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Jouw productiehuis in digitale print
Wij zorgen ervoor dat je bij ons kunt maken wat je wilt.
Investeren in geavanceerde machines en voorraden? Dat
doen wij voor je. Jij kiest wanneer je ons inzet als het
verlengstuk van jouw onderneming. Zodat jij snel kunt
schakelen en inspelen op de vraag van je klant.
Samen print.
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je ons inzet als het
verlengstuk van
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Voorwoord

Inhoud

Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid duikt steeds vaker op in
onze kolommen. Je kunt het op veel verschillende
manieren gebruiken en dat gebeurt volop. Een
duurzame arbeidsrelatie is echter wel iets anders
dan een duurzaam product. En je kunt ook nog
discussiëren of een product nu duurzaam is omdat
het lang meegaat en weinig energie vraagt voor
productie en montage, of duurzaam is door het
gebruikte materiaal.
Wat het begrip duurzaam steeds gemeen heeft is
de attitude van de ondernemer die signalen in eigen
bedrijf en in de gemeenschap oppikt en gebruikt
om keuzes te maken en daarmee respect voor
mens en milieu onderdeel laat uitmaken van de
bedrijfsvoering. We kunnen er niet om heen dat een
deel van de materialen die we in onze sector
verwerken slecht scoren als het om milieu-impact
gaat. Wereldwijd is het gebruik van kunststoffen in
onze sector maar een minuscuul deel van wat er
geproduceerd wordt. Dat is echter geen reden om
daar geen aandacht aan te besteden. De door ons
toegepaste kunststoffen zijn letterlijk zichtbaar als
reclamedrager, wrapfilm of wandbekleding. We
maken ons daarmee zichtbaar als het over
milieuvraagstukken gaat.
Een behoorlijk deel van onze productie eindigt nu in
een verbrandingsoven. Dat heeft meerdere
oorzaken die we alleen stapsgewijs kunnen
oplossen. Recycling van materialen stond in onze
markt lange tijd nauwelijks in de belangstelling en
werd als moeilijk uitvoerbaar ervaren. Nu zien we
steeds meer initiatieven waarmee dit technisch
uitvoerbaar wordt. Wat helpt zijn de sterk stijgende
grondstoffenprijzen waardoor de kosten van het
terugwinnen van grondstof uit afgedankte
producten vaker lonend zijn. Er zit aan elk
milieuvraagstuk ook een economische component.
In de huidige markt is de afvoer van materialen na
gebruik voor een belangrijk deel in handen van
onze klanten die hier zelf voor zorgdragen. Het is
een van de zwakke punten in de aanpak om ons
aanbod te ‘vergroenen’. Je kunt niet van elke
individuele opdrachtgever verlangen dat hij de door
u aangeleverde reclamemiddelen op de juiste wijze
gescheiden bij een afvalverwerker aanbiedt die dan
ook nog gespecialiseerd moet zijn in de
aangeboden kunststoffen. Het uiteindelijke doel bij
recycling is terugkeer naar de basisgrondstof zodat
er een gelijkwaardig product kan worden gemaakt.
Dat is is alleen haalbaar als we materialen
gescheiden aanleveren. Het pleit ervoor dat we als
sector zelf zorgdagen voor afvoer bij de klant.
Het opent de weg naar een andere vorm van
aanbieden. Waar nu de verkoop van een
reclamedrager centraal staat kunnen we een dienst
aanbieden waarbij de reclamedrager door ons voor
een bepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld in

een abonnementsvorm. Het eigendom blijft bij het
signbedrijf wat het terughalen van materialen
gemakkelijker maakt. Omdat in de administratie is
vastgelegd over welk materiaal het gaat is recycling
tot grondstof voor een gelijkwaardig product beter
haalbaar. Ook de leveranciers van onze materialen
spelen hierin een rol en hebben een eigen
verantwoordelijkheid die al begint bij de
productsamenstelling die al of niet eenvoudig valt te
recyclen.
“Moet dat nu allemaal zo nodig”, hoor ik meerdere
lezers verzuchten. Het kort antwoord is: ja. het moet,
als je als bedrijf relevant wilt bijven in een
veranderende maatschappij. Innovatie van producten
en businessmodel was altijd al de manier om je
bedrijf future proof te houden. Dat hebben we
jarenlang vooral gedaan door steeds weer nieuwe
zaken op te pakken waardoor het hedendaagse
signbedrijf en veel breder range van producten en
diensten aanbiedt dan de letterschilder van vroeger.
De huidige markt biedt kansen voor ondernemers
om zich in duurzaamheid positief te onderscheiden.
In steeds meer artikelen in uw vlakblad vertellen
ondernemers over de duurzaamheidspacten in hun
werk. De FESPA Global Print Expo bevatte ook op
dat vlak nieuws en toeleveranciers maken werk van
het in kaart brengen van de duurzaamheidspacten,
zoals ook in dit nummer is te lezen.
Voor de meesten van ons breekt nu de
vakantieperiode aan. Even afstand nemen van je
werk. Maar toch, het is een goed moment om na te
denken over hoe u deze ontwikkelingen kunt
gebruiken om uw onderneming toekomstbestendiger
te maken.
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In beeld

Herhalend patroon
nodigt uit tot bewegen
Door Herman Hartman Fotografie Henk Rougoor

Onze vaste fotograaf Henk Rougoor
hoefde voor deze rubriek niet ver van huis.
Hij bracht voor ons de totstandkoming van
een kunstwerk in beeld binnen de muren
van Amsterdam Centraal, gerealiseerd
door kunstcollectief United Painting. Voor
het project op Amsterdam CS is
samengewerkt met reizigers en stationen NS medewerkers.
Amsterdam CS wordt onderworpen aan een
langdurige transformatie die in stappen wordt
uitgevoerd. De oostelijke reizigerstunnel onder
Amsterdam CS wordt over een aantal jaren
getransformeerd tot winkeltunnel. Om de
tunnel tot die tijd toch aantrekkelijk te houden
is kunstcollectief United Painting door NS en
ProRail gevraagd om van de tunnel een
kunstwerk te maken.

Het collectief werkt wereldwijd aan kunstprojecten in de openbare ruimte. Samenwerking
met bewoners en gebruikers is daarbij het
uitgangspunt. Oprichter Dre Urhahn is in 2005
begonnen in de favela’s van Rio de Janeiro.
United Painting maakt bij het verstrekken van
de opdracht met NS en ProRail de afspraak
dat het design pas gaandeweg de productie
zou komen te ontstaan. Eenmaal bezig -een
aantal muren was zelf al geschilderd met een
eerder ontwerp- werden de bedenkers ineens
gegrepen door de vormen van de iconische
tegelvloer van de tunnel. Door het toevoegen
van geometrische vormen kon een eindeloze
reeks unieke patronen gegenereerd worden die
telkens een nieuwe vibe hadden maar toch
hetzelfde ritme aanhielden als de vloer. Een
bevriende computerprogrammeur maakte een
ontwerptool waarmee iedereen stukjes patroon

Dre Urhahn (midden) geeft voorbijgangers uitleg over het project.

8

kon ontwerpen.
De ontwerper van dit patroon uit de jaren
tachtig, architect Henk Woltjer, liep op een dag
spontaan binnen bij het onderkomen van
United Painting bij het station en heeft aan het
huidige project ook nog een steentje bijgedragen.
Door het herhalende karakter van de schilderingen hoef je niet stil te staan om het kunstwerk te bewonderen maar wordt je als vanzelf
gestimuleerd om in beweging te blijven. Gezien
de breedte en het doel van van de tunnel geen
onbelangrijk detail.
Aan de uitvoering die grotendeels ‘s nachts
plaatsvond hebben meer dan 100 vrijwilligers
bijgedragen. •

Dre aan het afplakken.

Met een kwastje bijwerken.

Veel enthousiaste reacties van voorbijgangers.

Dre Urhahn.

Herhalend patroon nodigt uit tot bewegen.

Aantal medewerkers van United Painting. Links oprichter Dre Urhahn.

Henk Woltjer werkte in de jaren 80 als architect voor
de NS en heeft het tegelpatroon van de vloer
ontworpen.

In beeld
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Een kleine terugblik

Nieuwe gezichten

Zoals in ieder bedrijf zijn we bij ISCA elke dag
bezig met het optimaliseren van het productassortiment, de ontwikkeling van nieuwe
producten en uiteraard het verbeteren van
onze klantenservice. De afgelopen maanden
hebben wij weer een aantal mooie stappen
gemaakt, welke de moeite waard zijn om even
bij stil te staan. Wij werpen graag met jullie
een blik op deze voorbijgaande zaken.

ISCA heeft het team uitgebreid met een aantal
nieuwe aanwinsten. We hebben ons productieteam versterkt met Kevin, Natasja op de sales &
marketingafdeling en Mischa op de inkoopafdeling. Op onze social media kanalen hebben ze zich
al even kort aan je voorgesteld.
We zijn ontzettend blij met de versterking binnen
ons team.

Nieuwe website
Onze webshop is alweer een aantal weken live. We
zijn ontzettend trots op het eindresultaat! Het is dan
ook erg fijn om te horen dat de webshop goed wordt
ontvangen door onze klanten. De nieuwe webshop
voldoet niet alleen aan onze nieuwe look en feel, het is
vooral het gebruiksgemak van de site waar veel tijd in
is geïnvesteerd.

Onze calculator voor platen op maat

Met ruim 2000 producten is het natuurlijk van belang
dat er een goede navigatie en zoekfunctie is binnen de
webshop. Alle producten zijn direct aan de voorraad
gekoppeld, wat maakt dat je in één oogopslag kunt
zien of jouw product op voorraad is.

Nog een belangrijk voordeel is het op maat gezaagd
bestellen van buizen, profielen en plaatmateriaal.
Neem als voorbeeld een MGBond plaat welke je als
hele plaat kan bestellen, maar ook direct op maat
gezaagd via de calculator. Heb je een project waarbij
een plaat op kleur of op een andere gewenste maat
geleverd dient te worden? Vraag eenvoudig een
offerte aan via de offerteknop.
Met de uitbreiding van ons sales team, staat er altijd
iemand voor je klaar binnen onze chat.
Heb je vragen over een product of over de website?
Schroom dan niet om gebruik te maken van de chat.
Uiteraard is een webshop nooit klaar. Voor dit jaar
staan er nog een aantal uitbreidingen op de
planning zoals onze maatwerk calculaties. Ook intern zullen wij het proces nog verder automatiseren.

Nieuwe catalogus

Klantbezoeken
Waar we de afgelopen jaren voorzichtig waren
met klantbezoeken, komen we nu graag weer bij
je langs.
Vind jij het fijn als iemand van ons sales team bij je
langskomt om je meer te vertellen over de
mogelijkheden en/of begeleiding van jouw
project? Neem dan contact op met onze klantenservice voor het plannen van een afspraak.
+31 (0) 33 2580788
info@isca.nl

Onze USP’s

Nu de webshop live is kunnen wij ons focussen op
de ontwikkeling van de nieuwe catalogus. Dit keer
ontvang je geen dik vierkant boek, maar een A4
boek waarin ons gehele assortiment wordt getoond.
Bij ieder product staat een QR- code die je na het
scannen naar het product in onze webshop brengt.
Zo kun je altijd de actuele prijzen online bekijken.

Jarenlang partnership

Uiteraard wordt er ook een white label catalogus
ontwikkeld welke je kan downloaden bij ons op de
webshop. De verwachting is dat de nieuwe
catalogus in de zomer opgeleverd zal worden.

Bestel middels dropshipping

Totaaloplossing
Uniek aanbod aan producten
Voor 15.00 uur besteld, vandaag verzonden
Zeer uitgebreid aanbod

Bijna 30 jaar ervaring

Onze categorieën
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isca.nl

Journaal
OOH goed van start in 2022 (+119% in Q1)
De bestedingen aan (digitale) Out Of Home (OOH) reclame zijn in het
eerste kwartaal van 2022 ruimschoots verdubbeld ten opzichte van
dezelfde periode in 2021 en kwamen uit op € 49,3 miljoen (was € 22,6
miljoen in Q1 2021).
De grootste groei kwam in dit kwartaal voor rekening van digitale out of
home (DOOH). Die stijging bedroeg 123% en kwam uit op € 21
miljoen. In Q1 2021 was dit nog € 9,4 miljoen. Aan traditionele out of
home werd € 28,3 miljoen uitgegeven (+115%).
De groei van de markt in Q1 is een ruime verdubbeling ten opzichte
van de groei in het vorige kwartaal, waarin het herstel na alle lockdowns en andere maatregelen rond corona met +55% al stevig werd
ingezet. DOOH was daarin een belangrijke trekker, maar nu laten de
traditionele vormen van OOH ook hun herstelvermogen zien.
De cijfers passen in het eerder door Outreach geschetste beeld van
herstel, waarbij de omzet 18% boven het niveau van de vergelijkbare
periode (Q1) in 2019 ligt. Traditionele OOH loopt hier nog 3% op
achter, DOOH zit er met een plus van 66% ver boven.

Bestedingen aan (D)OOH per kwartaal in 2021/Q1 2022 (x € miljoen)

Fespa Berlijn in cijfers

Volgens de organisatie van de onlangs gehouden Fespa Global
Print Expo in Berlijn was het bezoekende internationale publiek
van hoge kwaliteit. De 375 exposanten mochten zich verheugen
in bezoekers die op het gebied van beslissingen ook wat te
vertellen hadden, oftewel "senior decision-makers", zoals Fespa
ze noemt. 60 procent zou koopbevoegdheid danwel koopinvloed
hebben. Ze kwamen uit 126 landen, met Duitsland, Italië, Polen,
Nederland en de UK als hofleveranciers.
Het evenement trok, tezamen met de European Sign Expo, 11647
unieke bezoekers. Dat is een stijging van 48% procent ten
opzichte van de beurs in Amsterdam in de tweede helft van vorig
jaar. Een deel van de bezoekers bezocht het evenement meerdere
dagen, waardoor het totaal aantal bezoeken opliep naar 15969.
Christoph Gamper, CEO van Durst vond het een van de beste
shows waaraan Durst ooit had deelgenomen. Sebastien
Hanssens, VP Marketing & Operations bij Caldera onderschreef
de mening van de Fespa organisatie over de kwaliteit van de
bezoekers: "De kwaliteit van de bezoekers was uitstekend, er
werd intensief gezocht naar innovaties en toepassingen. Dit was
echt the place to be." De volgende FESPA Global Print Expo vindt
plaats volgend jaar, van 23 t/m 26 mei in de Messe Munich in
München, Duitsland.

AEO Excellence Award nominatie
voor Fespa

Groei bestedingen (D)OOH per kwartaal 2021/Q1 2022 t.o.v. en opzichte van kwartaal
jaar-1
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De Fespa Global Print Expo en de European
Sign Expo 2021 zijn geselecteerd voor ‘Best
International Show - Europe’ in de AEO
Excellence Awards 2022. Fespa CEO Neil
Felton: "Na de frustrerende coronaperiode was
het fantastisch om weer eens een live show in
Amsterdam te kunnen organiseren in oktober
vorig jaar. De erkenning die ons met deze selectie ten deel valt voelt
voor mij en het hele team als een geweldige beloning voor het doorzettingsvermogen dat we getoond hebben. En uiteraard zijn we onze
wereldwijde community enorm dankbaar omdat het altijd vertrouwen in
ons is blijven houden."
De AEO Excellence Awards vertegenwoordigen het beste dat de
evenementenindustrie te bieden heeft, aldus de organisator, en de
uitreiking van deze awards vond onlangs plaats toen dit magazine al in
druk was.

Ivan Tenchev wint World Wrap Masters
De Bulgaar Ivan Tenchev is tijdens de
Fespa Global Print Expo 2022 in Berlijn
uitgeroepen tot de World Wrap Masters
Champion 2022. Tijdens een tweedaagse
finale carwrappen toonde hij zich de beste
van 13 finalisten. Tweede werd de Tsjech
Vít Šimek en de Deense Maria Terp Holt
ging met de derde prijs aan de haal.
De 2022 wedstrijd werd gesponsord door
HP, 3M, Wrapstock, PLASTGrommet, Car

Wrapper 3D en OXY Tools. Vanzelfsprekend
was de winnaar Ivan Tenchev in zijn nopjes:
“Wat een eer is dit, om de Bulgaarse vlag te
verdedigen tijdens de World Wrap Masters in
Berlijn en om voor de tweede keer te winnen.
Mijn droom is nu twee keer uitgekomen!
Iedere finalist verdient trouwens een felicitatie.
Ze hebben het allemaal verdiend om op dit
podium hun vakmanschap te tonen."

Winnaar Ivan Tenchev, geflankeerd door Vít Šimek (links, tweede plaats) en Maria Terp Holt (rechts, derde plaats).

Genderneutrale signs

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) maakt 14 toiletgroepen in de
school genderneutraal. Vrijwel elke verdieping in het schoolgebouw
krijgt één genderneutrale toiletgroep, aanvullend op de al bestaande
heren- en damestoiletten. "Op onze school moet iedereen zichzelf
kunnen zijn, daar staan we voor", zegt Rianne van der Meij, bestuurslid
van het GLR. "We kijken altijd hoe we de school nog inclusiever kunnen
maken, zodat iedereen zich hier thuisvoelt."
Om duidelijk te maken dat het om een genderneutraal toilet gaat, hangt
er een symbool naast de deur van de toiletgroep. Het symbool is
ontworpen door de 18-jarige Angelo Daal, eerstejaars student Mediavormgeven van de school. Angelo maakte een karakter in de vorm
van de letter X. Hij licht zijn ontwerp toe: "We hebben het over genderneutraal en het Engelse woord hiervoor is X-gender. X is ook de letter
die in je paspoort komt te staan als je niet als man of vrouw wil worden
geïdentificeerd."
De productie en plaatsing van de genderneutrale signs werd verzorgd
door het Rotterdamse Readme dat al verantwoordelijk was voor alle
signing bij het Grafisch Lyceum. "Het materiaal is massief, onbehandeld aluminium, 3 mm dik, en gezet in een hoek van 90 graden", legt
Jeroen Banga uit, die samen met zijn zus Carina het bedrijf runt. Het
aluminium is uitgelaserd en vervolgens met lijm gemonteerd op de
toiletwanden. Readme noemt zichzelf een ontwerp-planburo dat veel
werkt voor zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen.

Christiaan de Jong van Haan Reclamewerk (links) en Sjouke Kingma van Sign & Media
Groep (rechts)

Haan Reclamewerk neemt Sign & Media Groep
over

Per 1 mei heeft Haan Reclamewerk haar collega Sign & Media Groep
uit Heerenveen overgenomen. De Sign & Media Groep is een bekende
speler voor binnen- en buitenreclame in midden Friesland. Met deze
overname consolideert Haan Reclamewerk haar marktaandeel en
kunnen ze zich samen verder ontwikkelen. Sign & Media Groep blijft in
de nieuwe situatie zelfstandig opereren.
Met haar knowhow en eigen machinepark geeft Haan Reclamewerk de
Sign & Media Groep de kans om regionaal te groeien. Dat geeft Haan
Reclamewerk op haar beurt de ruimte om de landelijke expansie door
te zetten, naar eigen zeggen "als één van de grootste signmakers van
Nederland."
Haan Reclamewerk heeft grote ambities en nam eerder dit jaar al
Friesland Reclame uit Burgum over. Met de integratie van Sign & Media
Groep moet de algehele marktpositie verder verstevigd worden. De drie
bedrijven passen qua cultuur en ondernemersvisie heel mooi bij elkaar,
aldus Haan Reclamewerk. Voor Sign & Media Groep blijft veel zoals het
is; de bedrijfsnaam, het team en de aanspreekpunten. De winst voor
bestaande relaties van dit bedrijf zit hem in de beschikbaarheid van
extra mensen en machines om zo nog beter te kunnen reageren op
vragen uit de markt.

