken; mede namens het
voltallige Publimore Media team gun ik u de
rust om met geliefden en vrienden de feestdagen te vieren en gezond het nieuwe jaar in te
gaan!

Herman Hartman,
hoofdredacteur SignPro Benelux
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Wij bedanken al onze klanten voor het
vertrouwen in 2019 en wensen u een
gezond en printvol 2020!
Met 14 grootformaat printers en superconfectie gaan
wij 2020 KNALLEND in!

VRAAG UW
INLOGCODE AAN
en join the
family!

Familiebedrijf Piet Hoevenaars Sign Industries

info@piethoevenaars.nl | 040-254 52 28 | www.piethoevenaars.nl

Ervaar wat
vakmanschap
is, levertijden
nakomen, en
perfecte
nazorg

Wij werken exclusief samen met wederverkopers en benaderen geen
eindverbruikers.
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In beeld

Tijdloze neon art
Tekst Herman Hartman

heel groot. De kosten voor het vervaardigen
van de neon kunstwerken waren destijds
aanzienlijk waardoor de vraag altijd beperkt
bleef. De hoge kosten betekende in de jaren 80
ook het einde van de Neon Shop.

Artikel over neon in de Avenue van november 1979 waarin ook de oorspronkelijke
bloem is opgenomen.

Rob Nolte en Ton Mathijssen met de opnieuw geproduceerde bloem.

Mathijssen beschikt zelf nog over een exemplaar van de neon bloem die destijds als
neonobject onderdeel uitmaakte van de art
collectie. Een aantal exemplaren van de neon
bloem is destijds door Mathijssen aan familieleden geschonken. Het bleek door de jaren heen
een geliefd object waar ook nu nog belangstelling voor is binnen de familie. Mathijssen
besloot om voor familieleden en goede relaties
de bloem opnieuw te laten maken. Originele
neonkunst heeft meerwaarde. Het is volgens
Matthijsen ook nog eens een energiezuinige
lichtbron om de ruimte te verlichten. De kosten
voor het vervaardigen van de remakes vielen in
verhouding lager uit dan destijds.

Vlaamse glasblazer werkt aan de bloem ( foto Rob Nolte).

Rob Nolte, eigenaar van Neon Weka, heeft een
naam hoog te houden als het gaat om neon
kunstobjecten. Je ziet het terug in de eigen
werkplaats. Hij werd door Mathijssen benaderd
of hij een mogelijkheid zag deze bloemen
opnieuw te produceren. Nolte schakelde op

Voor de laatste In Beeld van dit jaar ging
onze fotograaf Henk Rougoor op bezoek
bij Rob Nolte van Neon Weka en kwam
terug met foto’s die ook zomaar in de
jaren 70 of 80 gemaakt hadden kunnen
zijn. Reden voor zijn bezoek was de
remake van de door Fred Majoor ontworpen neon bloem die eerder was geproduceerd voor de Neon Shop die in de jaren
70 in Amsterdam de deuren opende.
Majoor was destijds directeur van de Neon
Shop die hij samen met Ton Mathijssen had
opgericht, naast hun eigen designbureau. De
Neon Shop verkocht destijds neon art dat
deels door Majoor zelf was ontworpen. Er werd
bij de realisatie onder anderen samengewerkt
met Rob Haan die zelf neonkunstenaar was.
Naast neonkunst nam de Neon Shop ook
reclamewerk aan voor neonreclames in de
binnenstad. De collectie neon art was nooit

8

Rob Nolte en Ton Mathijssen prepareren de bloem en bloempot.

Ander werk van Rob Nolte. De eigenaar van HotelV in het Amsterdamse Amsteldorp
koos bewust voor neon vanwege de warme uitstraling.

De bloem wordt getest.

zijn beurt glasblazer Kris uit Vlaanderen in, met
wie hij graag samenwerkt als het om neonkunst gaat. Doel was om de remakes zoveel
mogelijk te laten lijken op de bloemen van
destijds. Er is speciaal hiervoor dunner glas
gebruikt. Het gele glas dat groen brandt is
speciaal gemaakt om het origineel te benaderen. Het werk is in de werkplaats van Neon
Weka afgemaakt en aan 12 volt hoogfrequent
transformatoren gekoppeld. •

Meer neon werk in de vensterbank bij Neon Weka.

huiselijke warmte in donkere dagen.

In beeld
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Productnieuws

Agenda 2019

Zünd G3 voor Buffel

Buffel Lederwaren Atelier investeert in de Zünd G3 L-3200, naar eigen zeggen de eerste en
enige snijplotter die in Nederland is aangeschaft in een lederverwerkend bedrijf. De
Oosterhoutse wethouder Marcel Willemsen stelde de nieuwe aanwinst in werking.
“Het is de Rolls Royce onder de snijplotters", stelt Buffel eigenaar Jan Klerkx. Ook in
textiel- en lederverwerkende bedrijven is de Zünd in opkomst en aan die ontwikkeling willen
we graag meedoen. Met deze investering kunnen we sneller een hoge kwaliteit leveren en
hebben we minder snijafval.”
Stephan Jacobs, Managing Director Zünd: “Wij verwelkomen Buffel als onze eerste G3
klant in de lederindustrie in Nederland. We zien veel potentie in deze branche. Buffel
bewijst dat de Zünd uitermate geschikt is voor maatwerk op ledergebied.” Buffel stelt de
Zünd ook beschikbaar aan collega lederverwerkende bedrijven.

2020
7 t/m 9 januari 2020
Viscom 2020, PSI en PromoTex Expo
Messe Düsseldorf, Duitsland
12 t/m 14 januari 2020
SGI Dubai 2020
Dubai World Trade Centre, Dubai UAE
23 januari
SI’BON Kick-off meeting
Theater Spant! Bussum
30 januari t/m 1 februari
WETEC 2020
Messe Stuttgart, Duitsland
5 februari 2020
Vakdag Print & Sign
NBC, Nieuwegein
11 t/m 14 februari
ISE 2020
Amsterdam, RAI
16 t/m 20 februari
Euroshop
Messe Düsseldorf, Duitsland

HOLY!

v.l.n.r. Paul Metselaar en Jan Klerkx van Buffel bij wethouder Willemsen die de Zünd G3 in werking gaat tellen.

“folie”

Het wordt tijd voor de Pelkoning van alle kleurfolies. Overtuig je zelf
en probeer onze metamark M7. Bij ons nu bestellen en morgen
bezorgd!

www.maegis.nl/holy

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

AGA Print Solutions verder als
Graphics Extra Large

D-Line Crystal voor
hoogwaardige fotopanelen

Aga Print Solutions van eigenaar Wim Eijlders,
distributeur van digitale printsystemen, gaat
verder onder de eerder gebruikte naam
Graphic Extra Large (GEL4u). Het bedrijf is
recent verhuisd naar Kruitmolen 40, 1601 MC
Enkhuizen.
Eijlders’ bedrijf heeft zich toegelegd op digitale
printsystemen voor speciale toepassingen en
textielbedrukking en is onder anderen dealer
voor het Australische merk Compress dat
objectprinters en textielprinters in het assortiment heeft. Daar voegt Eijlders nu het dealerschap aan toe van de uit Zweden afkomstige
3sixty printer, een snelle UV-LED-printer die is
gebouwd voor direct drukken op cilindrische
en kegel gevormde voorwerpen zoals flessen,
thermosflessen of blikjes. Naast een versie
uitgerust met cmyk plus wit zijn er versies die
als extra over vernis of vernis en een primer
beschikken. De UV-LED-technologie biedt de
3sixty de mogelijkheid om op een breed scala
aan materialen af te drukken, waaronder
metaal, glas, papier, hout en plastic. 3sixty
produceert haarscherpe afdrukken van 360
graden, bij afdrukken op hoge snelheid tot
1.200 x 900 dpi. In vierkleurendruk haalt de
circa 100 druks per uur.
Meer info op www.gel4U.nl

Dimix introduceert de D-Line Crystal Panel, een
combinatieproduct waarmee geweldige
fotopanelen te creëren zijn. Met een solventof waterbased printer en laminator kan men
foto’s op aluminium in eigen beheer eenvoudig
maken.
Fotografen, kunstenaars en signmakers willen
kwalitatief hoogwaardige foto- en kunstprints
kunnen realiseren om hun werk te etaleren. Een
print die eenvoudig te monteren is, een
krasvast oppervlak heeft en die diepe, realistische kleuren geeft. De D-Line Crystal Print is
een hoogwaardige PET-film geschikt voor
watergedragen en solvent inkten. De film is 250
mic. dik, waardoor stabiliteit wordt gecreëerd.
De egale, stabiele coating zorgt voor fotorealistische kleuren en laat zich eenvoudig lamineren
zonder verzilvering, aldus Dimix. De permanente, transparante lijm zorgt ervoor dat de D-Line
Crystal Print eenvoudig te verlijmen is op
bijvoorbeeld aluminium sandwich panelen.
De D-Line Crystal Glass is een hoogwaardige
glasheldere PET-film met een krasbestendige
top coating en zorgt voor diepe kleuren en een
fotorealistisch beeld. In combinatie met de
Crystal Print (P-2415 & P-4415) is het laminaat
uitstekend te lamineren.
De glasheldere, compacte lijm zorgt ervoor dat
er geen 'sinaasappel-effect' ontstaat. Door de
harde topcoating is de D-Line Crystal Glass
zeer krasbestendig.

11 t/m 12 maart
Sign & Print Festival
Evenementenhal Gorinchem
24 t/m 27 maart
Fespa Global Expo 2020
Fiera de Madrid, Spanje
27 t/m 30 mei
photokina
Keulen, Duitsland
16 t/m 26 juni
drupa 2020
Messe Düsseldorf, Duitsland
27 t/m 29 september
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

Vink VTS levert eerste twee XpertJets in Nederland
Onlangs introduceerde Mutoh haar nieuwste generatie printers; de Mutoh XpertJet 1641SR en de
1682SR. Vink VTS heeft de eerste twee XpertJets in Nederland geïnstalleerd bij Questo in Veldhoven.
John Lavrijsen, eigenaar Questo, vertelt: “Voorheen werkten we met twee verschillende printers die elk
een andere printkwaliteit hadden en anders geprofileerd waren. We hebben ervoor gekozen om twee
dezelfde printers, de 1641SR, te plaatsen. Hierdoor kunnen we op beide printers bij gelijke media met
hetzelfde mediaprofiel werken. Dat betekent ook dat het eenvoudiger is om een constante kwaliteit te
leveren. En daarbij hebben we gekozen om alles af te nemen bij één leverancier, erg fijn om 1 aanspreekpunt te hebben die van alles op de hoogte is.”
Questo is in april 2019 naar haar nieuwe pand in Veldhoven verhuisd. De beide XpertJet printers
draaien inmiddels twee weken en Questo is zeer tevreden over de kwaliteit en snelheid. Daarbij zijn ze
gemakkelijk te bedienen en met de Caldera software waren ze bij Questo al bekend. Samen met Vink
VTS is Questo bezig om de profilering van de printers juist in te stellen. Speciaal daarvoor krijgen de
medewerkers een colourmanagement-training. Zo hebben ze voor hun toekomstige printwerk alles in
één keer goed geregeld.
De nieuwe XpertJets zijn de
opvolgers van de Mutoh
ValueJet 1624X en hebben
nieuwe inkten die meer
glimmen en sneller drogen.
Daarbij hebben de inkten een
groter kleurbereik. En voor
John Lavrijsen niet onbelangrijk: “Ze zien er ook gewoon
super strak en mooi uit in ons
nieuwe pand.”
Naast de XpertJets heeft
Questo ook een 160 cm
brede EFI hybride UV printer
staan die ook door is Vink
VTS geleverd is.
Ton van Berkel (L) en John Lavrijsen
Meer info : www.vinkvts.nl

FESPA België
In België is er hard gewerkt aan de
oprichting van FESPA België als zelfstandige entiteit binnen Febelgra, de vertegenwoordiger voor de zeefdrukkers en
grootformaat printbedrijven binnen de
FESPA Association. België wordt daarmee
het 15e land met een eigen FESPA entiteit.
Febelgra levert het secretariaat en houdt zijn
rol als werkgeversorganisatie voor de
aangesloten bedrijven. Er is een eigen
bestuur gevormd onder voorzitterschap van
Jean Van Houtryve (Visix). Doel is om de
groei- en samenwerking van de Belgische
print- en signbedrijven te bevorderen. Er
wordt naar gestreefd om bedrijven aan te
sluiten in alle Belgische gewesten. De
website en de communicatie met de leden
verloopt zowel in het Nederlands als in het
Frans. De ledenwering is inmiddels gestart.
Voor volgend jaar staat op 13 februari een
eerste netwerk event op het programma,
speciaal bedoeld voor niet-leden om kennis
te maken met de organisatie. Als locatie
daarvoor is het vernieuwde Afrikamuseum
in Tervure gekozen.

Inzake
Océ: 60 miljoen bezuinigen
Océ gaat haar kosten met 60 miljoen reduceren, aldus het Océ Holding jaarverslag over
2018. Het bedrijf geeft geen nadere toelichting
over de geplande kostenreductie. Sinds een
aantal jaren schrijft Océ al rode cijfers vanwege
de slechte financiële situatie. Het zou gaan om
jaarlijks tientallen miljoenen euro.
De Océ-vestigingen in Frankrijk en Hongarije
gaan eind dit jaar al dicht en de activiteiten
worden deels in Venlo overgenomen, maar ook
daar zijn al ruim 70 personeelsleden vertrokken
en is er nog voor 37 medewerkers collectief
ontslag aangevraagd.
Moederbedrijf Canon verlengt wel haar
kredietfaciliteit van 300 miljoen voor Océ en
belooft zich voor langere termijn te binden aan
het Venlose bedrijf. Océ verwacht namelijk dat
de versnelde lancering van nieuwe printers zijn
vruchten zal gaan afwerpen.

Vier locaties waar je op kunt bouwen

Papieren advertentie scoort hoger
dan digitale versie
Papieren advertenties zetten meer aan tot kopen
dan digitale. Dit blijkt uit neuro-onderzoek dat in
opdracht van PostNL is uitgevoerd. Het blijkt dat de
koopintentie na het lezen van papieren advertenties
39,6 procent hoger is dan bij digitale. Die laatste
worden ook minder goed onthouden dan papieren
uitingen, zoals folders, flyers en brieven. Verder
komt naar voren dat e-mail een beter kanaal is voor
het overbrengen van een informatieve boodschap.
Als je iets wilt verkopen, werkt een brief weer het beste. Voor het grootste effect stuur je in een
commerciële campagne eerst een brief of kaart, daarna een e-mail. Hiermee stijgt de koopintentie met
22,2 procent. Bij een informatieve campagne is het beter andersom (40,1 procent).
Verder blijkt dat een product ook 27,3 procent sneller opvalt in het winkelschap wanneer de klant eerst
een folder en daarna een abri-uiting van het product ziet. Wil je dat de consument de boodschap
opslaat in zijn geheugen? Dan is het belangrijk dat men niet te veel moeite moet doen om de informatie
tot zich te nemen, maar ook niet te weinig. Ook hier scoren papieren uitingen het best. Het neuro-onderzoek is uitgevoerd door Unravel Research en bestond uit eyetracking en een hersenmeting met EEG.
Bron tekst en foto: inct.nl

Welkom aan boord bij Print.com! Neem een kijkje vanuit de cockpit en zie onze eigen

Doorstart Reklaspits

productielocaties op volle toeren draaien. Dag en nacht werkt de crew van ruim 140
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.

MSI-Sign Group BV, met vestigingen in Nederland, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië en onderdeel van
het beursgenoteerde MS INTERNATIONAL Plc, heeft het eerder failliet verklaarde Reklaspits BV op 13
november doorgestart onder de naam Reklaspits | MSI.
MSI-Sign Group, waaronder de activiteiten van Petrol Sign en Armada Janse vallen, heeft met Reklaspits
erbij een groep van ca 100 medewerkers en is daarmee een belangrijke speler op de (inter)nationale
lichtreclamemarkt. Reklaspits | MSI blijft met 20 medewerkers vanuit de huidige vestigingsplaats Wormerveer opereren.
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Aandelenwijziging
bij Nautasign
Na het trieste overlijden van Gerard Lam
op 6 oktober vorig jaar, die voor 60
procent eigenaar was van Nautasign, is
voor wat betreft het aandelenpakket bij
Nautasign het een en ander veranderd.
Mede-eigenaar Marco Kedde die eerst
voor de resterende 40 procent eigenaar
was heeft in eerste instantie de aandelen
van de erven Lam overgenomen en
vervolgens 20 procent overgedragen aan
Dennis Bouhof. Kortom, Nautasign heeft
nu twee eigenaren: Marco Kedde die 80
procent van de aandelen bezit en Dennis
Bouhof die voor 20 procent (mede)
eigenaar is.

Partnership Hexis en Racing Optics
De Hexis Groep is een strategische samenwerking aangegaan met Racing Optics, Inc. dat haar roots
heeft in de racesport en 20 jaar geleden startte met verschillende films om het zicht en de veiligheid
van auto- en motorcoureurs te verbeteren. Intussen verkoopt het bedrijf haar optische multi-layer films
aan veel industrieën waaronder de medische sector en het leger.
Nieuwe vinyls zijn intussen aangekondigd, waaronder de 3333SHIELD, speciaal ontworpen voor
voorruiten, waarbij veiligheid en goed zicht gecombineerd worden. De bescherming bestaat uit 3 lagen,
elk 3 mm dik die gemakkelijk te verwijderen zijn na bijvoorbeeld een beschadiging, waardoor de rijder
weer door een schone voorruit kijkt.
De 4444RACING is er voor extreme omstandigheden, met 4 gemakkelijk te verwijderen lagen die elk 4
mm dik zijn.
Hexis zal met name de producten van Racing Optics gebruiken voor auto's uit het luxe(re) segment,
maar ook voor sport- en raceauto's. Dat geldt ook voor de BODYFENCE folies om de lak van auto's
afdoende te beschermen.

Biedermann stopt ermee
RIM Media, importeur van Biedermann laminatoren en BubbleFree applicatietafels heeft een
nieuwe laminator in het pakket. De firma Biedermann stopt met haar laminatoren en RIM zag
zich genoodzaakt een andere leverancier te zoeken. Die heeft het gevonden in het Italiaanse
merk Xlam. De druk is voortaan regelbaar middels lucht, net als bij de applicatietafels. Uitsluitend
worden er 160 cm brede machines aangeboden, standaard voorzien van oprolmechanisme,
silent compressor, sensor voor de vingers, voetpedaal, een walsbreedte van 165 cm en een
snelheid van 2 tot 12 meter per minuut.
RIM heeft nog wel Biedermann onderdelen op voorraad.
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Nieuwe wandbekleding Filmolux
Met FILMOtex WallFix B1 presenteert Filmolux
een zelfklevend textiel voor wandbekleding.
Met deze nieuwe toevoeging breidt de
onafhankelijke handelsonderneming van
Neschen Coating GmbH haar portfolio van
producten voor interieurdecoratie verder uit.
Het is een 100% polyester, zelfklevend gecoat
textiel, B1-gecertificeerd en toepasbaar als
wanddecoratie in openbare ruimtes, maar ook
als wandbekleding in woningen. Naast
interieurtoepassingen is het ook inzetbaar voor
signage in winkels of als wandbekleding voor
beursstands. Het materiaal is geschikt voor het
printen met (eco-)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten. FILMOtex WallFix B1 is voorzien
van een herpositioneerbare solvent-belijming,
die een optimale hechting biedt, aldus Filmolux. Bovendien is het product pvc-vrij. Het
nieuwe textiel is verkrijgbaar in een formaat van
30 m x 137,2 cm. Andere maten op aanvraag.

Bezoek de grootste
plaat en folie

WEBSHOP

voor Signs & Graphics
www.vinkkunststoffen.nl
Ons geheel vernieuwde online platform geeft toegang tot de
Vink website en webshop en daarmee tot:
-

Meer dan 20.000 artikelen, eenvoudig te vinden

-

Calculaties maken voor uw standaard- en zaag op maat
projecten

-

Eenvoudig en snel bestellen

-

Een overzicht van uw orders en facturen

-

Technische informatie over al onze kunststoffen

-

En nog veel meer.....

Snel tot ziens op www.vinkkunststoffen.nl

VINK Kunststoffen B.V.

Viscom PSI en PromoTex Expo 2020

Op 7, 8 en 9 januari 2020 vindt in Düsseldorf de Viscom plaats, tegelijkertijd met PSI en
PromoTex Expo. Er worden 25.000 bezoekers verwacht voor de drie beurzen. In de Viscom hal
staan circa 250 standhouders klaar om de laatste ontwikkelingen voor de signmarkt te tonen.
Verder kunnen er verschillende demo’s en presentaties worden bijgewoond.
Bij Do your own T-shirt nemen IT-specialisten en solution providers bezoekers mee op de reis
van een QR-code met het aankoopproces van morgen. De bezoekers ervaren de combinatie
van digitale IT-oplossingen met analoge afwerkingstechnieken. Het digitale textielveredelingsproces van individuele stukken wordt getoond vanaf de bestelling door de klant via de productie tot
en met de logistiek en verzending van de goederen.
Ook vindt de tweede editie plaats van de Nation Wrap Cup. Een Wrap Team-Competitie, die
debuteerde op de laatste Viscom-show. Het bevat de klassieke autowrap onderdelen met zowel
geprinte als gekleurde folie en daarnaast het tinten van autoruiten en de installatie van de
lakbeschermingsfolie. De teams bestaan uit 4 personen, waarvan er één vrouwelijk moet zijn.
Een goed teamplan en teamstrategie is hier essentieel.
Het forum Corel & Adobe biedt presentaties waar de mogelijkheden van beide softwareprogramma’s beurtelings aan bod komen.
Gedurende alle dagen zijn er uiteenlopende presenties gepland op het podium van forum 13 in
hal 13. Daar staat reclametechiek centraal. Op de derde dag is de Focus Day Interior Design
gepland waar interieurtoepassingen worden belicht. Het zelf ervaren van interieurtoepassingen
kan gedurende drie
dagen in het concepthotel waar
uiteenlopende
technieken zijn
gebruikt.
Viscom richt zich
traditioneel op de volle
breedte van de
signmarkt en dat zien
we terug op de
beursvloer waar een
gevarieerd aanbod te
zien is van printers,
afwerkapparatuur en
toebehoren en ook
halffabrikaten worden
getoond voor zowel
onverlichte als verlichte
reclametoepassingen.

Nieuwe Roland IU-1000F
op viscom
Roland DG is ook aanwezig op viscom. De
fabrikant presenteert verschillende nieuwigheden uit zijn portfolio van digitale printoplossingen. Daartoe behoren de VG2 en SG2, maar
ook de nieuwe IU-1000F grootformaat UV-vlakbedprinter, een toestel dat voor Roland zijn
intrede in een geheel nieuw marktsegment
betekent. Daarnaast kunnen bezoekers tijdens
de beurs ook kennismaken met de RF-640 8
Colour grootformaat-inkjetprinter, die volgens de
fabrikant het breedste kleurengamma in zijn
klasse voor duurzame en weerbestendige
graphics biedt. Ook de LEF2-200 UV-vlakbedprinter en de nieuwe lasergraveermachines uit
de LV-serie staan opgesteld, alsmede de
compacte VersaStudio BN-20 desktopprinter
met snijfunctie en de GS-24 snijplotter. Ook op
het gebied van interieur en beursdecoratie is er
genoeg te zien. Roland stelt ook de TrueVIS
VG2 ter beschikking voor een praktijkgerichte
workshop in het centrum van de beurs waarbij
de fabrikant tegelijkertijd de gelegenheid heeft
de nieuwe TR2 inkten te demonstreren.
Stand H60 in hal 13

Mensen

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

Nieuwe Managing Director OKI Europe
OKI Europe Ltd heeft Tsukasa Takasawa benoemd tot nieuwe Managing
Director. Takasawa trad in 2016 in dienst bij de OKI Group als Chief
Executive of Staff. Hij werd daarna Director en Divisional General
Manager voor de divisies Corporate Planning en Administration van OKI
Data Corporation, met strategische verantwoordelijkheid op directieniveau voor bedrijfsplanning, financiën en boekhouding, informatiesystemen en risicobeheer. Ook droeg hij bij aan de bedrijfsplanning van OKI
Data Corporation voor de middellange termijn.