'Net straatbeeld' is norm in Den Haag
Den Haag haalde in mei reclameposters
voor haar eigen binnenstad weer snel
weg. Volgens de wethouder van economie
hoort “een net straatbeeld de norm te
zijn.” Ook een lokale politicus liet zich
hierover niet onbetuigd. "De balzaal die
de Grote Marktstraat volgens de gemeente Den Haag had moeten zijn, ziet er nu
meer uit als het partycentrum van een

ongeïnteresseerde eigenaar.’’
De grote stickers met de foto’s van horeca- en
winkelpersoneel en met de tekst ‘Goed je
weer te zien in hartje Binnenstad’, zijn dan wel
verdwenen, op sociale media en in regionale
winkelcentra gaat de grote, meerjarige
campagne om meer bezoekers naar het
Haagse centrum te trekken gewoon door.
©Frank Jansen

Journaal
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DESTINATION:
WOW
Ready for take off? Van wijnglazen tot zonnebrandcrème: met het lookbook ‘Inspire’
heb je alle premium brandingproducten van Print.com in één vuistdikke map. En jij pakt
de credits: het lookbook bevat geen logo’s van Print.com en de cover kun je volledig
personaliseren. Speciaal voor snelle beslissers: bestel Inspire in de maand juni of juli
voor €17,50 en krijg de gepersonaliseerde cover gratis. Kijk snel op lookbooks.print.com.
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Journaal
Simian neemt Flyer over
De Groningse online drukkerij Simian neemt
het failliete Flyer over. Hiermee verstevigt het
zijn positie op de Belgische markt. Simian
zou ruim 200.000 euro hebben betaald voor
Flyer dat de grootste online drukkerij van
België zou zijn. De overname moet mede
bijdragen aan een omzetverdubbeling naar
15 miljoen euro in 2024. Ook de ambitie om
marktleider in de Benelux te worden speelt
hierin mee.
In Nederland is Simian vooral bekend met
het label Reclameland, in België met het
Drukland label. Samen met Flyer wil Simian
de Belgische markt verder veroveren. “Wij
willen niet alleen de grootste, maar ook de
Wouter Haan
duurzaamste online drukkerij in de Benelux
worden”, aldus CEO Wouter Haan. Drukland heeft volgens Haan al meer dan 100.000 klanten in
België. De focus ligt op Vlaanderen maar volgens Haan is het niet uitgesloten dat het Franstalige
Wallonië ook bewerkt gaat worden. Simian neemt in één keer het grootste deel van het failliete
Flyer over. Het hele Belgische klantenbestand, meerdere personeelsleden en de Flyershop in
Brugge komen in handen Haan. Ook de domeinnaam flyer.be wordt op de korte termijn
overgenomen. Tot die tijd worden klanten nog doorverwezen naar de website van Drukland.
“Voor de klanten van Flyer is het fijn dat er nu een einde komt aan de onzekerheid die de laatste
maanden boven het bedrijf hing", stelt Haan. "Sinds het faillissement bestelden Belgen al in de
webshop van Drukland.be. We merken 30 procent meer bestellingen in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar.”
Al het drukwerk dat in de verschillende webshops wordt besteld komt uit het Groningse
Westerbroek en dat blijft voorlopig ook zo. Haan zegt ervan overtuigd te zijn de Belgische markt
nog beter aan te voelen en dat er beter op de trends ingespeeld kan worden. “Ander dan in
Nederland, is er in België meer vraag naar bedrukte kleding en banners. En ze willen hun
bestelling vaak sneller in huis hebben.”
Simian wil niet alleen de grootste online drukkerij in de Benelux worden, maar ook de meest
duurzame. Haan investeerde daartoe de laatste twee jaar al zo’n 8 à 10 miljoen euro in de
innovatie van zijn onderneming. Simian heeft enkele van de nieuwste drukpersen in huis die
volumes tot 30.000 vellen per uur aankunnen en tot wel de helft minder inkt vereisen.

Polylinnen items voor sublimatie transferdruk

TTS heeft haar assortiment aan ready-to-print artikelen voor sublimatie transfer druk
uitgebreid. Nieuw zijn o.a. poncho’s voor volwassenen en kinderen, polylinnen lijn en een
vernieuwde strandstoel. Verder zijn er in het ready-to-print assortiment strandlakens,
fleecedekens en badmatten. Toe te passen om te personaliseren en cadeau te doen of
om te gebruiken als promotionele uiting.
De Adult Surf poncho en Kids poncho zijn gemaakt van gerecycled microfiber (voorzijde)
en katoen (achterzijde). De producten zijn OEKO-TEX gecertificeerd, rafelen niet en zijn
erg zacht. Voor op het strand of bij het zwembad.
Nieuw is het polylinnen assortiment bestaande uit een Tote bag, Shopping Bag,
keukenschort én kussenhoes. Al deze producten zijn gemaakt van 100% hoogwaardig
polylinnen, PVC vrij en dubbelzijdig te
bedrukken met sublimatie transfer druk.
De nieuwe Wooden Beach Chair
(strandstoel) is geïmpregneerd met
kleurloze olie, wat zorgt voor een mooie
afgewerkte look. De strandstoel is
gemaakt van natuurlijk hout, voorzien van
kantelbescherming en is verstelbaar in
hoogte. Het textiel dat het meest geschikt
is voor deze strandstoel is de Woven 240.
Dit materiaal bestaat uit 100% polyester,
heeft een vrij stroeve textuur en is PVC vrij.
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Agenda 2022 / 2023
2022
Textile Printing & Sustainability 2022
Duurzaamheid in textielprint
9 september
Dorint Kongresshotel Düsseldorf-Neuss,
Duitsland
CWT Inspiration Day bij Dimix
Alles over de vlakbed applicatietafel
13 september
Minervum 7097, 4817 ZK Breda

2023
Euroshop
Internationale retailbeurs
26 februari t/m 2 maart
Düsseldorf, Duitsland
GlassPrint 2023
Alles over printen op glas
25 t/m 26 april
Düsseldorf, Duitsland
Labelexpo
Vakbeurs etiketten- en verpakkingsbedrukkingsmarkt
11 t/m 14 september
Brussel Expo, België
Sign2Com 2023
Vakbeurs voor signage en visuele communicatie
8 t/m 10 oktober
Kortrijk XPO, België
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Closed loop’ volgende stap in duurzaam

Vink Kunststoffen
trekt lijn door
Door Herman Hartman

Bij Vink Kunststoffen neemt de vraag naar
duurzamer geproduceerde en opnieuw
inzetbare kunststoffen toe. Het bedrijf
startte zo’n 5 jaar geleden met het in kaart
brengen van de duurzaamheidsaspecten
rond het gebruik van kunststof
plaatmateriaal. Op basis daarvan werd een
recyclingprogramma opgetuigd: ReVink.
Een volgende stap daarin is dat het
teruggewonnen materiaal voor 100 procent
wordt in gezet voor dezelfde toepassing,
de zogenaamde ‘closed loop’. Ik spreek
over de huidige ontwikkelingen met Bas
Berendsen en Gerry van Alst van Vink
Kunststoffen en met Peter van den Bleek
van toeleverancier Sabic.
“We zijn nu drie jaar onderweg met ons ReVink
programma”, zegt Berendsen. “We hebben de
lat hoog gelegd. We willen zoveel mogelijk
waardebehoud van reststromen. Het ideaal is
de closed loop, waarbij je ingezameld materiaal
na bewerking opnieuw gebruikt voor het
maken van platen voor dezelfde toepassing.
Dat kan op dit moment zeker niet met al onze
plaatmaterialen. Soms is de reststroom te
vervuild. In andere gevallen is het niet goed
mogelijk om het materiaal volledig terug te
brengen in de staat die nodig is voor het
opnieuw toepassen met alle eigenschappen
die horen bij het materiaal.”

Links: Bas Berendsen en rechts: Gerry van Alst.
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Als materialen gerecycled worden die niet
binnen een closed loop worden ingezet kunnen
ze op een andere manier toegepast worden in
de kunststoffen die Vink Kunststoffen levert.
Dat het bedrijf ook afnemers heeft van
plaatmaterialen in de bouw en industrie helpt
daarbij. De grafische markt waar plaatmaterialen worden bedrukt of van een folie voorzien
zorgt sowieso voor extra uitdagingen in het
recycle proces doordat het hier lastiger is om
materiaal in een schone vorm terug te ontvangen.
Het gaat bij het verduurzamen van de plaatmaterialen niet alleen over grondstoffen en recycle
proces, maar ook over hoeveel CO2 uitstoot
die gemoeid is met recycling opnieuw produceren en verplaatsing tussen locaties bij inzamelen en verwerken. Berendsen: “Om die reden
zoeken we onze partners vooral in een straal
van 350 km. Als dat niet lukt is het soms beter
om het materiaal wel aan te bieden voor
recycling op een verder weg gelegen locatie
maar niet aan te sturen op hergebruik binnen
één van onze producten. En kan het beter
worden toegepast in ter plaatse gebruikte
producten.”
Meer aandacht
“Wat ons helpt bij dat streven is dat onze
leveranciers nu meer aandacht hebben voor
het thema hergebruik dan een aantal jaren

De nieuwe gele pallet box voor het ReVink programma

geleden”, weet Van Alst. “Er zijn meerdere
oorzaken hiervoor. De belangrijkste is de
verandering van de maatschappelijke omgeving. We zijn bewuster met het milieu bezig.
Afvalscheiding is geen onbekend fenomeen
meer. Als je thuis al afvalstromen scheidt is het
eenvoudiger dat ook binnen je werk te doen.”
Berendsen: “Er is nog een belangrijke reden.
De Europese overheid heeft vorig jaar een
compleet pakket aan maatregelen gepresenteerd om de EU voor 2050 klimaatneutraal te
maken onder de noemer ‘Europese Green
Deal’. Hiermee moet Europa in 2030 de
CO2-uitstoot met 55 procent terugbrengen ten
opzichte van 1990 en in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Onderdeel van die Green Deal zal
zijn dat er financiële bonusprikkels komen om
materiaal te hergebruiken. Tegelijkertijd zal op
het gebruik van ‘virgin’ materialen een toeslag
komen. Dat gaat voor alle materiaalstromen in
de EU gelden, dus ook voor de materiaalstromen in onze sector. 2030 klinkt misschien ver
weg, maar je moet nu al stappen gaan zetten.”
Daar zitten lastige opgaves bij volgens hem:
“Zo staan we bij het verwerken van composiet
materialen nog voor een aantal uitdagingen.” Er
zijn wel vorderingen te melden. Van Alst:
“Recent zijn we er in geslaagd om voor onze
aluminium composiet platen een oplossing te
vinden waarbij zowel de kern als het aluminium
wordt teruggewonnen. Onze producent van
deze platen heeft al toegezegd dat hij dit
aluminium wil gaan inzetten voor aanmaken

Duurzaamheid in een box
Carla Giesen is binnen Vink Kunststoffen
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
new business en daar hoort ook het
promoten van het groeiende aanbod aan
duurzamer alternatieven in plaatmaterialen
bij. Vink Kunststoffen heef nu een handige
box gemaakt met een overzicht van het
assortiment aan duurzame reclamedragers.
Een van de uitdagingen bij het selecteren
van producten, vertelt Giesen, is dat de
bedrukbaarheid en de afwerking van de
duurzame variant van een plaat tenminste
gelijk is en ook de verdere materiaaleigenschappen zoals stijfheid, glansgraad en
doorzichtigheid niet afwijken. Door
bedrukte materialen in de box op te nemen
wordt dat meteen zichtbaar.
Soms is het voor de verwerker wel
zichtbaar dat er van gerecycled materiaal
gebruik is gemaakt zoals bij de Vikupor
Gerecycled PVC schuimplaat met een
kenmerkende zwarte kern, maar ook hier
zijn bedrukbaarheid en verwerkbaarheid
volledig vergelijkbaar met platen gemaakt
met uitsluitend nieuwe grondstoffen.
In het kader van duurzaamheid verdient
ook het gebruik van karton de aandacht.
Beelite 3D Display Board is robuust en
tegelijkertijd licht. Ook Kats Display Board
moet hier worden genoemd. Deze massieve, volledig recyclebare, kartonplaat is zo’n
30 procent lichter dan gebruikelijk.

Overzicht materialen duurzame
reclamedragers uit de ‘groene box’.
• PET-GAG folie – Deze polyester folie
bestaat uit 3 lagen. 2 PETG buitenlagen en één A-PET die voor maximaal
30% uit gerecycled materiaal bestaat.
• Vikugreen PMMA XT – Deze PMMA
(Acrylaat) plaat bestaat voor 70% uit
gerecycled materiaal. Dit gerecycled
materiaal wordt deels door ReVink
gecollecteerd en aangeboden voor
herproductie.
• Vikugreen PMMA GEG – Deze
PMMA (Acrylaat) plaat bestaat voor
100% uit closed loop materiaal. Dit
materiaal is gecollecteerd door ReVink
en wordt volledig hergeproduceerd.
• Beelite 3D display board – 100%
Recyclebaar honingraatkarton
• Katz Display Board – Deze plaat
bestaat uit een kern van houtpulp en
papieren toplagen, waardoor deze
30% lichter is dan ’normaal’ karton.
• Vikupor Gerecyclede PVC schuimplaat – Deze PVC schuimplaat heeft
een kern van recycled PVC, waardoor
de plaat voor ca. 80% gerecycled is.
• Vinkboard SF plaat – Deze plaat met
PS (polystyreen) toplagen, bestaat
voor 100% uit gecollecteerd industrieel
& consumenten reststromen.
• Evacast R100 PP plaat – Deze PP
(polypropyleen) plaat bestaat voor

100% uit industrieel PP reststromen.
• Vikuprop dubbelwandig PP plaat
– Deze PP (polypropyleen) plaat is op
aanvraag beschikbaar in een 100%
gerecyclede kwaliteit. Buiten deze
‘duurzame box’ heeft Vink Kunststoffen ook circulaire producten in het
assortiment die niet specifiek voor de
signmarkt zijn, namelijk:
• Lexan RV UV PC plaat – Deze PC
(polycarbonaat) plaat bestaat voor
100% uit closed loop materiaal. Dit
materiaal is daadwerkelijk gecollecteerd door het ReVink programma en
opnieuw geproduceerd in opdracht
van Vink.
• ReVink PE plaat – Deze PE (polyethyleen) plaat bestaat voor 100% uit
closed loop materiaal. Dit materiaal is
daadwerkelijk gecollecteerd door het
ReVink programma en opnieuw
geproduceerd in opdracht van Vink.
• Vinboard HI plaat - Deze plaat met
PE (polyethyleen) toplagen bestaat
voor 100% uit gecollecteerd industrieel
& consumenten reststromen.
• ReVink PP plaat – Deze PP (polypropyleen) plaat bestaat voor 100% uit
closed loop materiaal. Dit materiaal is
daadwerkelijk gecollecteerd door het
ReVink programma en opnieuw
geproduceerd in opdracht van Vink.

Carla Giesen met de groene box.

van nieuwe platen. De PE kern is nog niet in
deze toepassing herbruikbaar, maar kan wel
worden hergebruikt in een andere toepassing.”
Acrylaat
Een van de kunststoffen die Vink nu in een
volledig closed loop aanbiedt aan de markt is
acrylaat. Het hergebruik van gerecyclede
platen als grondstof voor nieuwe platen werd al
eerder in gang gezet. Tot nu was het daarvoor
noodzakelijk dat er in het terugleveren onderscheid werd gemaakt tussen gegoten en
geëxtrudeerde acrylaat. Van Alst: “Tot nu toe
pasten we alleen mechanische verwerking toe
waarbij het plaatmateriaal werd geschredderd

en in een vervolgstap tot granulaat verwerkt.
Als extra stap kan onze partner hierbij een
chemische scheiding toepassen waardoor we
ook gemixte restpartijen gegoten en geëxtrudeerde acrylaat kunnen verwerken. Het
chemische proces brengt het PMMA weer
terug tot zijn oorspronkelijke bouwstof: MMA.
Dit (vloeibare) MMA wordt weer als grondstof
ingezet voor de productie van gegoten PMMA
platen. Het is wel een extra stap maar is een
uitkomst als je de herkomst en daarmee de
aard van het materiaal niet kent.” Het chemische recycleproces zorgt er ook voor dat er
bedrukt materiaal kan worden ingezet voor de
productie van transparante platen, iets wat met

een mechanisch proces niet mogelijk is.
Aantonen
Het is natuurlijk mooi dat je in de catalogus
producten kun opnemen die (deels) uit
hergebruikte grondstoffen bestaan. Er is wel
een ‘maar’. Van Alst: “Je moet het waarmaken.
We treffen nu voorbereidingen om aan te
kunnen tonen dat je ook echt van recycling
gebruik maakt en materialen volledig hergebruikt. We gaan een onafhankelijke partij
inschakelen die op basis van de ISCC plus
normen producten certificeert (zie kader).
Bedrijven die met ons zaken doen krijgen
hiermee de zekerheid dat ze ook echt een

Duurzaamheid
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Uw partner voor de textielveredeling
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Bezoek onze showroom en laat u overtuigen
van onze kwaliteiten!
Totaalleverancier van machines voor de textielveredeling
Exclusief dealer van kwaliteitsmerken
Eigen showroom en magazijn centraal in de Benelux

20

Eigen service- en support afdeling

Nobelstraat 6, 5051 DV Goirle
The Netherlands
T +31 (0)13 577 3767
E info@palsprint.com
www.palsprint.com

duurzamer product inkopen. Ook als er slechts
een percentage aan gerecyclede grondstoffen
in een product zit wordt dat in het certificaat
gemeld. Mooist is natuurlijk toch dat je het
materiaal volledig herbruikt in dezelfde toepassing, de zogenaamde closed loop.”
Berendsen: “Bij closed loop toepassingen is
het van het grootste belang dat je een zuivere
grondstof kunt aanleveren. Met Sabic deden
we zo’n drie jaar geleden een eerste poging
om polycarbonaat te hergebruiken, dat liep
spaak op de kwaliteit van de reststroom.”
Sabic is producent van polycarbonaat (pc)
platen die onder de merknaam Lexan op de
markt worden gebracht. Vink Kunststoffen
heeft daarvan een aantal varianten in het
assortiment.
Peter van den Bleek: “Sabic is met de merknaam Lexan wereldwijd een grote speler in de
markt voor slagvast polycarbonaat kunststoffen
die in uiteenlopende industrieën worden
toegepast, van autokoplampen tot bushokjes.
We kijken zelf al langer naar hergebruik van
materiaal. Wij zien de maatschappelijke
noodzaak en willen ons daarvoor ook inzetten.
We hebben daarom ook met verschillende
afnemers proeven gedaan. Vink Kunststoffen is
er nu als eerste in geslaagd om het polycarbonaat in zijn zuivere vorm terug te leveren. We
verwerken die tot een plaat met precies
dezelfde eigenschappen als een plaat geproduceerd met virgin materiaal. We sluiten ons
met Sabic ook aan bij ISCC plus zodat dit
product in de toekomst met een 100 procent
certificaat geleverd kan worden. Doordat we de
stromen en processen, samen met Vink, nu
ook daadwerkelijk onder controle hebben, zijn
we gestart met het produceren van de Lexan

ISCC Plus (International Sustainability
and Carbon Certification)
Het doel van deze certificering is kortgezegd traceerbaarheid in de hele toeleveringsketen, ‘good management practices’
en het bieden van duurzaamheidsoplossingen voor volledig traceerbare supply
chains. Hierbij kunnen uiteindelijk losse
producten worden verkocht, voorzien van
een ISCC plus label (als objectieve claim
m.b.t. de duurzaamheid van het product).
De ISCC plus certificering is gebaseerd op
het massa balans principe. Het aandeel
aan fossiele grondstof wordt tijdens het
productieproces, in een bepaalde verhouding, vervangen door een fossielvrije
(bio-based) of gerecyclede grondstof. Door
inmenging in bestaande productieprocessen zijn er geen grote aanpassingen aan
productielijnen nodig om duurzamer te
gaan produceren.
Het percentage fossielvrije of gerecyclede
grondstof zal door de jaren heen steeds

RV PC plaat. Deze plaat is 100% circulair en
wordt geleverd met dezelfde mechanische
eigenschappen, garantie en certificering als
onze reguliere virgen Lexan PC.” Deze Lexan
RV closed loop plaat komt in een UV bestendige en een standaard uitvoering en liggen vanaf
juli 2022 daadwerkelijk op voorraad bij Vink.
ReVink
Een essentieel onderdeel in het programma is
ReVink waarbij Vink Kunststoffen daarvoor in
aanmerking komende reststromen ophaalt. Van
Alst: “Er doen nu zo’n 150 bedrijven mee uit
verschillende segmenten van de markt. Dat
aantal zal nog verder groeien. Voor ons ReVink
programma stappen we voor het inzamelen
van de reststoffen nu over op stevige kunststof
kratten in helder geel die op de werkvloer goed
zichtbaar zijn. Elke krat krijg een uniek nummer.
Als er dan een keer een probleem optreedt met
een krat met restmateriaal doordat deze niet
goed is gesorteerd kunnen we dat snel
terugkoppelen aan het betreffende bedrijf en
samen met hen stappen ondernemem om dat
voortaan te voorkomen.” •

Aandacht voor het ReVink programma op de eigen
vrachtwagens die in het ReVink programma een
eigen rol spelen

verder worden verhoogd waardoor het
aandeel fossiele grondstof langzaam zal
worden uitgefaseerd. Uiteindelijk wordt er
gestreefd naar een situatie dat er binnen
de bestaande productiemethoden, met
minimale aanpassingen, geproduceerd
wordt met volledig fossielvrije of gerecyclede grondstoffen.
Het houdt wel in dat zowel de producent
als de bedrijven in de disitributieketen ieder
apart moeten worden gecertificeerd. ISCC
plus vermeldt op de eigen website aan
welke bedrijven certificaten zijn uitgereikt
en gaat nog een stap verder door ook te
melden welke bedrijven onterecht claimen
dat ze een certificaat hebben verworven.
Nauwkeurig
Wanneer er tijdens de productie 20%
fossielvrije of gerecyclede grondstof is
gebruikt, mag dit op twee manieren
worden gecommuniceerd:
– 20% van deze productiebatch mag

Uitlevervoorraad.

De dugout in de Johan Cruijff Arena is gemaakt van
slagvast polycarbonaat. Binnenkort kunnen zulke
toepassingen ook met hergebruikt polycarbonaat
worden gerealiseerd

worden verkocht als ‘ISCC plus gecertificeerd product’. Welke producten uit die
batch dan daadwerkelijk een deel fossielvrije grondstof bevatten is niet te herleiden,
vandaar het massa balans principe.
– De gehele productiebatch mag worden
verkocht als 20% fossielvrij of 20%
gerecyclede plaat/buis.
Tijdens de certificeringsaudits moet er
aantoonbaar worden gemaakt dat niet
meer dan 20% van die batch als gecertificeerd product is verkocht of geen claims
zijn gemaakt over een groter percentage
gerecycled aandeel dan die 20% die
gebruikt is bij de productie. 100% fossielvrije of 100% circulair gerecyclede producten beginnen wel steeds meer te komen
waarbij de verpakkingsindustrie voorop
loopt. Bij Vink Kunststoffen is de met Sabic
geproduceerde closed loop Lexan plaat
een voorbeeld.

Duurzaamheid
SignPro Benelux Juni 2022
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Duurzaam met
hoofdletters geschreven
Door Loet van Bergen

In Nijmegen staat misschien wel de
duurzaamste textieldrukkerij van
Nederland: Groenewas, een naam die de
duurzame ambitie van het bedrijf
benadrukt. “Onze missie is duurzaam
textiel drukken tegen een zo hoog
mogelijke kwaliteit”, zegt Sascha de Grave,
directeur van Groenewas.
Het bedrijf is 15 jaar geleden door haar gestart,
samen met een vriend. “Het idee voor een
textieldrukkerij is ontstaan tijdens een vakantie”,
vertelt De Grave. “We waren leuke T-shirts aan
het zoeken om te dragen, maar we konden
niets vinden wat aan onze eisen voldeed.
Waarom maken we ze niet zelf, dachten we.
Zonder enige ervaring werd aan de keukentafel
in het studentenhuis van haar het eerste shirtje
gedrukt.
Ontwikkeling
“In het begin moesten we alles zelf leren, want
we hadden nergens verstand van”, zegt ze.
“Niet van textiel drukken, niet van marketing en
niet van verkoop. De eerste beginselen van
textiel drukken hebben we geleerd van filmpjes
op YouTube. Daarnaast kenden we een aantal
mensen uit de regio en van kunstacademies die
ons hebben geholpen met het zeefdrukken op
textiel. Daarbij beschikten we nog niet over de
moderne hightech machines die we nu hebben.
We zijn in feite begonnen met een zeefdrukmachine die nog ouder was dan wijzelf. Gelukkig
kregen in de begintijd ook regelmatig spullen

De Vasim wordt de place to be voor ondernemend Nijmegen.
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Sascha de Grave, enkele jaren geleden aan de MHM-zeefdrukcarrousel.

aangeboden voor weinig geld. Hoewel het
oudere apparatuur was, werkte het wel en was
het een kwestie van uitproberen.” Inmiddels is
Groenewas een volwaardige textieldrukkerij met
8 medewerkers die niet alleen maar actief is in
textiel zeefdrukken, maar ook in kleding
borduren en digitaal drukken. “De oude
apparatuur waarmee we zijn gestart is ondertussen vervangen door een MHM-zeefdrukcarrousel, drie Brother DTG Machines, een DTF
machine, een Barudan borduurmachine,
Transferpersen en flex- en foliedruk”, zegt De
Grave.

Klantenkring
“We hebben in de afgelopen jaren een brede
klantenkring opgebouwd”, vertelt Fieke Wielens,
salesdirector. “Waaronder diverse gemeenten,
bedrijfsleven, horeca, sportscholen, technische
bedrijven en zzp’ers. Waarvoor we speciale
robuuste werkkleding bedrukken voor ambachtelijke beroepen zoals meubelmakers, houtbewerkers, installateurs enz. Maar we werken ook
voor een aantal modeontwerpers zoals voor
Bernard Wilhelm uit Parijs, voor wie wij de hele
collectie doen en vaak een combinatie is van
zeefdruk, digitaal printen en borduren; technieken die wij steeds meer toepassen ook voor

Groenewas drukt uitsluitend met gecertificeerde inkten op waterbasis.

onze reguliere klanten. Klanten krijgen we via
verschillende kanalen binnen. Via onze website,
maar vooral door mond-tot-mondreclame. We
scoren vooral door onze kwaliteit en service die
we bieden, maar ook door ons duurzaam
karakter van ons bedrijf waardoor klanten
steeds terugkomen. Daarnaast leveren we aan
een selecte groep wederverkopers zoals
signbedrijven die we volledig kunnen ontzorgen
van aanvraag tot snelle levering.”
Duurzaam
Duurzaam bedrukken, het lijkt volgens De Grave
een tegenstrijdige combinatie. “Maar toch is ook
bij drukwerk een milieuvriendelijke manier van
werken zeker mogelijk. Voor ons is duurzaam
bedrukken vanaf dag één eigenlijk een heel
logische keuze geweest. We hebben er dan ook
alles aan gedaan om in de hele keten met
aandacht te kijken naar waar de verbeteringen
te behalen zijn. Wij werken uitsluitend met
milieuvriendelijke druktechnieken bij voorkeur op
biologisch katoen en andere, natuurlijke stoffen
die gecertificeerd zijn door bijvoorbeeld de
Fairwear foundation, of het GOTS eco keurmerk
voor biologisch textiel dragen. Daarnaast
werken we met inkt op waterbasis. Inkt met

minder schadelijke stoffen, die op lagere
temperaturen droogt. Ook daar halen we
milieuvoordeel. Sinds kort zijn we als bedrijf ook
GOTS gecertificeerd, als een van de enige
drukkerijen in Nederland.”
Werkwijze
“Meestal komen klanten bij ons met een eigen
design, maar er zijn ook klanten bij die nog niet
goed weten wat ze willen”, vertelt Wielens. “Ze
hebben een bepaald budget en vragen aan ons
wat we daarvoor kunnen maken. Gezien onze
ervaringen komen we er altijd wel uit met de
klant en kunnen we ze adviseren over de beste
prijs-kwaliteitsverhouding in relatie tot de
toepassing. Voor kleding die intensief gebruikt
en vaak gewassen worden, gelden andere
eisen. We zien het maken van een zeefdruk of
borduursel als onderdeel van een groter creatief
proces en denken als specialisten graag mee
over materiaalkeuze, druktechniek, kleur en inkt.
De mogelijkheden om textiel te personaliseren
zijn oneindig en dat willen we onze klanten laten
zien in onze werkplaats, waar we ook de ruimte
hebben om te experimenteren. Het is ook
mogelijk om een sample te maken die we
samen beoordelen alvorens we het drukproces
starten.”

De borduurproductie voor fashion designer Bernhard Wilhelm.

Een vast team met gekwalificeerde medewerkers in deze branche.

Groenewas is dit jaar GOTS gecertificeerd.

Energieneutraal in 2025
De toekomst zien De Grave en Wielens zonnig
tegemoet. “We hebben al jarenlang een stevige
groei en dat blijft zich voortzetten”, zeggen
beiden. “Op dit moment zijn we naarstig op
zoek naar nieuw personeel omdat we steeds
meer orders krijgen en in ons huidige pand uit
ons jasje zijn gegroeid. Vandaar dat we binnenkort gaan verhuizen naar een nieuwe ruimte in
hetzelfde pand waar we een ruimte krijgen van
450 m² en de mogelijkheid om verder uit te
breiden met nieuwe machines volgens de
laatste ontwikkelingen en technologie van de
markt. We bezoeken regelmatig beurzen zoals
de FESPA, om nieuwe ideeën op te doen.
Ondanks de digitale ontwikkelingen in de markt
geloven we heilig in de ouderwetse zeefdruk
met weliswaar gebruik makend van digitale
processen. Los hiervan willen we ook zo
duurzaam mogelijk produceren zonder gebruik
te maken van fossiele brandstoffen. Al onze
machines zijn al elektrisch. In het gehele pand is
het gas ervan af en liggen er zonnepanelen op
het dak. Verder zijn we ook aan het kijken naar
het hergebruik van water dat gebruikt wordt
tijdens het productieproces bij zeefdrukken. Met
één van onze leveranciers zijn we aan het kijken
hoe we het watergebruik van de zeefdrukken
kunnen recyclen. We willen als Groenewas een
voorbeeld zijn hoe je op een duurzame wijze
textiel kunt bedrukken om daarmee een bijdrage
te leveren aan een schonere maatschappij. Ons
streven is om in 2025 volledig energieneutraal te
zijn.” •

Borduren maakt deel uit van het aanbod en wordt
ook wel gecombineerd met print.
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FESPA Nederland
over pvc vrij
Door Herman Hartman

De deelnemers kregen een rondleiding in in het magazijn van Antalis.

FESPA Nederland organiseerde op 10 mei
een bijeenkomst samen met distributeur
en gastheer Antalis. Het thema was dit
keer pvc vrij, maar daarnaast ging het ook
over andere milieuaspecten en de vraag
hoe je aan je afnemers kunt aantonen dat
je binnen de grenzen van het mogelijke
een duurzaam product levert en duurzame
productiewijzen inzet. Op het evenement
kwam een beperkt gezelschap af dat een
afwisselend programma kreeg voorgeschoteld.
Bij FESPA Nederland staat het vergroenen van
het aanbod van de signsector hoog op de
prioriteitenlijst. Reden waarom het thema ook
met regelmaat terugkeert in de door FESPA
Nederland georganiseerde bijeenkomsten, zo
ook nu.
Eduard Hoogendijk, directeur FESPA Nederland, startte met een inventarisatieronde
waarbij de vraag centraal stond of het zinvol is
dat er een onafhankelijk keurmerk/certificaat
komt om materialen/producten te certificeren
om daarmee aan te tonen dat ze duurzaam zijn
gemaakt en kunnen worden gerecycled.
Duurzaam produceren is niet alleen afhankelijk
van de gekozen materialen. Ook de carbon
foot print telt hier door.
FESPA Nederland ziet voor zichzelf een rol als
initiatiefnemer en vindt daarbij dat je de waarde
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van dat certificaat moet waarborgen door een
onafhankelijk deskundig instituut daarvoor in te
schakelen.
Knelpunt
De deelnemers kwamen met de nodige input
over de knelpunten op dit vlak waarmee ze te
maken hebben, waardoor certificeren niet
eenvoudig is. Ze zagen tegelijkertijd wel de
pluspunten van certificeren. Het certificeren van
producten helpt om intern keuzes te maken
om je eigen doelstellingen op het punt van
duurzaam produceren te halen. Het is ook
vanuit marketing/commercie een pluspunt als
je eenvoudig kunt aantonen dat jouw oplossing, binnen de toepassing, een duurzame
oplossing is.
Net als in eerdere gesprekken over dit thema
kwam ook nu weer voorbij dat er een verschil is
tussen recyclebaar en daadwerkelijk recycleren
van producten. Het feit dat we veel zelfklevende materialen verwerken waarbij de lijm op de
film/folie achterblijft maakt recycling lastig. Ook
composite plaatmaterialen laten zich niet heel
gemakkelijk verwerken. Toch zijn er signalen uit
de markt dat de mogelijkheden op dit terrein
groeien. Met de huidige prijzen in de markt
voor grondstoffen loont het eerder om moeite
te doen, is een van de mogelijke verklaringen.
De afvalverwerkende bedrijven zijn echter niet

altijd open over de verdienste die ze halen uit
recycling.
Over het thema van deze bijeenkomst, pvc vrij,
wordt binnen de groep behoorlijk genuanceerd
gedacht. Er is ook verschil tussen wat klanten
zeggen en de daadwerkelijke keuzes die ze
maken bij hun inkoop van signproducten
waardoor bijna alle aanwezigen nog voor een
aanzienlijk aandeel pvc houdende materialen
verwerken. Er wordt nog steeds van uitgegaan
dat pvc niet recyclebaar zou zijn in ons land.
Probo toont aan dat hergebruik wel kan
waardoor een ander perspectief ontstaat. De
vraag is nu eerder hoe je borgt dat het
uitgeleverde materiaal na gebruik terugkomt?
Anatalis
Namens gastheer Antalis gaf John Dhaenens
een presentatie waar de opbouw van het
huidige distributiebedrijf werd uitgelegd. Het
bedrijf is nog steeds een grote distributeur van
papier waarbij het niet alleen bulksoorten
verwerkt, maar ook en aanzienlijke hoeveelheid
specials op de plank heeft liggen. Bijzondere
papiersoorten met een eigen uitstraling. Net als
andere groothandels heeft Antalis op dit
moment te maken met schaarste en langere
levertijden van voorgestreken papiersoorten.
De groeimarkten voor Antalis zijn vooral
packaging en visuele communicatie.

De voorraden voor visuele communicatie hebben een eigen plek in het magazijn.

Groene sterren
Antalis levert als groothandel een eigen
bijdrage in de discussie over de duurzaamheid
van de producten die het op de plank heeft
liggen. Het heeft daarvoor een sterrensysteem
in het leven geroepen waarin snel kan worden
afgelezen hoe duurzaam producten zijn. Op de
Antalis site staat meer uitleg. Via dit Green
Star System meet Antalis sleutelfactoren zoals
gebruikte grondstoffen en recycleerbaarheid na
gebruik. Elk product krijgt een waardering van
nul tot vijf sterren. Het systeem wordt al langer
toegepast binnen de papiermarkt. Nu is dit
systeem uitgebreid tot visuele communicatieproducten. Antalis streeft naar minimaal een
3-sterren waardering in 2030 voor tenminste
75% van de door haar verkochte producten.
De problematiek die hiervoor werd aangehaald
is ook zichtbaar in het sterrensysteem. De
beperking van recycleerbaarheid van composite materialen en van lijm voorziene folies
resulteert bij veel producten in niet meer dan 2
sterren in het systeem. Ook het feit dat de
grondstof vaak afkomstig is uit een aardolie
derivaat zorgt voor maar weinig sterren.
Antalis werkt aan het uitbouwen van het
assortiment met meer duurzame producten.
Daar komt een aantal voorbeelden van voorbij.
Meest opmerkelijk is wel de recent in het
assortiment opgenomen sandwich aluminium
plaat die volledig uit aluminium is opgebouwd
in een met honingraad karton vergelijkbare
constructie. Deze plaat is daarmee volledig te
recyclen.

Antalis is leverancier van zowel kantoorpapier als grafisch papier.

De opzet van het door Antalis gehanteerde sterrensysteem.

Duurzaamheid
SignPro Benelux Juni 2022

25

Thinking about White Ink?
HP Latex

Does your white, stay white?
New technologies and cutting-edge innovation can help your business stay ahead
of the competition. With HP White Ink, create prints that leave a lasting impression
at first sight.
Help your customers shine with stunning print results, enable potential for earning
higher margins, and create new business opportunities with HP Latex White Ink.
Learn More: https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printers.html

Innovia
Het thema pvc vrij kwam terug in de bijdrage
van Bron Hekkema van Innovia. Hij startte zijn
presentatie met het geven van marktontwikkelingen voor het gebruik van kunststoffen en het
gebruik dat we er in onze sector van maken.
Wat de marktontwikkeling aangaat wordt er
door bekende merkeigenaren zoals Heineken
en Coca Cola steeds meer gestuurd op
duurzaamheidsdoelen bij het in de markt zetten
van hun producten. Met name bij het verpakken en labelen van hun producten leggen ze de
lat steeds hoger. Maar we zien het ook terug bij
de inkoop van hun reclame.
Volgens een door AWA verrichte studie uit
2021 met als onderwerp gebruik van zelfklevende materialen werd er binnen Europa 74

De verdeling van het gebruik van zelfklevende materialen.

miljoen kg zelfklevend materiaal gebruikt
waarbij pvc houdende folies het grootste
aandeel (82 procent) vertegenwoordigden.
Alles bij elkaar goed voor 682 miljoen m² . Zo’n
41 procent van de folies wordt voor korte-termijn-promotie gebruikt. Uit de grafiek kunnen
we zien dat die 41 procent volgens het
onderzoek volledig bestaat uit monomere pvc
folies.
Films
Het in Engeland gevestigde Innovia is producent van films voor verschillende industrieën
waaronder de grafische markt waar het zowel
films voor de labelmark als voor de sign- en
displaymarkt ontwikkelt. Het bedrijf levert haar
films als halffabrikaat aan een aantal leveran-

ciers van zelfklevende films die er hun eigen lijm
en liner aan toevoegen. Het eindresultaat wordt
onder verschillende namen op de markt
gebracht. Onder de afnemers zijn gevestigde
A-merken. Ook huismerken van distributiebedrijven, zoals Antalis, maken voor hun aanbod
aan PP (polypropyleen) folie gebruik van de
basisfolies die Innovia produceert.
De gebruikte grondstof is hier polypropyleen,
volgens Innovia een van de meest neutrale
kunststoffen die slechts is opgebouwd uit twee
elementen: koolstof en waterstof. Er worden
hier geen hulpstoffen toegevoegd als weekmakers. De variant die hier verwerkt wordt heet
BOPP (Biaxially-Oriented Polyproyleen). De films
van Innovia kenmerken zich door een hoge
transparantie en een hoge stabiliteit. Om van de
films een bedrukbare grafische uitvoering te
leveren worden extra stappen toegevoegd. De
films worden voorzien van een witte pigmentlaag met daarop een coating voor het hechten
van de inkt (nu alleen nog latex en uv). Aan de
onderzijde zorgt een coating voor hechten van
de (liefst watergedragen) lijm. Er is echter ook
een transparante uitvoering die onder meer te
gebruiken is op etalageruiten en er is een
glanslaminaat. Een mat laminaat zit in de pijplijn.
De films die hiermee gemaakt worden laten zich
alleen in vlakke toepassingen verwerken. Het
toepassingsgebied ligt ruwweg op het terrein
waar nu vooral monomere films en soms
polymere films worden ingezet. De prijsstelling
wordt bepaald door het merk dat het product
naar de eindgebruiker brengt en ligt bij de
meeste aanbieders net boven de prijs voor pvc
folie.
Het gebruik van PP als basisgrondstof betekent
niet meteen dat de van lijm voorziene film
recyclebaar is, al is de gebruikte grondstof dat
wel. Toch betekent het gebruik van deze PP
films een behoorlijke stap richting groener
produceren. Globaal weegt een PP film de helft
van een pvc film. En er is in het totale traject
minder energie nodig bij productie en transport.
We zullen volgens Hekkema deze films op
steeds meer plekken gaan tegenkomen. •

BOPP in kaart gebracht.
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Gevels in het nieuw

Het nieuwe schilderen
Door Herman Hartman

Fotografie Henk Rougoor

Een subtiele verandering in huisstijl kan
soms verstrekkende gevolgen hebben als
die huisstijl ook bepalend is voor de kleur
van gevelelementen. Zo ook bij Volvo dat
een lichter blauw inruilde voor
kobaltblauw. In opdracht van Volvo dealer
Vos ging LBS aan de slag in Oss waar
Henk Rougoor het proces vastlegde.
Naast de gevelelementen wordt ook de
reclamezuil op delfde wijze aangepakt.
Danny Stam van LBS vertelt dat zijn bedrijf
steeds vaker opdrachten krijgt voor degelijke
huisstijloperaties. Voor de opdrachtgever heeft
het gebruik van folie een aantal voordelen. Ten
opzichte van schilderen levert het aanbrengen
van folie veel minder overlast en een korte
doorlooptijd. Het is daarbij veel goedkoper dan
het vervangen van de panelen. Wordt er
verhuisd dan kan de folie bovendien eenvoudig
worden verwijderd als daaronder nog een
andere kleur zichtbaar is. Hier in Oss is
gebruikgemaakt van Avery Façade film in de
kleur PC 824 Kobalt. Deze folie laat zich goed
verwerken op uiteenlopende oppervlakten. De
totale klus in Oss waarvan we een deel in beeld
brengen nam voor 2 medewerkers 2 werkdagen in beslag. Om zo’n project binnen die tijd
op te leveren is het noodzakelijk dat je vooraf
alle maten in kaart brengt en in de werkplaats
de folie op maat maakt. •

Nog één baan te gaan.