Van Praag naar Color Concepts
Gido van Praag, voormalig HP Vice President & General Manager
Graphic Solutions Business voor Asia-Pacific, Japan en EMEA,
wordt Strategisch Adviseur & Aandeelhouder bij Color Concepts. In
zijn laatste functie bij Océ/Canon was Van Praag President en CEO
van Océ Display Graphics Systems.
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Screen Products kiest
voor Wormerveer
Tekst Herman Hartman

De nieuwe showoom van Screen Products in Wormerveer.

Screen Products Benelux, dat van oudsher
zowel zeefdruk als digitale printtechnieken
levert, groeide de afgelopen jaren flink en
breidde uit tot 16 medewerkers. Het
onderkomen in Badhoevedorp werd
hierdoor te klein. De showroom barstte uit
zijn voegen en de logistiek dreigde in de
knel te komen doordat de productvoorraad maar bleef groeien.
De oplossing werd gevonden in het overbrengen van het grootste deel van de activiteiten
naar Wormerveer. Alleen het onderdelenmagazijn voor de onderhoudsmonteurs blijft in
Badhoevedorp die daar ook hun uitvalsbasis
houden. In Wormerveer huurt Screen Products
het onlangs vrijgekomen deel van het bedrijfspand van Vink VTS aan de Industrieweg
38. De verhuizing naar de nieuwe locatie wordt
in fases gerealiseerd om overlast voor de
klanten te voorkomen. Bezoekers zijn vanaf 5
januari 2020 welkom op de nieuwe locatie. Het
telefoonnummer waaronder Screen Product
bereikbaar is blijft ongewijzigd.
Herinrichting
Voorafgaand aan de verhuizing heeft er een
verbouwing plaatsgevonden in het pand van
Vink VTS.
Begin 2019 heeft de Vink holding het gebouw
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overgenomen van Van Krijt Krommenie.
Hierdoor kon Vink VTS overgaan tot het
vernieuwen en herinrichten van het gebouw
waarbij zowel kantoren als het magazijn op de
schop gingen. Samen met de andere Vink
bedrijven is er enige tijd geleden besloten voor
een efficiëntere opdeling van de voorraden in
plaat- en rolmaterialen waarbij Vink VTS de
opslag en distributie van rolmaterialen voor zijn
rekening neemt. De opslag van plaatmateriaal
is ondergebracht in het magazijn van Vink
Kunststoffen. Door de samenwerking tussen
de verschillende Vink vestingen kunnen alle
bestellingen zonder vertraging worden
geleverd.
Door het opnieuw inrichten van het magazijn
kwam er ruimte vrij om kantoren en showroom
anders in te richten waarbij het magazijn kleiner
mocht en de showroom wordt aangevuld met
een experience centrum. De vrijgekomen
ruimte was beschikbaar voor verhuur.
Meerwaarde
Toen Screen Products op zoek ging naar een
groter onderkomen werd één en één twee.
Beide bedrijven bedienen elk een eigen deel
van de markt en maken daarbij soms gebruik
van elkaars expertise, of verwijzen klanten naar
elkaar door. Screen Products heeft een breed
assortiment aan hardware met merken als

Epson, Roland, Ricoh en Oki en daarbij enkele
specifieke textieloplossingen die Vink VTS niet
voert. Vink VTS heeft op zijn beurt, naast
merken als EFI, Mutoh en Summa een breed
assortiment aan media die voor klanten van
Screen Products interessant zijn.
Door de vestiging van Screen Products in
Wormerveer met een eigen showroom, direct
aansluitend aan de showroom van Vink VTS,
ontstaat hier een centrum waar de meest
uiteenlopende vragen op het gebied van
(digitaal) print en zeefdruk worden ingevuld.
Beide bedrijven opereren net als voorheen
zelfstandig. Er wordt wel samengewerkt als het
gaat om de openstelling van beide showrooms.
In het voorjaar van 2020 volgt de officiële
opening van beide showrooms en het experience centrum, met een gezamenlijk georganiseerde open dag. Waarover te zijner tijd meer.
Voorafgaand wordt door Vink VTS nog verder
gewerkt aan de inrichting van het experience
centrum.
Mede eigenaar van Screen Products, Reidar van
der Kolk en Chris Klok, Profit Center Manager
Vink VTS, zeggen beiden uit te kijken naar de
komende samenwerking waar voor de klanten
mooie dingen uit kunnen voortkomen. •
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Vol gas met

Vakdag
Print & Sign 2020
Samen met een aantal partners organiseert Management Media, uitgever van
PRINTmatters, alweer de zevende Vakdag
Print & Sign, gericht op beslissers in de
print- en signindustrie. Op 5 februari 2020
staan de deuren van het NBC in Nieuwegein vanaf 10.00 uur opnieuw open voor
wat volgens de organisator een “knetterende vakdag” belooft te worden.
Net als bij de vorige edities gaat het bij deze
vakdag erom de grenzen te verkennen en
buiten de gebaande paden te treden. Beslissers in de print- en

signindustrie voelen en pakken die constante
uitdaging naar de weg vooruit. De Vakdag
ondersteunt hen met inspiratie tijdens wat
volgens de organisatie op voorhand “de
leukste woensdag van het jaar” genoemd mag
worden . Dat doen ze met een knetterend
sprekersprogramma en een inspirerende
beursvloer, waar zo tegen de vijftienhonderd
beslissers uit de print- en signmarkt elkaar
ontmoeten .
Netwerkplein
De basis wordt gevormd door de beursvloer
met een netwerkplein waar de verschillende
Vakdag partners oplossingen bieden en graag
de hand schudden van bekenden en nieuwe
relaties. Tot de partners van de vakdag
behoren bedrijven zoals Canon, Spandex,
Probo en Ricoh. Daaromheen worden drie
keynote- presentaties gehouden in de ‘Grand
Hall’ en zijn er in de overige ruimtes in totaal
acht vakinhoudelijke presentaties die door de
bezoekers kunnen worden bijgewoond. En dat
belooft wat.
Wat wil Simian?
Om 12.00 uur trapt Simian-oprichter en
eigenaar Wouter Haan af met de eerste
keynote. Simian is eigenaar van de drukwerksites Reclameland, Drukland.nl en Flyerzone én
het verzorgt de productie daarachter. Ruim een
jaar terug kondigde Haan aan dat zijn onderneming de productieruimte in Westerbroek van
10.000 m² met 25.000 m² zou gaan uitbreiden.
Hij kocht er gewoon de naastliggende polder
bij waarop vervolgens een gebouw werd

neergezet die inmiddels wordt ingericht. De
vraag die de markt sindsdien bezighoudt is:
waarmee vult Haan die enorme hal? Zijn het
drukpersen of is het toch vooral grootformaat?
Of toch iets compleet anders? 5 Februari om
12.45 uur weten de bezoekers alles.
Formule 1
Om 14.30
treed de
tweede
spreker aan
in de Grand
Hall. Dat is
ook al
iemand
die
gewend
is vol
gas te
Marc Lam
mers.
geven
en zich
niet laat
weerhouden door stoere
concurrenten. Tennisser Robert Doornbos wist
na een bezoek aan de Formule 1 dat dát het
podium voor hem was, besloot tot een
carrièreswitch en werd coureur. Enkele jaren
later debuteerde hij in de Formule 1. Na zijn
actieve racecarrière ging hij aan de slag als
ondernemer en analist. Op dit moment is
Doornbos vaste gast bij de Formule 1-uitzendingen van Ziggo Sport, waar hij analyses geeft
van de races van Max Verstappen. Eén van zijn
favoriete motto’s: “If things seem under control,
you’re not going fast enough.”

Pre-drupa onthulling?
De laatste sessie van de dag (om 18.00 uur)
mag u volgens de Vakdag organisatie niet
missen. Ze zijn bijzonder trots dat ze
deze spreker hebben weten te
strikken voor de Vakdag. Helaas
komen we pas op 5 februari te
weten wie die spreker is en wat hij
gaat onthullen. De organisatie kan
gelukkig wel een paar zaken melden,
waarvan de belangrijkste is dat het
hier gaat om de onthulling van een
gamechanger in de printindustrie die
we pas op drupa 2020 voor het eerst
zullen zien. De nu nog even anonieme
spreker staat bekend om zijn vrije
denken en grensoverschrijdende
technische ambities.

De catering

De beursvloer is

De grens over?
Zet de vakdag in uw agenda! Verleg en
passeer vervolgens grenzen en breidt vooral
uw netwerk uit. De Vakdag Print & Sign is er
de ideale gelegenheid voor. Op deze dag
staat de event-organisatie borg voor
informatie, inspiratie, een goede sfeer en
verzorging van de innerlijke mens. Gedurende de dag zijn er hapjes en drankjes en
ter afsluiting is er een gezellige borrel. Kijk
voor de meest recente informatie over het
sprekersprogramma en inschrijving op
Vakdagprintensign.nl •

Agenda Vakinhoudelijke presentaties
Maak je personeelsbestand futureproof
(Ronald Snep en Chantal Nijhuis, 11.00
– 11.30)
Ervaringsdeskundige Ronald Snep van
Drukkerij Snep bespreekt aan de hand van
een praktijkcase hoe je je personeel future
proof maakt en fit en gemotiveerd houdt.
Dit in een tijd waarin ontwikkelingen in
techniek, innovaties in het bedrijfsmodel en
een veeleisende markt een veranderend
beroep doen op het vakmanschap van de
medewerkers. Zijn verhaal wordt aangevuld
door Chantal Nijhuis van GOC die de
bezoekers informeert over de inhoud van
de twee programma’s binnen ‘Create your
future’ en over subsidiemogelijkheden.
Het kan veel efficiënter (Steve Debloem, 11.00 – 11.30)
Steve Debloem, sales director investment
goods Heidelberg Benelux, richt met zijn
presentatie op ondernemers die de
efficiëncy van hun machines willen verhogen. Hij heeft becijferd dat de zogenaamde
Overall Equipment Effectiveness (OEE) in de
grafische industrie rond de 25 procent ligt,

20

weet elke ke

verrassen.

tmoetingsplek.

een dag lang on

De beursvloer is

Bestuu

er weer te

rders b

ezoeke

n ook g

raag de

tmoetingsplek.

een dag lang on

Vakdag
.

terwijl die in andere sectoren significant hoger
is. Debloem denkt dan ook dat bij veel
grafische bedrijven een forse toename
realistisch is en hij legt uit hoe en waarom.
Samen met je klanten services ontwikkelen (Juriaan van Beelen en Tamara Tielen,
13.30 – 14.00)
Juriaan van Beelen, Chief Co-Creation en
Tamara Tielen, Happiness Officer van Print.
com geven inzicht in een belangrijk onderdeel
van de sterk groeiende nieuwkomer in online
drukwerk: co-creatie, waarbij de print nerds
uit Deventer samen met klanten “vanuit
inhoud services ontwikkelen.”
Nanotechnologie en print (spreker nnb,
16.00 – 16.30 uur)
Landa Nanography, u weet wel; het bedrijf van
de wereldberoemde Benny Landa, legt uit hoe
nano-technologie eigenlijk werkt en spitst dat
vervolgens toe op print.
Dankzij sign (en geluid) worden sanitaire
ruimtes een beleving (Dirk Vorstenbosch,
16.00 – 16.30)
Dirk Vorstenbosch, directeur van SaniMood, is
een enthousiaste spreker die zijn verdienmo-

del waarvan sign een onderdeel is, met
prachtige cases onderbouwt. Een van de
voorbeelden is de aanpak van alle sanitaire
ruimtes op vliegveld Eindhoven. SaniMood
pakt de zaken grondig aan, bouwt een
ruimte opnieuw op en geeft er beleving aan
met beeld, geluid en zelfs geur.
Lichtgevende vlaggen (Peter Buttiens,
13.30 – 14.00)
Peter Buttiens, directeur van Esma, over de
kansen die printed electronics biedt aan
sign. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
lichtgevende vlaggen, interactief point of
sales-materiaal en interactieve floordisplays
en signalering.
Signproject Nachtwacht360 (Julius
Rooymans, 17.00 – 17.30)
Fotograaf Julius Rooymans over het in
samenwerking met Canon uitgevoerde
project Nachtwacht360. Hij vertelt met
passie over dit project en alles wat er bij de
fotografische reproductie van Rembrandts
meesterwerk op ware grootte bij kwam
kijken: van het vinden van look-a-likes tot
de reconstructie van de kleding, de wapens
en zelfs de houding van het hondje.
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Textielspecialist Intervlag verhuist

|
|
|

SALES
AFTER SALES
BENELUX

Meer ruimte
voor productie
Tekst Herman Hartman

Het nieuwe pand van Intervlag.

Ron Beute en Robbert van der Eem
startten 9 jaar geleden van uit het niets
met Intervlag. Destijds een goed gecalculeerde sprong in het diepe. Inmiddels geeft
het bedrijf inclusief de 2 oprichters werk
aan 28 medewerkers. Recent werd nabij
Rotterdam The Hague Airport een eigen
bedrijfspand betrokken waar het bedrijf
verder kan groeien. SignPro sprak er met
Ron Beute en Michael van den Bos.

BEZOEK ONZE STAND MET LIVE DEMONSTRATIES
11 & 12 MAART 2020 | STAND E106
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN

TEXTIELVEREDELING
22

T +31 (0)13 577 37 67
E INFO@PALSPRINT.COM

WWW.PALSPRINT.COM

Dat Intervlag in 9 jaar uitgroeide tot de huidige
omvang laat zich volgens Beute het best
verklaren door de positie in de markt. “We
leveren vlaggen en doekproducten aan
wederverkopers. Waar andere aanbieders vaak
kiezen voor een assortiment in de breedte
waarbij textiel slechts één van de onderdelen
van het leveringspakket is, kiezen wij voor een
smaller en diep assortiment. We zijn begonnen
met vlaggen in verschillende vormen en voeren
daarnaast decodoek voor gebruik als peesdoek in frames, waarvoor we voor de verlichte
variant ook backlit doek leveren. Naast
vlaggen(doek) leveren we de hardware om
vlaggen of doeken te installeren en ook hier
bieden we steeds meerdere keuzes.” Weder-

verkopers worden door Intervlag geholpen bij
het kiezen van de juiste oplossing; alleen al de
manier hoe je een vlag vastmaakt levert al 3 of
4 opties op. Van den Bos: “We gaan ook met
enige regelmaat bij onze afnemers op bezoek
op ze bij te praten over de mogelijkheden.”
Zeefdruk
Bij de start werd de digitale productie uitbesteed aan een partner die hielp het bedrijf van
de grond te tillen en werd de zeefdrukproductie
ook bij een vaste partner uitbesteed. Zeefdruk
had in die eerste jaren een behoorlijk aandeel in
de omzet. Na enkele jaren zag het bedrijf de
vraag naar korte levertijden groeien, terwijl het
aantal stuks per opdracht terugliep. Het leidde
tot het besluit om met een sublimatieprinter de
digitale productie in eigen huis te halen. Er
werd gestart met doorlooptijden van circa 3
dagen. Inmiddels hebben klanten de keuze
tussen doorlooptijden variërend van 1 tot 4
dagen. Nu wordt slechts voor enkele opdrachten zeefdruk ingekocht. Vaak gaat het dan om
speciale kleuren. Beute: “Doordat we onze
digitale productie zo efficiënt mogelijk hebben
ingericht kunnen we ook grote oplages in
digitaal voordelig aanbieden. Er is bij grotere

Robbert van der Eem (l) en Ron Beute.

Hier komen de orders binnen en wordt er contact
gelegd met de klanten.

Markt

SignPro Benelux december 2019

23

oplages nauwelijks prijsverschil tussen digitaal
en zeefdruk en vaak geeft de doorlooptijd dan
de doorslag.”
Groei
De eigen productie zorgde voor een enorme
boost in de groei van het bedrijf, dat vanaf dat
moment zowel de productie als de confectie in
eigen huis afhandelde. Die groei zorgde de
afgelopen jaren wel voor een aantal hoofdbrekens. Intervlag huurde een etage in een
kantoorpand in het centrum van Rotterdam,
niet de de ideale pek om een productie op te
zetten. Plaats om uit te breiden was daar niet
en de logistiek vormde een uitdaging. De
hardware die het bedrijf levert bij de vlaggen
werd deels extern opgeslagen, maar dat
leverde weer extra vervoersbewegingen op,
terwijl de medewerkers letterlijk op elkaars lip
zaten. Beute: “Vooral het laatste jaar heeft
behoorlijk wat flexibiliteit gevraagd van onze
medewerkers.”
Huren of kopen
De eerste ideeën om te verhuizen dateren van
circa 2 jaar terug en dat betekende dat er
keuzes moesten worden gemaakt. De belangrijkste keuze was wel of er opnieuw gehuurd
zou worden, of dat een eigen nieuwbouwpand
kopen een betere optie was. Het werd dat
laatste. Beute: “Als je de jaarlijkse kosten tegen
elkaar afweegt is kopen niet echt duurder dan
huren. Door je eigen pand te laten bouwen kun
je het pand volledig afstemmen op het gebruik.
Ga je huren moet je daarvoor als nog kosten
maken en wellicht een compromis sluiten. Nu
zijn Robbert en ik samen met de architect gaan
zitten en hebben het pand zo ingericht als
volgens ons ideaal is met korte lijnen tussen
voorbereiding, printproductie en confectie. Dat
is niet alleen goed voor de productie maar ook
voor de werksfeer onderling.”
Er is ook kritisch gekeken naar de locatie
voordat de knoop werd doorgehakt. Beute:
“Een deel van onze medewerkers kwam op de
fiets naar het werk. We wilden in ieder geval
een plek die vanuit het centrum van Rotterdam
bereikbaar was zonder auto. Met een halte van
Randstadrail vrijwel voor de deur kon dat hier
goed worden ingevuld en we zitten hier dichtbij
de distributieknooppunten van verschillende
pakketdiensten, waardoor we later kunnen
aanleveren.”
Productie uitgebreid
Er is niet alleen geïnvesteerd in een nieuw
gebouw. Ook de uitrusting werd opgewaardeerd met als belangrijkste investering een
tweede Hollanders ColorBooster die naast de
bestaande ColorBooster is geïnstalleerd. De
nieuw 3,2 meter ColorBooster vervangt niet
alleen twee kleinere machines, maar betekent
tevens een behoorlijke capaciteitsuitbreiding.
Beide ColorBooster printers zijn daarbij
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Hier komen de orders binnen en wordt er contact
gelegd met de klanten.
Door koppeling van de printers met inline fixering en
de beschikbaarheid van voldoende snijcapaciteit is de
doorlooptijd kort.

Eigen confectie verkort de doorlooptijd verder.

uitgerust met een inline Hollanders ColorFix,
waar voorheen een losse fixatie unit werd
gebruikt. De ColorFix maakt dat er minder
handelingen nodig zijn en verkort de doorlooptijd. De ColorFix systemen dragen bij aan de
kwaliteit door de nauwkeurige beheersing van
de temperatuur waarmee de sublimatie inkt
wordt gefixeerd. Een tweede snijtafel op 3,2
meter zorgt ervoor dat de productie goed
verwerkt kan worden.
Ook de uitrusting van de confectieafdeling
werd uitgebreid. Een slimme combinatie van
transportband en industriële naaimachines met
de nodig hulpgereedschappen zorgen ervoor
dat de productie optimaal verloopt.
Het magazijn beschikt over 350 palletplaatsen
waardoor nu alle voorraden in huis kunnen
worden bewaard. Hier worden ook de bestellingen verzendklaar gemaakt. Een aantal
klanten geeft er de voorkeur aan om de
complete order op hun adres af te leveren,
maar Intervlag kan verzendingen ook neutraal
verpakt met als afzender de wederverkoper
rechtstreeks naar de eindgebruik versturen.
Optimalisatie
Tijdens de rondleiding valt op dat met de
uitbreiding van de uitrusting een behoorlijk deel
van de productievloer gevuld is. Beute denkt
echter niet snel tegen grenzen aan te lopen bij
voortgaande groei. “We kunnen nu meer werk
maken van het optimaliseren van de productie
en voegen waar dat nodig is meer hulpmiddelen toe bij het confectioneren. Zo kan de
verwerkingscapaciteit groeien zonder dat je
meer uitrusting of medewerkers nodig hebt.”
Door de specialisatie kan Intervlag toe met met

een beperkt aantal soorten textiel. Het is de
confectieafdeling waar het product zijn vorm
krijgt. Zo kan hetzelfde doek worden gebruikt
voor zowel voor parasols, tentdoek als
backlitdoek. Dat is ook onze kracht legt Beute
uit: “We kunnen daardoor flexibel en tegelijkertijd efficiënt produceren en dat zien wederverkopers in de prijzen die we aan hen berekenen.
Die specialisatie maakt het ons gemakkelijker
om de kwaliteit te handhaven.”
Intervlag zet de productie af in België, Nederland en Duitsland met incidenteel ook opdrachten uit Oostenrijk of Zwitserland, vertelt Van
den Bos. Beute vult aan: “Sommige van onze
resellers bedienen internationaal werkende
retailketens of werken voor grote merken
waardoor onze producten in een groot aantal
landen in Europa worden gebruikt.” In Duitsland gebruikt het bedrijf nu de naam ProFlag,
dat wordt straks InterFlag; die naam was
eerder nog bezet. De Duitse markt wordt vanuit
de Nederlandse vestiging bediend. Met stands
op beurzen zoals Viscom, worden de contacten gelegd. De accountmanagers die de
contacten onderhouden zijn goed bekend met
de Duitse taal, maar ook de overige bureaumedewerkers hebben tenminste een basistraining
achter de rug om klanten telefonisch te woord
kunnen staan in het Duits. Een detail dat iets
zegt over de aandacht die er is voor de
omgang met klanten. Beute: “Natuurlijk moet je
het juiste product met de juist kwaliteit en prijs
leveren, maar ook gun factor is belangrijk.” •
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Print.com investeert in eigen productie

Passie voor print
Tekst Herman Hartman

een periode als investeerder –vaststelde dat hij
liever zelf aan de knoppen zit, waarbij zijn
passie ligt bij het zelf produceren van print. Die
passie voor print is een belangrijke reden
waarom hij niet volstaat met het bouwen van
een platform voor het inkopen van print, maar
juist weer zelf wil produceren. Hij maakt daarbij
wel keuzes. Aarnink: “In de offsetmarkt is er
voldoende aanbod en we zien dat de in
komende decenia de vraag naar drukwerk
langzaam afneemt. Bedrijven hebben minder
handelsdrukwerk nodig nu offertes en facturen
via het web worden verstuurd en commercieel
drukwerk gerichter wordt ingezet waardoor het
volume daalt. Aan offsetproductie moet dus
eerst een stevig businessplan ten grondslag
liggen. Het samenwerken met partners voor
offset is voor ons nu nog interessanter. In de
markt voor grootformaat print, signproducten,
digitaal drukwerk en voor textieldruk zien we
dat de markt juist groeit en liggen er volop
kansen om met eigen productie, op schaal,
echt waarde toe te voegen.”

Marco Aarnink.

Marco Aarnink haalde al eerder onze
kolommen met Print.com. Begin 2018
kwam de eerste aankondiging en na een
klein jaar van voorbereiding en ontwikkeling ging Print.com in september 2018 van
start met de webapplicatie, de ‘take off’
voor een reis door de oneindige mogelijkheden van print. We spreken Aarnink bij
Brezo in Kampen en laten de ontwikkelingen in vogelvlucht passeren.

‘Customer lovers’ aan het werk.
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Ik tref Aarnink op de dag dat het contract voor
een nieuw pand voor Brezo rond is. Brezo is
op de huidige locatie uit zijn jasje gegroeid, nog
zonder dat de plannen die Aarnink in petto
heeft voor het bedrijf al volledig gestalte
hebben gekregen, textiel biedt kansen. Brezo is
gespecialiseerd in transferdruk, zeefdruk en het
borduren van kledingtextiel. Er komen straks
andere vormen van textielbedrukking bij.
Aarnink startte met Print.com nadat hij – na

Vakkennis
“We hebben even overwogen om de eigen
grootformaat productie vanaf de basis op te
bouwen”, gaat Aarnink verder. “Het aankopen
van machines vormt geen probleem. Veel
belangrijker is echter dat je medewerkers hebt
met vakkennis die mijn passie voor print delen.
Die maken het verschil.” Dat maakte dat hij op
zoek ging naar bestaande bedrijven, die goed
zijn in hun vak en als onderdeel van Print.com

Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van het webplatform.