De kleur gaat van helder blauw naar kobalt blauw. Hier wordt de bovenste baan
aangebracht.
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Baan 2 wordt uitgerold.

Project

Dit paneel is bijna klaar, de naden
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en randen moeten nog afgewerkt
worden.

HOLY!
“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
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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

De letters springen iets uit.

Zuil voor de make-over.

Folie wordt gepositioneerd.

Nieuwe folie wordt aangebracht.

Bijsnijden.
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EN 13501-1 certificaat doorslaggevend

Aankleding parkeergarage
Brussels Airport
Door Herman Hartman

Patrick Bunskoek.

Tot de klanten van Infolio uit Boxtel
behoort de Avis Budget Groep (ABG). Voor
dit bedrijf worden zowel in Nederland als
België projecten uitgevoerd. De Belgische
vesting van ABG legde bij Infolio de vraag
neer om haar thuisbasis, parkeergarage
P1 op Brussels Airport, aantrekkelijker te
maken. Extra uitdaging was het feit dat
alle toegepaste materialen EN 13501-1
gecertificeerd dienden te zijn. Samen met
leverancier ISCA werd hiervoor de
oplossing gevonden. Ik spreek erover met
Patrick Bunskoek CEO Infolio en Kim
Havelaar, ISCA’s manager sales en
marketing.
Bunskoek kwam in 2017 bij Infolio. Het door
Marco Timmermans in 2004 opgerichte bedrijf
was in de jaren ervoor gegroeid en stond op
een kruispunt welke weg te kiezen voor verdere
groei. Tot dan werd vooral voor lokale en
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regionale opdrachtgevers gewerkt. Men
besloot zich meer te gaan richten op landelijke
en grensoverschrijdende klanten. Bunskoek
werd door Timmermans binnengehaald om die
koersverandering uit te helpen voeren. Wat
bleef was de focus op ontwerp en de aandacht
die werd besteed aan de uitvoering bij opdrachten.
Internationalisering
De afgelopen 5 jaar werd de klantenlijst
aangevuld met verschillende beursgenoteerde
ondernemingen, deels uit de retailmarkt. De
opdrachtgevers komen niet meer alleen uit
Nederland, maar ook uit België en Luxemburg.
Het bedrijf voert voor deze klantengroep alle
voorkomende signwerkzaamheden uit en levert
daarbij meestal het ontwerp gebaseerd op de
richtlijnen van het huisstijlhandboek van de
betreffende onderneming. Daarvoor heeft het
bedrijf in Boxtel een eigen ontwerpteam.

Bunskoek: “Wat deze klantengroep typeert is
dat ze kiest voor kwaliteit en daarbij continuïteit
verwacht in de manier waarop je je werk
uitvoert. Voordat een ontwerp wordt uitgevoerd
krijgt de opdrachtgever meestal een 3D
presentatie te zien. Waar we ons in onderscheiden is dat die 3D presentatie een reëel (kleur)
beeld geeft van de beoogde uitvoering.”
In het voortraject wordt al veel werk verzet door
een nauwkeurige opname ter plaatse, zodat de
maatvoering in het ontwerp exact is en direct
kan worden omgezet in 2D bestanden die in de
productie worden gebruikt. Die 3D tekeningen
maken het ook voor de montagemedewerkers
gemakkelijker waardoor tijd wordt bespaard in
de uitvoering.
Voor Infolio is de langetermijnrelatie met de
klanten belangrijk. Bunskoek: “Wie eenmaal
klant is kan met de kleinste opdrachten bij ons
terecht. Ook die kleine opdrachten geven we
dezelfde aandacht.”
Momenteel werken er 17 mensen voor het
bedrijf. Nummer 18 begint binnenkort en er zijn
nog 3 vacatures voor buitendienstmonteurs en
een vacature voor de functie van ontwerper.
Bunskoek: “Kenmerkend voor onze aanpak is
dat we alle opdrachten met de eigen medewerkers uitvoeren. We weten uit ervaring dat je
eigen medewerkers nauwkeuriger werken en
steeds de juiste werkwijze hanteren bij
uitvoering van een opdracht. Hierdoor is de
uitvoering steeds gelijk. Het minimaliseert de
kans op afkeur en herstelwerk.”

Ook Infolio kent pieken en dalen in de productie, zoals bij elk signbedrijf. Bunskoek: “Het
type opdrachten en de klantenkring waarvoor
wordt gewerkt maakt echter dat we verder
vooruit kunnen plannen en bij een deel van de
opdrachten in samenspraak met de klant het
tijdstip kiezen waarop de montagewerkzaamheden worden uitgevoerd. Zo verliezen we niet
teveel uren en kan er steeds op tijd geleverd
worden. In een aantal gevallen weten we al
maanden vooraf dat er een bepaalde klus
aankomt. Dat is ook het geval bij het project
waarover we vandaag spreken. De doorlooptijd
van zo’n opdracht wordt in maanden geteld.
Avis
Bunskoek: “We zijn vorig jaar gevraagd door
het Belgische kantoor van Avis om een plan te
maken voor het aanpakken van de Avis locatie
in parkeergarage P1 van Brussels Airport. Deze
in de jaren vijftig gebouwde parkeergarage
werd als donker en onplezierig ervaren door de
klanten van Avis. In de uitwerking van dat plan
hebben we volop stijlelementen uit het
handboek van ABG gebruikt. Het eerste plan
daarvoor was snel gereed en werd direct
akkoord bevonden door Avis.
In het project zijn platen toegepast die zijn
beplakt met bedrukte en gelamineerde folie. De
platen werden rond de aanwezige zuilen
gemonteerd en de lichtbakken aan de muren
opgehangen. De leds voor uitlichting en de
bijhorende drivers komen van ISCA en voldoen
aan de CE normen. Bunskoek: “We werken
eigenlijk altijd met deze producten en houden
die zelf op voorraad. Als er bij een kant een
storing optreedt kunnen we snel handelen.”
Eisen
Voordat Infolio aan de slag kon moest de
eigenaar van de parkeergarage, Brussels
Airport, instemmen met het plan. Die kwam

met extra eisen met betrekking tot de brandveiligheid. Alle toegepaste materialen moesten
gecertificeerd zijn volgens EN 13501-1.
Bunskoek: “We hebben die vraag bij verschillende leveranciers neergelegd die ons niet
konden helpen en waarbij soms het advies was
om het dan maar zonder certificaat te doen
omdat dat in de praktijk kennelijk vaker
gebeurt. Bij ISCA verliep dat traject anders.
Ook die had niet direct certificaten paraat,
maar “we zoeken het uit en we verwachten van
wel.” Kim Havelaar: “Onze leverancier voor
plaatmateriaal MGBond gebruikt zuiver
kernmateriaal waarbij geen vermenging met
andere stoffen plaatsvindt om de kosten te
drukken. We wisten om die reden dat het
moest kunnen. Vaak wordt een dergelijk
certificaat niet afgeven omdat er gerommeld is
met de samenstelling van het kernmateriaal,
maar dat is hier zeker niet het geval.”
ISCA ging met haar leverancier aan de slag en
kon voor het toegepaste MGBond al snel het
gevraagde certificaat op tafel leggen en vond
ook voor de opaak platen voor de lichtbakken
de juiste plaat met brandwerendheidscertificaat. De certificaten moesten vervolgens
daadwerkelijk worden overlegd aan Brussels
Airport. “Het meest bijzonder was nog wel dat
ze vervolgens zelf aangaven dat het bij eerdere
opdrachten die binnen hun muren waren
uitgevoerd niet gelukt was uitsluitend gecertificeerde materialen toe te passen”, aldus
Bunskoek.
Meer opdrachten
Voor Infolio heeft de opdracht een aantal
positieve gevolgen gehad. Bunskoek: “We zijn
nu in gesprek met andere huurders van de P1
garage. Daarnaast hebben we ook een
vervolggesprek gehad met de verantwoordelijken bij Brussels Airport. Die gesprekken gingen
niet alleen over dit type toepassingen, maar

ook over onze kennis van het toepassen van
veiligheidspictogrammen. Het is een discipline
die we al langer in huis hebben en waarvoor
we onder anderen opdrachtgevers hebben in
de petrochemische sector en de scheepvaart.
Er is op dat vlak sinds het uitkomen van de
jongste richtlijnen in 2021 het nodige werk. De
pictogrammen zijn veranderd en oude en
nieuwe pictogrammen mogen niet naast elkaar
worden gebruikt.”
Wat klant Avis betreft ligt de volgende opdracht
op de luchthaven al klaar. Dit keer is het
kantoor in de P1 parkeergarage aan de beurt.
Het kantoor wordt volledig gestript en opnieuw
ingericht. Ook hier is Infolio de uitvoerder.
Bunskoek: “Onze ontwerpers hebben vooraf
op basis van 3D foto’s en opgenomen maten
een ontwerp in 3D gemaakt dat we nu gaan
uitvoeren, inclusief bouwkundige aanpassingen, meubilair en verlichting.”
“De aandacht voor wat je doet en wat de klant
vraagt is steeds doorslaggevend”, weet
Bunskoek. “In de case met Avis zagen we dat
er bij ISCA net zo over gedacht werd waardoor
we samen een positief resultaat konden
boeken.” •
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Opbouw zomertentoonstelling
Design & Dynastie
Door Peter van Zijderveld

In de vorige uitgave van SignPro schreef ik
over de bijzondere vorstelijke
tentoonstelling Design & Dynastie die
vanaf 18 juni te zien is in de Duitse stad
Fulda. In de historische barokke zalen van
het stadspaleis wordt Willem, het Huis van
Oranje en de vele Duitse connecties in al
hun facetten belicht.
Conceptontwikkelaar, curator, artdirector en
organisator Nicole Uniquole versterkt in haar
tentoonstellingen de schoonheid van de
locatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen
verkent zij de locatie in al haar facetten. Van
alle ruimtes worden ruimtelijke foto's gemaakt.
Maar ook de plafonds, wandbespanningen,
lambriseringen en de vloeren worden in hoge
resolutie vastgelegd. De art direction wordt
gevoerd in samenwerking met Maarten Spruyt.
Het te verbeelden verhaal van de tentoonstelling wordt vervolgens per ruimte in 3D gevisualiseerd door technisch ontwerper Felipe
González Cabezas om een optimale beleving
voor de toeschouwer te creëren. De vormge-
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ving en maatvoering van alle te gebruiken
tentoonstellingselementen worden in deze fase
ook uitgewerkt in DXF-tekeningen. DXF staat
voor ‘Drawing eXchange Format’. DXF is een
praktische manier om een tekenbestand
beschikbaar te stellen aan anderen. Een
DXF-bestand bevat tekeninginformatie in 2D,
zowel tekst als grafische elementen. De
tentoonstellingselementen, waaronder podia,
tapijten, displays en tekstborden dienen te
harmoniëren met de stijlelementen en kleurstellingen van de locatie. De gedetailleerde foto's
worden hiervoor artistiek bewerkt tot printbare
bestanden.
De vaste standbouwer van Nicole Uniquole,
Letter Z Design uit Rijswijk, zet dan zijn printers
aan het werk. De CNC-freesmachines fabriceren alle tentoonstellingselementen tot op de
mm nauwkeurig. De elementen worden in
delen gemaakt zodat zij op een veilige manier
door een transsportbedrijf naar Fulda kunnen
worden vervoerd. Deze levert de elementen af
in de zalen waar zij komen te staan. De
bouwploeg monteert de losse elementen ter
plekke. Al het behang-, sticker- en foliemateriaal wordt vooraf in de werkplaats geprint en
ook op locatie gemonteerd. In totaal wordt er
400 m² behang en 50 m² verwijderbare folie
verwerkt. Nautasign en Blok Plaatmateriaal zijn
als sponsoren van hout, behang en geprinte
folies nauw betrokken bij deze koninklijke
tentoonstelling.

De lopers zijn allemaal geprint door Desso. Het
tapijttype dat zij samen met Nicole Uniquole
hebben bepaald en ontwikkeld is de Desso
Gravure XA890 gram bedrukt frisé tapijt op 400
cm breed en op maat gemaakt als lopers en
karpet. Het patroon dat hiervoor gebruikt is komt
uit de historische vloerdelen van het Stadtschloss. In totaal wordt er 200 m² aan geprint
tapijt gelegd door de mensen van Desso.
Op het moment dat ik dit schrijf wordt er nog
hard gewerkt om deze zomertentoonstelling op
te bouwen. Design & Dynastie is te zien van 18
juni t/m 28 augustus 2022 in Fulda, Duitsland.
Voor meer info: website fulda2022.de. •
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FESPA Global Print Expo 2022

Aandacht voor
duurzaamheid
Door Herman Hartman

De FESPA Global Print Expo 2022 en de
daaraan gekoppelde European Sign Expo
trokken ruim 11.000 unieke bezoekers
(opgave organisatie) die een gevarieerd
aanbod te zien kregen van hardware,
software en substraten. Bijna alle
gevestigde namen in de sector gaven acte
de présence. Ook merken die de vorige
keer ontbraken, zoals Epson, HP en Kornit
waren er nu bij. Voor veel bezoekers was
deze beurs de eerste gelegenheid om
kennis te maken met het aanbod uit de
afgelopen 2,5 jaar.
De Messe Berlin heeft vele kleinere hallen
waardoor er aardige afstanden moesten
worden afgelegd als je het complete aanbod
wilde bekijken. Afgelopen najaar tijdens de
FESPA in Amsterdam was al te zien dat een
deel van de exposanten qua aanbod een andere koers is gaan varen. Er wordt vaker volstaan
met een greep uit het totale assortiment
waarbij het accent ligt op de nieuwste machines.
Mimaki
Ondanks deze zelf opgelegde beperking bracht
een bedrijf als Mimaki nog 14 printers mee
naar Berlijn. Een teken dat het bedrijf de
afgelopen 2,5 jaar niet stil heeft gezeten. Een
deel van dat aanbod werd eerder al in Amsterdam getoond. Intussen is dat alweer aangevuld
met nieuwe printers: de Mimaki JV 330-160 en
de Mimaki CJV330 -160 uitgerust met eco
solvent inkt waarbij de CJV330 een ingebouwde cutter heeft. Een opmerkelijke stap om de
productiviteit te verhogen vinden we aan de
achterkant waar met een rollenwisselaar liefst 3
rollen tegelijk klaargezet kunnen worden.
Wisselen van substraat of verder printen als
een rol op is vergt minder handelingen. Een als
extra leverbare ingebouwde x-y cutter vereenvoudigt het schoonsnijden in stroken.
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Mutoh
Mutoh bracht verschillende nieuwe, of vernieuwde printers mee. Te beginnen met de
XpertJet 1682SR Pro die over twee AccuFine
printkoppen beschikt. De printer kan worden
ingesteld in 2x CMYK en in 8C (CMYK, Lc, Lm,
Lk, Or). In vergelijking met het bestaande
XpertJet 1682SR 8-kleurenprintermodel is de
nieuwe Pro-versie tot 180% sneller. Net als de
XpertJet 1341SR Pro- en 1641SR Pro-modellen die in het eerste kwartaal van 2022 op de
markt kwamen, beschikt de nieuwe XPJ1682SR Pro over I-Screen-weaving. Mutoh
brengt samen met de XpertJet 1682SR Pro
een nieuwe sneldrogende CMYK-inktset op de
markt: de MS-51-serie. Met deze inkten
kunnen gebruikers hun prints sneller doorvoeren en de applicatiecyclus verkorten. Het is
bovendien een GBL-vrije inkt, zonder gevaarof gevarensymbolen.

Mimaki CJV330 -160.

Roland
Een aantal bezoekers uit Nederland en België
had eerder dit jaar in Gorinchem al een blik
kunnen werpen op het belangrijkste producten
voor Roland: de nieuwe TrueVIS-printers/
snijplotters, de VG3-640/540 en de SG3540/30. In Berlijn ook aandacht voor de Roland
Texart XT-640S-DTG die tot 12 shirts tegelijk
kan bedrukken en een eigen marktniche invult
binnen het aanbod van DtG. Ook te zien: een
nieuwe printer voor het drukken van transferpapier of textiel op hogere snelheden. Deze
printer, de Roland ZT-1900, wordt door een
Italiaanse partner gebouwd en betekent een
koerswijziging op dit vlak voor Roland. Het
betreft een 190 cm brede printer met een
toevoersysteem voor jumborollen, die printsnelheden tot 220 m²/uur in de conceptmodus en
150 m²/uur in de productiemodus realiseert.

Epson
Epson had een flinke stand en had naast de
eigen textielprinters ook de Monna Lisa
meegenomen, een textielprinter voor grotere
volumes. Verder ook hier een greep uit het
recente aanbod waaronder de Epson SCR5000 met hars (resin) inkt. Na een wat
langzame start komt er meer belangstelling
voor deze printer. Met name doordat de printer
zich onderscheidt in kleurbereik en de maximale kleurverzadiging.

De Epson SC-R5000.

Fujifilm
Fujifilm is een volledig nieuwe weg ingeslagen.
Dit bedrijf zag de afgelopen twee jaar het
aanbod wegvallen doordat partners als Canon
hun machines terugtrokken. Recent kwam
daar Screen bij dat Inca Digital en daarmee de
Onset verkocht aan Agfa. Fujifilm blijft support
doen en inkten leveren voor de reeds geplaatste machines en zal ook reeds verkochte
printers nog bij de klant installeren.
De stand bevatte het complete assortiment
aan nieuw ontwikkelde printers. Het aanbod
behelst een drietal vlakbedprinters, 3 en 5
meter brede roll2roll printers en een hybride
printer die zowel op platen als op rolmaterialen
kan worden ingezet.
Volgens Fujifilm zijn deze printers binnen 2 jaar
ontwikkeld. De productie ervan is uitbesteed in
China. De uv inkten waarmee de verschillende
printers zijn uitgerust worden in eigen huis
geproduceerd. De gebruikte koppen (Ricoh G5
en Kyocera) zijn state of the art. Fujifilm claimt
dat ze de best mogelijke performance halen
door optimale afstemming van de inkten en
hardware waardoor het aanbod echt iets
toevoegt. Nieuw is dat de Acuity Prime
(vlakbed) en Acuity Ultra R2 in de 3 meter
brede versie vanaf nu via dealers wordt
aangeboden. In de Benelux zijn dat Nautasign
en Papyrus. De overige printers, waaronder de
grotere vlakbed printer Acuity Prime L, worden
dan weer rechtstreeks aangeboden. Opmerkelijk is dat de snelste uitvoering van haar roll2roll
printers op 3 en 5 meter naar keuze kunnen
worden uitgerust met conventionele uv lampen
om de droging bij hogere snelheden mogelijk te
maken. De 5 meter brede versie van de Acuity
Ultra R2 kan, uitgerust met dubbel cmyk en
conventionele uv lampen, 400 m² per uur
produceren.

vlnr: Vincent Wille, president Digital Print & Chemicals
Agfa, Pascal Juery, CEO Agfa en Steve Wilson, CEO,
Inca Digital.