De productie bij Brezo.

de productie zouden kunnen verzorgen.
Dit voorjaar maakte Print.com bekend dat het
zowel Brezo als TMB Print & Sign had gekocht.
Elk met een eigen specialisatie. Kort geleden
kwam daar Digitransfer uit Gorinchem bij, dat
expertise meebrengt op het vlak van DTG,
opererend in de consumentenmarkt, als
aanvulling op de activiteiten van Brezo. Brezo
en Digitransfer bedienen onder eigen naam hun
eigen klantenkring en opereren volledig
autonoom. Achter de schermen wordt gewerkt
aan een passend businessmodel waarbij de
bedrijven geïntegreerd worden met de Print.
com webapplicatie, echter is deze alleen voor
print professionals toegankelijk. Het belangrijkste onderdeel van het huidige businessmodel
van Print.com is juist die exclusiviteit voor de
professional. De professional bedient op zijn
beurt het MKB. Textiel wordt nog niet aangeboden op Print.com om die reden. Deze
professional verdient een beter prijsniveau dan
in het huidige model van deze twee textielbedrijven. Print.com noemt deze professional
‘frequent flyers’: designers, drukkerijen,
reclamebureaus, wederverkopers en inhouse
marketeers bij grotere bedrijven met een eigen
marketingafdeling,
Voorrang voor frequent flyers
Toen Aarnink startte met Print.com had hij een
plan op hoofdlijnen opgesteld. Bij de verdere
uitwerking daarvan heeft hij ook een deel van
de beoogde afnemers betrokken. Aarnink wist
dat hij met de merknaam Print.com de kans
had om zowel consumenten als bedrijven te
bereiken. De domeinnaam heeft enorme
potentie. Dat bleek ook wel, zodra hij over het
webadres beschikte waren er bezoekers van
over de hele wereld. Echter het bewerken van
de consumentenmarkt was niet het eerste
doel, maar staat voor later genoteerd in het
stappenplan. Bij de ontwikkeling van het
platform kregen ontwikkelingen gericht op
frequent flyers voorrang. Zij staan centraal in de
markt en bedienen het middensegment waar

de massa aan drukwerk zit: het mkb. Print.com
heeft zelf wensen de onderkant van de markt
te gaan bedienen op lange termijn; micro-business en consumenten. Denk hierbij aan
stuksgoederen als een petje, een mok of een
shirtje. Print.com wil daarmee de frequent flyers
de exclusiviteit van het mkb blijven geven.
Daarnaast ziet hij voor Print.com een rol als
community platform voor verschillende
specialisten op het gebied van ontwerp en print
waardoor vraag en aanbod bij elkaar konden
worden gebracht. De frequent flyer krijgt hierbij
een centrale rol en de kans zich te presenteren
op het platform.
‘Customer lovers’
Al direct na het bekend worden van de plannen
melden verschillende bedrijven zich met de
mededeling dat ze belangstelling hadden. Er
werd door medewerkers van Print.com contact
opgenomen met de melders om meer te weten
te komen over hun motivatie om zich te
melden. Circa 100 printprofessionals kregen
een uitnodiging om deel te nemen aan de
‘co-creatie’ bijeenkomst waar de plannen
werden uitgelegd en waar de deelnemers de
kans kregen om hun wensen op tafel te leggen.
Aarnink: “In dat stadium konden we op basis
van de response onze plannen bijstellen.” Eind
2018 was het zover dat de eerste wederverkopers konden worden aangesloten op de
webapplicatie; een supersnelle besteltool in
plaats van een standaard webshop. Aarnink:
“We hebben veel aandacht besteed aan het
samenstellen van het assortiment, maar ook op
de manier waarop je dat ontsluit voor professionals. Zo is er bij het bestellen van drukwerk
een veel grotere keuze aan papiersoorten en
een waaier aan veredelingsmogelijkheden
opgenomen. Meer dan op de meeste bestelsites voor drukwerk. De frequent flyer begrijpt
dat. Uniek is dat je ook bij complexer samengesteld drukwerk voldoende hebt aan enkele
muisklikken om je bestelling te plaatsen.”
Wederverkopers kunnen bij het versturen als

afzender worden vermeld met hun eigen logo
op het etiket op een mooie witte doos. Er is
daarnaast rekening mee gehouden dat
professionals opdrachten willen combineren.
Aarnink: “Kom je er in de webapplicatie niet uit,
omdat jouw uitvoering er net niet bij staat, dan
kun je altijd je vraag voorleggen aan één van
onze ‘customer lovers’. Die gaan aan de slag
met aanvragen waarvoor de website geen
invulling heeft.”
Voordat je toegang krijgt als professional en
wordt bestempeld als frequent flyer, word je
gebeld en krijg je uitleg over de webapplicatie.
Aarnink: “Je moet een relatie opbouwen met je
klanten. Hoewel je weleens andere geluiden
hoort is ook in het internettijdperk de gunfactor
van belang en die moet je verdienen. De passie
voor print, maar ook voor elkaar staat dus
centraal. Zaken als leverbetrouwbaarheid,
kwaliteit en bestelgemak tellen vaak zwaarder
dan prijs. Het is de menselijke factor die hier de
doorslag geeft.”
Uitbreiding
Bij TMB in Schijndel zijn ze gespecialiseerd in
large format print en sign. Daarnaast staan er 2
HP Indigo’s 12.000 en een volledige afwerking
voor drukwerk. Aarnink stapte hier samen met
Kampert Nauta als partner in en vrijwel direct
erna werden forse investeringen gedaan om de
productie uit te breiden. De belangrijkste
systemen zijn nu allemaal dubbel uitgevoerd.
Zo plaatsten ze er 2x een HP Latex op 3.20,
een extra Zünd, 3x een Océ Colorado en een
extra Océ Arizona. De filosofie is dat één
machine geen machine is en dat uitval je
grootste risicofactor is. Er wordt gewerkt in
meerdere ploegen, om aanlever-deadlines te
verleggen en levertijden te verkorten.
Ook voor Brezo staat er het een en ander op het
programma aan investeringen. Zoals gemeld
krijgt Brezo een nieuw onderkomen. De huidige
1.000 m2 aan productieruimte wordt ingeruild
voor 3.500 m2 in het nieuwe pand. Brezo breidt
ook het aanbod uit. Nieuw is de optie voor full
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colour zeefdruktransfers. Die worden op een
unieke manier gemaakt waarbij de fullcolour
druk op een HP Indigo wordt gemaakt terwijl de
witte achtergrond en lijm in zeefdruk worden
aangebracht en via een INO systeem. Deze
techniek waarbij digitaal en zeefdruk wordt
gecombineerd werd tot nu met tonerprinters
uitgevoerd. “Met de afdrukken van de Indigo
leggen we de kwaliteitslat hoger”, stelt Aarnink.
Ook de DTG activiteiten worden in het nieuwe
pand ondergebracht. Op dit moment wordt
samen met productontwikkelaars in dienst van
Print.com gekeken naar de mogelijkheden van
sublimatiedruk voor het volledig bedrukken van
kleding. De grootste uitdaging daarbij, weet
Aarnink, is het vinden van een goede oplossing
voor de confectionering.

Consument
Het is een greep uit de verschillende ontwikkelingen waar tegelijkertijd aan wordt gewerkt.
Inmiddels werken er in de groep ruim 130
mensen, waarvan op het hoofdkantoor zo’n 50
medewerkers, softwarespecialisten productontwikkelaars en ‘customer lovers’ en ziet het
bedrijf de omzet maandelijks groeien en het
aantal gebruikers van de webapplicatie
toenemen.
Print.com start komend jaar met de ontwikkeling van het op consumenten gerichte platform,
daarvoor hebben ze een partner in Amerika
gevonden om juist daar, waar de meeste traffic
vandaan komt, te gaan testen in deze doelgroep. De webshop voor consument en
micro-business kent veel minder keuzes, is

gebaseerd op een soort ‘gift’ assortiment en
heeft een veel hoger prijsniveau.
Het is voor professionals altijd lonend zich aan
te melden voor de webapplicatie van Print.
com.
Aarnink: “Ik geloof in co-creatie, samen met
klanten mooie dingen maken, dat is een passie
die we delen. Alle producten en functionaliteiten die we bouwen zijn wensen van de klant,
dus kom maar op met je ideeën!” •

Open huis Spandex

Verschillende
primeurs
Tekst Herman Hartman

Exclusieve kleuren.

Nieuwe generatie Mutoh printers.

TMB in Schijndel combineert verschillende druk- en afwerktechnieken op de werkvloer.

Wrapping Film Spandex GP Edition met 5
matte en 5 glanzende metalic kleuren. De
nieuwe serie maakte zijn debuut tijden het
Open Huis in Veenendaal.

3M Wrap Film Series 2080 met transparante
beschermfolie.

Half november zette de Nederlandse
vestiging van Spandex de deuren van de
showroom open voor een tweedaags
Open Huis. Zo kregen signmakers tegen
het einde van het jaar de gelegenheid om
hun apparatuur aan te vullen met nieuwe
printers en afwerkapparatuur. Daarnaast
konden ze dit keer kennismaken met een
aantal recent aan het assortiment toegevoegde folies waaronder een aantal
exclusieve voor Spandex aangemaakte
nieuwe kleuren in de serie Avery Supreme
Wrapping Film.
Er werden op verzoek van het het Europese
hoofdkantoor van Spandex 10 verschillende
exclusieve kleuren in de reeks Supreme
Wrapping Film ontwikkeld die voortaan alleen
door de verschillende vestigingen van Spandex
worden gevoerd als Avery Dennison Supreme

3M
Er was meer folienieuws. Zo werd de
showroom recent aangepast om ruimte te
maken voor de verschillende mogelijkheden die
3M Di-noc biedt op het gebied van interieurdecoratie. De huidige reeks Di-noc films bevat
realistischere houtnerf simulaties, maar ook
steen of beton kan worden nagebootst met
een Di-noc folie. De showroom biedt signmakers de mogelijkheid inspiratie op te doen,
desgewenst samen met architecten of
interieurontwerpers.
Ook nieuw is de 3M Wrap Film Series 2080 die
werd gedemonstreerd. Met de 2080 series
slaat 3M een nieuwe weg in. De 2080 Series
heeft een aantal unieke eigenschappen
meegekregen, met als meest opvallende extra
wel de transparante beschermlaag die de folie
tijdens het installeren beschermt en na
installatie verwijderd wordt. Die transparante
folie heeft dezelfde strecheigenschappen als de
folie die het beschermt. De 2080 is ook nog
eens de best uitrekbare folie van 3M tot nu toe.
Uniek is dat ook op kamertemperatuur er al
een zekere mate van uittrekken mogelijk is. Het
is daardoor een eenvoudiger om de stretch
over een groter oppervlak te verdelen en dat
komt de levensduur van de folie ten goede.

Aan het eind van het jaar krijgt ook de hardware de nodige aandacht. Naast verschillende HP
Latex printers stonden er ook 2 nieuwe Mutoh
XperJet printers opgesteld, uitgerust met
respectievelijk een 4-kleuren en een 7-kleuren
inktset zodat de bezoekers zelf het vergelijk
konden maken.
Verder was de showroom goed gevuld met een
breed aanbod uit het eigen assortiment en
daarnaast als gast dit keer Trotec. Ook
belangrijk, de bezoekers werden als altijd
gastvrij ontvangen en konden gebruik maken
van de goed verzorgde catering en even
bijpraten met Spandex medewerkers of aan de
race deelnemen waarvoor 2 race simulatoren
stonden opgesteld, gesponsord door HP. •

Aandacht voor de inzetbaarheid van 3M Di-nox films.

HP zorgde ervoor dat er twee dagen lang geraced
worden.
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Inzetbaarheid cobots groeit

Robot or cobot,
that’s the question
Tekst Herman Hartman

vanuit een doos kunnen worden opgepakt met
een aangepaste beweging. Niet elke verplaatsing van de arm moet vooraf tot in detail
worden geprogrammeerd.
In combinatie met de steeds slimmere camerasystemen kun je cobots inzetten als kwaliteitscontroleur. Afhankelijk van het oplossend
vermogen van de camera kunnen ze objecten
tot in detail bekijken zodat je producten met
artefacten tijdig opspoort en automatisch uit
het productieproces haalt.
Gebruik van camera’s in combinatie met robots
maakt dat de belichting van het werkvlak waar
je de robot inzet van belang is. Lastige
schaduwen of invallend zonlicht kunnen de
werking van de camera verstoren. Een lager
lichtniveau betekent soms dat het langer duurt
om objecten te herkennen.
Programmeren
De camerasystemen geven, als het gaat om
het programmeren van robots, extra opties.

Veel cobots hebben een logistieke taak.

De markt voor kleinschalige robots, vaak
cobots genoemd, groeit. Om profijt te
hebben van een cobot moet deze worden
geïntegreerd in de werkomgeving waarbij
zowel hard- als software op elkaar moeten
worden afgestemd en worden uitgerust
met aangepaste tools. Werk voor system
integrators. Het in Tiel gevestigde Olmia
Robotics is zo’n system integrator. Samen
met betrokken partners organiseerde het
bedrijf in eigen huis op 20 november de
‘National Cobot Day’. Een goede aanleiding voor een update over de ontwikkelingen op dit terrein.
Allereerst valt tijdens deze dag op dat, hoewel
er steeds gesproken wordt over cobots waarbij
mensen en machines samenwerken, bij de
meeste hier getoonde toepassingen vooral
gaan over robots die hun werk alleen doen. De
hier aanwezige robots of cobots hebben een
beperkte reikwijdte en kunnen minder zware
gewichten aan, al krijgen we ook hulpmiddelen
te zien die het gewicht dat deze kleinere robots
aankunnen verhogen, of de reikwijdte van de
robotarm vergroten.
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Gebruik van een extra horizontale en verticale-as vergroot de reikwijdte.

Veiligheid
Dat de hier bijeen gebrachte systemen tot
cobots worden gerekend ongeacht de
toepassing, ligt aan het feit dat ze minder grote
krachten uitoefenen en dat de veiligheidseisen
lager liggen dan bij de inzet van de grotere
industriële robots. Het is een belangrijke reden
waarom de maakindustrie cobots prefereert.
Het is vaak niet nodig om de werkruimte van
de cobot volledig af te schermen. Dat kost
aanzienlijk minder ruimte. Maar dat wil niet
zeggen dat je ze altijd zonder extra veiligheidsvoorzieningen op de werkvloer mag plaatsen.
Ook bij cobots is er een risicoanalyse nodig en
als daaruit volgt dat maatregelen nodig zijn dan
moeten die worden toegepast. Veiligheid hangt
niet alleen van het gebruikte systeem af, maar
hangt nauw samen met de toepassing. Zo kun
je een cobot gebruiken om afgevulde dozen
aan het eind van een productielijn te stapelen.
Dozen met elk een gewicht van 0,5 kg
opstapelen tot 5 rijen hoog hebben een andere
impact als ze omvallen dan dozen van 10 kg.
Logistiek en controle
Het zijn vooral logistieke handelingen waarvoor
de getoonde cobots worden ingezet, naast

repeterende montagehandelingen. Voor vrijwel
elke montagehandeling is een aangepaste
tooling set verkrijgbaar. De meerwaarde van
deze dag zit in het feit dat een aantal leveranciers van dit type toebehoren aanwezig is.
Waar je als buitenstaander de robot of cobot
als één apparaat beschouwt zijn in werkelijkheid robots vaak opgebouwd met onderdelen
afkomstig van verschillende leveranciers. Per
toepassing wordt steeds opnieuw bepaald
welke combinatie het beste werkt. De lijst met
opties om een robot aan te passen is zo groot
dat als je alles combinaties wilt laten zien je
vermoedelijk eindigt met 10.000 robots op een
rij. Het maakt ook meteen duidelijk dat de rol
van een system integrator allerminst overbodig
is.
Zichtsystemen
De rol die camera’s spelen in de inzetbaarheid
van robots groeit en ook hier kun je soms
kiezen uit meerdere systemen. Ze kunnen meer
dan het controleren van de bewegingen van de
robotarm. Ze spelen een actieve rol in het
aansturen van de arm, bijvoorbeeld doordat ze
objecten kunnen herkennen waardoor ze ongeacht de precieze ligging vanaf een tafel of

Autonoom transport
Aanvoer van materiaal vanuit het voorraadmagazijn, tussentransport van een halffabrikaat en afvoer van gereed product vergen
de nodige logistiek handelingen. Een
zelfrijdende cobot kan dit werk overnemen.
Door een combinatie van AI (Artificiële
Intelligentie) en het gebruik van sensors op
de cobot mag het hier getoonde voertuig
op de werkvloer worden gebruikt zonder
dat het af te leggen pad permanent wordt
vrijgehouden. Ook hier zit de vooruitgang
deels in de flexibele vorm van programmeren. Vooraf wordt de ruimte gescand met
behulp van de sensors van het wagentje en
wordt de cobot geleerd wat de grenzen
zijn. Binnen die ruimte legt de cobot de
weg af volgens de kortst mogelijke route,
waarbij mensen worden herkend zodat
wordt ingehouden of gewacht. Een tijdelijk
object op het pad, bijvoorbeeld een pallet
met producten daarop, wordt ontweken
door er omheen te rijden mits de ruimte dat
toelaat. Vervoer van objecten die enigszins
uitsteken buiten het voertuig is geen
probleem; ook met die afmetingen kan de
transportwagen rekening houden. Gebruik
je meerdere cobots dan kun je ook
onderlinge voorrangsregels programmeren.

Dat programmeren van de handelingen van
een robot(arm) vormde lange tijd een drempel
om robots in het MKB toe te passen. Je had
specialisten nodig als er een nieuwe handeling
moest worden toegevoegd aan het repertoire.
Dat ligt zeker voor robots en cobots zoals hier
getoond achter ons. Het is wel noodzaak dat je
schematisch hebt leren denken.
De software achter een aantal cobot of
robotsystemen maakt het mogelijk om een
aantal bewegingen vanuit de robot door te
geven (mits de robot dat toelaat). In een
instelmode beweeg je de robot met de hand
tussen en bron- en doellocatie. De gereedschapshandelingen als openen, grijpen of
aanzuigen van materiaal komen deels uit een
voorgeprogrammeerde biblibotheek en het
geheel wordt gevisualiseerd in de software
waar je de parameters nog individueel kunt
aanpassen. Een camera kan helpen om het
programma sneller gestalte te geven, zoals in
het al aangehaalde voorbeeld waarbij objecten
vanaf een willekeurige plek op de tafel worden
herkend en opgepakt. Het is op die manier
mogelijk om binnen 5 minuten een nieuw
werkend schema te maken, al zal daar in een
aantal gevallen nog wat finetuning voor nodig
zijn.
Camera’s kunnen ook worden gebruikt om
individuele orders te herkennen en te sorteren
bij het uitnemen. Dat kan op basis van een
barcode maar ook door een uniek nummer of
het ‘image’ op het object.
Tenslotte
De inzet van cobots groeit. De voorbeelden die
op deze Cobot Day voorbij kwamen hebben
niet specifiek betrekking op onze markt (al
waren er toepassingen bij die je één op één
kon gebruiken binnen onze sector). Uit
verschillende gesprekken viel op te maken dat
de hier aanwezige leveranciers weinig affiniteit
met onze markt hebben. Bij andere segmenten
in de maakindustrie is vaak beter in kaart
bracht waar de mogelijkheden liggen voor de
inzet van cobots. Omdat de vraag daar
aanzienlijk is, is er voor leveranciers nauwelijks
aanleiding om zich specifiek te richten op
toepassingen binnen de markt voor (grootformaat) print. De schaarse voorbeelden die al wel
zijn gerealiseerd in onze bedrijfstak laten zien
dat er nu relatief veel tijd nodig is voor analyse
en uitwerking doordat er over en weer nog
gebrek aan kennis is. Hierdoor lopen de
aanloopkosten op, nog voordat er geïnvesteerd
wordt in een cobot. Daar kan alleen iets aan
worden gedaan als bedrijven bereid zijn in deze
fase vaker samen op te trekken en kennis te
delen. Weten waarom sommige oplossingen
niet zijn gekozen kan daarbij net zo relevant zijn
als de vraag wat er wel is toegepast. •

Gebruik van een extra horizontale en verticale-as
vergroot de reikwijdte.

Zo kunnen grotere gewichten met behoud van
precisie worden verplaatst.

De camera en cobot zijn hier één. Deze cobot kan
binnen 5 minuten een nieuwe taak leren.

Hier bevindt de camera zich boven het werkvlak.
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Vakdag

VERBINDEN – ONTMOETEN – INSPIREREN

Print & Sign
5-2-2020

Waterlelies
in het Atrium
Tekst Peter van Zijderveld

SCHRIJF NU IN
WOENSDAG
5 FEBRUARI 2020
NBC NIEUWEGEIN
Ook de zevende editie van Vakdag Print
& Sign belooft een fantastisch evenement
te worden; zo’n dag waar iedereen nog een
jaar over napraat. PRINTmatters creeert
een ideale netwerkgelegenheid voor
beslissers in de grafimedia industrie door
de perfecte combinatie van vakinformatie,
sprekers, entertainment en een volle
beursvloer.

In het atrium van het stadhuis in Den Haag
is het project ‘Waterlelies in het Atrium’ te
zien. Het schilderij ‘het bruggetje van
Monet’ is op ware grootte in beeld gebracht. De groene brug is in 3D nagebouwd, net als het bootje waar vanuit de
schilder Monet het schilderij maakte. Op
de vloer zijn waterlelies te zien met hier en
daar een kikker.

De hoofdsprekers zijn bekend!
• WOUTER HAAN, eigenaar van Simian
• ROBBERT DOORNBOS, ex-Formule 1-coureur
• MYSTERY GUEST
Over de laatste spreker mogen we nog niet veel
loslaten. Wel beloven we u een spectaculaire
pré-Drupa onthulling, die u absoluut niet mag
missen! Een echt game changer.

Powered by:
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Schrijf nu in en stel uw
persoonlijke programma samen.

vakdagprintensign.nl

Elisabeth Rijkels-Visser is ontwerpster en
eigenaar van Piet Design. Zij bedacht deze
installatie en vertelt het volgende: “Het idee van
Waterlelies in het Atrium ontstond door de
komst van de tentoonstelling over de tuinen
van Monet in het Haagse Kunstmuseum. Het
leek mij leuk om een installatie te maken waar
mensen zelf doorheen kunnen lopen en waarin
ze alles mogen aanraken. In het museum moet
je op eerbiedige afstand blijven van de
geschilderde waterlelies; hier sta je er letterlijk
bovenop.
“In eerste instantie gaat het er om dat mensen
plezier beleven aan deze installatie: selfies

maken op de brug, uitrusten in de roeiboot en
kikkers zoeken tussen de vele waterlelies.
Vervolgens hoop ik dat ze er ook nog wat van
opsteken. Sommigen zullen nog nooit van
Claude Monet gehoord hebben, anderen
kennen zijn schilderijen met de brug wel, maar
kunnen nu echt voelen hoe groot die in
werkelijkheid is. Kortom: letterlijk laagdrempelig
kunstonderwijs.
“Bij het tot stand komen van deze installatie
heb ik nauw samengewerkt met twee partijen.
Natuurlijk met Atrium City Hall, die deze
enorme ruimte (zo groot als het San Marco
plein in Venetië) in het Haagse gemeentehuis
programmeert, maar ook met Letter Z Design,
een zeer ervaren maakpartij die altijd in is voor
creatieve en vernieuwende projecten. Zij
hebben ook de keuze bepaald van de gebruikte materialen.
“Het schilderwerk dat de basis vormt van de
geprinte bladeren en bloemen, heb ik zelf
gemaakt na zorgvuldige bestudering van de
werken van Monet. Het was erg leuk om de
spontane en luchtige verfstreken van de
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schilder te evenaren. Het is uiteindelijk zo goed
gelukt dat mensen dachten dat ik gedeeltes uit
originele schilderijen had gebruikt”
Voor het printwerk is gebruik gemaakt van een
monomeer folie die verwijderbaar is. Deze is
niet gelamineerd om de kostprijs van het
project zo laag mogelijk te houden. Bij de
digitale voorbereiding zijn de bestanden
voorzien van een tweede laag in cutcontour en
geprint met een eco-solvent. Het geheel is zo
economisch mogelijk geprint en op locatie
gepositioneerd op de grond door Rijkels-Visser.
Ze zijn over elkaar heen geplakt in verschillende
formaties en aantallen.
De brug is opgebouwd uit 30 mm licht gewicht
mdf tot 60 mm lagen en afgewerkt in een
groene latex. De ‘planken’ zijn gemaakt van
vuren delen. Bij de digitale voorbereiding zijn de
bestanden opgemaakt in autocad en weggeschreven als dxf of dwg formaat. Daarna zijn
de bestanden geïmporteerd in het programma
V-Carve en gedeeltelijk aangepast in detail voor
de montage. Vervolgen zijn de delen door een
CNC gefraasd. De delen zijn gedeeltelijk
gemonteerd in de werkplaats en afgewerkt in
latex van Bristol. De voorgemonteerde delen
werden in een leeg Atrium tot één geheel
gemonteerd.
Voor wie zelf aan de slag wil met het maken

Het montageteam.

van waterlelies: o.a. bij het Kunstmuseum is
een origami set te koop waarmee papieren
waterlelies zijn te vouwen. Deze papieren
bloemen hebben dezelfde schildering als de
lelies in het Atrium. •

Meer weten? www.pietdesign.nl,
www.letterzdesign.nl, www.atriumcityhall.nl
en www.kunstmuseum.nl

CYBORG CNC freesmachines

De onmisbare schakel in uw bedrijf!