Agfa nam op de stand een voorschot op de
toekomst.

Agfa en Inca
Afgelopen maanden kregen we te horen van
het voornemen van Agfa om Inca Digital over te
nemen van Screen. Op de tweede dag van de
beurs in Berlijn kon het bedrijf bekend maken
dat deze overname definitief is. Er werd tijdens
de persconferentie ingegaan op de achtergrond van de overname. Inca Digital past goed
bij Agfa’s doelstelling om de divisie voor digital
print verder te laten groeien in de richting van
de verpakkingsmarkt. Agfa heeft recent met de
Agfa Tauro 3300 UHS zelf schreden gezet
richting de display- en kartonnagemarkt. Inca
heeft daarvoor al de Onset X-serie en ontwikkelt nu de Speedset, een vellenprinter die tot
9.000 m² per uur kan bedrukken op vouwkarton uitgerust met one pass technologie. De
Speedset wordt uitgerust met watergedragen
inkten. Ook al in beeld is een nog naamloze
printer die tot 60.000 m² drukt en ingericht
wordt voor het bedrukken van vooral golfkarton. Agfa werkte in eigen huis al langer aan
watergedragen inkten voor deze markt
waardoor een snelle fit mogelijk is. Op de stand
beperkte Agfa zich tot een greep uit het huidige
aanbod.

Markt
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Digitaal printen van verpakkingen
Ook andere bedrijven hinten tijdens deze beurs
op de ontwikkelingen richting digitaal printen
van verpakkingen. EFI is daar met het aanbod
van de Nozomi al ver mee, maar maakt daarbij
wel gebruik van uv inkt. Ook Durst koestert
ambities verder die kant op te groeien, al liet
het bedrijf er tijdens haar persconferentie niet al
te veel over los.
EFI
EFI had twee uv printers meegenomen, naast
een met een nieuwe pigmentinkt uitgeruste Efi
Reggiani eco TERRA. Tijdens de persconferentie kwam aan de orde dat EFI, verdeeld over
verschillende marktsegmenten binnen en
buiten onze markt, nu zo’n 150 verschillende
printermodellen levert. Op dit moment wordt
ook gewerkt aan een snelle printer voor het
drukken met watergedragen inkt op papier
voor productie van POS materiaal en behang
waarmee ze aansluit in een groeiende rij
aanbieders.

Durst
Op de eerste beursdag trapte Durst ‘s
ochtends af met een rondje over de stand voor
de pers. Veel van wat daar aan de orde kwam
was afgelopen najaar al bekend, inclusief het
printeraanbod onder het Vanguard label dat
afgelopen jaar werd toegevoegd. Onduidelijk
blijft nog hoe de opbouw van het eigen
Vanguard dealernetwerk verloopt. We weten
inmiddels dat voor Europa de printers die in
basis in Azië worden gebouwd in Italië worden
geassembleerd voor de Europese markt.
Dit keer meer aandacht voor de P5 software

suite die nu ook kan worden uitgebreid met
een ERP pakket dat naar eigen zeggen geen
specialistische kennis vraagt bij het inrichten.
Durst had naast het gebruikelijk aanbod ook
een labelprinter meegebracht.
Kornit
Kornit sloot de eerste dag met persconferenties af met een héél lang betoog over haar
bijdrage aan het vergroenen van markt en
kregen we te zien hoe je de virtuele wereld
koppelt aan real life producten. Afgelopen twee
jaar verscheen de Max serie printers waarmee
ook (semi) 3D effecten op textiel kunnen
worden gedrukt. Inmiddels zijn verschillende
printermodellen ermee uitgerust. Het echt grote
nieuws zat opgesloten in de mededeling dat er
volgend jaar een nieuw printerplatform voor
DtG aankomt, de Apollo, die geschikt is voor
wat Kornit aanduidt ‘mass production’.
Duurzaamheid
Het verduurzamen van het aanbod speelde bij
verschillende leveranciers een belangrijke rol.
De FESPA organisatie droeg daaraan bij door
een eigen plein in te richten en een lezingenprogramma te organiseren waar dit thema
terugkwam. Er worden bewuste keuzes
gemaakt bij het ontwikkelen van ‘groene’
producten voor onze markt.
Eenvoudig is dat echter niet, zo bleek tijdens

Voorbeelden van duurzamere materialen.

de persconferentie die Avery gaf, speciaal over
dit onderwerp. Enerzijds is de vraag of je het
gebruik van grondstoffen kunt terugbrengen
door verminderd verbruik of door hergebruik na
recycling. Anderzijds moet je ook naar de
energiebalans kijken. Hoge energiekosten in de
productie, het recyclingproces en veel vervoerskilometers zorgen voor veel CO2 uitstoot.
Ook is de hier gebruikte energie vaak deels
afkomstig van niet hernieuwbare bron.
Producten die op alle fronten een plus scoren
zijn er nauwelijks.
Ook elders bleek dat leveranciers zich hier
steeds serieuzer over buigen. Gemakkelijke
antwoorden blijven vooralsnog uit. Samen met
je klant slimme keuzes maken waardoor je in
ieder geval rekening houdt met de milieuaspecten is vaak het best haalbare. Maar het is ook
een kwestie van anders denken. Niet voor elke
applicatie is zelfklevende kunststoffolie
noodzakelijk. Zo kun je bij behang kiezen voor
gebruik van papier als beelddager.
Hoe je ook verder stappen kunt maken zagen
we op verschillende stands waar bouwers van
textielprinters hun printers uitrusten met een

Op de stand van Avery werd ook getoond hoe je
natuurlijke materialen tot een lijmbaar behang
verwerkt.

Durst is behoorlijk succesvol in de labelmarkt met deze printer en denkt dat print service providers in onze markt deze printer als een goede aanvulling zien op hun grootformaat
uitrusting. De vraag naar labels in kleinere oplages is een groeimarkt.
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Aleph druk met de LaForte 600 met aangepaste inkten op hoge snelheid posters.

watergedragen inkt voor drukken op (blue
backing) papier. De vraag erna neemt toe.
In de textielhoek wordt het verduurzamen van
de bedrukking vooral gezocht in het weglaten
van processtappen als precoaten, wassen,
stomen en strijken. EFI schuift hiervoor de Efi
Reggiani ecoTERRA naar voren. De hier
gebruikte textiel pigmentinkt vereist geen
voorbehandeling van het textiel en alle gebruikelijke zaken zoals wassen, stomen en strijken
kunnen achterwege blijven. Er wordt alleen
gefixeerd in de machine. De claim is dat het
veel minder energie kost en minder chemicaliën
vraagt. Het is daarmee een groener proces.
Doordat de doorloop korter is zijn het vooral e
commerce platforms die interesse hebben in
deze machine die op verschillende textielsoorten kan drukken. Ook in Zuid Korea hebben ze
deze inkt ontdekt. D-gen claimt vergelijkbare
milieuwinst met haar nieuwe pigment inkt.
HP
Als het om drukken op papier gaat heeft ook
HP daarvoor een oplossing in huis, de HP

De HP PageWide printer is in posterproductie
inzetbaar.

afgelopen jaar uitgebrachte HP Latex 700 en
800 die met witte inkt geleverd kunnen worden.
HP gebruikte de stand om zoveel mogelijk
duurzame toepassingen te laten zien.
Afwerking
Op het terrein van afwerking dit keer geen heel
schokkende zaken. Een behoorlijk deel van het
aanbod zagen we eerder langskomen. De
grootste stappen worden nog gemaakt in
software aansturing. Op dat terrein is de
tafelbrede scanner die Bullmer nu op de 5
meter brede versie van haar tafel kan leveren
vermeldenswaard; het maakt de tafel productiever.
Zünd
Zünd liet de onder meer de laatste stand van
zaken zien waar het om de aansturing van
robots gaat.

HP versterkte recent de gelederen voor de regio
Noor Europa met links Redmer Toxopeus en rechts
Carlo Kölker. Serena Faudella (midden) verzorgt de
marketing vanuit Barcelona.

Kongsberg
Afgelopen jaar maakte Kongsberg bekend dat
het de leverancier van routers, Multicam, heeft
overgenomen. Ze deelden voor het eerst dit
jaar de stand. Beide bedrijven blijven onder het
eigen label doorwerken, maar er wordt wel
volop informatie uitgewisseld die van belang is
om beide productlijnen verder door te ontwikkelen en de klanten beter te bedienen.
Canon
Verschillende leveranciers maken een inhaalslag en profileren zich met de machines die de

Kongsberg/Multicamm, twee merken één stand.

Voorbeelden van duurzamere materialen.

PageWide printers. Deze machines zijn door de
tijd heen doorontwikkeld en kunnen nu een
zichtbaar veel hogere printkwaliteit aan dan
tijdens de eerst introductie waardoor ook
printen van retail posters en abri posters tot de
mogelijkheden behoort. Uiteraard vroeg HP
ook aandacht voor de verschillende latex
printers uit het assortiment inclusief de

Bullmer komt met tafelbrede scanner die het snijproces versnelt.
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afgelopen 2 jaar werden uitgebracht. Ook bij
Canon is dit deels het geval. Het vernieuwde
de afgelopen tijd een belangrijk deel van het
aanbod van de Arizona’s en voegde een
instapmodel toe aan de Colorado serie.
Volledig nieuw in het aanbod is de mark II
versie van de Arizona 6100. De snelste Arizona
uit het assortiment drukt met het maximale
aantal koppen tot 220 m² per uur en kan naast
de standaard tafel opgeleverd worden met een
tafel speciaal voor poreuze media. Nieuwe print
modi en een op punten gewijzigd ontwerp zijn
de andere features.
swissQprint
swissQprint was ook met een nieuwe vlakbedprinter afgereisd naar Berlijn. De Kudu met

Arizona 6100 mark II.

afdruksnelheden tot 300 m² per uur, een nog
hogere printkwaliteit, een nieuwe generatie
printkoppen, nauwkeurige afgifte van de
druppels dankzij een verbeterd transportsysteem voor de koppen maken van deze printer
wel meteen de zwaarste in zijn klasse.

SwissQprint Kudu.

Global Sign Expo
Eerder in Amsterdam constateerde ik al dat de
European Sign Expo als apart onderdeel van
de beurs zijn langste tijd gehad leek te hebben.
Dit beeld werd in Berlijn bevestigd doordat het
juist in deze hal veel minder druk was en er ook
maar een beperkt aanbod was. De hal was

De standhouders die deelnamen aan het onderdeel Global Sign Expo hadden volop tijd voor elke bezoeker.
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verder opgevuld met leveranciers van afwerkapparatuur als lasers en routers. Volgens
FESPA is vooral het wegblijven van Chinese
leveranciers hier debet aan. Dat is niet het hele
verhaal. Een aantal Chinese fabrikanten van
printers had door inschakeling van hun
Europese partners toch een eigen stand in één

FESPA Associations Pavilion, met onder meer een bijdrage uit Nederland.

van de andere hallen. Als je geen continuïteit
kunt bieden op dat vlak heb je feitelijke niets te
zoeken in Europa. Niet alleen Chinese maar
ook Europese spelers ontbraken deels in de
European Sign Expo hal. De markt voor
aluminium en led halffabrikaten is volwassen
en er is sprake van consolidatie. Bij gebrek
aan spraakmakende nieuwe producten is de
interesse van bezoekers tanende.
Printeriors
De tentoonstelling met geprinte interieurproducten Printeriors had dit keer een plekje in de
ontvangsthal gekregen. Jammer van de plaats,
want er was genoeg aandacht aan besteed
aan het maken ervan. De meest bezoekers
zagen pas bij het verlaten van het pand dat je
hier ook nog kon rondlopen. Ook het felle
daglicht dat over de wanden heen binnenscheen werkte niet mee aan het goed etaleren
van de producten. Al even slecht bezocht was
de opstelling in het FESPA Associations
Pavilion met applicaties die door FESPA leden
uit verschillende landen waren ingezonden.
Ook hier was de situering in de hal niet handig.
Indrukken op textiel
De markt voor het indrukken op geconfectioneerd textiel is de afgelopen 2 jaar gegroeid.
De komst van DtF, naast DtG, heeft de keuze
voor digitale technieken vergroot. TTS had
speciaal voor het segment indrukken op textiel

Printeriors 2022.

FESPA Global Print Expo 2023 en 2024
Eerder al maakte FESPA bekend dat we in
2023 opnieuw naar München zullen
afreizen voor de FESPA Global Print Expo
die dan gehouden wordt van 23 t/m 26
mei. Tijdens de beurs maakte de organisatie bekend dan het evenement in 2024
terugkomt naar Amsterdam. De beurs in
de RAI vindt in dat jaar plaats van 19 t/m
22 maart. De vroege datum in dat jaar
heeft alles te maken met de drupa die in
2024 in mei/juni op de internationale
kalender staat. Voor FESPA is 2024 ook
het moment om de draad weer op te
pakken waar het de eerder aangekondigde
SportsWarePro aangaat, dat als apart
onderdeel aan de show word toegevoegd

waarbij alle aspecten van de producten van
sport en vrijtijdskleding aan de orde
komen. Er kwam tijdens de persconferentie
ook een nieuw evenement voorbij. In 2023
wordt voor het eerst het FESPA Wrap Fest
gehouden. Een tweedaags evenement
gericht op alles wat met folieverwerking en
automotive te maken heeft, maar waar
zeker carwrapping deel van uit zal maken,
maar waar ook window tinten of fleet
graphics aan bod komen. De locatie voor
dit evenement is het Silverstone racecircuit
in Northamptonshire in de UK. Tijdens dit
evenement zal ook de voorronde voor UK
en Ierland voor de Europese editie van de
World Wrap Masters competitie in 2023
plaatsvinden.

een tweede stand ingericht waar het aanbod
op dit terrein geconcentreerd was. Het bedrijf
biedt nu ook de benodigde transferfilms voor
DtF. Digitaal indrukken op textiel groeit, maar
dat gaat in de praktijk nauwelijks ten koste van
de zeefdruk die nog steeds wordt ingezet voor
grotere oplages en speciale toepassingen. Dat
nu de evenementensector weer is opgestart
helpt daar bij.
Zelfklevende folies
Verschillende merken boden een nieuwe

TTS had een extra stand ingericht voor indrukken op
textiel.
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Bestel direct en gemakkelijk online via onze webshop
Op onze webshop bestelt u snel en eenvoudig zelf uw producten.
www.ordertve.nl
Heeft u advies, hulp of een maatwerk oplossing nodig?
Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Wij denken graag met u mee om tot de perfect resultaat te komen!
TVE Reclameproducties is uw partner voor uw reclamematerialen

tve.nl
+3142(0)413 47 64 20
info@tve.nl

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Nederland

lichtgewicht polypropyleen printfolie aan,
bedrukbaar met uv en latex die in plaats van
monomeer pvc folie kan worden ingezet.
Zolang er geen bijhorend recyclingprogramma
is opgezet zit de winst hier vooral in het gebruik
van minder grondstoffen en afwezigheid van
dioxines bij verbranding.
Ook in het interieur worden zelfklevende folies
steeds vaker toegepast.
De afgelopen twee jaar is het aanbod aan
carwrapfolies voor het (gedeeltelijk) inpakken
van voertuigen gegroeid. De tijd dat je als
foliefabrikant met 16 kleuren kon volstaan ligt

achter ons en dat zag je terug op de beursvloer. Steeds meer fabrikanten zetten naast
een lijn aan kleurfolies en printfolie voor
carwraps ook een lijn op met protectiefilms.
Het is binnen onze markt een specialisme dat
met steeds grotere perfectie wordt uitgevoerd.
Hexis startte al vroeg met een eigen lijn
carwrapfolies en timmert tegenwoordig aan de
weg met een eigen oplossing voor decoratieve
films in het interieur die de signmaker zelf print
met door Hexis beschikbaar gestelde patronen. •

World Wrap Masters 2022
De Europese voorronde voor de Word
Wrap Masters 2022 vond plaats op dag 1
en 2. Vervolgens was er de finale op dag 3
en 4. De overall winnaar en daarmee World
Wrap Master 2022 werd de Bulgaar Ivan
Tenchef. Tweede werd de Tsjech Vít Simek
(l) en derde de Deense Maria Terp Holt (r).

Afgelopen najaar kwam Grafityp met Omega Skinz, een nieuwe ontwikkelde lijn met carwrapfolies, de beschikbare
kleuren zijn nu al aangevuld en er is ook een printfolie.

Na een paar jaar nauwelijks zichtbaar te zijn geweest
is 3M terug. Het bedrijf sponsorde deze editie van de
Word Wrap Masters en gaf zelfs demo’s op dit vlak.

Hexis startte al vroeg met een eigen lijn carwrapfolies en timmert tegenwoordig aan de weg met een eigen oplossing
voor decoratieve films in het interieur die de signmaker zelf print met door Hexis beschikbaar gestelde patronen.

Orafol speelde in Berlijn een thuiswedstrijd. Dit bedrijf
bedient uiteenlopende marktsegmenten en richt zich
met de automotive folies ook op de fabrikanten van
voertuigen.
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60th Anniversary

FESPA: let’s party!
Door Herman Hartman

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de
FESPA federatie werd opgericht. Op een
van de avonden tijdens de Fespa Global
Print Expo In Berlijn werd hierbij
stilgestaan tijdens een gezellige party
waar SignPro uiteraard bij was. Plaats van
handeling: de Bricks Gastronomie in hartje
Berlijn. Er werd kort teruggeblikt in enkele
speeches. De rest van de avond verliep
vooral in ontspannen sfeer waarbij er
voldoende te eten en te drinken was.
Onder de bezoekers die het evenement
bijwoonden waren bestuursleden van
zowel de Nederlandse als Belgische
FESPA delegatie.

Afgetrapt werd door Neil Felton, CEO FESPA
en Michael Ryan hoofd global business
development. De huidige voorzitter van het
FESPA bestuur Christophe Aussenac en
Christian Duykaerts in zijn rol als vice voorzitter
namen het daarna over. Er werd vooral naar de
recente geschiedenis gekeken. Dat de FESPA
Association oorspronkelijk Nederlandse roots
heeft kwam niet aan bod; het geheugen van
het huidige bestuur reikte kennelijk niet ver
genoeg. Toch werd er wel teruggeblikt en dat
resulteerde erin dat er drie getrouwe medewerkers die FESPA heel lang gesteund hebben, of
nog steunen, in het zonnetje werden gezet. De
eerste was Michel Casa die al heel lang
betrokken is bij FESPA en de overgang van

CEO FESPA Neil Felton was de eerste spreker.

FESPA Vice voorzitter Christian Duykaerts (m) ziet dat het goed is.

44

zeefdruk naar digitaal meemaakte, waarbij hij
zich steeds bleef inzetten voor de zeefdruk.
Nigel Steffens leidde als bestuurder de destijds
verliesgevende organisatie een nieuw tijdperk in
waarin de organisatie erin slaagde de verliezen
te stoppen en er het organiseren van de
beurzen voortaan zelf te regelen met een eigen
team. Ook Laselle Barrow die tot op heden
deel uit maakt van het bestuur werd geëerd.
Ook hij heeft een lange weg afgelegd binnen
de organisatie. Hij vertegenwoordigt al vanaf
vrijwel het begin de leden die voor digitaal
kiezen.
De rest van de avond werd op ontspannen
wijze beleefd zoals op de de foto’s te zien is. •

Hoofd global business development van FESPA,
Michael Ryan aan het woord.

FESPA voorzitter Christophe Aussenac.