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
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ketele

ketele_nv

info@ketele.com

Benieuwd naar de mogelijkheden van een Cyborg in uw bedrijf? Wij helpen u graag verder!
Ketele nv - I.Z. Blauwe Steen, Blauwesteenstraat 91, BE 2550 Kontich, België - +32 (0)3 454 20 89

Materiaalkeuze van doorslaggevend belang voor brandveiligheid

Haaxman bedenkt oplossing
houtwerk Goede Doelen Loterij
Tekst Ton Rombout

De lattenstructuur aan de binnenkant van het gebouw.

dus al betrokken bij het probleem, omdat door
deze afkeuring van het houtmateriaal ook het
logo van de Postcode Loterij dat was gemaakt
en daarop zou worden gemonteerd, niet kon
worden geplaatst. Kijkend naar de buitenkant
van het gebouw realiseerde technisch adviseur
Ter Linden van Haaxman zich opeens dat hij de
oplossing voor dit probleem zou kunnen
aandragen: vervang de houten latten door
dibond met geprinte houtstructuur: “Toen ik
hoorde van hun probleem moest ik denken aan
‘onze’ sporthal en van het een kwam het
ander. We hebben een lat nagemaakt van
dibond (met geprinte houtstructuur) en hier een
mal van gemaakt. De platen zijn aan de
achterkant ingefreesd en de zijkanten omgevouwen. Dibond Fr is fire resistent en hard en
glad materiaal, perfect aan de muren te
bevestigen en je kunt het naadloos beplakken
met ‘hufterproof’ beeldmateriaal. Dit hebben
we in het laboratorium laten testen en……
Brandklasse B werd ruimschoots gehaald! Als
klap op de vuurpijl komen er nog ledverlichte
en dimbare logo’s van De Nationale Postcode
loterij op en als kers op de taart komt er
indirecte en eveneens dimbare verlichting
achter. Al met al opnieuw een hele mooie klus
waar we met elkaar weer hartstikke trots op
zijn”, concludeert Ter Linden tevreden.
Belangrijk is dat ook de architect van het
gebouw tevreden was met deze oplossing, en
er kon weer worden doorgewerkt.

Aanzicht pand vanaf de Beethovenstraat. De gewenste lattenstructuur is duidelijk te zien op deze impressie.

Naar aanleiding en in navolging van de
opdracht inzake het inpakken van
Sporthal Gaasperdam (zie SignPro
Benelux nr 3-2019) heeft Haaxman Lichtreclame BV weer een bijzondere opdracht
binnen weten te slepen met het gebruik
van Dibond FR (fire resistent).
Edwin ter Linden is daar senior adviseur en hij
bedenkt samen met opdrachtgevers oplossingen voor reclame en verlichting. Op het
moment van schrijven van dit artikel zit hij
samen met signspecialist Paul Brouwer van
Brouwer Sign, een zelfstandig bedrijf binnen de
muren van Haaxman, in de voorbereiding op
de uitvoering van een project voor het nieuwe
pand van de Postcode Loterij in Amsterdam
waarbij de toepassing van brandwerend
materiaal voorwaarde is.
Haaxman Lichtreclame
Haaxman is een projectbureau voor oorspronkelijk reclame dat al zo’n 125 jaar bestaat. Met
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25 mensen personeel is het werkterrein nu veel
breder. Led is al sinds jaren aan de orde van de
dag als aanvulling op neon, terwijl ook de
aanpak van complete signprojecten, zoals het
plaatsen van logo’s op gebouwen, het aanbrengen van bewegwijzering e.d. tot de
dagelijkse werkzaamheden behoort. En vorig
jaar dus het project van de Sporthal in
Gaasperdam voor het bekleden van dit
gebouw met brandwerende di-bond panelen
inclusief beeldmateriaal.
Het probleem
In dit geval gaat het over de gevel van de
studio en het Auditorium van De Postcode
Loterij in Amsterdam. De architect had hier
oorspronkelijk een bekleding met houten latten
voor bedacht, in principe een fraaie en
esthetische oplossing, maar niet brandveilig! Hij
wilde de structuur die binnen deels was
aangebracht met houten latten van 40 x 15
mm op bepaalde plaatsen naar buiten laten
doorzetten, een prachtig idee dat echter door

het onderzoeksbureau Peutz uit Limburg dat
was ingeschakeld om de brandveiligheid te
testen werd afgekeurd, omdat de vereiste
brandklasse B niet werd gehaald. De aannemer zat daardoor met een onafgemaakt pand
en ruim 6 km aan houten latjes.

Tijdschema
In Week 48 gaat Haaxman met Brouwer Sign
starten met de gevel van het Auditorium (waar
circa 3 weken montagetijd voor is gepland)
[N.B.: dat is dus bij het verschijnen van dit
nummer van SPB al achter de rug] en in de
tweede week van januari met de gevel van de
studio, met een verwachte montagetijd van 4
weken! Brouwer Sign verzorgt het print &
plakwerk op speciale 3M folie en de platen
komen weer van Thyssen Krupp uit Roosendaal.

De oplossing
Haaxman was al gevraagd enkele logo’s voor
het gebouw te vervaardigen en werd in feite

De Goede Doelen Loterijen
Vanaf 2018 zitten ze eindelijk in één gebouw:
De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postco-

Aanzicht pand vanaf de Beethovenstraat. De
gewenste lattenstructuur is duidelijk te zien op deze
impressie.

Dibond met lattenstructuur in de werkplaats.

Infrezen van het dibond-materiaal voor het verkrijgen
van de lattenstructuur.

de Loterij, Vrienden Loterij en BankGiro Loterij)
steunen organisaties die werken aan een
rechtvaardige en groene wereld. Sinds
november 2018 doen zij dit vanuit het meest
duurzaam verbouwde pand* van Nederland,
aan de Beethovenstraat in Amsterdam. Het
pand heeft het hoogst haalbare certificaat voor
duurzaam verbouwen gekregen: BREEAM Outstanding.
De renovatie van het al jaren leegstaande
gebouw nam ruim twee jaar in beslag. Hare
Majesteit koningin Maxima opende het pand
op 6 december 2018.
Samen het verschil maken
Het pand is onder meer energie- en waterneutraal en wekt een deel van de elektriciteit op via
PowerWindows en zonnepanelen. Binnen
zorgen licht- en klimaatregulering voor een fijne
werkomgeving. Al het afval wordt gescheiden
en de WC’s gespoeld met hemelwater.
Grote en kleinere duurzame innovaties zijn
toegepast én zichtbaar gemaakt om anderen
te inspireren om ook duurzaam te verbouwen.
In het pand zit ook de Beethoven Studio, van
waaruit op werkdagen Koffietijd en 5 Uur live
wordt uitgezonden. Op de begane grond
bevindt zich Osteria La Lotteria; een restaurant
met een authentieke Italiaanse kaart.
Zo'n 600 medewerkers telt de organisatie van
de drie Goede Doelen Loterijen (Nationale
Postcode Loterij, Vrienden Loterij en BankGiro
Loterij). Zeshonderd mensen die samen met
alle deelnemers afgelopen jaar zorgden voor
491 miljoen euro voor goede doelen organisaties in Nederland en daarbuiten. Om ernstige
armoede te bestrijden, mensen op de vlucht
voor geweld te helpen bij de opvang, de natuur
te beschermen, culturele instellingen een
ruimer budget te geven, tienduizenden
kinderen in Nederland in arme gezinnen te
helpen aan een vrolijker jeugd en talloze
gezondheidsorganisaties in staat te stellen een
betere zorg te geven en onderzoek te doen
naar nieuwe en betere geneesmiddelen. •

Het testen van het effect van de led-verlichting.

De brandtest bij Peutz is geslaagd.
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SI’BON leden op bezoek bij Probo

Productontwikkeling biedt kansen
Tekst Herman Hartman

Meer dan 50 deelnemers waren op vrijdag
1 november naar Dokkum afgereisd voor
een door SI’BON samen met Probo
georganiseerd seminar over Print Innovatie. Ze werden er bijgepraat door Probo
directeur René de Heij over de recente
ontwikkelingen bij Probo en werden
vervolgens rondgeleid door het bedrijf.
Met de presentatie van Arjan Leest over
de mogelijkheden van Argumented Reality
in combinatie met print werd de verbinding tussen print en de digitale wereld
gelegd. Ter afsluiting was er voor de
deelnemers een bierproeverij voorzien in
Brouwerij Dockum waar ook het goed
verzorgde dinner werd geserveerd.
René de Heij doorliep de jonge geschiedenis
van Probo, dat inmiddels 400 medewerkers in
dienst heeft. Dat het bedrijf zo ver is doorgegroeid ligt volgens De Heij vooral aan het feit
dat het bedrijf steeds eigen keuzes maakt. Hij
ging uitgebreid in op het feit dat Probo zich
richt op het werken voor resellers en het belang
daarvan voor zowel de resellers als Probo. De
Heij legde uit waarin Probo verschilt van andere
aanbieders op het web. “Het web wordt
gedomineerd door aanbieders die bemiddelen
tussen productiebedrijven en de klant in
navolging van de aanpak zoals Amazon die

Argumented Reality
Arjan Leest is medeoprichter van het
strategisch reclamebureau Cogonez en
werkte eerder voor andere bureau’s en voor
merkeigenaren vooral aan de retailkant. Bij
Cogonez worden alle disciplines uit het
reclamevak ingezet. Het ontwikkelen van AR
heeft het bureau ondergebracht bij Mixed &
Argumented waar Leest eveneens leiding
aan geeft. Leest wist met enthousiasme de
mogelijkheden van AR over te brengen.
Leest stond stil bij de verschillende afkortingen VR, AR en MR. Daarbij staat VR voor
Virtual Reality, waarbij je wordt opgesloten in
een niet bestaande omgeving. De techniek
wordt vooral bij games ingezet, maar maakt
het ook mogelijk om door een nog te
bouwen locatie te lopen of een vliegtuig te

38

Si’bon directeur Ron van Rijssel heet de leden
welkom.

besturen. Bij AR ofwel Argumented Reality
wordt een Virtuele Layer over een bestaande
wereld heengelegd. De meest bekende
toepassing daarvan is wel het spel Pokémon
Go. Bij Mixed Reality worden de digitale
elementen realtime aangepast aan de reeële
wereld.
Wat je met Argumented Reality kunt aanvangen laat zich lastig in tekst vangen. Het waren
dan ook vooral filmpjes die we te zien kregen
over hoe je met AR informatie toevoegt of
een nieuwe werkelijkheid schets op het
scherm van een smartphone of tablet of op
een speciale AR bril. De toepassingen lopen
van uitbreiding van schapkaarten, zoals bij de
schapkaarten in het wijnschap met complete
informatie over de wijngaard het rijpen en het
bottelen van de wijn, tot aan de boodschap-

De HP Indigo’s voor labelproductie.

penlijst waarmee je in de Gamma direct langs
de juiste schappen wordt gestuurd en uitleg
krijgt over de gekozen producten (dat laatste
is nog wel toekomst).
AR en MR kunnen -slim ingezet- krachtige
tools zijn, maar je hebt wel content nodig en
er zijn ook wel een paar technisch hordes te
nemen. Met als belangrijkste dat gebruikers
verschillende appjes nodig hebben om de AR
marker te kunnen activeren. Voor geïnteresseerden had Leest dit lijstje opgesteld:
BlippAr Buider, Artivive, AR kit, vuvoria,
Wikitude
Als je alleen maar wilt zien hoe het werkt is
ook de eigen website https://www.mixedandaugmented.com/ een goede plek om je te
oriënteren, daarin staan de meeste voorbeelden die deze middag voorbij kwamen.

Deze afwerklaser maakt leveren van losse etiketten
mogelijk.

Voor de productie van digitaal drukwerk beschikt
Probo over twee Indigo persen. mogelijk.

Elke afdeling beschikt over eigen afwerkapparatuur.

Onderweg kun je ook even bijpraten.

Bij Probo is alles gericht op zo efficiënt mogelijk
produceren met de nieuwste apparatuur.

ontwikkelde. We zien met name in Duitsland
dat er inmiddels verschillende op print- en signproducten gerichte platforms zijn die de
verkoop overnemen van individuele productiebedrijven, die op hun platform zijn aangesloten.
Om gevonden te worden besteden die
drukwerkportaals grote bedragen aan online
marketing. In 2015 lagen die bedragen nog op
60.000 euro per maand. Inmiddels betaal je al
3 x meer om één maand lang hoog in de
ranking van Google te staan, in verschillende
rubrieken. Om dat te bewerkstelligen hebben
deze platforms marge nodig, die komt van de
aangesloten producenten. Dit terwijl de
Amazons van deze wereld geen extra marge in
de keten brengen.” De aangesloten producenten worden ook nog eens afhankelijk van de
verkoopinspanningen van de platformeigenaar.

Akoestische panelen
Wat Probo betreft liggen er voor signmakers
kansen om door het aanbieden van akoestische materialen hun werkterrein uit te
breiden. Deze markt wordt nu bediend door
gespecialiseerde akoestische bureau’s, kent
hoge marges en is groeiende. In de bouw
wordt er zowel bij nieuwbouw als verbouwingen veel gebruik gemaakt van beton, vaak
gecombineerd met het gebruik van veel glas
en andere harde materialen. Dat pakt niet
altijd gelukkig uit voor de akoestiek. In
kantoren, horecagelegenheden en in de
gezondheidszorg kan een slechte akoestiek
er voor zorgen dat mensen elkaar slecht
kunnen verstaan en zich slecht kunnen
concentreren. In een gemiddeld kantoorgebouw wordt op dit moment al snel voor zo’n
50.000 euro aan akoestische materialen
geïnstalleerd volgens Probo.
Traditionele akoestische panelen zijn meestal
alleen verkrijgbaar in wit, zwart of grijs en
leveren niet echt een bijdrage aan de
aankleding van de ruimte. Een print kan
helpen om het akoestische paneel aan het
oog te onttrekken al zitten daar haken en
ogen aan. Het idee om een willekeurige
fotoprint of textielframe te voorzien van een
akoestisch paneel aan de achterzijde levert in
de praktijk nauwelijks reductie op. De meest
gebruikte printsubstraten reflecteren het
geluid deels in plaats van het geluid door te
laten. Reden voor Probo om een oplossing
te ontwikkelen waarbij een aantal zaken
wordt gecombineerd tot een sandwich die
wel werkt en die door de bedrukking in elk
gewenst dessin of print geleverd kan
worden. Het gebruikte textieldoek laat door
de open structuur vrijwel alle geluid door
(denk aan luidsprekerdoek dat ook over deze

eigenschap beschikt). Het doek wordt met
puntverlijming verwerkt om te voorkomen dat
de lijm spelbreker is. Als geluiddempend
materiaal wordt gebruik gemaakt van katoenvezels van mechanisch gerecyclede spijkerbroeken. Een achterwand dempt vervolgens
vooral de middentonen. De akoestische vulling
van de panelen voldoet aan brandklasse B/S1/
D0. Daarnaast is de toplaag gemaakt van
vlamvertragend materiaal. Ze worden gemonteerd in een eigen aluminiumframe dat in wit,
aluminium of zwart leverbaar is. Panelen zijn te
bestellen vanaf 20 x 20 cm tot 230 x 160.
Officieel geluidabsorptie certificaat
De mate waarin geluid wordt gereduceerd
wordt aangegeven met de zogenaamde
Alpha-W waarde. De Alpha-W staat voor de
geluidabsorptiecoëfficiënt, een maat voor de
niet gereflecteerde energie. Als 100% van de
energie wordt geabsorbeerd (open raam) dan
is de absorptiecoëfficiënt gelijk aan 1. Als alles
wordt gereflecteerd is de absorptiecoëfficiënt
gelijk aan 0.
De huidige door Probo geproduceerde panelen
hebben een Alpha-W waarde van 0,65,
waarvoor Probo een officieel certificaat heeft
ontvangen van een onafhankelijk meetinstituut.
Er wordt inmiddels gewerkt aan een versie die
een reductie oplevert van 0,9 Alpha-W. Deze
versie wordt straks naast de bestaande versie
gevoerd en onderscheidt zich van de huidige
versie onder meer door een ander achterpaneel en een aangepast frame.
Als variant op de wandpanelen wordt gewerkt
aan een room divider die zich gemakkelijk laat
toepassen om werkplekken van elkaar te
scheiden. De room divider bestaat uit twee
aangepaste panelen en een spouw tussenin en
zal ergens in Q2 2020 in het assortiment

Alles draait om de logistiek.

worden opgenomen. Op termijn zullen ook
plafondpanelen volgens hetzelfde principe
worden toegevoegd.
De geluidsreductie van de door Probo
geproduceerde panelen is afgestemd op de
geluidsfrequenties in het spraakbereik die
verreweg het vaakst voor overlast zorgen.
Lage bromtonen veroorzaakt door werken
met zware machines vragen een eigen
aanpak, waarvoor deze panelen minder
geschikt zijn.
Om het voor signmakers eenvoudiger te
maken om hun klanten te adviseren op dit
terrein heeft Probo enkele vuistregels en
een montageinstructie opgesteld die zijn
terug te vinden op de website.

Deze machine maakt het mogelijk textiel te
verlijmen voor o.a. de productie van akoestische
panelen.

De volgende ontwikkeling op het gebied van
akoestische panelen komt er aan.
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SIGN & DISPLAY PRINTERS
“Online gaat langzaam dood”
De Heij denkt dat de grenzen van dit business
model in zicht zijn: “Online gaat langzaam
dood, daar is geen geld meer te verdienen. In
ons vak gebeurt de verkoop aan de eindafnemers vooral offline en maakt advies deel uit van
het verkooptraject. Onze wederverkopers
voegen nog een aantal zaken toe. Naast het
geven van advies nemen ze ook het ontwerp
en de montage op zich.”
Toen Erwin Postma startte met Probo schakelde hij direct wederverkopers in. Daarmee kun
je relatief snel je verkoopkracht vergroten. Het
bleek vooral voordelen te hebben om als
productiebedrijf puur voor professionals te
werken. Het zit nu in het DNA van het bedrijf.
Met de groei van het assortiment groeide het
aantal wederverkopers. Zo bracht de eigen
digitale labelproductie het bedrijf in contact met
labeldrukkers die in Probo een goede partner
zagen om voor hen de kleinere oplages te
produceren. Ook de textielproductie bracht
weer nieuwe wederverkopers. De Heij legt uit
dat de keuze om te werken met wederverkopers betekent dat Probo het internet anders
gebruikt dan de verkoopplatforms en web2printbedrijven dat doen. Voor Probo is de
webshop de plaats waar wederverkopers met
Probo communiceren en hun bestellingen
kunnen plaatsen. Er wordt nul euro besteed
aan de verschillende zoeksystemen.

Probo stickers en drukwerk
Al enige tijd levert Probo stickers op vel of
rol. Een nieuwe stanslaser maakt het
mogelijk om, naast stickers op rol of vel,
losse stickers te bestellen, waarbij de
kleinste sticker niet meer dan 3 cm groot
is. Dat kan op papier, witte folie, transparante folie of zilverfolie, waarbij voor de
laatste 2 een witte onderlaag wordt geprint
en met of zonder pelrand.
In 2018 startte het bedrijf met eigen
productie van digitaal drukwerk. Het

De Heij: “We zien ook hoe internet de markt
steeds transparanter heeft gemaakt en wat de
gevolgen daarvan zijn voor onze wederverkopers. Deze transparantie zorgt voor prijsdruk.
Een aantal producten is verworden tot commodity. Bij commodity producten gaat het eerder
over zaken als leveringssnelheid en betrouwbaarheid waarin we veel hebben geïnvesteerd.
Maar we zorgen daarnaast voor producten met
een betere marge door eigen producten te
ontwikkelen.”
Productontwikkeling
“Productontwikkeling helpt de wederverkopers
om een eigen positie in hun afzetmarkt in te
nemen en nieuwe services die Probo levert
moeten de band tussen Probo en de wederverkopers versterken”, zegt De Heij. Er komt
gedurende de presentatie een aantal zaken
voorbij waarmee Probo nu mee bezig is.
Allereerst is er de vraag naar duurzamere
producten. Dat duurzamer maken zit niet alleen
in de keuze voor materialen zoals het kiezen
voor pvc vrij, maar in het hele maakproces
waar materiaalverspilling ook bij een oplage
één kan worden teruggebracht.
Voor het ontwikkelen van nieuwe producten
werkt Probo met verschillende productontwikkelteams. Die teams hebben standaard de
opdracht om de duurzaamheid in kaart te
brengen van elke nieuw product of dienst.

drukwerkpakket wordt de komende tijd
aangevuld met nieuwe mogelijkheden. Uit
service overwegingen gaat Probo nu
samenwerken met een onlinedrukker
waardoor voortaan ook offsetdrukwerk kan
worden besteld via de Probo website.
Wederverkopers kunnen hiermee snel zien of
drukken in offset voordeliger uitpakt dan
digitaal en de bestelling daarvoor langs
dezelfde weg in kunnen dienen als hun
overige orders.

Producten met meer marge
Probo ziet in het produceren van in eigen huis
ontwikkelde producten kansen voor de
wederverkopers om hun marge in stand te
houden. Een goed voorbeeld daarvan is,
volgens de Heij, WallTexPro. Dit naadloze
textielbehang is pvc vrij en heeft een matte
uitstraling die reflectie voorkomt. Daarmee
onderscheidt het zich positief tegenover het
bestaande aanbod. WallTexPro kan alleen door
onze wederverkopers worden ingezet en is niet
elders verkrijgbaar.
Probo introduceerde recent ook haar eerste
akoestische paneel waarbij geprint textiel word
verlijmd met akoestisch materiaal (zie kader).
Onbezorgd
Probo werkt sinds enige tijd aan een eigen
afleverdienst, Probo Onbezorgd, voor het
afleveren van pakketten groter dan 1,2 meter
aan huis. Voor de distributie ervan werden al
distributiepunten ingericht in Tilburg en
Aalsmeer waar je, net als in Dokkum je
bestelling ook kunt afhalen. Het aantal servicepunten zal de komende tijd worden uitgebreid,
zowel in Nederland als in Belgie en Duitsland.
Dat Probo de stap zet om zelf pakketten te
gaan bezorgen komt voort uit het feit dat de
bestaande pakketdiensten zich concentreren
op kleinere pakketten. Het gevolg was dat de
pakketkosten stegen en tegelijkertijd de
kwaliteit van de bezorging af nam. Het in eigen
hand nemen van de bezorging biedt Probo de
mogelijkheid om desgewenst nog kortere
levertijden in te zetten. Dat betekent dat het
uiterste aanlevermoment voor spoedbestellingen ligt op 21.30 uur. Gewone bestellingen
voor levering de volgende dag kunnen tot
16.30 worden doorgegeven. Afhalen kan in
beide gevallen vanaf 8 uur ‘s ochtends bij de
afhaallocaties of je kiest voor bezorging die
dag. •
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twee printkoppen
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Variabele drop on demand inkjet - 64”
- 162 cm breed
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Robuust platform, talrijke productverbeteringen en innovatieve kenmerken
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Uitstekende gebruikersbeleving
Uitmuntende mediaverwerking & -transport
Nieuwe generatie kostenbesparende en
onderhoudsarme ecosolventinkten
- C, M, Y, K, Lc, Lm & Lk
Voor commerciële prints voor langdurig
binnen- en buitengebruik

Brouwerij Dockum ontstond in de garage van Sytze Hoogstins die het ambacht van bierbrouwen als hobby uitoefende, uit passie en liefde voor bier. Dat leidde onder andere tot
het speciaalbier Kâld Kletske dat nu in Brouwerij Dockum uit het vat komt. Helaas werd Hoogstins ziek. De bedenker van Kâld Kletske had nog één droom: een eigen brouwerij
waar zijn speciaalbier gebrouwen zou worden. De directie van Probo, bestaand uit Erwin Postma, René de Heij en Leon van der Meer, kwam bij een proeverij in contact met
Hoogstins en zetten hun schouders onder zijn wens. Hoogstins heeft het eindresultaat van hun spanningen alleen virtueel gezien maar inmiddels draait de brouwerij volop zoals
de deelnemers van het Si’bon event konden zien en proeven.

www.printinspiration.eu
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het doortrekken naar andere spreekruimtes en
de boardroom in het gebouw en we zijn reeds
in gesprek met Virupa over een bredere
toepassing van het systeem met eventuele projectie in de passagiersterminal.”

Het vergt enige kennis om de Smart Folie op een goede manier stofvrij aan te brengen.

Smart Folie biedt privacy als het moet

Folie die aan- of
uitgezet kan worden

Ontwikkeling
“Alle reeds gerealiseerde projecten met de
Smart Folie werken tot volle tevredenheid van
de gebruikers”, vertelt Zekria Samad, eigenaar/
ontwikkelaar en producent van de Smart Folie.
“Ik ben in 2015 begonnen met de ontwikkeling
van de Smart Folie dat sinds augustus volledig
is uitontwikkeld en marktrijp is. Voor de
introductie in de markt en de opzet van een
dealernetwerk, ben ik een samenwerking
aangegaan met Dimix, dat vestigingen heeft in
Breda en Genk. Op dit moment hebben we 16
gecertificeerde dealers die een training van
gemiddeld een halve dag op locatie krijgen
waarin ze de beginselen van het monteren van
de Smart Folie op de glazen scheidingswand
en het aanleggen en aansluiten van de
bedrading wordt bijgebracht.” Want het vergt
volgens Samad enige kennis om de Smart
Folie op een goede manier stofvrij aan te
brengen. “Want stof is funest voor de Smart
Folie. Vandaar dat er een goede wisselwerking
is tussen de dealers en Smart Folie die de folie
compleet op maat gesneden inclusief bekabeling verstuurt of ter plekke aanlevert. Ze zijn
ook verantwoordelijk voor de service en
onderhoud aan het product.” Op de Smart
Folie zit 5 jaar garantie en kan in principe
worden toegepast op elk transparant oppervlak
zoals ramen en scheidingswanden.

aansluitingen op de zwakstroomtransformator
zijn gemaakt volgens de Europese normen. De
transformatoren hebben standaard 2 standen;
48 of 60 volt. Sommige bedrijven hebben
strenge normen en daar mag je niet boven de
48 volt uitkomen. Eindhoven Airport heeft
transformatoren van 48 volt. De door ons
geleverde Smart Folie is op verschillende
manieren op veiligheid getest en te herkennen
aan het SF Keurmerk.”
Toekomst
Hoewel Smart Folie nog niet zo lang op de
markt is, zijn er al veel projecten mee gerealiseerd”, zegt Samad. “De toepassingen blijven
nu nog beperkt tot glaswanden in kantoorgebouwen en bedrijfspanden, maar het zou
bijvoorbeeld ook goed toegepast kunnen
worden in hotels, horeca, musea, enz. We merken dat steeds meer eindgebruikers en
interieurarchitecten bekend raken met de
Smart Folie. Van hen krijgen we veel feedback
en ideeën over mogelijke toepassingen. We zijn
nu de mogelijkheden aan het testen met
projectie op de Smart Folie. Onlangs hebben
we ontdekt dat de Smart Folie uitermate
geschikt is voor projectie. De Smart Folie heeft
als unieke eigenschap dat de folie geen licht
doorlaat aan de achterkant wat de helderheid
en scherpte van de projectie ten goede komt.
Ook zijn we aan het experimenten met
meerdere kleuren Smart Folie en met een
Smart Touch scherm. We houden jullie op de
hoogte”, merkt Samad tot slot op. •

Tekst Loet van Bergen

In het kantoorgebouw van Eindhoven
Airport is onlangs een eerste spreekkamer
verfraaid met Smart Folie. Een uniek
product dat bestaat uit Polymer Dispersed
Liquid Crystal (PDLC) – folie dat tussen
twee lagen folie en twee geleidende
tussenlagen inzit. Tussen die lagen zitten
vloeibare kristaldelen die zichzelf herpositioneren onder invloed van elektriciteit.
Hierdoor ontstaat er een transparante
oppervlakte waar je doorheen kunt kijken.
Schakel je de stroom uit, dan nemen de
PDLC-deeltjes weer een ongeordende
positie in, waardoor de folie (en dus het
glas) weer ondoorzichtig wordt en je er
niet meer doorheen kunt kijken.
“Dagelijks houd ik me bezig met projectmanagement met een creactieve inslag”, vertelt
projectmanager Dion Sparnaaij, die binnen
Eindhoven Airport verantwoordelijk is voor de
aansturing van bouwprojecten in alle vormen
en maten. “Binnen de terminal gebruiken we
een bepaalde branding die passagiers
verbinden aan Eindhoven Airport. Deze
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branding wilden we ook in het kantoorgebouw
terug laten komen omdat we dan organisatiebreed dezelfde branding uitstralen; voor
passagiers, maar ook voor personeel en
relaties.
Spreekkamers voorzien van Smart Folie
In onze kantooromgeving houden we van
transparantie en daarom hechten we aan alles
bij voorkeur zo open en licht mogelijk. De
werkplekken op deze verdiepingen worden ook
vaak door externen gebruikt en daardoor is de
wens ontstaan om de spreekkamer zo vorm te
geven dat deze ook privacy kan bieden als dat
nodig is. We hebben lang gezocht naar een
folie waar je doorheen kon kijken en die tevens
voldoende privacy biedt. Al gauw kom je dan
op glasfolie terecht, maar dat wilden we niet.
Via via kwamen we terecht bij Dimix die de
verdeler is van de Smart Folie producten in
Nederland en België en ons, na een demo,
overtuigde om Smart Folie te nemen.” Voor het
ontwerp van de folie’s tekende Day Creative
Business Partners terwijl dealer Virupa uit
Aalten de installatie heeft verzorgd. “Virupa is

een van de 16 geselecteerde dealers van
Smart Folie”, vertelt Don Vervooren, productmanager bij Dimix. “Voor dit project hebben we
voor Virupa gekozen omdat ze heel creatief zijn
en indien nodig heel goed kunnen improviseren. Ze hebben dit project op een vakkundige
wijze aangepakt tot tevredenheid van Eindhoven Airport”, aldus Vervooren. “Deze spreekkamer die nu met Smart Folie gedaan is, is een
try-out”, zegt Sparnaaij “Als dit bevalt willen we

Smart folie werkt voor het aanbrengen van de folie met
geselecteerde dealers. Op dit moment zijn dat er 16.

Veiligheid
“Veiligheid staat bij al onze activiteiten bovenaan het prioriteitenlijstje”, verduidelijkt Vervooren. “De elektra wordt netjes en vakkundig
verwerkt aan de rand van het oppervlak. De

Hier staat de Smart Folie uit en is de glaswand
volledig transparant.

Hier staat de Smart Folie aan en heeft de glaswand een melkachtige uitstraling.
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Naturals in
plastic specials

Sparkasse Display, digitaal bedrukt en gemaakt in
oplage van 500 stuks.

Tekst Ton Rombout

Geheel gemaakt uit Acrylaat en alle teksten digitaal bedrukt. Oplages 10 of 25 stuks per keer.

Tafelstandaard gezeefdrukt en geproduceerd in een
oplage van 25.000 stuks. PMMA tree digitaal bedrukt
en geproduceerd in een oplage van 1.500 stuks.

Met de ontwikkeling erg betrokken geweest. Gemaakt en ontwikkeld, de verlichte PMMA Plafond en vloerbakken .
Eerste 4 mockup winkels geleverd.

Het bedrijf Rembrands bevindt zich op een
industrieterrein in Oudehaske, aan de rand
van Heerenveen. “De naam ‘CreaAcryl’ die
we vanaf de oprichting van het bedrijf in
2004 voerden, hebben we onlangs veranderd in ‘Rembrands’, want omdat we sinds
enkele jaren ook signproducten maken,
dekte die oude naam de lading niet meer”,
legt eigenaar Remo Woudstra uit. Van
origine is hij afkomstig uit Groningen,
waar hij met z’n partner Minet, mede-eigenaar van het bedrijf, nog steeds woont.
Hij vervolgt: “De R en M staan voor Remo en
Minet, want we hebben het bedrijf ooit samen
overgenomen uit de familie en we hebben
samen nog steeds de leiding over circa 20 man
en vrouw personeel, en ‘brands’ betekent
zoveel als ‘merken die onder de aandacht
moeten worden gebracht’, liefst met onze
hulpmiddelen. Wij doen de contacten, de
planning en de administratie.”
Kwaliteit en creativiteit hoog in het vaandel
“De naam Rembrands verwijst natuurlijk ook
naar kwaliteit,” vervolgt Woudstra. “Bij Rembrands zijn we trots op het ambacht van
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kunststofbewerking. We creëren premium
kunststof specials voor merken, retailbedrijven
en beurzen. Voorheen, vanaf 2004 toen we
begonnen, werkten we onder de naam
CreaAcryl. Vandaag de dag werken we veel
breder dan alleen met acrylaat, overigens nu in
twee panden op hetzelfde industrieterrein
vlakbij Heerenveen. In het ene gebouw ligt de
nadruk op de bewerking en verwerking van
acrylaat, in het andere pand, tweehonderd
meter verderop, fabriceren we de meest
uiteenlopende producten voor signs in allerlei
verschillende vormen. We leggen nog steeds
graag de nadruk op creativiteit, maar zijn vooral
wat ik noem “een rendementsvolle partner in
kunststof specials”. Daarom hebben we vorig
jaar gekozen voor deze nieuwe naam, die onze
aandacht voor detail en passie voor ons vak
nog beter onderstreept: Rembrands.”
Internationale klantenkring
Rembrands is een oer-Nederlandse naam, met
internationale allure. Dat sluit perfect aan op de
klanten en brands waarmee het bedrijf werkt.
Woudstra: “Die klanten zitten om de hoek, maar
we zijn ook partner van bedrijven die op alle
continenten actief zijn. Onze ambitie is kraakhel-

Remo en Minet zijn eigenaar van Rembrands in
Heerenveen.

der: wij helpen elk merk indruk te maken. Op
elke denkbare plek, waar ook ter wereld.”
Als ik met hem door het bedrijf loop, ben ik
oprecht zwaar onder de indruk van de merken
die ik allemaal voorbij zie komen. Ik kan en
mag ze niet allemaal noemen, maar neem van
mij aan dat een hoop displayproducten in
winkels en supermarkten hier in Heerenveen
worden gefabriceerd.
Machines en wat je ermee kunt
Tijdens de rondleiding die ik samen met
Woudstra door de twee panden doe zie ik
allerlei machines en apparatuur staan waarbij ik
uitleg krijg. Ik zet ze hier kort op een rij:
Lasersnijden en lasergraveren
Kunststof zoals acrylaat leent zich uitstekend
om te lasersnijden en lasergraveren. Met haar
ultramoderne Eurolaser CNC lasersnijmachines
lasert Rembrands op basis van een AutoCAD-tekening optimaal. Acrylaat is een
kunststof dat zich daartoe uitstekend leent. Dat
geldt zowel voor afwerking, nauwkeurigheid en

plaatindeling, waarbij het bedrijf efficiënt
produceert door meerdere bewerkingen in één
arbeidsgang af te handelen, overigens zonder
veel afval. Het werkbereik is 3200*2200mm en
2200*1600mm PMMA, tot een dikte van
30mm. Deze lasersnijmachines laseren alle
soorten kunststoffen, folies en plaatmateriaal.
Het voordeel van lasersnijden van acrylaat is
dat de randen premium zijn afgewerkt. Er
wordt een gladde snede gevormd zonder enige
oxidevorming. Dankzij dit hoogwaardige,
braamvrije resultaat is polijsten in dit geval dus
niet meer nodig.
CNC Frezen
Kunststof plaatmateriaal laten frezen gebeurt
ook, met behulp van twee geavanceerde
CNC-bewerkingscentra van 3100 x 2100mm.
Het CNC frezen van kunststoffen is een
verspanende bewerking. Een roterende frees
garandeert een ontzettend nauwkeurig
resultaat: contourfrezen, graveren, groeffrezen,
verstekfrezen en dieptefrezen.
Digitaal printen
En wil je afbeeldingen of logo’s in full colour en
hoge resolutie hebben geprint, dan zet
Rembrands digitale vlakbedprinters aan het
werk tot een formaat van 1300*2500mm, met
een dikte tot 40mm. In combinatie met haar
lasermachines en freesmachines kan het bijna
alles creëren. Ze printen onder meer op
acrylaat, polycarbonaat, PETG, hout, glas en
metaal. Ze kunnen heldere Polycarbonaat- en
PETG-platen flexibel kleuren of diffuus printen.
Translucent, dus lichtdoorlatend, en niet
transparant. Door een vernislaag aan te
brengen, kunnen ze translucentie omzetten in
transparantie. Ook kunnen ze dik acrylaat aan
de achterzijde translucent, in kleur of dekkend
wit printen. Door plaatmateriaal met een
oppervlaktestructuur te voorzien van extra
diffuse lagen, optimaliseren ze het lichtgedrag
van de kunststof plaat.

Zagen, Lijmen, Buigen, Polijsten, Boren en
Tappen, Stansen
Rembrands is gespecialiseerd in het op maat
zagen van kunststof en beheerst alle
lijmdisciplines, zoals UV lijmen en 2K lijmen.
Het bedrijf is al jaren specialist in het hoogwaardig verlijmen van kunststof (1-component,
2-componenten, ultrasoon en ultraviolet
verlijmen): vlakverlijming, verstekverlijming en
randafwerking.
Ze werken ook dagelijks met hoogwaardige
buigbanken, pulsmachines en (quarz)stralers.
Acrylaat buigen en andere kunststof buigen is
een vak apart.
Middels polijsten verkrijg je een briljante en
glanzende afwerking van producten. Kunststof
polijsten doet Rembrands voor het grootste
deel middels diamantpolijsten, met een
werkelijk briljante afwerking. Naast diamantpolijsten kunnen ze ook borstelpolijsten: zagen,
schuren, waterproof schuren, en borstelen met
polijstpasta. De luxueuze afwerking maakt het
eindresultaat perfect geschikt voor hoogwaardige toepassingen. Wil je liever een eenvoudige
en voordelige bewerking, kies dan voor
vlampolijsten. Met een vlam van 1700 °C
maken ze de zaagrand van de platen glanzend.
Boren en tappen is een ander specialisme van
Rembrands, tot en met het tappen en snijden
van schroefdraad. Ook zorgen deze specialisten voor het beste stanswerk in kunststof en
andere materialen, tot op de tiende millimeter
nauwkeurig.
Ledframes
Woudstra: “Onze ledframes zijn met een dikte
van 22mm de dunste ledframes in de markt.”
De op maat gelaserde acrylaat achterwand
wordt verlicht door custom made ledstrips, die
in de aluminium profielen zijn verschoven, ware
eye-catchers. De textieldoeken met pees zijn
eenvoudig te vervangen, wanneer je een ander
beeld wilt uitlichten.

Acrylaat plaatjes achterzijde bedrukt en voorzien van
een zelfklevende laag. Oplages per keer 5.000 stuks.

Diverse acrylaat onderdelen inclusief signing, veelal
voor shop in shop winkels.

Zorg voor het milieu
Groot pluspunt van dit bedrijf: er is een grote
zorg voor het milieu. Ze verpakken hun
kunststof specials milieuvriendelijk. Rembrands
gebruikt alleen verpakkingstape van papier,
stretchfolie (max. 23my met 20% green PE
toevoeging) en omsnoeringsbanden die zijn
gemaakt van gerecycled materiaal.
En belangrijk: Rembrands werkt met Greencast
acrylaat platen, die honderd procent gerecycled kunnen worden. Dit zijn gerecyclede
methyl methacrylate monomeer platen die
steeds opnieuw gerecycled kunnen worden,
ontwikkeld in samenwerking met Italiaanse en
Duitse universiteiten. Wie daar interesse voor
heeft en een steentje wil bijdragen aan het
schoonhouden van het milieu, kan de folder
opvragen bij Rembrands. •

3D Printing
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Trends, deel 5

Inkopen of maken?
Tekst Herman Hartman

2004

2009

stilgestaan wordt dat dit niet altijd zo was. Daar
is ook de inkoop van prints nog eens bijgekomen. In oorsprong werd niet alleen de reclame
maar ook de reclamedrager grotendeels in
eigen huis gefabriceerd, of samen met locale
toeleveranciers gemaakt. De tijd dat de
werkplaats van signmakers overeenkomsten
had met die van een timmerman of smid, ligt
achter ons. Al zijn er altijd uitzonderingen.
Halffabrikaten
Binnen Europa kennen we van oudsher een
aantal fabrikanten van halffabrikaten voor
bewegwijzering, zuilen etc. waarbij gebruik
word gemaakt van in eigen huis geproduceerde aluminiumprofielen. Het zijn echter vooral
fabrikanten uit Turkije en landen in Azië die er
met hun aanbod aan hebben bijgedragen dat
de markt voor halffabrikaten en signproducten
in de breedte groeide. Met de toenemende
contacten in die regio’s vanaf eind jaren 90
zagen individuele bedrijven kansen om daar
een deel van de benodigde halffabrikaten
vandaan te halen. Wel vormde het minimum
bestelvolume een drempel. Er sprong een
aantal bedrijven in dat gat in de markt; zelf
afkomstig uit de signmarkt gingen ze verder als
wederverkoper. De voorraadhoudende
distributeurs verlaagden de drempel waardoor
voortaan elke signmaker deze materialen kon
inzetten. De eerste jaren ging dat niet echt
hard, maar rond 2006-2009 komt er schot in.

2007

In dit nummer aandacht voor de ontwikkelingen op het vlak van inkoop. Deze trend
zorgde de afgelopen 10 jaar voor een
omwenteling in de manier waarop signmakers, standbouwers en lichtreclamebedrijven hun werk doen. De inkoop van
halffabrikaten en prints heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de
markt zoals we die nu kennen. Daarnaast
zorgde het ervoor dat andere spelers in de
grafische markt konden toetreden.
Er is vrijwel geen signmaker te vinden die zich
nog afvraagt of hij niet beter productie (deels)
kan inkopen. Het inkopen van halffabrikaten is
inmiddels zo gewoon dat er vaak niet bij

46

2009

Inkoopprijs
De crisis rond 2009 heeft de kijk op inkoop bij
signmakers veranderd. Signmakers deden in
die periode hun werk met een minimale
personeelsbezetting. De catalogus van
verschillende distributeurs werd vanaf dat

2007

Flexibel of kwetsbaar
Inkopen maakt signmakers flexibeler als
het gaat om de breedte van het aanbod
en de capaciteit die nodig is om het
produceren. Tegelijkertijd wordt de toegevoegde waarde per order lager. Zolang
dat een bewust keuze is, is er weinig mis
mee. We zien in onze markt bedrijven die
als strategie hebben dat ze zich vooral
bezig houden met de klant en minder
met eigen productie. Met een minimale
eigen staf weten ze hoge omzetten
realiseren met genoeg toegevoegde
waarde om na ftrek van de kosten winst
te boeken. Er is ook een categorie
bedrijven die door de toegenomen
inkoop weliswaar de omzet ziet groeien,
maar tegelijkertijd de toegevoegde
waarde sneller ziet dalen. In een aantal
gevallen belemmert de inrichting van het
ordersysteem het zicht op de gevolgen
van de toegenomen inkoop en komt pas
na verloop van tijd uit de boekhouding
naar voren wat de financiële consquenties zijn.

moment vaker geraadpleegd. Ook de aanschafprijs woog vaak zwaar mee. Vooral het
Aziatische aanbod bood mogelijkheden om
met lagere prijzen te gaan werken. Er ontstond
hierdoor een nieuw fenomeen in de vorm van
weggooiproducten, waarbij niet de print werd
vervangen maar het complete product.
Inkopen op kwaliteit
Er ontstond een tegenbeweging waarbij de
kwaliteit voorop staat en de prijs navenant
hoger ligt. Sowieso hebben de in Europa
gevestigde producenten van halffabrikaten zich
altijd gericht op kwaliteit. Maar ook distributeurs die hun producten van buiten Europa
betrekken maakten de afgelopen jaren meer
ruimte in hun aanbod voor kwalitatief hoogwaardiger producten met een betere marge.
Een aantal distributeurs doet daarbij aan eigen
productontwikkeling en laat de halffabrikaten
volgens eigen specificaties maken. Het heeft
ervoor gezorgd dat verschillende distributeurs
die hier in de Benelux van start zijn gegaan nu
in meerdere Europese landen actief zijn. We
zagen in de afgelopen jaren zowel innovaties
die het product verbeteren als innovaties die
nieuwe mogelijkheden meebrengen. Een goed
voorbeeld daarvan is hoe de al langer beschikbare beursachterwanden worden uitgebreid tot
complete beursstands. Nieuwste ontwikkeling
daarin is dat de gebruikte aluminium profielen
ook uit delen kunnen worden opgebouwd,
waardoor ze nog compacter kunnen worden
vervoerd.
De keerzijde van inkopen
Het inkopen van een deel van de omzet heeft
een schaduwzijde. Als je een groot deel van
het eindproduct inkoopt bepaalt de inkoop ook
een groot deel van de eindprijs. Als vervolgens
distributeurs met steeds goedkopere varianten
komen voor de onderkant van de markt,
ontstaat er in dat segment van de markt
constante prijsdruk, waardoor de prijzen van
sommige producten jaren achtereen dalen. Een
deel van de signmakers mijdt al een aantal jaar
het aanbieden van het goedkopere deel van
die catalogusproducten. Het blijft een keuze.
Werkplaats uitbreiding
De doorontwikkeling in uitrusting en techniek bij
signbedrijven, standbouwers en grootformaat
drukkers leidde er in 2018 en 2019 toe dat meer
bedrijven in staat zijn om producten, die
voorheen werden ingekocht als halffabrikaat of
compleet product, deels of geheel in eigen huis
te produceren. De opties om te frezen in
zwaardere materialen met behulp van snijtafels
of routers en de opkomst van lasersnijtafels
zorgt ervoor dat onderdelen voor zuilen en
bewegwijzering in eigen huis gemaakt kunnen
worden, waardoor maatwerk mogelijk is.
Hiermee maken deze bedrijven zich ook los van
de op prijs gefixeerde delen van de afzetmarkt.

2008

Bij de afbeeldingen
Weliswaar heeft de inzet van halffabrikaten pas de afgelopen tien jaar een grote
vlucht genomen, maar veel van de
producten waar we dagelijks mee werken
kwamen tussen 2000 en 2010 voor het
eerst beschikbaar, zoals we met een aantal foto’s uit die tijd op deze pagina’s laten
zien.