Een welverdiende award voor hun jarenlange verdiensten: vlnr Michel Casa, Nigel
Steffens en Laselle Barrow.
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Aanbod Maegis Essentials groeit

Verder bouwen aan
eigen merk
Door Herman Hartman

Eigenaar Vincent Akkermans startte
destijds Maegis als distributeur van
folieproducten van Neschen. Het bedrijf
groeide in de jaren erna uit tot een
allround distributeur van films voor de
signsector met producten op de plank van
uiteenlopende merken. Maegis wist recent
met de introductie van de eerste DtF
printers de aandacht van de textielmarkt
te trekken en introduceerde films onder
eigen label. In Enschede spreek ik met
Vincent Akkermans, Roy Kuypers
(manager operations) en Lars Akkermans,
die als tweede generatie nu de gelederen
komt versterken.
In de week dat ik het bedrijf bezoek is Lars
Akkermans net aan het werk gegaan. Voor de
komende maanden is er een kennismakingstraject uitgestippeld om alle afdelingen in het
bedrijf van binnen en buiten te leren kennen en
samen met de buitendienst klanten te bezoeken. Echt nieuw is het niet voor de zoon van
eigenaar Vincent. Hij werkte tijdens zijn
studietijd regelmatig bij Maegis om zijn karige
studenteninkomen aan te vullen. Vincent: “Lars
gaf al vroeg te kennen dat hij interesse had om
het bedrijf voort te zetten, juist om die reden
leek het ons beiden goed dat hij eerst buiten
Maegis aan de slag ging om te leren dat er

Promac maakt X-Y cutters op 160 breedte.
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vlnr Lars Akkermans, Roy Kuypers en Vincent Akkermans.

verschillende bedrijfsculturen zijn.” Lars: “Ik heb
de afgelopen 2 jaar voor Ahold Online gewerkt,
waar ik een leidinggevende functie had en zo’n
80 medewerkers moest aansturen.” Voorafgaand daaraan voltooide hij de HBO opleiding
Automotive Business Management aan het IVA
in Driebergen. Lars: “Het is in de eerste plaats
een management opleiding en de vakken die
daarbij aan de orde komen als Bussines
Mangement Finance en Markting & Sales zijn

zo opgezet dat je de opgedane kennis in
uiteenlopende bedrijfstakken kunt toepassen.”
Groei
Vincent: “Lars brengt al direct kennis mee die
we in deze fase van het bedrijf goed kunnen
gebruiken. We staan de komende tijd voor een
belangrijke beslissing. We hebben de afgelopen 2 jaar een behoorlijke groei doorgemaakt,
onder meer door de introductie van de DtF lijn,
maar ook op andere fronten zette de groei
door. De perikelen in de grondstoffenmarkt
raken ook onze markt. Om leveringsproblemen
voor te blijven vullen we onze voorraden tijdig
aan en nemen ook meer producten op
voorraad. Dat heeft wel als consequentie dat
het pand dat we in 2009 betrokken inmiddels
te klein wordt. In het magazijn wordt elke
hoekje en gaatje nu benut. Dezer dagen moet
de beslissing vallen of we op deze locatie
uitbreiden of dat we voor nieuwbouw kiezen.
Geen gemakkelijk beslissing.”
Hij vervolgt: “Maegis is door de tijd heen steeds
op eigen kracht gegroeid door zowel uitbreiding van de klantenkring als door het toevoe-
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leveringsperikelen voor te bijven.

Leverancier van innovatieve media voor
large format printing & finishing.

Een ultra-clear folie van de Amerikaanse
fabrikant General Formulations, bekend van o.a.
de RoughMark, met een ideale prijs-kwaliteit
verhouding.
•
•
•
•

Optisch zeer helder vinyl
Voor alle ES, LX en UV printers
Stevige 75 micron folie
Eenvoudig verwijderbaar

Info, samples of een testrol:

PIXIA.nl

glasfolie
permanent
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sticker
promotioneel

BENIEUWD NAAR MEER? PIXIA.NL
+31 (0) 30 - 303 99 00 • info@pixia.nl

gen van nieuwe productlijnen. De overname
van Sign Top destijds heeft een extra impuls
gegeven. Zowel klanten als productaanbod van
dit bedrijf waren grotendeels complementair.
Het zorgt er voor, dat als het gaat om flex- en
flockfolies, we marktleider zijn. Dat heeft ons
dan weer geholpen om van de introductie van
onze DtF printer de RS Transfer Pro een
succes te maken. DtF brengt ons ook in
contact met de zeefdrukwereld waar steeds
meer zeefdrukkers DtF inzetten naast zeefdruk
of in plaats daarvan.”
RS Transfer Pro Plus
“De komst van de RS Transfer Pro maakte dat
we ons verder hebben verdiept in het aanbod
aan snijtafels”, zegt Vincent. “Als aanvulling op
de RS Transfer Pro bieden we nu de Promac
X-Y cutter met conveyor belt als toevoeging
aan ons DtF aanbod. Met deze cutter worden
de transfers automatisch gesneden.”
Promac maakt X-Y cutters in verschillende
formaten. Bij Maegis hebben ze ook de 160
cm brede versie met conveyor in het assortiment opgenomen. De tafel kan op 160x180 of
160x250 worden geleverd. Roy Kuypers:
“Standaard perfect inzetbaar om je folies
nauwkeuriger en sneller te snijden. De 160
brede tafel kan daarnaast worden uitgevoerd
met een router voor het snijden/frezen/routeren
van plaatmaterialen.”
Eigen plek
Maegis neemt als distributeur een bijzondere
plek in. Het bedrijf bedient niet alleen Nederlandse en Belgische klanten, maar heeft ook
afnemers in Duitsland. Vincent: “De Duitse en
Belgische markt zijn momenteel elk goed voor
20 procent van de omzet.”
Die omzet is verdeeld over 4 segmenten:
textiel/transfers, snijfolies, print folies/supplies
en hardware die door bank genomen evenveel
bijdragen, al is 2021 daarop een uitzondering
door de uitzonderlijk goede verkoop van de
verschillende versies van de RS Transfer Pro.
De verkoop daarvan loopt goed door, aldus het
bedrijf. De smallere 30 cm brede instapversie is
voor bedrijven die zich tot nu toe beperkten tot
flex- en flocktoepassingen aantrekkelijk. De
snellere 4-kops versie daarentegen doet het
goed bij zeefdrukkers, die samen met de
Promac X-Y tafel een vrijwel automatische
productie lijn in huis halen. Vincent: “Wat ons
helpt daarbij is dat we het hoogste Oeko-Tex
keurmerk hebben verworven voor de combinatie van transfer inkt en belijming ,waardoor ook
babykleding van deze transfers mag worden
voorzien.”
Waarde toevoegen
Het was altijd de bedoeling een breed assortiment op te bouwen. Vincent: “We pakken niet
alles aan wat er op ons pad komt. Inmiddels
zijn we een gekende naam in de sector en

komen leveranciers naar ons toe. Voor ons is
het doorslaggevend dat we waarde kunnen
toevoegen voor onze afnemers als we een
product opnemen in ons assortiment. Waarde
toevoegen betekent bijvoorbeeld dat je de
snijfolies op kleinere lengtes levert. Een
signmaker die voor een projectje één meter
roze folie nodig heeft, heeft geen behoefte aan
5 meter, laat staan een hele rol, die vervolgens
op de plank blijft liggen.”
Maegis Essentials
Het was ook de vraag uit markt die Maegis er
toe aanzette om te starten met een folielijn
onder eigen label: ‘Maegis Essentials’. Vincent:
“Het eerste product uit deze reeks was de
eigen polymeer gekalanderde printfolie EP7.
Hiervoor sourcen wij de film zelf, alsook de lijm
en het afdekpapier. We hebben hier bewust
gekozen voor de hoogste kwaliteit met een
7-jaars film van Renolit.” Het coaten en
confectioneren gebeurt bij een Duitse partner.
Leuke gimmick van dit product is dat op het
afdekpapier het aantal loopmeters zijn gedrukt.
De gebruiker weet altijd hoeveel meter
materiaal er nog op de rol zit. Het assortiment
bestaat nu uit printfolies EP7, EP7 Grey en EP7
Air en laminaten EL7 Gloss en EL7 Matt. Alle
producten zijn voorzien van een PE-afdekpapier en beschikken over een hoogwaardige
solvent lijm in transparant of zelfs grijs en met
luchtkanalen. Printen kan met eco solvent,
latex en UV inkten Alle kwaliteiten zijn voorzien
van solventlijm dat het aanbrengen van deze
films extreem eenvoudig maakt.
Vincent: “Bij Maegis Essentials kiezen we voor
kwaliteit met een faire prijs. We hebben niet
voor niets onze eigen merknaam aan het
aanbod aan Essentials films verbonden. Een
kwalitatief minderwaardig product zou direct
schade betekenen voor onze merknaam.”

Kuypers: “Afgelopen jaar zijn er aan de
Essentials range een aantal producten
toegevoegd. Een polymeer gekalanderde
etched folie, de V961 Essentials een semi-coated frontlit en een eerste reeks aan groene
producten, vallend onder een nieuwe productgroep EGP Essentials. De eerste producten
bestaan uit een wit matte en transparant
glanzend klevende PVC vrije film voor eco-solvent en latex inkten en een kwaliteit speciaal
voor UV inkten. Ook dit jaar komen er producten bij. Er wordt voorzien in onder meer pvc-vrij
klevend, voorzien van een verwijderbare lijm,
interessant voor pvc vrije vloerstickers, in
combinatie met pvc-vrije scratch vloerlaminaat:
de Coverfilm scratch PP. Daarnaast komt er
een pvc-vrij glans- en mat laminaat. We
onderzoeken de mogelijkheden voor het
toevoegen van pvc-vrije zelfklevende producten voor langetermijntoepassingen.”
Automotive
Maegis heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd
in het opbouwen van een assortiment voor de
automotive markt waarvoor het verschillende
merken carwrapfolie voert, inclusief printfolie.
Vincent: “We zijn nu aardig eind op weg om
een reeks aan PPF producten aan ons
assortiment toe te voegen. We zitten midden in
de testfase van een aantal producten en zullen
spoedig bekend maken met welke merk we dit
avontuur aangaan.”
Wat Vincent Akkermans betreft is dat niet de
laatste toevoeging aan het assortiment, ook al
is de rek in het magazijn er enigszins uit. Door
in te springen op marktontwikkelingen help je
zowel het eigen bedrijf als de afnemers vooruit.
Lars Akkermans stapt dan ook in een bedrijf
dat volop in ontwikkeling is. •

DtF apparatuur gebruiksklaar in de showroom.
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Goed bezocht event

Canon maakt het in Venlo!
Door Herman Hartman

Trends

De Canon Coloradoprinters.

Op 17 en 18 mei organiseerde Canon
Benelux ‘Make IT 22’ waarbij klanten uit
de grafische- en signmarkt konden
kennismaken met een groot deel van het
huidige assortiment aan digitale
printsytemen voor zowel commercial print
als grootformaat. Er was een breed
programma aan presentaties waarbij
marktvisie en toepassingen centraal
stonden. In de pauzes was er ruimschoots
tijd om te netwerken en printers van
dichtbij te bekijken.
Plaats van handeling was het Canon Customer
Experience Center in Venlo. Van het aanbod
om deel te nemen aan MAKE IT 22 werd door
zo’n 300 deelnemers gebruikgemaakt,
verdeeld over 2 dagen. Ze werden in Venlo
gastvrij onthaald door Canon dat bij dit
evenement een aantal partners had uitgenodigd zoals Dataline en het VIGC met een eigen
stand.
Nieuws
De bezoekers kwamen uit verschillende
grafische disciplines. Voor de bezoekers met
een drukkerij-achtergrond had Canon ook een
primeur op de beursvloer neergezet, de
ImagePRESS V1000, een tonerprinter die tot
100 A4-tjes per minuut afdrukt die qua
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specificaties en eigenschappen behoorlijk wat
drukkers zal aanspreken. De ingebouwde
voorzieningen voor kleurcalibratie en het in
register drukken bij duplex druk zijn hier verder
doorontwikkeld.
Voor de bezoekers met interesse in grootformaat was er de nieuwe versie 22 van Onyx.
Eén interessante feature licht ik er hier uit. In
Onyx 22 is er een optie om in de bestandsnaam van de af te drukken bestanden een
aantal instelparameters voor de RIP op te
nemen. Hiermee kan de RIP zonder tussenkomst van de operator bestanden verwerken
en klaarzetten in de juiste wachtrij. In combinatie met de functie om automatisch af te
drukken zodra een plaat of vorm gevuld is kun
je zo het afdrukken verder automatiseren. Het
interessante aan deze aanpak is dat je hiermee
de complexe koppeling met xml/jdf instructies
vermijdt. Nog niet alles kan op deze manier
worden ingesteld, maar het is een goed begin
die het opzetten van een workflow gekoppeld
aan een eigen webshop gemakkelijker maakt.
Op de vloer stonden verschillende configuraties
van de Colorado-serie inclusief de versie
uitgerust met Fotoba rolinvoer- en snijsysteem
voor het produceren van behangrollen. Ook
van de Arizona waren verschillende versies te
zien.

Dagvoorzitter en Canon medewerker Thijs van
Thienen heette de bezoekers welkom. Het was
vervolgens aan Frank Huigen, director production printing Benelux, om de bezoekers bij te
praten over de ontwikkelingen bij Canon in de
afgelopen 2 jaar en een aantal trends uit de
markt te bespreken.
Canon is niet alleen actief in production
printing. Het ontwikkelt ook industriële halfgeleidertakken en heeft een medische tak terwijl
het ook veiligheidssystemen ontwikkelt en
levert. Het concern besteedt jaarlijks zo’n 8
procent van de omzet aan R&D activiteiten.
Huigen onderstreepte dat Canon zich gecommitteerd heeft aan onze industrie. De afgelopen
twee jaar zijn voor de grafische markt niet
gemakkelijk geweest. Tijdens covid daalde het
papiergebruik en werd de gemiddelde ordergrootte kleiner. De doorlooptijd loopt ook nog
steeds terug. Een van de conclusies: productiviteit staat meer dan ooit voorop bij nieuwe
investeringen.
De markt vraag steeds meer om end-to-end
oplossingen waarbij software en hardware van
verschillende leveranciers worden gecombineerd. Hoe dat in de praktijk werkt konden we
ook in Venlo terug zien.
Voor de signmarkt zag Huigen kansen. De
terugkeer van de medewerkers naar kantoor
gaat gepaard met een veranderd gebruik
waarbij kantoren vooral als ontmoetingsplek
worden ingezet terwijl het bureauwerk net als
voorheen vanuit huis wordt gedaan. De
signmarkt kan een behoorlijk bijdrage leveren
aan de herinrichting van die kantoren. Interieurdecoratie is ook een groeimarkt.

Canon heeft ook een breed aanbod aan CAD/GIS
printers.

(lees offsetplaten) maken de digitale systemen
schoner dan offset.
Anders kijken
De dag werd afsloten door filosoof en cabaretier Paul Smit, die onder de noemer ‘Anders
kijken’ serieuze en minder serieuze waarnemingen over menselijk gedrag, menselijke beperkingen, waarnemen en beslissen aan de zaal
voorlegde.
Voor de bezoekers, zo viel op te maken uit het
commentaar, een geslaagde dag. Ook bij
Canon blikten ze tevreden terug. “Gelukkig dat
dit weer kan”, was nog de meest gehoorde
opmerking. •

Op verschillende plaatsen waren applicatietafels te
vinden met voorbeelden gemaakt met verschillende
printsystemen.

R&D in Venlo
Een van de R&D centra van Canon is in Venlo
gevestigd en is een van de plekken waar voor
de divisie production printing aan nieuwe
systemen wordt gewerkt. Bram Thijssen werkt
binnen de R&D afdeling in Venlo aan sheetfed
inkjetsystemen. Hij vertelde de bezoekers over
de R&D binnen production printing. Alleen al in
Venlo werken er 650 medewerkers aan inkjeten tonersystemen. In Poing (Dld) worden de
rotatie inkjetsystemen gebouwd.
In het Romeense Timisoara wordt de software
ontwikkeld dat als Prisma suite wordt meegeleverd met de toner- en inkjetsystemen voor
commercial printtoepassingen. Ook uit Japan
komen R&D ontwikkelingen die hier worden
toepast terwijl in Japan gebruik wordt gemaakt
van kennis die hier aanwezig is. Ontwikkelingen
die in een van de andere divisies tot stand
komen worden ook wel benut bij systemen die
binnen de commercial print divisie worden
ontwikkeld.
Software is ook bij de hardwareontwikkeling
een belangrijke factor. Ontwikkelen gebeurt
steeds meer aan de hand van in software
gemodelleerde systemen waarbij dan steeds
een onderdeel wordt aangepast om te kijken
wat er gebeurt. Voordat een nieuw systeem
volledig gebruiksklaar is zijn er miljoenen regels
aan codes geschreven om alle functies binnen
het systeem af te stemmen. Vanaf het eerste
concept tot aan de introductie van een nieuw
systeem zit al snel een paar jaar, vertelde
Thijssen die ook nog aanhaalde dat voor

Bezoekers kregen tekst en uitleg.

production printing het inkjet tijdperk in 2008
begon.
Divers aanbod
’s Middags waren er parallelsessies over
uiteenlopende onderwerpen, een rondleiding
langs de aanwezige grootformaat printers
inbegrepen. Tijdens een van de presentaties
ging men in op de verschuiving van offset naar
digitaal druk en verraste de spreker de zaal met
drukwerk waarvan niemand kon vaststellen
welke technologie er achter zat. Zowel toner
als inkjet als liquid toner (HP Indigo) leveren
genoeg kleurruimte en detaillering om een met
offset vergelijkbaar resultaat te leveren. Als het
gaat om kosten schuift het breakeven point
waar offset goedkoper is dan digitaal steeds
verder op. Uit de getoonde berekeningen voor
commercial print zou een oplage tot 3000
stuks beter digitaal kunnen worden gedrukt
(Kanttekening: de digitale systemen die een
dergelijke lage kostprijs realiseren hebben een
behoorlijke aanschafprijs en zijn bij rotatie inkjet
voor een beperkter aantal applicaties inzetbaar,
red.). Dat breekpunt ligt al fors hoger dan
enkele jaren terug. Niet alleen de kostprijs maar
ook de milieuaspecten zoals minder inschiet,
geen chemicaliën, minder verbruiksmateriaal

Tijdens deze parallelsessie leerden de bezoekers
meer over de opschuivende grens tusen digitaal en
offset.

Paul Smit.
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3D Logo’s in metaal
tot kunst verheven
Door Loet van Bergen

Bedrijfsnaam in 3D metaal op hekwerk.

Detail Sierhekwerk van Eetcafé Roemers.

“Niets is mooier dan 3D logo’s in metaal”,
zegt Rob van Avesaath, van beroep
ontwerper en maker van metalen
objecten. Hij is opgeleid als klassieke
beeldhouwer. Met zowel vader als opa als
voorbeeld heeft hij zich gespecialiseerd in
het maken van functioneel design in
metaal. Het werken met metaal zit in zijn
bloed. “Na tien jaar werken als vrij
kunstenaar had ik het gevoel dat het tijd
werd voor verandering. Meer en meer ging
ik me toeleggen op zogenaamd toegepast
werk. Functionele dingen; hekken,
poorten, balustrades voor balkons,
buitenbanken en 3D logo’s in metaal, in
onder meer sierhekken.”
Werkwijze
“Het ontwerpproces van mijn tekeningen in
staal is geen rechtlijnig proces”, verduidelijkt hij.
“Ik vergelijk het met het maken van een
wandeling. Samen met de klant bekijken we of
we rechts of links afslaan en als het niet bevalt
draaien we om en maken een andere keuze.
Zo bekijken we verscheidene opties en maken
we een keuze die voor de opdrachtgever
optimaal is. Op deze manier werken we
gezamenlijk naar een fraai ontwerp waarbij de
klant kan kiezen op basis van smaak en
voorkeur en ik kies op basis van mijn ervaring
als vormgever en producent. Bij opdrachten
krijg ik meestal een logo aangeleverd dat ik
vervolgens vertaal in een tekening met de juiste
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BeCustom Made hekwerk voor Kringloop Zuid.

maatvoering en verhoudingen. Een werkwijze
om te komen tot een 3D logo in een sierhek of
balustrade dat past bij het uitgangspunt van de
klant en voor mij boeiend is om te maken.”
Productie
Van Avesaath gebruikt voor zijn productie staal
alsof het papier is: knippen, vouwen en
plakken. Het schijnbare gemak waarmee het
staal gebogen lijkt te zijn is bedrieglijk. Profielen
en plaatmateriaal worden gewalst of geha-

merd. “Daarbij werk ik als een beeldhouwer:
het ‘vorm maken’ is deel van het vormgeven.
Tijdens het intensieve werkproces worden de
laatste ontwerpbeslissingen genomen. Mijn
objecten zijn autonoom of hebben een functie
als hekwerk, kruk of een bedrijfslogo. Het is
nooit een rechtlijnig project en ik werk ook niet
met een blauwdruk. Het is bij mij niet een
digital tekening door machines vervaardigd,
want dat blijf je altijd zien.”