2005

Print inkopen
Bij de inkoop van print zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Hoewel signmakers vaak een
of meer printers in eigen huis hebben werd de
afgelopen jaren een toenemend deel van de
printproductie ingekocht bij een print provider.
Het zijn vooral de niet zelfklevende materialen
die worden uitbesteed, zoals de productie van
vlaggen, spandoeken en plaatmaterialen.
Deels gaat het daarbij om prints op afwijkende
materialen of formaten, maar soms wordt ook
vanwege het benodigde volume uitgeweken
naar een print service provider. De beschikbaarheid van print service providers die een
korte doorlooptijd garanderen heeft ervoor
gezorgd dat relatief kleine signbedrijven op
grotere projecten kunnen inschrijven waarvan
het printen wordt ondergebracht bij één van de
print service providers. Voor de montage wordt
dan een beroep gedaan op zzp’ers of montagebedrijven.
Hoewel een aantal signbedrijven in eigen huis
meer zijn gaan printen neemt het volume dat
de print service providers leveren sneller toe
dan het printvolume bij de signbedrijven.
De meeste signbedrijven beperkten zich in
eigen huis lange tijd tot het inzetten van roll2roll
printers op een breedte van 1,6 meter waarmee vooral zelfklevende folie wordt bedrukt. De
afgelopen twee jaar investeerden signbedrijven
daarnaast vaker in hybride- en vlakbedprinters,
meestal uitgerust met uv inkt. De instapprinters
en midvolume printers in deze categorie zijn
betaalbaarder geworden en komen binnen het
bereik van meer bedrijven. Zo werden voorheen veel borden nog beplakt met folie, maar
nu wordt er bij voorkeur rechtstreeks op
gedrukt. Het bespaart materiaal en arbeid.
Textiel dat steeds weer getipt wordt als de

2008

2009

2009

groeimarkt blijft een specialisme waarvoor veel
signbedrijven pas op de plaats maakten. Rond
2000 lag dat anders, maar met de ervaringen
van toen in het achterhoofd wordt textiel
vooralsnog vooral ingekocht en dat volume
groeit harder dan de groei van andere substraten en dat zal ook in 2020 het geval zijn. Het
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TEXTIEL PRINTEN
DIRECT OF TRANSFER

Wij zijn verhuisd
2009

gebruik van textiel sluit aan op de toegenomen
mogelijkheden voor gebruik van halffabrikaten
waarmee je snel beursstands opbouwt. Dat
textiel vaker wordt ingezet heeft ook te maken
met de hoogconjunctuur waarin we ons nu
bevinden. In een deel van de markt is er in zo’n
periode behoefte aan een sjiekere uitstraling.
Daar pas de matte of zijdeglans textielprint
goed bij.
Lichtreclame
Lichtreclame neemt binnen onze sector een
aparte positie in. Was dit oorspronkelijk het
werkterrein van een kleine groep lichtreclamebedrijven, inmiddels is verlichte reclame
onderdeel van het aanbod bij vrijwel alle
bedrijven die in de signmarkt actief zijn. Het is
de overstap van neon teksten en logo’s en tl
lichtbakken naar led verlichte reclames die de
grootste impuls heeft gegeven. Maar ook
daarvóór zagen we al een tweedeling ontstaan
bij lichtreclamebedrijven die zich toelegden op
productie en aan collega’s leverden en
lichtreclamebedrijven die advies en installatie
voorop stelden.
Het bleek in de jaren 90 steeds lastiger voor
individuele lichtreclamebedrijven om de pieken
en dalen in de productie op te vangen die de
verkoop van lichtreclame aan grotere retailketens kenmerkt. Met de opkomst van led als
lichtbron kregen de lichtreclamebedrijven te
maken met nog meer concurrentie en meer
pieken en dalen. Sommige retailers zagen de
kans schoon om hun verlichte reclame
voortaan rechtstreeks in het buitenland te
bestellen en alleen nog door lokale bedrijven te
laten installeren. Andere opdrachtgevers gaven
er de voorkeur aan om hun verlichte reclame
door signmakers te laten leveren die ook de
verdere aankleding van winkel werkplaats of
kantoorpand verzorgden.
Het zorgde voor een harde sanering bij de
lichtreclamebedrijven. De overlevers richtten
zich nog meer dan voorheen op advies en
installatie van elders gekochte productie,
gingen hun werkplaats ook buiten de lichtreclamemarkt inzetten, of beperkte hun werkplaatsactiviteiten juist tot assemblage van elders
gekochte halffabrikaten.
De beginfase van de ontwikkeling naar led
verlichte reclame leverde nieuwe mogelijkheden
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op, denk aan het gebruik van platte lichtbakken
die binnen toepasbaar zijn. Er waren in de
beginfase een behoorlijk aantal kwaliteitsissues.
Merken kwamen op en verdwenen weer even
snel en sommige distributeurs gaven er al snel
de brui aan. Mede door de inspanningen van
de Vakgroep Lichtreclamevan is er een eind
gekomen aan de onderzekerheid over de
kwaliteit van leds en de inzetbaarheid daarvan
voor verschillende type toepassingen. Led
heeft de markt voor lichtreclame definitief
veranderd.

volgend fase kan dat rechtstreeks vanuit de
orderadministratie van de signmaker. Een
belangrijke randvoorwaarde die het nu nog
lastig maakt is de benaming van veel zaken die
per fabrikant maar ook per distributeur kan
afwijken.
Nieuwe MIS systemen maken het de signmaker makkelijker om de inkoop efficiënter uit te
voeren zoals nu al steeds vaker het geval is
met de productie. Het maakt de weg vrij om
een breder pakket aan producten aan te
bieden aan de afnemers.

Efficiënt inkopen
Inkopen van basismaterialen en grondstoffen is
bekend terrein voor elke ondernemer in ons
vak. Vaak worden die basismaterialen voor
langere tijd op voorraad gehouden. Het rek met
snijfolies dat je bij elk sign- en standbouwbedrijf
aantreft is daar een goed voorbeeld van. Het
inkopen ervan neemt in verhouding niet veel tijd
in beslag en de relatief geringe waarde per
order maakt het minder interessant veel tijd aan
het inkopen te besteden (al blijkt dat het
bedrag dat in het snijfolierek hangt nog aardig
oploopt). Dat wordt anders als er meerdere
onderdelen van een order worden ingekocht.
Elke extra inkoophandeling leidt tot een extra
administratieve handeling. Omdat een groter
deel van de order wordt ingekocht is de
inkoopprijs belangrijker en weegt tegelijkertijd
de leveringstermijn en de leveringsbetrouwbaarheid van de distributeur mee. Bij een
aantal bedrijven in de signmarkt wordt relatief
veel tijd in inkoop gestoken doordat de
inrichting van de eigen administratie daar
weinig behulpzaam bij is. Er zijn bedrijfsbureau’s waar ordermanagers meer met leveranciers dan met klanten in gesprek zijn. Een
enkele order leidt soms tot drie of vier inkoopacties die afgestemd moeten worden qua
levertijd voordat de order aan die klant
bevestigd kan worden. Er is hulp in verschillende vormen om de tijd die wordt besteed aan
inkoop terug te dringen.
Distributeurs stellen hun verkoopsystemen
open voor hun afnemers waardoor ze via
internet prijzen kunnen opvragen, voorraad
kunnen zien en orders kunnen plaatsen. Nu
gebeurt dit meestal nog via een webshop waar
de klant een eigen inlog heeft. Maar in de

Er valt voor wie er aandacht voor heeft serieus
geld te verdienen met inkoop, of zo u wilt te
verliezen. •

TRANSFER PRINTER

ONS NIEUWE ADRES:
INDUSTRIEWEG 38
1521 NE WORMERVEER

SUBLIMATIE PRINTER

OKI
Pro9541WT

Voor Textiel Transfers
TRANSFER ZEEFDRUK
EPSON
SURECOLOR SC-F500

Sublimatie Starter
DTG EPSON

INO PRINT
VS6-500

3/4 Automatische zeefdruk
ECO SOLVENT PRINTER
EPSON
SURECOLOR SC-F2100

DTG Textielprinter

SUBLIMATIE PRINTER

ROLAND
TrueVis SG2

Transfer Printer/Snijplotter

EPSON
SURECOLOR SC-F6300

Sublimatie Professional

Een gegeven is dat wie voor elke order
altijd de laagste prijs opzoekt op elk
onderdeel op termijn niet goedkoper uit
is. Zaken doen met een beperkt aantal
leveranciers met wie je goede inkoopcondities afspreekt leveren per order
weliswaar niet altijd de laagst haalbare
prijs op, maar het totaalbedrag dat je
jaarlijks aan inkoop uitgeeft pakt meestal
lager uit. Bovendien is er minder tijd
nodig om de inkoop te regelen.
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Tekst Loet van Bergen

de autobranche heeft gevolgen voor de
signbranche wat betreft autobelettering.”

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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Boogaard Reclame
verder als eenmanszaak

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
NEC is een van de grote klanten van Boogaard Reclame. Dit is een bord van dibond met een fullcolour print erop.

verzamelen, goed plannen en organiseren.”

Printer / Snijplotter

EEN ECHTE PARTNER

NIEUW
UITZONDERLIJK GEBRUIKSGEMAK, INDRUKWEKKEND
VEELZIJDIG EN UITSTEKENDE
WAARDE VOOR UW GELD

Ronald Uijt den Boogaard, een selfmade
signmaker en eigenaar van Boogaard
Reclame runt zijn bedrijf volledig in zijn
eentje. “Ik heb daar een tijd terug bewust
voor gekozen”, vertelt hij. “Mede door de
economische ontwikkelingen in de markt
ben ik van zes man personeel teruggegaan
naar een eenmansbedrijf. Het is een
kwestie van de juiste mensen om je heen

“Tot nu toe denk ik dat ik een juiste keuze heb
gemaakt om alleen verder te gaan. Naast de
concurrentie, merk ik dat de omzet in het
afgelopen jaar een stuk minder is geworden”,
aldus de ondernemer. Een van de oorzaken is
volgens hem dat er minder winkels worden
geopend. “Veel verkopen gaan tegenwoordig
online. Maar ook de daling van de verkopen in

Samenwerking
Hij begon in 2007 met zijn bedrijf. Daarnaast
had hij nog een bloeiende fotozaak in Beuningen die in 2014 gestopt is. Vanuit de fotozaak
is de liefde voor signing gegroeid. “Het begon
met een plottertje om letters op kleding te
bedrukken die ik verkocht in de fotozaak en via
de website ontwerpjeshirt.nl. Al snel werd er
vanwege de groei een grotere plotter aangeschaft en uiteindelijk een print en cut machine
van Roland. Recent heeft mijn zoon Nick de
activiteiten van ontwerpjeshirt.nl overgenomen
en houd ik me alleen nog maar bezig met
belettering, gevelreclame, vlaggen, glasfolie,
led verlichting en binnenreclame.” Uijt den
Boogaard is volledig selfsupporting en beschikt
over een loods van 150 m2 in Nijmegen met de
nodige faciliteiten zoals een Soljet printer van
Roland, een snijplotter, een applicatietafel en
lamineerapparaat. “In principe kan ik alles zelf
vervaardigen, maar ik besteed ook productie
uit zoals lichtreclame die ik elders laat vervaardigen, maar wel zelf monteer. Verder heb ik
aantal externe leveranciers en bedrijven waar ik
veel zaken mee doe. Voor het wrappen van
auto’s heb ik een goede samenwerking met
een carwrapper. Bedrijven die mij ontzorgen en
waar ik altijd op terug kan vallen, mocht er iets
zijn. Dat geeft rust. Vroeger stond ik soms tot in
de late uurtjes doeken te printen en aan elkaar

TrueVIS SG2 is de perfecte partner voor
uw printbedrijf:
• Prints zijn in slechts 6 uur klaar voor
gebruik*

SG2-300
SG2-540

• TR2-inkten in CMYK produceren
graphics van uitzonderlijke kwaliteit,
in levendige, maar natuurlijke kleuren
• Uiterst nauwkeurig en efficiënt snijden
• Prints gecertificeerd door
toonaangevende mediafabrikanten*
* Zie de website voor meer informatie

SG2-640

Ga voor de nieuwe TrueVIS SG2 printers/snijplotters
ONTDEK MEER OP
ROLANDDG.EU

HAL 13
STAND H60
50

Voor het Openbaar Ministerie werden de ramen van een pand in Arnhem voorzien van
geprint edge folie.

Voor een horecabedrijf Aan Tafel zijn er doosletters gemaakt met indirecte ledverlichting.
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GROOTFORMAAT DRUKKEN | AFWERKING | SOFTWARE | MACHINES VOOR DIGITALE EN ZEEFDRUK | DECORATIE | ZEEFDRUK | DIGITALE DRUK | KLEDINGDECORATIE
TEXTIELDRUK | SUBSTRATEN | SIGNALISATIE | OUT-OF-HOME | VERBRUIKSARTIKELEN | SNELLE MODETRENDS | VOERTUIGVERPAKKINGEN EN VEEL MEER!
te monteren. Nu bestel ik alles online bij
externe leveranciers die de materialen rechtstreeks bij de klanten bezorgen. Punt is
natuurlijk wel dat je op je leveranciers moet
kunnen vertrouwen, maar tot de dag van
vandaag verloopt alles prima.” Hij richt zich nog
alleen maar op zaken die hij leuk vindt zoals het
aanbrengen van glasfolie, interieurfolie,
autobelettering, freesletters. “Ik herinner me
mijn eerste opdracht nog goed. Voor Sorbo
moesten er in no-time 150 auto’s beletterd
worden. We hebben toen een feest georganiseerd voor alle medewerkers van Sorbo.
Tijdens dit feest hebben we met een ploeg van
15 man in een soort lopende band alle 150
auto’s beletterd. Voor mij zijn dat de krenten uit
de pap. En ik moet zeggen dat ik nog steeds
elke dag met plezier naar mijn werk ga. Ik heb
heel veel verschillende opdrachten en dat
maakt elke dag anders.”
Klantenkring
“De kunst is om je te onderscheiden in deze
toch wel overvolle signmarkt”, weet hij. “Wat
betreft prijs kan ik als eenmanszaak concurreren.”Maar het zit volgens hem niet alleen in de
prijs. “Het gaat ook om het contact met de
klant. Neem je de klant serieus en luister je
goed naar wat zijn wensen zijn. Daarnaast
houd ik de aanbestedingen in de gaten waar ik
regelmatig op inschrijf, maar alleen op opdrachten die ik aankan. Als Boogaard Reclame
schuwen we overigens ook het kleine werk
niet. Als iemand komt voor een reclamebordje
of een aantal stickers, dan maken we het ook.
De meeste klanten krijg ik via mond-tot-mondreclame en netwerken. Als je goed werk
aflevert, spreekt zich dat vanzelf rond. De
klantenkring is heel divers. We hebben zelfs het
Openbaar Ministerie als klant. Ik ben lid van de
businessclub bij voetbalclub NEC in Nijmegen.
Voor deze club verzorg ik alle reclamewerk
evenals een aantal sportclubs in de omgeving.
Via dit netwerk krijg ik heel veel nieuwe klanten
binnen. Je hoort mij dan ook niet klagen over
werk. Het betekent wel dat ik soms lange
dagen maak en zelfs in het weekend moet
doorwerken. Maar dat vind ik geen punt en
vind het werk nog steeds leuk om te doen.”

WAAR KLEUR TOT LEVEN KOMT
OP DE GROOTSTE PRINTBEURS VAN EUROPA

24 - 27 MAART 2020 | MADRID
SCHRIJF NU IN VIA FESPA2020.COM
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Interieurfolies
Naast traditionele signing, doet Boogaard
Reclame tegenwoordig ook veel in interieurfolies. Op dit gebied liggen er volgens Uijt den
Boogaard veel kansen. “Het is nu nog een
niche markt, maar gezien de ontwikkelingen op
dit gebied zal de vraag naar dit soort producten alleen maar groter worden. We zijn deze
weg ingeslagen omdat we steeds meer vraag
kregen voor het restylen of renoveren van
interieurruimtes. Zelf gebruiken we veel de
interieurfolies van LG die leverbaar zijn in allerlei
effen kleuren maar ook folies met een patroon
erin en passen dit toe o.a. voor het beplakken

Voorbeeld van de boarding in NEC stadion vervaardigd uit geprint stickermateriaal met lengtes tot 20 meter.

Voor een sportschool in Nijmegen werd een wand beplakt met geprint decotex.

van vlakke en lichtgebogen gladde interieurtoepassingen als deuren, meubels, balies en
wanden. Dankzij de airfree lijmtechnologie zijn
luchtinsluitingen gemakkelijk weg te rakelen en
kan de folie snel en eenvoudig aangebracht
worden. Daarnaast beplakken we ook regelmatig cabines van liften met folies in het kader
van renovatie en/of om de liftcabine een nieuw
uiterlijk te geven.”Hij is wel blij met deze
ontwikkelingen. “Het biedt voor mij als signmaker nieuwe kansen in de markt.” Toch zal
volgens hem de traditionele signmarkt nooit
verdwijnen. Maar dat er verschuivingen komen
in de markt naar meer digitale signage is hij van
overtuigd. “Ik ben nu 57 en hoop deze
ontwikkelingen nog allemaal mee te mogen
maken.” Aan stoppen denkt hij voorlopig nog
niet. “Zolang ik nog plezier heb in mijn werk, ga
ik door.” •

Voor wooncorporatie Talis werden 60 auto’s voorzien
van een nieuw logo.
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Monumentaal gedenkteken voor elfstedentocht

noodzakelijk voor zowel het verzink- en
poedercoatingsproces als voor het vervoer van
de constructie naar de uiteindelijke plaatsingslocatie.
Neervoort: “Voorafgaand aan de productie is er
een prototype gemaakt en getest met de
uitlichting van het kunstwerk. Uiteindelijk is de
juiste uitlichting het belangrijkste voor het
gewenste resultaat. Onze partner Tronix Lighting
uit Uden heeft ons hierin uitstekend gefaciliteerd
door het maken van lichtberekeningen en de
levering van HQ blauwe led’s.”
Ook de fundering van het kunstwerk was geen
sinecure. Na uitvoerig sonderingsonderzoek is
bepaald dat er per zijde een tweetal stalen
grondbuizen nodig waren van maar liefs 12

Elf steden,
één finish
Tekst Herman Hartman

meter lengte die volledig zijn volgestort met
beton en voorzien van uitvoerige wapening.
Met de onthulling door burgemeester Sybrand
Buma op donderdag 28 november 2019 is het
kunstwerk overgedragen aan de gemeente
Leeuwarden. En ja, de leden van de Koninklijke
Vereniging De Friesche Elfsteden hopen dat de
finishboog nog deze winter als het eindpunt van
een nieuwe editie van de Elfstedentocht mag
dienen! •

Op donderdag 25 november werd aan de
Bonkevaart ten noordoosten van Leeuwarden een monument onthuld op de plaats
waar sinds 1985 de finishlijn is van de
elfstedentocht. De basis voor dit door
BordBusters gerealiseerde project werd in
2017 gelegd. Destijds schreeft de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden
(KVFE) een prijsvraag uit om te komen tot
een mooi en aansprekend finishmonument
voor de ‘Tocht der Tochten’. Het kunstenaarsduo Saskia Hoogendoorn en Martijn
Wijnands van Tijdmakers uit Amsterdam
stuurde het winnende ontwerp in dat nu is
uitgevoerd.
Het ontwerp bestaat uit een monumentale boog
waarvan de vorm is gebaseerd op het bij de
elfstedentocht horende gedenkkruisje. De
aangebrachte ledverlichting zorgt ervoor dat de
boog en de reflectie ervan ook ‘s avonds goed
zichtbaar zijn. Het in Huissen gevestigde
Bordbusters was vanaf het begin betrokken bij
het ontwerp en was door Tijdmakers gevraagd
om mee te denken over de uitvoering van het
lichtkunstwerk. Het was niet voor het eerst dat
BordBusters al in een vroeg stadium werd
betrokken bij het ontwikkelen van een kunstwerk. BordBusters realiseert de laatste jaren
vaker monumentale objecten in de buitenruimte.
Uit ruim 50 inzendingen, ingestuurd naar de
KVFE, werden uiteindelijk drie ideeën geselecteerd. De bedenkers mochten middels een pitch
een toelichting van 45 minuten geven op het
kantoor van het Wetterskip Fryslan. Uiteindelijk
had Tijdmakers het winnende idee.
De productie van de boog met zijn gigantische
afmeting (ruim 19 meter overspanning en een
tophoogte van 12 meter) bleek zeer complex.
Kenneth Neervoort van Bordbusters vertelt wat
er allemaal aan de plaatsing vooraf ging: “Nadat
ons duidelijk werd dat het kunstwerk van de
boog een serieuze kans zou maken om
verkozen te worden hebben wij in samenwerking met constructiebureau Triops Advies de
technische haalbaarheid van het project in detail
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Het plaatsen van de boog.

Deze artist impression trok de KVFE over de streep.
De finish is af, nu het ijs nog.

De boog is geplaatst op een tot op 12 meter diepte
aangebrachte fundering.

Er ging heel wat constructiewerk inzitten.

bekeken.Voor de vereiste stabiliteit van de boog
is het basiselement geproduceerd vanuit twee
stalen kokers met een formaat van 200 x 100 x
8.0 mm die parallel aan elkaar volledig gelast
zijn. Er is gebruik gemaakt van een speciale
staalkwaliteit om de doorbuiging te minimalise-

ren. Om een ruimte te creëren waarin de led’s
geplaatst worden zijn aan de zijkanten van deze
kokers doorlopende strippen gemonteerd.”
De engineeringsafdeling van BordBusters heeft
de gehele constructie vervolgens gesegmenteerd in zes afzonderlijke delen. Dat was

Burgemeester Buma met voorzitter van de Vereniging, Wiebe Wieling en het jongste
lid van de vereniging Hidde Westra (foto: Wim Duursma).

In afwachting van de onthulling. (foto: Wim Duursma)
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Publiburo Reclamemakers Ninove

“Een halve kilometer lange
visual? Ja, doen we.”
Tekst Stan Lemmens

de huisstijl- en vorm van onze klanten. Die
moet consistent en consequent blijven, op
welk medium dan ook. De vorm staat centraal.
Dat is onze boodschap naar onze klanten. We
hebben momenteel 8 werknemers in dienst.
We plaatsen zelf en werken samen met een
team free-lancers.”
Zoon Joachim voegt toe: “We werken uitsluitend met materialen die we kennen en zelf
kunnen onderhouden. Geen standaardproducten. Bij totems bijvoorbeeld kennen we de
materialen van binnen en buiten. Onze USP is
de expertise die we aanbieden zowel in de
grafische, vormelijke als in de technische
aanpak.”

Project Odisee:
Publiburo werkte al langer voor de Odisee
hogeschool (onderdeel Universiteit Leuven)
voor de uitwerking van signalisatie en wayfinding projecten. Het campusgebouw (°1960)
was eigendom van de Generale Bank van
België. Toen een modern gebouw omlijst met
grote metalen platen. In 2017 vielen enkele van
die platen – als een guillotine – naar beneden,
gelukkig zonder slachtoffers. Veiligheidshalve
werden alle panelen gestript en bleef er een
donkerbruine, zwarte gevel achter met daarin
de resterende gaten van de oorsponkelijke
metalen bevestigingsplaten. Donker, sober,
triest.
Joachim Adam: “De klant, Odisee hogeschool,
vroeg ons: kunnen jullie onze gevels én onze
campus een nieuwe visuele uitstraling geven?
Deadline is zeer kort: 2 weken. Technisch: je
mag alleen de bestaande bevestigingspunten
gebruiken. Uitwerking moet duurzaam zijn. En
als hogeschool kozen wij om samen te werken
met Gilles Van Schuylenbergh, een lokaal
kunstenaar op basis van zijn werk ‘A Time and
Space Odisee’. Kunnen jullie dit vertalen naar
een visuele projectie op onze gevels?”
Dat is al een technische uitdaging, zeg ik.
Joachim verduidelijkt: “Gilles werkte zijn finaal
kunstwerk uit als een schaalversie. Op basis
hiervan maakten wij een aantal scans en
deelprojecties. Die werkten we uit naar een
finaal printformaat met een basishoogte van
2.40 meter. Dat was onze digitale, visuele
interpretatie en we gebruikten die als basis
voor de te bedrukken panden. Maar we
moesten ook rekening houden met de
structuur van het gebouw: variabele lengte van
de panden en dit continu vergelijken met de
basis beeldvorm. Vormelijke aanpak versus
technische aanpak, dat is keuzes maken. Dat
is vertrouwen, kennis en bouwen op ervaring.”

Duurzaamheid
Ik loop mee doorheen het bedrijf tijdens het
interview. Ecologie en duurzaamheid zijn er
meer dan een begrip. Binnen het bedrijf zijn er

Praktische aanpak:
“We bevestigden eerst de aluminium bodyframes op de bestaande ankerpunten van het
gebouw, zonder de bedrukte doeken”, legt

Odisee Hogeschool Campus Aalst – gevel links: overzicht.

‘There’s no business like a family business’, een boutade? Voor Publiburo
Reclamemakers uit Ninove (vlakbij
Brussel) zeker niet. Ik onderzoek dit wat
dieper: volgens De Tijd, financieel dagblad
in België, “is 77% van alle Belgische
bedrijven in familiale handen. Ze vertegenwoordigen 45% van de totale tewerkstelling.” Duidelijk.
Publiburo, een écht familiebedrijf, realiseerde
deze zomer haar ‘masterpiece’. Een kunstwerk
van de Belgische kunstenaar Gilles Van
Schuylenbergh werd conceptueel uitgewerkt,
geprint en bevestigd op een gebouw van de
Odisee hogeschool Campus in Aalst: totale
bedrukte oppervlakte 1.165 m2. Een halve
kilometer lang. Daar wil ik meer over weten.
Ik heb een gesprek met vader Jan Adam en
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zoon Joachim. Jan Adam, ergotherapeut van
opleiding, maar altijd al geboeid door het
grafische. Als selfmade man en auto-didact,
startte hij 31 jaar geleden, meer dan gebeten
door technologie, Publiburo Reclame en
Decoratie op. Drukken en grafische vormgeving was zijn ding. Nog steeds. De eerste
Apple computers veranderden zijn leven en zijn
visie op de grafische uitwerking: je kan alles
visueel voorstellen, printen, frezen, laseren:
vlaggen, belettering, signalisatie, totems,
masten… alle materialen.
Vandaag doet iedereen dat toch zeg ik. Hij
antwoordt: “Ik bood in 1987 al een eerste vorm
van one-stop-shopping aan. Vandaag zijn we
nog steeds klein, maar toch groots. We bieden
nog steeds visuele communicatie aan, het
materiaal dat we daarbij gebruiken zien wij als
een kanaal. We zetten werkelijk alles op alles!
Variabel. Wij bewaken, sturen en controleren

een 20-tal sorteereilandjes waar afval gecollecteerd wordt om nadien ecologisch verwerkt te
worden. Zo werkt Publiburo bijvoorbeeld
samen met een bedrijf dat de restanten van
haar spandoeken verwerkt tot fietszakken of
restanten van aluminium en metaal komt
ophalen voor verdere recyclage.
Ook naar werktijden en jobinvulling hebben ze
hun eigen visie. Joachim toont me dit aan:
“Onze medewerkers starten flexibel vanaf
06.00 uur ‘s morgens en stoppen rond 16.00
uur ‘s middags. We bekeken dit met onze
medewerkers. Hierdoor hebben ze een mooie
sociale huis-werk balans. Een beter sociaal
leven en werkbalans met hun partners of
kinderen. En toch bieden wij toch nog een
full-service aan.”

Jan en Joachim Adam

Odisee Hogeschool Campus Aalst – detailopname.

Odisee Hogeschool Campus Aalst – totaalopname een weergave panden.
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Joachim verder uit. “Dat gaf ons een realistische visie en een totaalbeeld: aantal lopende
meter, vierkante meter. Op basis hiervan
maakten we een projectie naar mogelijke
positionering van de grafische elementen. Pas
dan kon Gilles Van Schuylenbergh zijn werk
fragmenteren, opsplitsen en opdelen. Pas dan
wisten wij als grafisch bedrijf wat we moesten
printen, per paneel, per frame, per onderdeel.”
De deadline was zeer kort: 2 weken. “We
hadden drie dagen nodig om de bodyframes
exact te plaatsen”, weet Jan nog. “Dat is

Kunst is voor iedereen – Gilles Van
Schuylenbergh, kunstenaar van het werk
‘A Time and Space Odisee’
“Het moest een sterk werk worden om
zelfstandig weerstand te kunnen bieden.
Het maanden- en meterslange werk was
vermoeiend. Elke vierkante centimeter
behandelde ik als een nieuw mini-kunstwerkje. Om het totale beeldverhaal te
‘lezen’ moet de toeschouwer zich
verplaatsen. 1.165 m2 kan je niet in één
‘ogen-blik’ interpreteren. Dat vraagt een
inspanning. Dat vraagt tijd. Dat vraagt
leestijd… Ik ben blij dat meer dan 2000
studenten en voorbijgangers dagelijks
naar mijn werk kijken: ‘Kunst Is Voor
Iedereen’, mijn credo, werd hierdoor
eindelijk tastbaar en voelbaar.”
Meer info http://gillesvanschuylenbergh.be

werken met hoogtewerkers tot 64 meter,
vooruitkijken en accuraat werken, we mochten
immers alleen de bestaande bevestingspunten
gebruiken.” Joachim vult aan: “Nadien konden
we starten met het printen van de 24 spandoeken. Het langste spandoek heeft een breedte
van 54 meter op 2,40 meter hoog, naadloos
geprint, zonder lassen. Door het formaat van
2,40 meter hoog te gebruiken konden we dit
project duurzaam uitvoeren, bijna zonder afval.
Onze insteek naar duurzame productie.”

project.”
Jan voegt toe: “We maakten ook nog mooie
projecten met andere partners. Samenwerken
met anderen is voor ons een must. Dat doen
we o.a. met Piet Hoevenaars, IP Leds en
andere partners. Met succes.”
Waar sta je morgen vraag ik: “Verder dan
vandaag”, is het antwoord. “Onze visie naar
co-creation, technisch en vormelijk meedenken
werkt. We zijn klein maar denken en kijken
groots: technologisch, vormelijk economisch
en ecologisch.” sluit Joachim af. •

Joachim: “Het werk van Gilles gaat over de
acties en activeiten die binnenin het campusgebouw plaatsvinden, die wil hij aan de
buitenkant van het gebouw tonen. Hij gebruikt
hiervoor foto’s die overschilderd werden en die
een kleurrijk beeld geven van het leven in en
om die campus. Voor ons was dit een mooi

Zzp’ers gaan samen verder

Sign Masters heeft
passie voor het vak
Tekst Herman Hartman

Michel Dietvorst (l) en Perry Schuurbiers.
Odisee Hogeschool Campus Aalst totaal overzicht project via drone.

Sign Masters is opgericht door Michel
Dietvorst. Sinds oktober 2019 is Perry
Schuurbiers volwaardig partner. In het
gesprek dat volgt op de uitnodiging om
eens langs te komen in Bergen op Zoom
komt naar voren dat beide heren elkaar al
langer kennen en op verschillende momenten in hun arbeidsverleden met elkaar
samenwerkten. Ze delen de passie voor
het signvak.
Die passie komt op een aantal manieren terug
gedurende het gesprek. Beide heren vullen
elkaar aan. Er komen vlot verschillende
verhalen voorbij van bijzondere projecten
waarvoor ze gevraagd zijn. Zoals recent nog
het opnieuw aankleden van het lokale zwembad De Schelp en hoe ze daar carte blanche
kregen voor hun ideeën.

Gilles Van Schuylenbergh. Kunstenaar: project ‘Kunst Is Voor Iedereen’. Maker van het werk: "a Time and Space Odisee"
uitgewerkt op de muren van de Odisee Campus Aalst door Publiburo.

58

De werkplaats.

Zzp’er
Dietvorst werd in de jaren negentig opgeleid als
reclameschilder en ging vervolgens aan het
werk bij een signbedrijf. Het werken met het
penseel maakte plaats voor foliemontage.
Werkgevers die zijn passie kenden nodigden
hem enkele keren uit om over te stappen. Hij
leerde in korte tijd met de meest uiteenlopende
folies te werken. “Als je in korte tijd van 100
auto’s de autoruiten moet tinten weet je bij

Eigen productie.

nummer 100 echt wel hoe het moet.” Zo
kwamen er vaker opdrachten voorbij die hem
de kans gaven zich verder te bekwamen.
Na enkele wisselingen vroeg zijn eerste
werkgever hem terug. Na een half jaar kreeg hij
echter van hem te horen dat het misschien
beter was om eens na te denken over een
bestaan als zzp’er. Dietvorst: “Hij zag dat ik
daar aan toe was en gaf me de kans om
geleidelijk aan mijn eigen bedrijf te starten
terwijl ik nog voor hem bleef werken.” Het
vormde in 2001 de start van zijn loopbaan als
zzp’er.

Dtp’er
Perry Schuurbiers kreeg een grafische opleiding en ging met die bagage aan het werk als
ontwerper /dtp’er bij een signbedrijf. Ook hij
wisselde een paar keer van werkgever. Uit die
tijd stammen de eerste contacten tussen beide
heren. Dietvorst werd soms ingehuurd door de
toenmalige werkgever van Schuurbiers, maar
het kwam ook voor dat Dietvorst het ontwerp
en het plotten en printen voor en klus bij
Schuurbiers’ werkgever onderbracht. Het klikte
eigenlijk meteen. Schuurbiers: “Wat zo plezierig
is aan Michel is dat hij als je een opdracht hebt
voorbereid en klaargemaakt voor montage hij
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SignPro dankt haar
adverteerders en lezers
voor het vertrouwen.

aan een half woord genoeg heeft.”
Voor het ontwerpen van een huisstijl voor
drukwerk kun je bij meer ontwerpers terecht,
weet Schuurbiers. “Er zijn maar weinig
ontwerpers die daarnaast in staat zijn goed
uitvoerbaar ontwerpen te maken voor signtoepassingen. Met die specialisatie op zak ben je
zowel voor opdrachtgevers als voor signbedrijven in de regio interessant.”
Minutieus
Nu beide samen het bedrijf runnen is Schuurbiers verantwoordelijk voor het hele traject
vanaf het klantcontact en het maken van de
offertes en het uitwerken van een ontwerp, het
printen en plotten tot aan het montage
gereedmaken van orders. Dietvorst: “Dat houdt
in dat ik de montagelocatie vaak pas zie als ik
met in de bus voorrij voor de montage. Dan zie
je dat Perry zijn vak verstaat, alles past
gewoon.” Dat gereedmaken van een montageklus is iets dat minutieus wordt voorbereid. In
de werkplaats wordt folie zoveel mogelijk op
maat gesneden. Gestructureerd en schoon
werken zijn door de jaren heen het handelsmerk geworden van Dietvorst. Dat moet ook
wel als je in kantoren of fabrieken aan de slag
gaat met zonwerende of veiligheidsfolie terwijl
het werk ondertussen gewoon doorgaat. Hij
heeft er naam meegemaakt waardoor er
regelmatig klussen voorbij komen die ver buiten
de eigen regio plaatsvinden. De dag na mijn
bezoek staat er 2 dagen foliemontage in
Luxemburg op het programma.

Samen proosten we op
een fantastisch 2020!

Netwerk belangrijk
Beide heren hechten vanaf het begin van hun
zelfstandig bestaan aan het samenwerken met
zoveel mogelijk partijen in de markt en het
opbouwen van een goed netwerk. Een goed
netwerk is van belang als het gaat om klanten
maar bestaat ook uit collega’s die werk
uitbesteden of juist kunnen worden ingeschakeld bij het uitvoeren van het werk.
Dietvorst heeft in zijn netwerk zzp’ers waarop
hij een beroep doet als er grote montageklussen voorbij komen. Op die manier was hij altijd
in staat grote klussen als het beletteren van
een compleet wagenpark, of het aanbrengen
van grote hoeveelheid zonwerende folie in een
kantoorgebouw, in korte tijd af te werken. Door
zijn grote vakkennis op het gebied van
foliemontage wordt hij met regelmaat door
signbedrijven gevraagd om voor hen ‘de
moeilijke’ klussen te doen. Dat hij als trainer
wordt ingeschakeld door SunTek onderstreept
dat hij veel ervaring heeft met de verschillende
films die dit bedrijf levert.
Eigen werkruimte
Zijn bedrijf kwam in een stroomversnelling toen
de wens van Dietvorst vervuld werd voor een
grotere werkruimte. Toen dan toe beschikte hij
thuis over een beperkte werkruimte. Hij had al

langere tijd zijn oog laten vallen op de loodsen
achter zijn huis, maar het duurde lang voor dat
de vorige eigenaar tot verkoop over wilde
gaan. Wat Dietvorst betreft is het voordeel van
een werkplaats aan huis dat je ’s avonds
gemakkelijk even binnenstapt om werk af te
maken, of juist voorbereidingen te treffen voor
het werk van de volgende dag.
In dat eerste jaar leverde Dimix een printer en
werd de snijplotter vernieuwd. De stap naar
een volwaardig eigen werkplaats met eigen
productiecapaciteit heeft voor een toevloed van
nieuwe opdrachten gezorgd.
Voor het zover werd er eerst verbouwd. De
grote montageloods valt meteen in het oog.
Dietvorst: “We hebben in het verleden bij heel
wat signbedrijven binnen gekeken en wisten
allebei precies hoe de ideale werkplaats er uit
zou moeten zien. Schoon, helder, overzichtelijk
en door de nieuw aangelegde vloerverwarming
is er een aangename werktemperatuur. Wat
goed is voor mensen is ook goed voor folies, of
was het nu andersom?” Er is ruimte om
verschillende auto’s vooraf binnen te zetten,
wat gezien de aanschafprijs van sommige
auto’s ook een must is.
Allround
Sign Masters biedt alle denkbare signing aan.
“Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor
one stop shopping”, legt Schuurbiers uit. “Of
het gaat om aankleding van een pand,
voertuigreclames een lichtbak of een stand op
een beurs. We verzorgen alles vanaf het
ontwerp.” De klanten komen vooral uit West
Brabant en Zeeland, maar ook over de grens
weet een aantal Belgische opdrachtgevers
Sign Masters te vinden.
Sign Masters is weliswaar zelf uitgegroeid tot
een volwaardig signbedrijf maar nog steeds
komt een deel van het werk via andere
signbedrijven binnen. Dietvorst: “Voor hen is
het belangrijk dat het werk goed wordt
afgeleverd en ze weten dat ze ons kunnen
vertrouwen. Een aantal signbedrijven uit de
regio kende onze allebei en vonden het eigelijk
wel een goed idee dat wij voortaan samen
optrokken.”
Mooie dingen
Sign Masters heeft nu naast de twee partners
één medewerker in dienst en biedt een
stagiaire een stageplek. Gezien de groei die het
bedrijf doormaakt denken Dietvorst en
Schuurbiers dat er op termijn personeel
bijkomt. Groeien in omvang is echter niet het
doel. Dietvorst: “We hoeven niet de grootste te
worden, maar wel de beste. Het is onze passie
om mooie dingen te maken en klanten iets
unieks te geven.” Schuurbiers vult aan: “Er is
een natuurlijke klik tussen ons als het gaat over
het vak en juist doordat we van elkaar verschillen vullen we elkaar goed aan.” •

Perry’s kantoor.

Zwembad de Schep, entreehal voorzien van
airtexprint formaat 1100/500 cm.

Nissan GTR volledig voorzien van Paint Protectvinyl
en diverse striping/wraps plus windowtinting.

Hotel Old Dutch, voorzijde hotel voorzien van
warmtewerende folie. Het maakte een grote
investering in een nieuw aircosysteem overbodig.
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Optimalisatie van verpakkingsworkflow voor kartonnen producten

VPK Packaging Group
vertrouwt op Durst

Railsystem van de Delta 2500HS.

Tekst Ton Rombout
Patrick Leclercq, hoofd van de Belgische golfkartonafdeling van VPK.

tijdens transport, opslag en zelfs weergave te
minimaliseren. Verpakking houdt producten
veilig, schoon en beschermd. Het biedt ook
mechanische bescherming om breuk te
voorkomen en voorkomt bederf dan wel
besmetting door een barrière te vormen tegen
vocht, gas, licht, smaken en aroma's. Sommige soorten golfkartonverpakkingen kunnen
zelfs specifiek worden ontworpen om beter
bestand tegen manipulatie en diefstal te zijn.

Durst Delta 2500HS bij VPK.

Patrick Leclercq, hoofd van de Belgische
golfkartonafdeling van VPK, heeft vertrouwen: de Courcelles-site zal zowel de
productie verhogen als de kwaliteit verder
verbeteren met dit nieuwe Durst Delta
2500HS-afdruksysteem.
VPK, een internationale verpakkingsleverancier,
heeft meer dan 6.100 mensen in dienst in meer
dan 65 fabrieken in 20 landen. Het bedrijf biedt
een breed scala aan producten, diensten en
toepassingen en bedient de meest uiteenlopende industrieën met op maat gemaakte
verpakkingsoplossingen.
Sites over de hele wereld
Het bedrijf is afkomstig uit België en heeft zijn
hoofdkantoor in Aalst. Het bedrijf heeft ook
fabrieken in andere delen van België en een
breed geografisch bereik met zijn wereldwijde
dochterondernemingen. Het blijft echter een
lokale aanpak behouden en bevordert nauwe
klantrelaties.
De grootste productielocatie voor golfkartonnen verpakkingen in België VPK Packaging,
gevestigd in Oudegem bij Dendermonde, heeft
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600 mensen in dienst en produceert een reeks
op maat gemaakte oplossingen voor golfkartonverpakkingen. De hoogwaardige verpakking
is gemaakt van gerecycled papier en papier
zoals Testliner, fluting en grijs karton die ideaal
zijn voor consumptiegoederen, voedsel en
dranken, e-commerce en industriële verpakkingen. Het bedrijf produceert ook golfplaten,
golfkarton en massieve kartonnen (solid board)
verpakkingen.
VPK heeft twee productielocaties in de buurt
van Aalst. Een ervan is een site waar dozen
worden geproduceerd, een van hen een site
voor displayborden. De site in Courcelles werkt
als een zogeheten plaatfabriek, met de
flexibiliteit om verschillende klanten te bedienen
- zowel binnen het displaybereik als het verpakkingsbereik.
De VPK Packaging Group heeft ook dochterondernemingen in landen als het VK, Ierland,
Frankrijk, Duitsland, Polen, Zweden, Finland,
Denemarken, Tsjechië, Hongarije, Turkije en
Rusland, evenals China en de VS, met de
kernen- en buizendivisie Corex.
VPK biedt een uitgebreid assortiment duurzame, sterke en beschermende

Delta 2500HS bij VPK Courcelles.

Ingebouwde flexibiliteit
Vanwege de ingebouwde flexibiliteit kan
golfkarton worden aangepast aan het soort
product dat wordt vervoerd. Bepaalde typen
zijn ideaal voor het verzenden van zware
artikelen. Andere types hebben een hoge
lekbestendigheid om mogelijke schade te
verminderen.
Patrick Leclercq benadrukt dat VPK uitgebreide ervaring heeft met de volgende logistieke
oplossingen:
-O
 ptimalisatie van de bordkwaliteiten van
specifieke verpakkingen, waar mogelijk.
Hiermee kunt u ruimte en grondstoffen
besparen en zowel milieuvoordelen als
kostenefficiëntie genereren.
-O
 ptimalisatie van palletopslag, inclusief de
pallets die VPK aan u levert. Nadat de

Durst-apparatuur
De apparatuur van Durst die is aangeschaft
voor de golfkartonafdeling van VPK werd
onlangs geïnstalleerd op de site van Courcelles. Cartonneries de Wallonie (CDW) in
Courcelles werkte vroeger met een andere
grootformaatprinter, maar maakt momenteel
gebruik van het Durst Delta 2500HS-afdruksysteem. Het kan nu hetzelfde materiaal en
dezelfde producten produceren, maar in nog
grotere formaten, met een hogere snelheid,
wat resulteert in een verhoogde productie en
een nog betere kwaliteit. De Delta is een
zeskleuren afdruksysteem dat een nog
uitgebreider kleurenbereik kan afdrukken dan
voorheen geval was met een vierkleurenpers.
Veel functies zijn geautomatiseerd met het
zeskleuren afdruksysteem Delta 2500HS.
Het Delta Multi-Pass UV-afdruksysteem drukt
af met een resolutie van 1.000 dpi en biedt
extra proceskleuren zoals lichtcyaan, lichtmagenta, oranje en paars of oranje en groen, voor

de beste afdrukresultaten. Het systeem kan
worden geconfigureerd met de extra kleuroptie
‘White Underprint’, waardoor het een perfecte
optie is voor afdrukken op bruine golfplaten.
Vlaggenschip Delta 2500HS
De Delta 2500 HS is het vlaggenschip in het
Durst Delta UV flatbed printer portfolio met
Multi-Pass-technologie. Deze machines
combineren superieure printkwaliteit en
printsnelheid met ongeëvenaarde veelzijdigheid. Het printsysteem heeft een maximale
printbreedte van 2.500 mm, waardoor het ook
bij uitstek geschikt is voor dual-track printen.
De productiviteit van de Delta 2500 HS bereikt
190 boards/u in hoogwaardige 2 pass-modus
en kan worden verhoogd tot 370 boards/u in
de Draft-modus.
Nieuwe feeder op
volledige automatisering
Volgend jaar zal de configuratie worden
uitgebreid met een nieuwe feeder om volledige
automatisering te bereiken. Waarom deze
tussenfase en wat zijn de extra voordelen van
een dergelijke upgrade? Leclercq: “De
installatie van de nieuwe digitale printer is
inderdaad de eerste stap in een volledig
nieuwe digitale lijn met een Zünd digitale
snijtafel en een omkeerinstallatie van Durst zelf.
Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt,
werken we in stappen in overeenstemming met
ons projectcharter.
In dit verband is het belangrijk om een stap
voor stap inzicht te hebben in de verschillende
productiefasen en onze medewerkers de kans
te geven te wennen en te leren.”
Waarom Durst?
Waarom heeft u - VPK - besloten contact op te
nemen met Durst over dit systeem? Had u al
een Durst-installatie of is dit systeem uw eerste
kennismaking met Durst? Leclercq: “Gebaseerd op de vooraf gedefinieerde criteria in de
specificaties, was Durst de beste optie. Naast
de technische specificaties, waar afmetingen
essentieel waren, werd veel aandacht besteed
aan de follow-up na installatie, begeleiding,
after-sales service en taal: Nederlands (België)
van de technici voor lokale ondersteuning.” •

verpakkingsproducten - allemaal gemaakt van
gerecyclede vezels - en diensten die zijn
aangepast aan specifieke vereisten.
Standaard dozen en meer
VPK levert waarschijnlijk de meest gebruikte
golfkartonnen verpakking wereldwijd. De
standaarddozen, die in veel verschillende
afmetingen beschikbaar zijn om aan individuele
eisen te voldoen, worden gebruikt voor het
transport van allerlei producten en kunnen
handmatig of mechanisch worden gevuld. De
verpakking beschermt wat belangrijk is,
voorkomt productschade en is milieuvriendelijk.
Golfkartonnen verpakkingen zijn een ideale
optie om goederen te beschermen en schade

goederen in onze verpakking zijn verpakt,
kunnen we helpen de opslag van pallets van
site naar de site van de klant te optimaliseren.
- Niet alleen het product en de palletopslag
ervan, maar ook het laadproces van vrachtwagens heeft een aanzienlijke impact op de
logistieke keten. VPK doet er daarom alles
aan om het hele proces te laten verlopen als
een goed geoliede machine.
- Magazijn: VPK biedt een ‘make to stock’-service voor just-in-time levering. Het dichte
netwerk van productielocaties maakt lokale
leveringen mogelijk.

Overzicht van de Delta 2500HS.

Markt

SignPro Benelux december 2019

63

Wat goed is,
beter maken

Test
Mut
Xpe oh
rtJe
t

Tekst Herman Hartman

De Mutoh XperJet XpertJet 1682SR uitgerust met
de roll take-up voor rollen tot 30 kg.