Handgemaakt of machines
Hij streeft naar balans tussen handgemaakt en
machines. “Tijdens het maken dienen zich
nieuwe opties aan en is het nog mogelijk om
andere keuzes te maken. Het ontwerpen en
maken zijn met elkaar verbonden en daarom is
voor mij het hele proces zo boeiend. Ik heb in
Maastricht een eigen ruimte in een bedrijfspand
waar meerdere ambachtelijke bedrijven zitten.
Voor het bewerken van het materiaal gebruik ik
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Deze SignPro werd mede mogelijk gemaakt door
onze Package Deal Partners!
Platinum

Gold

PACKAGE DEAL:

Silver

PACKAGE DEAL:

Bronze
Steel

PACKAGE DEAL:

PACKAGE DEAL:

Steel

PACKAGE DEAL:

Dank voor jullie samenwerking!

Voorbeeld van driedimensionale letters in 3D.

Rob van Avesaath aan het werk.

Kunstwerk onder de blauwe Hemelboom van metaal en gepoedercoat.

buigapparatuur en lasapparaten, maar soms
buig ik ook de materialen handmatig en klem
het materiaal vast in de bankschroef en gebruik
ik mijn lichaamsgewicht om het metaal te
buigen. Om vervolgens de diverse onderdelen
in elkaar te lassen. Afhankelijk van de grootte
van de uitvoering doe ik de installatie zelf. Een
naambordje in 3D kunnen de klanten zelf installeren.”
Materiaal
“Als materiaal gebruik ik veel staal omdat het
andere eigenschappen heeft dan ijzer vanwege
de toevoeging van koolstof. Het is daardoor
hard en veerkrachtig. De constructie werk ik
meestal af met poedercoating als bescherming
en om het een kleur te geven. Verder gebruik ik
voor mijn projecten ook regelmatig Cortenstaal
dat een weervast staal is. De bruine roestkleur
is het meest typische uiterlijke kenmerk.
Afhankelijk van de toepassing pas ik ook rvs
toe dat veel langer bestand is tegen roest dan
staal. Elk materiaal heeft eigenschappen die

Tekst en figuren in hekwerk volgens eigen ontwerp.

het uniek maken. De eigenschappen waar ik
vooral op let zijn de sterkte, de taaiheid, de
bewerkbaarheid en de smeedbaarheid.”
Bijzonder project
Een mooi, wellicht niet voor de hand liggend
voorbeeld van zijn werk is de opdracht voor
Kringloop Zuid. De directeur zag zijn werk
tijdens een presentatie en vroeg aan hem: “Kun
jij een entree voor ons maken die ons logo
bevat maar veel meer over ons bedrijf vertelt?”
Van Avesaath: “We spraken over kringloop,
oude artikelen en hergebruik. De basis was een
oud hekwerk van een grote hekwerkfabrikant
uit Nederland. Elke week kwam de opdrachtgever met spullen die ik naar eigen inzicht kon
gebruiken. Uiteindelijk heb ik een fiets, een deel
van een wasmachine, een strijkplank, een
lamp, een lessenaar, enz. gebruikt.” Om het
hekwerk duurzaam te maken, het Handschrift
eeuwigheid te geven paste hij de nodige
technisch bewerkingen toe. “Technisch gezien
was het gecompliceerder dan gedacht: het hek
moest eerst ontzinkt worden en de voorwerpen

gezandstraald. Na assemblage werd het
geheel weer thermisch verzinkt. Al met al een
heel interessant en leuk project.”
Samenwerking
Van Avesaath werkt als kunstenaar nauw
samen met ‘Goeters werkplaats en winkel voor
mooie nuttige dingen’. Goeters is een jonge,
bijzondere onderneming dat een podium
creëert voor de producten van zelfstandige
ambachts- en vaklieden. Goeters brengt
meubelmakers, smeden en steenhouwers bij
elkaar. Geen massaproductie, maar maatwerk
van topkwaliteit. Met eerlijke materialen.
Goeters zoekt met Van Avesaath de weg naar
de klant voor zijn bijzonder werk. De klant die
duurzaamheid en kwaliteit waardeert, die de
toegevoegde waarde van handwerk, vakmanschap begrijpt. “Custom made handwerk heeft
karakter, glans en diepte en is een waardevolle
toevoeging aan je identiteit van jouw bedrijf”,
merkt Van Avesaath tot slot op. •
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Een vrolijke Vakdag
Print & Sign 2022
Door Herman Hartman

Fotografie Ming Chao en Olger Kooring

afgebouwd. De prijzen van 2021 zouden
volgens Caspers voorgoed voorbij zijn maar hij
voorspelde dat de prijssituatie in de papiermarkt tot rust gaat komen, zij het langzaam.
Van Buuren, mede-eigenaar van Branding
Friends belichtte een casus uit de papier- en
kartonindustrie. “18 Nederlandse papierfabrieken met 4.000 medewerkers lopen leeg. In de
campagne ‘Uitdagend Papier’ lieten we
medewerkers van papierfabrieken zelf in vijf
woorden uitleggen waarom deze branche leuk
is. Daarnaast lieten we studenten vlogs maken
in de fabrieken. Dergelijke User Generated
Content prikkelt jongere doelgroepen.”

Prof.drs. Jeroen Smit.

De 9de editie van de Vakdag Print & Sign
bracht op 24 mei geïnteresseerden uit de
grafische branche weer bij elkaar in het
NBC in Nieuwegein. Ook nu werd het weer
een printfeest.
De jaarlijkse en sfeervolle netwerkdag voor de
grafimedia-industrie brengt jaarlijks beslissers
van productiebedrijven en leveranciers bij
elkaar. De combinatie van een mooi verzorgde
beursvloer met sprekerssessies in andere zalen
biedt de juiste dynamiek om relaties te ontmoeten en te acquireren.
We zullen doorgaan!
Elk jaar heerst er op dit evenement een
positieve sfeer. Daar zijn kennelijk geen
machines zoals printers voor nodig, want
producten waren er nauwelijks waar te nemen.
Maar dat hoeft ook niet want de nadruk ligt op
deze vakdag op het netwerken. Ondanks de
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economische tegenwind merkte de organisatie
onder de exposanten en bezoekers het het
vertrouwen en de moed om door te gaan, om
te investeren door verder te kijken. Het thema
van deze dag ‘What’s Next?’ sloot daar mooi
op aan.
Papierschaarste
De parallelsessies haakten in op de actuele
thema’s zoals papierschaarste (door Hans-Jürgen Caspers van Igepa) en de vraag hoe je wél
aan personeel komt (door Aldert van Buuren
van Branding Friends). Caspers sprak van ‘een
mix van uitdagingen die wij nooit eerder
hebben meegemaakt’. Daaronder natuurlijk de
extreme prijsstijgingen (containervervoer,
energie, grond- en hulpstoffen, hout, pulp, etc.)
en de enorme inflatie, een sinds Corona
verstoorde voorraadketen, maar ook het feit
dat de Europese productiecapaciteit van
grafisch papier al voor de coronacrisis was

Nick & Simon tientje
Via sessies als de print to web-toepassing met
augmented reality (door Marcel Klok van
Koninklijke Joh. Enschedé) en de toepassing
van Artificial Intelligence bij beoordeling van
verpakkingsdesign (door Julie Dumoulin van
Opinry) werden de bezoekers geconfronteerd
met disruptieve innovaties in drukwerkland.
Klok: ‘Ooit was hetgeen wij deden geheim en
niet toegankelijk voor derden. Nu laten we
iedereen meeprofiteren.’ Daarbij doelde hij op
de bijzondere toepassingen van augmented
reality waarbij het is alsof sterren als Martin
Garrix en Nick & Simon bij jou thuis optreden.
Print, zoals een postzegel of bankbiljet,
activeert die connectie. Een indrukwekkende
video over de samenwerking met Nick & Simon
toonde hun ontdekkingsreis die leidde tot hun
eigen ‘tientje’, het bankbiljet waarvan alle
opbrengsten ten goede komen aan het goede
doel epilepsie.nl.

Tom Coronel.

Essentiële rol van automatisering
De essentiële rol van automatisering bij het
grafische productieproces, maar zeker ook in
de combinatie met grafische uitingen voor
internet, kwam ruim naar voren dankzij
presentaties van Dirk Deroo, ceo van Dataline,
Philip Cremers van Four Pees en Ramon van
Wingerden van Prindustry. Deroo sprak over
MAS-Software, de analyse- en auditingtool
voor de grafische industrie, waarmee je
investeringsbeslissingen en managementprioriteiten kunt baseren op correcte feiten en cijfers.
Het beantwoordt vragen als: levert die snellere
machine ook een hoger rendement? Is mijn
aantal medewerkers in balans met mijn omzet
en productiviteit? Hoeveel tijd kost nu bijvoorbeeld de bestandscontrole per maand? Wat
zou een optimalere werkwijze opleveren?
Hoeveel minder medewerkers zou je dan nodig
hebben? Deroo: “Ons criterium voor samenwerking is dat de klant maandelijks minimaal
25% winst moet kunnen maken op een
investering in onze MAS-software. Anders is
het voor de ondernemer noch onszelf interessant.”
Inkjet
“High Speed Inkjetdrukken vult het gat tussen
enerzijds analoge druktechnieken, waaronder
vellenoffset en anderzijds digitaal tonerdrukken”, stelde Sander Hendrix (Canon) tijdens zijn
presentatie ‘Inkjet naast offset en toner’. In een
plaatje plotte hij High Speed Inkjet als de ideale
druktechniek bij een runlengte tot ongeveer
5.000 stuks, die in alle gewenste afdrukkwaliteiten kan voorzien. Digitaal tonerdrukken is
volgens diezelfde slide bij runlengtes boven
500 stuks oninteressant. Weliswaar is er een
trend waarbij het offsetdrukken bij lagere
aantallen dan voorheen rendabel is, toch is er
met name tussen de 500 en pakweg 1500
stuks een tussengebied waarbij high speed
inkjet volgens Canon de meest geschikte en
rendabele druktechniek is.
Klimaat op nummer één
Er waren 3 keynote speakers. Prof. drs. Jeroen
Smit is als onderzoeksjournalist bekend van
DWDD, Pauw en Nieuwsuur en schreef de
boeken ‘Het Drama Ahold’ en ‘De Prooi’. Hij
benadrukte dat leiderschap in de 21-ste eeuw
betekent dat je je realiseert dat we in een
enorme transitie zitten en dat het klimaat op

nummer één gezet moet worden, ook in
bedrijven.
Tom Coronel runt naast het racen ook een
aantal succesvolle webshops. Zijn onderneming groeide in de afgelopen 10 jaar uit naar
een bedrijf van formaat met omzetten van meer
dan 48 miljoen per jaar en ruim 50 medewerkers. Kern van zijn verhaal: iedere ondernemer
moet de ‘digitale verkoper’ inschakelen.
“Gebruik internet, maak filmpjes en realiseer je
dat Youtube de grootste zoekmachine is,
groter dan Google.”
Met zijn ‘Burn out voor Beginners’ kreeg
cabaretier Arnout Van den Bossche de lachers
op zijn hand, met komische schetsen van
herkenbare kantoorsituaties.
Ook bedrijven uit de signmarkt?
Ja, die waren er ook. Zo hadden Hexis
Nederland en ISCA een gezamenlijke stand
waar onder meer de Graphtec snijplotter werd
gepromoot. Print.com stond er om de banden
met bestaande klanten te intensiveren, ook in
relatie tot haar eigen webplatform. Spandex
had onlangs de huisstijl volledig aangepast en
daar lag dan ook de nadruk op bij hun
aanwezigheid in Nieuwegein. Canon greep de
vakdag aan om, in aansluiting op haar eigen
Make It event een week eerder, met klanten,
bezoekers en collega-leveranciers verder te
gaan met de discussie over de ontwikkelingen

in de grafische industrie. Probo stond er om,
zoals René de Heij het verwoordde, ideeën op
te doen, mensen te spreken. De presentatie
was wat bescheidener als tijdens de Sign &
Print expo in Gorinchem, maar ook met een
kleinere stand bleek het mogelijk te laten zien
hoe je met print het verschil kunt maken. Igepa
greep het evenement aan om contacten te
leggen met klanten, nieuwe relaties te ontmoeten. “Geweldig om na de Corona periode weer
iedereen te ontmoeten”, aldus Anton Brussen
van Igepa. Schokker Producties bouwde alle
stands met de duurzame en herbruikbare
Inhaker, een uitvinding van Cees Bolijn van het
Zeeuwse JMC.
SignPro Benelux maakte een video met
reacties uit de signbranche die op signpro.nl en
op Youtube terug te vinden is.
De volgende Vakdag Print & Sign vindt
plaats op 3 oktober 2023. •
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DVC Sign groeit door met nieuwe samenwerking

Focus op specialismen
Door Ton Rombout

Eigenlijk omdat ik in eerste instantie een
signbedrijf in de regio Utrecht zocht dat
veel aan autobelettering doet, stuitte ik op
de naam Ferry Quik Reklame, al 30 jaar
een bekende naam op het gebied van
signing in de regio Utrecht. Ik belde met
Carole Quik, echtgenote van Ferry, die het
sinds begin dit jaar rustiger aan doet.
Carole staat aan de dagelijkse leiding van
het bedrijf. Zij vertelde mij dat Ferry Quik
Reklame inmiddels onderdeel is van DVC
Sign en partner van de Dokkumer Vlaggen
Centrale. We moesten maar eens praten.
Enige tijd later zat ik in Dokkum bij de Dokkumer Vlaggen Centrale, met Marc de Jager
(algemeen directeur) en Hanna Ros (marketing
medewerker) te praten over de vele ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Met naast de
reeds bestaande doekproductielocatie in
Dokkum en de vestiging van DVC Sign in
Amsterdam, de uitbreiding van de samenwerking met Menno en Jeroen Zeeman van de
Zeeman Reclamegroep en de zoektocht naar
andere regio’s om een nóg betere dekking te
hebben op het gebied van offline reclame-uitingen.

Gerichte uitbreiding en versterking van
activiteiten
DVC Sign zit al bijna 10 jaar in Amsterdam en
heeft sinds 2017 samen met Zeeman Reclamegroep een vestiging nabij de NDSM werf in
Amsterdam-Noord. Zeeman Reclamegroep is
al jaren actief in de top van Noord-Holland (Den
Helder-Schagen). De samenwerking met
Zeeman zorgde voor een verbreding van het
assortiment. Klanten die vlaggen bestellen
zoeken vaak voor hun andere uitingen op het
brede gebied van sign en grootformaat print
ook een partner. Andersom maakte Zeeman
Reclamegroep graag gebruik van de naamsbekendheid van DVC, zeker als er ook vlaggen
moesten worden gefabriceerd.
Maar ondanks dat je dat allemaal op je website
kunt vertellen, bleek de ligging van de vestigingen ook een belangrijk uitgangspunt bij het
bedienen van klanten. De gezamenlijke
vestiging in Amsterdam-Noord blijkt na vijf jaar
heilzaam te verlopen, omdat de veronderstelde
synergie werkelijkheid is geworden; klanten die
vlaggen willen, zijn vaak ook op zoek naar
andere signmaterialen én omgekeerd.

Centrale locatie: DVC Sign
Marc de Jager: “Een locatie in Amsterdam
biedt veel mogelijkheden. Door de centrale
ligging en goede bereikbaarheid kunnen wij
onze klanten, zowel nationaal als internationaal,
beter bedienen op het gebied van offline
reclame-uitingen”.
Een nieuwe partner in de regio Utrecht: Ferry
Quik Reklame
En nu blijkt dan de volgende stap genomen.
Want ook de recente samenwerking met Ferry
Quik Reklame in Utrecht lijkt een goede
uitbreiding. Een specialist in de regio Utrecht
op het gebied van autobelettering die ook
winkelinterieurs en gevelreclame kan uitvoeren
is een welkome uitbreiding voor DVC Sign. En
als er dan nog vlaggen en andere artikelen van
DVC moeten worden geproduceerd in kleine,
maar ook zeer hoge oplagen, dan zijn de lijnen
naar het Noorden kort.
Even terug naar Dokkum dus
Marc de Jager: “Het aantal aanbieders is de
afgelopen 20 jaar sterk gestegen door de
ontwikkeling van digitale printers. Onze
authentieke zeefdrukmethode geeft een

Hanna Ros: “Vanwege de naamsverandering van de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij) moesten de vlaggen van Open Monumentendag vernieuwd worden. Wij hebben
hiervoor ruim 25 km aan doek over de zeef gehad voor vlaggen en spandoeken. Daarnaast heeft DVC keycards, buttons en bewegwijzeringsbordjes verzorgd. Nederlandse productie
was voor hen de reden om het bij DVC te laten produceren!” Over Open Monumentendag: elk jaar in het gehele tweede weekend van september openen duizenden monumenten hun
deuren voor publiek. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers een van de grootste culturele evenementen in
Nederland.
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doordruk tot wel 100%, afhankelijk van de
doeksoort. Dat betekent dat zowel de voor- als
de achterkant van het bedrukte doek van een
volle, volwaardige kleur voorzien is. Daarnaast
benadert deze methode PMS-kleuren tot in
precisie, wat een must is voor een sterke
huisstijl. Er zijn vele printmachines op de markt
gekomen waarmee je wel direct, of indirect via
papier, textiel kunt bedrukken, maar die voor
vlaggen niet altijd dezelfde optimale kwaliteit
bieden. Gelukkig maken we met onze zeefdrukmachines oplagen van vlaggen waar een
digitale printmachine nog steeds niet aan kan
tippen. En natuurlijk is dit proces in de loop der
jaren ook gemoderniseerd.”
Tweeledig antwoord
De Jager concludeert: “Ons antwoord op die
veranderende markt is in feite tweeledig: we
blijven zowel in zeefdruk als in digitaal in de
beste printsystemen investeren. Daarnaast
hebben we het productaanbod verbreed naar
offline signing in de breedste zin van het woord.
Denk aan de aankleding van winkels en
kantoorpanden en van evenementen, beurzen
en beursstands, maar ook aan bewegwijzering
en gevelreclame. In ons werk zijn advies en
service over de toepassingen bij projecten
steeds belangrijker geworden, naast vanzelfsprekend een perfecte uitvoering en montage.”
Hij besluit: “We hebben inmiddels tot volle
tevredenheid geïnvesteerd in een nieuwe
digitale printer, de nieuwe Durst P5 TEX iSUB
(met ingebouwde kalander), waarmee we
-naast kleinere oplagen- met name de groeiende markt voor de doeken voor textielframes
goed kunnen bedienen. We zien tenslotte een
groeiend bewustzijn van klanten voor duurzaamheid. Dat betekent dat klanten bewuster
nadenken over transport (zeker ook met de
stijgende prijzen hiervoor) en lokale productie
en vaker kiezen voor gerecyclede materialen
zoals ons doek van gerecyclede petflessen.
Een mooie ontwikkeling.” •

Directeur Marc de Jager en marketing medewerker Hanna Ros.

Hanna Ros: “Hal22 is opgericht door de Utrechtse Horecagroep die bestaat uit Edwin Oosterlaar, Perry Overeem,
Marco van Basten, Frank Rijkaard en Barry Atsma. Het is een plek ‘gemaakt voor sportievelingen, spelgenieters en
pleziermakers’ en een ‘plek waar fanatiek bezig zijn en fun beleven perfect samengaan.’
Voor deze locatie hebben we de aankleding en signing verzorgd. Denk bijvoorbeeld aan indoor en outdoor
(verlichte) freesletters, bewegwijzering, textielframes, vlaggen en masten, houten bordjes die via een QR code naar
een menukaart linken, informatieborden en lichtgevende gevelreclame. Allemaal in de moderne stijl van Hal22: bij
DVC Sign denken we dus ook mee met dit proces, het ontwerp en de plek van plaatsing naast dat we het zelf
produceren en monteren.”