Onder de naam XpertJet introduceert
Mutoh de 4e generatie van eco solvent
printers voor de sign- en displaymarkt.
Onder de nieuw ontworpen behuizing
komen we een aantal bestaande elementen tegen, naast verbeteringen en toevoegingen. Herman Hartman bekeek de
nieuwe printers in de showroom van
Mutoh Europe in Oostende, waar hij ook
meer te horen kreeg over de achtergrond
van de ontwikkelingen.
De Mutoh XpertJet heeft een afdrukbreedte
van 64 inch (160 cm) en is leverbaar met één
(XpertJet 1641 SR) of twee printkoppen
(XpertJet 1682SR). Net als voorheen wordt
daarbij gebruik gemaakt van Epson printkoppen met een variabele druppelgrootte, die
loopt van 3,5 tot 21,8 picoliter. De met twee
koppen uitgeruste versie kan naar keuze met 2
x 4 of met 7 kleuren worden ingezet. De twee
XpertJets volgen de ValueJet 1624X en de
1638X op.
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Nieuwe behuizing
Wat goed is beter maken, ofwel Kaizen, de
bedrijfsfilosofie achter de aanpak van Mutoh.
Een continue proces waarbij kleine stapjes
worden gemaakt. Waar andere printfabrikanten
soms om marketingredenen een nieuwe
behuizing voor hun printers te ontwikkelen
volstond Mutoh langere tijd voor een opeenvolgende generatie printers met eenzelfde
behuizing. Eendachtig de filosofie dat vernieuwing, verbetering moet brengen. Was er eerder
geen reden voor een andere behuizing, die is
er nu wel. Een slimmer, eenvoudiger te
bedienen oled bedieningspaneel, betere
bereikbaarheid van het printpad en een nieuwe
locatie voor het onderbrengen van alle
elektronica achter de printer, die zich bij
voorgaande versies onder de print bevond.
Weggelekte inkt kon daar tot storingen leiden
als het onderhoud slordig of niet consequent
werd uitgevoerd. Genoeg redenen om de
behuizing volledig opnieuw te ontwerpen.

Epson koppen
De basis printengine is gelijk van opzet ten
opzichte van de ValueJets. Ook hier zien we
versprongen koppen in de 2-kops versie die
naar verkiezing met 2 x CMYK of met CMKLcLmLk kan worden uitgerust. Uitgerust met 7
kleuren blijft er één kanaal ongebruikt. Er wordt
onderzoek gedaan naar het inzetten van het
8ste kanaal voor een extra kleur om het
kleurbereik te vergroten, daar gaan we binnen
afzienbare tijd meer van horen.
Inkten
De MS41 eco solvent inkt voor de ExpertJet is
opnieuw ontwikkeld met als doel om de
hoogste score te halen als het gaat om
GreenGuard certificering voor de inkt. Het
certificaat is inmiddels toegekend. Dat houdt
concreet in dat bij een goed gedroogde print er
geen meetbare hoeveelheden solventen meer
vrijkomen.
De MS41 inkten worden geleverd in zakken
van 1 liter die in een cassette bovenop de print

De RGB sensor rechts op de printwagen kan aan de hand van een aantal afgedrukte patches de timing bij bidirectioneel printen aanpassen als de materiaaldikte daar aanleiding toe
geeft. Los daarvan is het nog steeds mogelijk de koppen in 3 hoogtes te verstellen.

worden geplaatst. Deze opzet zorgt voor een
minimale hoeveelheid afval waarbij er nauwelijks sprake is van inktrestanten in de lege zak.
Mutoh stelt dat de inktkosten ten opzichte van
die van een ValueJet uitgerust met eco solvent
inkt zo’n 20 procent lager liggen.
Naast de inkt in 1 liter zakken kunnen gebruikers die de XpertJet spaarzamer inzetten ook
kiezen voor 300ml inktzakken die in dezelfde
cassette passen.
Wie streeft naar nog lagere inktkosten kan er
binnenkort voor kiezen om de ExpertJet uit te
rusten met de milde solvent inkt die Mutoh al
langer in het programma heeft. De tests
hiervoor worden binnenkort afgerond.
Mediapad
Aan het mediapad is veel veranderd. Sommige
zaken lopen direct in het oog, zoals de nieuwe
manier van media invoer waarbij losse flenzen
worden gebruikt om de rol te fixeren. Die
flenzen worden van bovenaf in verplaatsbare
houders geklikt wat minder handelingen vergt.
Daarnaast kan de druk van pinch rollers in de
aandrijving individueel worden afgesteld, terwijl
we ook de druk over de volle breedte in 4
standen kunnen instellen. In het printpad zijn
de schroefgaten verdwenen. Voor het rolopwik-

kelsysteem kunnen we kiezen voor het
bestaande standaard systeem voor rollen tot
30 kg, of voor de nieuwe geavanceerdere
variant voor rollen tot 40 kg. Dat laatste
systeem heeft een uitgebreidere voorziening
om schommelingen in de rolspanning op te
vangen wat het nauwkeurig opwikkelen ten
goede komt.
RGB-sensor
Om op media van verschillende dikte het
optimale resultaat te behalen kenden de
verschillende Mutoh printers een mechanische
hoogteversnelling. Nieuw is de fijnregeling van
het afvuren van de individuele inktdruppels bij
bidirectioneel printen. De wagen waarop de
printkoppen zijn ingebouwd is uitgerust met
een RGB-sensor met een eigen lichtbron. Met
de functie DropMaster wordt een aantal
testvlakjes gemeten en volgt een fijnafstelling in
de software waardoor de nauwkeurigheid
waarmee de inktdruppels worden neergelegd
op het substraat toeneemt. De ingebouwde
RGB-sensor biedt perspectief dat er op termijn
meer instel- en controlemogelijkheden zullen
worden toegevoegd aan de XpertJet serie.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan verticale
uitlijning, of nozzlechecks.

Een groot deel van het onderhoud van de koppen gebeurt hier automatisch door de printer. De wipers (wissers)
hebben wel af en toe schoonmaakvloeistof nodig.

Het nieuwe bedieningspaneel leidt de operator door
de menu’s door voor elke functie alleen de
bschikbare knoppen te laten zien.

Bediening
De bediening van de printer is op een aantal
punten aangepast. De meest in het oog
springende aanpassing is het vernieuwde
bedieningspaneel met een aanraak oledscherm. Per menukeuze worden alleen de
daadwerkelijk beschikbare knoppen zichtbaar.
Daarmee wordt de gebruiker geholpen bij het
instellen. Het paneel laat met een kleurbalk de
status van de printer zien zodat je op afstand
de printer in de gaten kunt houden. Daarnaast
kun je gebruik maken van MSM, wat staat voor
Mutoh Status Monitor. Software die je kunt
installeren op je mobiel of tablet maar ook op
desktop computers. Hiermee krijg je overzicht
van de printstatus, instellingen van de verwarmingselementen, de resterende inkt en alle
informatie over inktgebruik, afdruktijd en
formaat voor elke opdracht. De printer volledig
bedienen kan helaas niet op deze manier.
Boven het printpad zorgen leds ervoor dat de
afdruk kan worden geïnspecteerd op fouten.
Mutoh gebruikt hier 6500K leds. Door de
hogere kleurtemperatuur met nadruk op blauw
kunnen defecten in geel snel worden gezien.
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Een volwaardige controle op de juist kleuren
krijg je hiermee niet (zoals in de handleiding
wordt vermeld).
Ook op het vlak van onderhoud is er een aantal
kleine verbeteringen (eendachtig het Kaizen
principe). De gebruiker kan zelf de wisser
vervangen waarmee de koppen worden
afgeveegd. Bij de 1882SR kunnen bovendien
de koppen individueel gereinigd worden.
Snelheid
De afdruksnelheden die bereikbaar zijn met
beide XpertJets zijn vergelijkbaar met de
uitlopende serie. Volgens Mutoh liggen de
voorkeuren qua snelheidsbereik bij de 4 of 7
kleuren tussen de 5 en 10 m². Bij 2 x 4 kleuren
ligt dat tussen de 10 en 15 m² per uur. Daarbij
moet worden aangetekend dat de engine
snelheid hogere snelheden dan de hier

Wallpen

genoemde snelheid toestaat. Wie de printers
inzet voor buitenreclametoepassingen haalt
gemakkelijk de dubbele snelheid.
De testprints die we maakten tijden mijn
bezoek laten goed zien dat er verschil is tussen
de 7- en 4 kleuren versie. Als je met 7 kleuren
afdrukt zien vooral de vlakke tinten er strakker
uit. Ook de functie DropMaster helpt om de
optimale kwaliteit te halen waardoor er eerder
voor een hogere afdruksnelheid gekozen kan
worden.
De printers worden geleverd inclusief een SAi
FlexiPrint SE RIP, of Onyx RIPCenter ValuePlus
Mutoh Edition. Instappen kan voor de 4 kleuren
XpertJet 1641SR-30 (inclusief winder voor
rollen tot 30 kg), voor € 13.995,- Kiezen we
voor 2 x 4 of 7 kleuren dan word de vanaf prijs
€ 19.995. Wie de voorkeur geeft aan de winder
voor 40kg rollen betaalt € 1.000 euro meer.

Rechtstreeks op
de muur printen
Tekst Loet van Bergen

In de showroom van DutchPaper in Almelo
prijkt een prachtig schilderij met een lijst
eromheen van de Nachtwacht, die rechtstreeks is geprint op de muur met de
verticale muurprinter Wallpen en nauwelijks
van echt te onderscheiden is.
“Muurprinten is een nieuw ontwikkeld technisch
proces dat het mogelijk maakt om elke
afbeelding in hoge kwaliteit rechtstreeks op de
muur te printen”, vertelt eigenaar Theo Tulp van
DutchPaper die importeur is van de Wallpen voor
Nederland en België. Onder de naam Wallpen
Nederland, worden de machines verkocht. “Ik
was gelijk verkocht toen ik de printer zag en zag
er wel kansen in voor de markt als tegenhanger
voor de muurprints en fotobehang. Iedereen die
het ziet is onder de indruk.”
Deze losse flenzen worden nu in de kern van de rol
gestoken.

Voor de inkt wordt gebruik gemaakt van hervulbare cassettes waairn een inktzak wordt geplaatst. De chips die horen
bij de inktzak worden los onderin het inktsysteem gestoken. Dat is minder kwestbaar dan het gebruik van chips die in
de zak zijn verwerkt. Voordeel van deze opstelling is dat er nauwelijks of geen inktresidu overblijft in de inktzak in
vergelijking met de eerder gebruikte cassettes.
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Tenslotte
Mutoh kiest zijn eigen plan als het gaat om
productontwikkeling en kiest ervoor om haar
printers keer op keer op punten te verbeteren.
Kalm, zonder opsmuk en gericht op kwaliteitsverbetering zijn de woorden die daar het best
bij passen. Het leidde bij voorgaande generaties tot printers die langdurig inzetbaar zijn en
weinig storingen kennen. Je mag van de
XpertJet hoge verwachtingen koesteren als
dagelijks werkpaard voor signmakers.
Met de introductie van de XpertJet krijgen we
alvast een kijkje in de keuken voor wat we
verder kunnen verwachten bij Mutoh. Er zullen
op basis van deze printengine meer modellen
worden ontwikkeld. De ingebouwde sensor is
een voorbode van meer software gestuurde
functies die taken van operators automatiseren. De locatie van elektronica achter de printer
maakt de weg vrij voor andere opstellingen van
de printengine en het eenvoudig toevoegen
van specifieke elektronica. Software gaat
steeds meer bepalen wat printers kunnen.
Daar lijkt Mutoh bij de XpertJet op voor te
sorteren. •

Ontwikkeling
De Wallpen is ontworpen en ontwikkeld in
Duitsland door Andreas Schmidt die directeur
was op het gebied van opleiding, presentatie en
verkoop van 3D CAM/CAM-software. Hij had het
idee om een bedrijf op te richten dat Chinese
muurprinters op de Duitse markt zou verkopen.
Zijn eerste Chinese printer ging in vlammen op en
de tweede printer liet het compleet afweten. Hij
besloot een eigen printer te bouwen. In 2015
startte hij met de ontwikkeling. Na jarenlang
testen was de printer in 2017 marktrijp. De
Wallpen wordt in Duitsland geproduceerd. De
Wallpen kan tot maximaal 4 meter hoogte printen
op uiteenlopende ondergronden zoals: hout,
gipsplaten, behang, klinkers, beton, steen,
Eigenaar Theo Tulp van DutchPaper.

kunststof en tegels tot in principe oneindig lang.
De muur dient wel vlak te zijn en het liefst van
tevoren stofvrij gemaakt, of van een nieuwe
sauslaag is voorzien. Verder dient de de vloer
waarover de printer rijdt, vlak te zijn. De printer is
praktisch geruisloos en je de ruikt inkt nauwelijks.
“Omdat het UV inkten zijn, hoef je geen afzuigsysteem neer te zetten”, weet Tulp. “Afwerking
van de muurprint met een coating is niet nodig.
Voor buiten wel, maar ik adviseer de gebruikers
om de muurprinter zoveel mogelijk binnen te
gebruiken voor het beste resultaat.”
Printkwaliteit
Afbeeldingen en teksten kunnen worden geprint
op een maximale resolutie van 370×600 dpi. De
printer is voorzien van 4 Xaar koppen (CYMK) en
gebruikt UV inkt in zakjes van 100 ml die opnieuw
gevuld worden. De aansturing van de printer
gebeurt met speciale software die TIFF bestanden omzet. In principe kun je met de printer op
alle ondergronden printen. Tulp laat een aantal
voorbeelden zien zoals een deur en een aluminium plaat. “We verkopen de verticale muurprinter
aan eindgebruikers. Maar in overleg kunnen we
ook afspraken maken met wederverkopers”,
vertelt Tulp.
Branches
“We merken dat uit verschillende branches
belangstelling is. Bijvoorbeeld schildersbedrijven,
interieurontwerpers, musea, interieurleveranciers,
signbedrijven, reclamebedrijven en zzp’ers. Het is
voor zzp’ers goed te doen om met onze
muurprinter een goed inkomen te verdienen.”
Tulp kocht zijn eerste printer in 2018 en heeft er
inmiddels twee van verkocht. Vanuit de signwereld is de belangstelling nog minimaal vanwege

Voorbeelden van een grafische afbeelding en
illustratie gemaakt met de Wallpen.

Voor een autodealer werd de wand geprint met
afbeeldingen van auto’s.
Voorbeelden van een grafische afbeelding en
illustratie gemaakt met de Wallpen.

de onbekendheid met dit apparaat. De demo bij
DutchPaper heeft laten zien dat de mogelijkheden
van deze printer groot zijn en een alternatief biedt
voor muurprints op folie. •
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Yorik en Wenda
enthousiast over
hun signopleiding
Tekst Peter van Zijderveld

Ik sprak met 2 jonge mensen die de
signopleiding bij het NIMETO volgen. Yorik
Doornbos en Wenda van Duinkerken zijn
derdejaars studenten en lopen 4 dagen in
de week stage (werken- en leren) en gaan
1 dag in de week naar school. Yorik en
Wenda zijn enthousiast over de signopleiding en kijken terug en vooruit.
Yorik woont in Nijkerk en voetbalt in zijn vrije
tijd, daarnaast heeft hij een bedrijfje waar hij
o.a. T-shirts drukt. Vooropleiding is vmbo kader
die hij volgde aan het Corlaer College. Zoals
veel jonge mensen wist hij niet wat hij moest
gaan doen. Een open dag bij het NIMETO
maakte hem enthousiast voor de signopleiding.
Creatief bezig zijn, digitaal voorbereiden en het
daarna verwerken is een leuke combinatie.
Het leukste van deze opleiding vindt Yorik de
diverse projecten die ze buiten de deur in
groepsverband hebben gedaan. Een presentatie en een briefing gaan vooraf aan de start van
het project. Aan de hand van een thema wordt
een ontwerp gemaakt. Op locatie wordt het
dan uitgevoerd. Lesmateriaal is er niet. In de
briefing en de presentatie van de docent staat
een uitgebreide omschrijving. In de praktijk
wordt de kennis opgedaan en de technieken
aangeleerd. Het was een periode rommelig,
dat was even wat minder aan de opleiding. Dit

Wenda van Duinkerken.
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kwam o.a. door de wisseling van docenten. De
situatie is verbeterd nu er een nieuwe docent is
die ook uit het vak komt. Yorik doet werken én
leren bij GT Reclame, een veelzijdig leerbedrijf
waar hij het erg naar zijn zin heeft. Hij heeft ook
nog een tip voor nieuwe studenten: “Onderzoek van tevoren goed of deze opleiding iets
voor jou is.” Veel leerlingen haken tussentijds af
en gaan wat anders doen. In de toekomst ziet
Yorik zich als zelfstandig signondernemer.
Wenda heeft een heel andere achtergrond. Ze
komt uit Renswoude waar ze op een boerderij
woont. Het liefst zou ze boerin worden, maar
het beroep heeft weinig perspectief. Creatief is
ze zeker, want ze decoreert klompen in haar
vrije tijd. Haar vooropleiding is ook vmbo, waar
ze de richting zorg en welzijn heeft gedaan.
Eigenlijk wist ze, buiten het boerin zijn, niet
goed wat ze moest gaan doen. Haar schoonzusje had NIMETO gedaan en zo kwam ze bij
de signopleiding terecht. Ze vindt de opleiding
erg leuk en net zoals Yorik is het creatieve
aspect hetgeen wat haar trekt in de opleiding.
Wenda mist wel een stukje ondersteuning in de
opleiding. Meer structuur dus.
Wenda doet werken én leren bij Iwaarden
Artwork. Het klikte in het tweede jaar zo goed,
dat zij haar vroegen om dit voort te zetten in
het derde jaar. Daar wordt de lat steeds een

Yorik Doornbos.

stukje hoger gelegd, door de uitdaging te
verhogen. Het leuke aan dit bedrijf vindt Wenda
dat zij grote projecten doen, vooral ook in de
kunst. Omdat ze inmiddels haar rijbewijs heeft
mag ze ook zelfstandig op pad om opdrachten
uit te voeren. Na deze opleiding zou ze toch
graag de boerenopleiding Aeres in Barneveld
doen. Als zzp’er zou ze dan 2 dagen kunnen
werken als signmaker en de overige dagen als
boerin op de boerderij. Een bijzondere combinatie en onderwerp voor een nieuw interview!
Wat mij ook nu weer in dit gesprek opvalt is dat
veel jonge mensen niet weten wat voor
opleiding ze moeten gaan doen. Veel te vroeg
kiezen leidt vaak tot een verkeerde keuze waarbij veel tijd verloren gaat. Een goede beroepsvoorlichting, het meer laten ‘ruiken’ aan
beroepen is naar mijn mening toch erg
belangrijk. •

De zwarte bladzij

Een dure les
Tekst Herman Hartman

De zaken waren lang goed gegaan. Fred
was er in geslaagd om de kosten een
aantal jaren achtereen laag te houden,
door investeringen uit te stellen en
minimaal onderhoud te plegen aan de al
afgeschreven apparatuur. Ook de twee
bedrijfsbussen waren verre van nieuw.
Door daarbij een minimale marge aan te
houden konden de verkoopprijzen laag
blijven.
Toen Fred net voor zich zelf was begonnen
ging een groot deel van de winst op aan
uitrusting en was de ondernemingswinst klein.
Na een aantal jaren merkte Fred dat het voor
veel klanten niet uitmaakt of je nu wel of niet de
laatste versie van printers, plotters en software
hebt, maar dat je zo wel je kosten kon verlagen
en dat was sindsdien de aanpak.
Bijna alle offertes werden orders. Hierdoor kon
Fred, ondanks de lage marge, een behoorlijke
ondernemerswinst naar zijn privérekening
overboeken.
Het achterstallig onderhoud en het uitblijven
van investeringen had wel een keerzijde. Er
meldden zich naar verloop van tijd toch klanten
die niet tevreden waren over de geleverde
kwaliteit. Dat kocht Fred af door nog wat van
de toch al lage prijs af te doen of, als het een
echt belangrijke klant was, het werk opnieuw te
doen en het het printwerk daarvoor in te
kopen.
En nu kwam er een probleem bij. Fred raakte
steeds vaker orders kwijt en zag klanten
afhaken omdat ze elders goedkoper terecht
konden. Aanvankelijk nam Fred de signalen dat
hij te duur was niet serieus. Maar enkele
klanten lieten hem de offertes van de concurrentie zien. Meerdere bleken goedkoper en
leverden fantastisch werk af.
Wat daarbij opviel is dat de concurrentie het
anders aanpakte. Zo printte een van hen vaker
direct op plaatmateriaal en waar ze bij Fred’s
bedrijf een logo in meerkleuren nog vaak
uitsneden uit kleurfolie werd dat door de
concurrentie geprint. Dat hen dat een behoorlijk besparing aan materiaal en manuren
opleverde kon Fred ook wel uitrekenen, maar
ja, met 7 en 9 jaar oude printers kun je nu
eenmaal geen strakke vlakke tinten afdrukken.
Zo waren er nog wat zaken die allemaal met de
techniek te maken hadden. Waar Fred de
printers van het bedrijf bijna continue aan het
werk had kon de concurrentie dat nu met
minder printers af, in kortere tijd.

Daar bleef het niet bij. Hij kreeg steeds vaker
vragen van medewerkers of er niets gedaan
kon worden aan het steeds weer oplossen van
storingen en het opnieuw produceren van
orders. En die bedrijfsbussen waar je rugklachten kreeg van die versleten stoelen. Mathijs, de
eerste medewerker van Fred, had meerdere
malen geklaagd dat er zo niet te werken viel.
Ook bleven sommige orders uit en er ontstond
zodoende onrust. Zelfs Mathijs had al een keer
laten doorschemeren op te stappen als zich in
de buurt een goede job zou aandienen. Fred
moest er op rekenen dat als hij geen maatregelen nam het heel snel gedaan kon zijn, met zijn
klanten én zijn medewerkers. Er moest dus
snel een plan op tafel komen om het tij te
keren. Fred wist uit artikelen in zijn vakblad en
door gesprekken met leveranciers wel waar de
schoen wrong en dat door modernisering van
de uitrusting hij een stuk efficiënter zou kunnen
werken.
Een gesprek met de boekhouder leerde Fred
dat er nog een nadeel was van langdurig
werken met verouderde apparatuur waarbij
tegelijkertijd de volledige bedrijfswinst uit het
bedrijf wordt opgenomen. Het bedrijf had
hoegenaamd geen financiële reserves op de
balans en was daardoor voor de bank niet
interessant. Er waren genoeg liquide middelen
om het bedrijf te laten functioneren maar daar
hield het ook mee op. Alleen door privévermogen over te hevelen naar het bedrijf zou hij de
investeringen kunnen financieren. Dat deed
dubbel pijn. Door de winst niet te investeren en
volledig op te nemen had de fiscus die winst
afgeroomd waardoor zijn privé vermogen niet
heel groot was.
Jaren van hard werken en weinig verdienen
volgden. Fred begreep nu beter dat afschrijven
en met regelmaat herinvesteren van het
vrijgekomen kapitaal binnen de onderneming
een noodzakelijke voorwaarde is voor de
continuïteit van de onderneming. Het was een
dure les geweest...

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
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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
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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

Silvia Hoppenbrouwers

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!

Studio Schoot - Oirschot

IN DE HOOFDROL
“Mooiepassie
dingenisproduceren
de sfeer
juisteen
sfeer
creëren
interieurs.We
Zorgen
voor
eenfull
goed
“Onze
het creërendie
van
beleving
inininterieurs.
werken
met
gevoelvisuals
bij klanten,
medewerkers
bezoekers. Dat
is waarfolies,
wij dagelijks
meeongekende
bezig zijn. Die
color
in combinatie
metof decoratieve
interieur
dat biedt
projecten vragen de nodige flexibiliteit en dat verwachten wij ook van onze leveranciers.
mogelijkheden. Waarom Nautasign daarbij een belangrijke partner is? Omdat ze veel
Nautasign is daarbij voor ons een belangrijke partner. Een mooi leveringsprogramma aan
kennis hebben van groot formaat printen en over een uitgebreid leveringsprogramma
materialen voor de meest uiteenlopende interieurtoepassingen. Te bestellen via een overdecoratieve interieurmaterialen beschikken. Met Nautasign delen wij de visie om
zichtelijke webshop. En als het heel snel moet levering via de unieke Same Day Delivery
vernieuwend te zijn en altijd de hoogste kwaliteit na te streven. Daarom:”
service, ’s morgens besteld en nog dezelfde dag bij ons in huis. Daarom.”

Boylestraat 48
74

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