Het proces van zeefdruk is een echt ambacht en in
het proces is juist het oog van de vakman van
belang. Van het maken van de ramen tot het
confectioneren van de doekproducten.
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HP en Avery staan hier hoog in het vaandel

Goedsign reclame belooft
“meer dan stickers”
Door Ton Rombout

een Engels woord). Maar ook daarvóór werkte
hij al drie jaar bij de vorige eigenaar van dit
bedrijf en daarvoor bij SignSelect in Leusden
(wat op zich weer een afsplitsing was van
Bergslot in Dedemsvaart).

Bootwrap, geheel gewrapt en voorzien van
snijteksten.

Op de dinsdagochtend na Pinksteren
begeef ik mij per auto vanuit Amsterdam
naar Goedsign in Woerden, alwaar eigenaar Daan Tennekes mij met koffie
ontvangt en daarna rondleidt in zijn
prachtig verbouwde bedrijfsruimte.
Vanuit de ruimte op de eerste verdieping waar
de prepress plaatsvindt en waar de nieuwe HP
800W productieprinter staat plus alle Avery
Dennyson folies, heb je door de glazen wand
een direct zicht op de benedenruimte waar de
te beplakken voertuigen staan. Dat geeft direct
een prima beeld waar Goedsign goed in is:
wrappen van boten, bedrijfswagenreclame,
vrachtwagens, trailers, en andere voertuigen,
maar er is meer.

Afwisselend werk en goede randvoorwaarden
“Maar dat is historie,” zegt Tennekes, hoewel
elementen uit die historie toch wel weer
aanwezig zijn in zijn bedrijf: de aandacht voor
maatwerk, voor de beste materialen, zorgen
voor goed en bekwaam personeel. Ze zijn nu
met z’n twaalven.
“En”, stelt hij tevreden vast: “Iedereen kan op
elke plaats worden ingezet. Dat maakt het
werk ook een stuk leuker en afwisselender.
Iedereen is dus vrij allround, zelfs van kantoor
tot uitvoering, van planning tot montage, en
van administratie tot auto’s plakken. Het
verloop is mede daarom minimaal. Maar
natuurlijk ook omdat iedereen goed wordt
betaald en goede overige arbeidsvoorwaarden
heeft. Dus de randvoorwaarden zijn dik in
orde.”

Hoogwaardig machinepark
“Er zijn qua machine- en grondstoffenpark
feitelijk twee blijvers”, legt Tennekes uit: “Voor
de folies kiezen we voor Avery Dennison, voor
de printer kiezen we voor HP, nu al de vierde
(opmerking: ze worden steeds ingeruild) , en
vooruit: voor degene bij wie we een en ander
aanschaffen is er al een jarenlang goed contact
met Spandex. Dat zou dus de derde blijver
zijn.”
Adviseren, begeleiden en maken
Goedsign werkt centraal vanuit het Groene
hart, zowel intern als extern verzorgen zij het
reclamewerk van een uitgebreide groep
bedrijven en instellingen. Het gaat zeker niet
alleen om autoreclame, maar ook om wanden,
gevels, het wagenpark, borden voor binnen en
buiten, en unieke specials, bijvoorbeeld zoals
het complete restylen van een bedrijf, gericht
op een eenduidige uitstraling.
Op de website vind je een greep uit de
productie, opvallend is daarbij de diversiteit van
opdrachten, natuurlijk wel met enkele speerpunten. Als je voor een groot bedrijf een

Verstand van het vak
Met de man in de studio heb ik direct een goed
contact over de te maken foto’s. Ik voel dat ik
mijn eigen Nikon en Canon camera’s wel in de
tas kan laten zitten, want hier werkt iemand die
verstand heeft van fotografie, van Photoshop
en van de gewenste resoluties voor klanten,
dus ook voor het maken van ons vakblad. Zelf
moeten ze aan hun klanten nog weleens
uitleggen dat voor het maken van mooi werk
ook hoge kwaliteit foto’s benodigd zijn.
Korte geschiedenis
Verstand van het vak straalt ook Daan Tennekes uit. Sinds circa 20 jaar is hij, zeg maar bij
de start van de euro, eigenaar van Goedsign
(een opzettelijke combi van een Nederlands en
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Daan Tennekes in de studio, met op de achtergrond de beletteringsruimte.

honderdtal bedrijfswagens moet restylen, ben
je niet direct met andere dingen bezig. “Maar”,
zegt Tennekes, “in de praktijk blijkt dat bijna
iedereen in het bedrijf op allerlei plaatsen
inzetbaar is, dus dan kun je snel switchen.”
HP Latex
Over HP Latex zegt Tennekes het volgende:
“Het is sneldrogend en van zeer goede
kwaliteit, waardoor je een langere levensduur
kan garanderen. Het is eveneens goed
toepasbaar en milieuvriendelijk. Het verdienmodel van je klant zit dus in de meters die deze
ervan gebruikt. Bijvoorbeeld gerekend over drie
of vijf jaar hoef je er minder meters van te
gebruiken, het gaat dus langer mee, ook dat is
beter voor het milieu.
“Maar,” stelt hij ook: “Je moet bij die milieueisen ook kijken naar het vervoer. Niet elk bedrijf
of elke organisatie neemt dat in de berekeningen mee. Soms kijk ik sceptisch naar wat de
overheid dicteert. Ik heb het idee dat er meer
regelgeving achter zit dan beleid.”

Pandaankleding, gevelletters, banieren, masten, verlichtte reclame etc..
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jarenlang de beletteraar
van Team de Rooy.

Wat doet Goedsign verder aan het milieu?
Tennekes somt op:
• Wij scheiden papier van plastic; dat geeft
o.i. minder druk op het milieu.
• We rijden met twee elektrische auto’s.
• Alle verlichting is LED
• We stoken minimaal, alleen bij echte kou
stoken we de montagehal op temperatuur, dit om de montage te kunnen
garanderen, maar ook zorgen we dat in
de koude dagen de voertuigen ’s nachts
binnen staan, om zo een kortere doorlooptijd te hebben.
Feitelijk beweegt het werk van Goedsign zich
rond drie activiteiten:
1. Goedsign Reclame
Tennekes omschrijft dit met een aantal
argumenten: “Laat je wagenpark representatief
en herkenbaar de weg op gaan. Zorg dat je
wagenpark er opvallend en herkenbaar uitziet.
Val op met een unieke carwrap of kies voor een
grote tekst of belettering om de auto’s of de
boot te laten beletteren. Doordat Goedsign
kiest voor de hoogste kwaliteit materialen en
montagetechnieken ben je verzekerd van de
beste kwaliteit.”
Hij vervolgt: “Bedrijfsreclame op een voertuig
wordt dagelijks door duizenden weggebruikers
gezien. Laat daarom je wagenpark herkenbaar
de weg op gaan. De mogelijkheden zijn
eindeloos, van ingetogen tot uitbundig.
Goedsign kan een bedrijfswagen voorzien van
schitterende belettering. Goedsign werkt
samen met gerenommeerde bedrijven, die
hechten aan de kwaliteit en service die al bijna
50 jaar op het hoogste niveau is. Naast de
transportfunctie van bijvoorbeeld een vrachtwagen is een trailer natuurlijk ook potentieel
een groot rijdend billboard. Zonde om dat niet
in te zetten voor je bedrijf. Van cabine tot trailer
en bakwagen, wij kunnen een vrachtwagen
voorzien van een opvallende belettering.”

Veneta 1 en 2, een combinatie van wrap, print en snijfolie.

2. Goedsign Clothing
Maar er is nog meer, zegt Tennekes: “Goedsign
Clothing is weer een andere speciale tak van
Goedsign. Goedsign Clothing heeft bedrijfskleding voor elk bedrijf. Stoere en comfortabele
werkkleding voor elke dag, maar ook representatieve kleding voor het verkooppersoneel of de
manager.”
3. Goedsign Marketing
De derde tak die hij noemt is Goedsign
Marketing. “Deze komt met opmerkelijke
concepten, verrassende ideeën, ondersteund
in de uitvoering en is daarom de ideale
samenwerkingspartner voor iedere marketingspecialist die samen met ons naar nieuwe
inzichten zoekt.”
Want hoe wil je je bedrijf presenteren? Tennekes: “Zowel in denken als in content kunnen
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Witprint, onder de kleur op de folie is ook wit geprint voor de mooie volle kleur.

we bedrijven ondersteunen, met hun meedenken en meedoen, om zo met een nieuwe frisse
blik hun marketingstrategie een nieuwe boost

te geven. Onze integrale aanpak is daarbij van
groot belang” •

Feestelijke Open Dag

Nieuwbouwpand
Dimix Gent
Door Herman Hartman

Op vrijdag 17 juni werd eigen regie
gebouwde pand van Dimix in Genk op
feestelijke wijze geopend. Overdag was er
een feestelijk aangekleed Open Huis, ‘s
avonds gevolgd door het openingsfeest.
Dimix groeide, mede dankzij de multi-brand
strategie en overnames, de afgelopen jaren
stevig door. Gevolg van de groei was wel dat
de opslag van het bedrijf in Breda en Genk niet
langer voldeed. Met het nieuwbouwpand in
Genk, dat begin dit jaar in gebruik werd
genomen, is nu voorzien in een state of the art
magazijn van waaruit de klanten in België en
Nederland beleverd worden.
Demoruimte
Daarnaast bevat het nieuwe pand ook een
demoruimte, een instructielokaal en kantoorruimte, van waaruit de afnemers in België
worden bediend. Het kantoor in Breda is dan
weer het aanspreekpunt voor de Nederlandse
klanten en is de uitvalsbasis voor de technische
dienst met een eigen onderdelenmagazijn. In
Breda wordt ook nieuwe apparatuur voor
uitlevering gecontroleerd en worden de eigen
DtF printer geassembleerd.
Trots
Eind vorig jaar werden de voorraden vanuit het
oude pand in Genk overgebracht en aangevuld
met materialen zoals inkten die eerder in Breda
waren opgeslagen. In de tijd erna werden de
puntjes op de i gezet. Nu was eindelijk het
moment aangebroken om het nieuwe pand op
feestelijke wijze voor te stellen aan de afnemers
met een Open Huis. Aansluitend was er ‘s
avonds een feestavond waar werknemers met
aanhang, relaties en een aantal klanten werden
gefêteerd.
Eigenaar Lars Vreeke en partner Liesbeth
Houbrechts toonden zich beide tijdens een
korte speech terecht trots op het bereikte
resultaat. Vreeke dankte bij die gelegenheid
ook het bouwteam dat hen terzijde had
gestaan bij het realiseren van de plannen en

Las Vreeke en Liesbeth Houbrechts.

Aandachtig luisterend publiek.

De eigen DtF oplossing van Dimix.

ook de eigen medewerkers die hun werk
moesten bij vrijwel permanent ruimtegebrek in
de periode vóór de ingebruikname van de
nieuwbouw. Ze speelden ook een belangrijke
rol bij de verhuizing eind december 2021.
Showroom
Tijdens de Open Dag kon de de bezoekers niet
alleen het pand bezichtigen. Naast de eigenlijke
showroom was een deel van de imposante hal
tijdelijk ingericht als demoruimte waar Dimix
samen met partners uiteenlopende producten
uit het assortiment demonstreerde aan de
bezoekers. Van zowel Mimaki als Roland
stonden de nieuwste printers opgesteld. Ook
de onder eigen label uitgebrachte DtF printer,
de Transfer-Jet, viel in de showroom te
bewonderen. •

Een deel van het aanbod van Roland in de showroom.

De grote hal werd creatief ingevuld met stands van
partners.
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Philipse Reclame gelooft in
samenwerking binnen de keten
Door Loet van Bergen

in feite alles vanachter mijn computer. Wat ik
nog wel doe is de montage en de service.”

Bouwborden van dibond met full colour print.

Onder de noemer ‘Philipse Reclame maakt
werkt van jouw merk’ timmert Jeroen
Philipse als eenmansbedrijf vanaf 2014
succesvol aan de weg. Daarvoor heeft hij
12 jaar gewerkt als reclamevakman voor
een reclameproductiebedrijf in de regio
Oost-Brabant.
Daar heb ik de kneepjes van het vak zoals het
beletteren van voertuigen, ramen en borden
geleerd en ben uiteindelijk doorgegroeid naar
de functie van bedrijfsleider”, zegt Philipse.
“Waar ik verantwoordelijk was voor de inkoop
en verkoop. Met name de inkoop vond ik heel
boeiend en ik zag dat de markt aan het
verschuiven was.”
Samenwerking
“Er zijn nog redelijk veel signbedrijven die qua
productiecapaciteit alles in huis willen hebben
met als reden dat ze op deze manier breder
inzetbaar zijn en daardoor meer kunnen
verkopen”, licht Philipse toe. “Ik ben echter van
mening dat je niet alles zelf hoeft te produceren, maar de samenwerking moet zoeken met
bedrijven en zzp’ers met de juiste kennis en
ervaring. Vanaf het begin werk ik volgens deze
methode en dat bevalt mij prima. Ik heb zelf
nog wel een plotter staan voor het plotten van
letters en vlakken voor de autoreclame en
borden, maar de rest besteed ik uit en regel ik
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Netwerk
“In de 7 jaar dat ik nu voor mezelf werk, heb ik
een groot netwerk opgebouwd met productiebedrijven in het bijzonder in Oost-Europa o.a.
in Bulgarije en Polen die vaak dezelfde
machines hebben staan als de printbedrijven in
Nederland en qua kwaliteit zeker niet onder
doen. Dit tegen betaalbare vierkante meterprijzen waardoor ik printwerk tegen zeer concurrerende prijzen kan aanbieden. Daarnaast werk ik
ook samen met een aantal Nederlandse
bedrijven ten aanzien van de levering en
advisering op het gebied van o.a. lichtreclame
en materialen. Verder werk ik samen met een
aantal zzp’ers waarvan een aantal gespecialiseerd zijn in o.a. carwrappen die ik regelmatig
inschakel. Op deze manier kan ik mijn klanten
een snel, prijsconcurrerend en vakkundig
aanbod doen en ze ontzorgen van a tot z.”
Webshop
“Om lokaal gevonden te worden, heb ik sinds
een aantal maanden een webshop onder de
noemer lvcreclame.nl waarbij LVC staat voor de
nieuwe gemeentenaam van 5 gemeentes:
Gemeente Land van Cuijk. Waarop het hele
scala aan signproducten en ook drukwerk te
vinden is. Deze webshop is gekoppeld aan

Schadeherstel.

verschillende productie- en logistieke bedrijven.
Klanten kunnen op de website kiezen welk
product ze willen hebben, de maten, de
uitvoering en afwerking en de hoeveelheid.
Waar vervolgens een eindgebruikersprijs uitrolt,
overigens zonder montage die ik indien nodig
kan verzorgen. Een webshop die zowel voor
mij als voor mijn klanten heel transparant werkt
met eerlijke prijzen.”
Klantenkring
“Sinds de start van mijn bedrijf heb ik een grote
klantenkring opgebouwd in het MKB, bedrijfsleven, maar ook lokale gemeenten. In de eerste
4 jaren heb ik veel aan acquisitie gedaan, maar
tegenwoordig krijg ik de meeste klanten via
mond-tot-mondreclame. Daarnaast werk ik
veel voor ontwerpbureaus waarvoor ik een
soort verlengstuk ben. Ook werk ik voor een
groot aantal partners zoals Lekkerland die in
heel Nederland koffiecorners en backery’s
installeert. Waarvoor ik het inmeten doe en het
monteren van de interieurfolie en visuals. Ik
werk daarbij samen met verschillende producenten van interieurfolies en kan daardoor altijd
de best passende folie aanbieden op basis van
de wensen van de klant. Als Philipse Reclame
hanteren we altijd een vaste werkwijze en
kijken altijd eerst naar de bestaande situatie, zo
nodig meten we alles op en maken we foto’s.
Op basis van een passende offerte, inclusief

ontwerp, reiskosten en visuele vertaling gaan
we aan de slag met een project. Uiteraard
houden wij altijd rekening met het budget.
Doordat wij gebruik maken van buitenlandse
productiebedrijven, kunnen wij altijd de meeste
scherpe tarieven hanteren.”
Toekomst
Terugkijkend naar de start van zijn bedrijf, vindt
Philipse dat hij toentertijd om voor zichzelf te
beginnen de juiste keuze heeft gemaakt. “Het
werk is heel afwisselend: de ene keer ben je
een vrachtwagen aan het beplakken en de
andere keer een interieur aan het restylen.” Wat
hem betreft wil hij de komende jaren nog wel
op deze voet verder gaan. “Ik heb ook geen
ambitie om groter te worden of personeel aan
te nemen of machines aan te schaffen. Ik
verdien met mijn bedrijf een goede boterham
en wil ook niet 80 tot 90 uur per week werken.
Het moet leuk blijven en ook te behappen zijn.”
Hij denkt dat er in de signbranche een steeds
grotere groep eenmansbedrijven en zzp’ers
komen die ondernemen zoals hij doet. “Ik
noem het ondernemen 2.0.” Op deze manier
kun je volgens hem nog rendabel ondernemen.
“Ik wil dan in de toekomst meer gaan investeren in mijn netwerk en de samenwerking met
andere bedrijven en zzp’ers intensiveren.
Daarnaast hou ik de ontwikkelingen in de markt
nauwlettend in de gaten. Ik bezoek regelmatig
beurzen om te kijken welke innovaties er zijn
op het gebied van o.a. duurzame materialen.
Vanuit de opdrachtgevers krijg ik regelmatig de
vraag gesteld of ik ook duurzame materialen
kan leveren. Maar ik heb het idee dat het
thema duurzaamheid nog niet echt speelt in de
reclamewereld en er ook nog weinig aanbod is
in materialen. Wel zie ik dat er steeds meer
printers komen die werken met milieuvriendelijke inkten en materialen die pvc vrij zijn of
gerecycled zijn. Ontwikkelingen die ik zeker in
de gaten hou. Als Philipse Reclame wil ik zeker
mijn bijdrage leveren aan een schoner milieu.” •

Jeroen Philipse bezig met het monteren van een spandoek op een frame.

Restylen van een koffiecorner met interieurfolie waarvan de zuilen met airtex.

Een truck met oplegger die is beletterd met snijfolie. Op het dak doosletters met ledverlichting.
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Veranderingen in productie en aanbieden bedrukt textiel

De dilemma’s van
de textieldrukmarkt
Door Ton Rombout

Terwijl zeefdrukken nog steeds verreweg
de belangrijkste printtechnologie is in de
textieldrukindustrie (in aantallen enkele
stuks nog circa 90%), is digitaal bedrukt
textiel sterk in opkomst. Kijk naar de
FESPA-organisatie, ontstaan in de tijd dat
zeefdruk nog ‘heer en meester’ was voor
het bedrukken van textiel, terwijl anno
2022 in Berlijn digitaal textieldrukken in
het centrum van de belangstelling staat.
Het groeitempo van digitaal bedrukt textiel is
echter niet voor elk segment in de textielmarkt
hetzelfde en verschilt ook per regio. We
focussen in dit artikel op kleding. Zo kan
digitaal bedrukte sportkleding steeds populairder worden, ook gekocht via het Internet,
terwijl drukkers van andere soorten kleding nog
naarstig zoeken naar een passend business
model waarmee zij de neerwaartse spiraal in de
verkoop kunnen keren.
Creëren van nieuwe businessmodellen
Digitaal textiel printen stelt ons in staat om te
profiteren van nieuwe bedrijfsmodellen,
waarvan de belangrijkste is dat we kunnen
printen wat we al hebben verkocht in plaats
van te proberen te verkopen wat we al hebben

Duurzaam textiel - H&M.
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gedrukt. De flexibiliteit van digitaal textiel
printen stelt modemerken in staat om kleinere
batches van een bepaald ontwerp te laten
bedrukken en om herhaalbestellingen te
plaatsen als het product goed verkoopt.
Voordeel is daarbij dat de verkoopprijs
nagenoeg gelijk blijft.
Idealiter zou dit betekenen dat in de toekomst
geen kortingsverkopen meer nodig zijn. In een
eerder artikel (SPB nr 1-2022) heb ik al vermeld
dat bij de grote merken zoals H&M, Zara e.a.
zwaar geknabbeld wordt aan de percentages
eerste verkoop. Voorheen was een kledingmerk in staat 30% van zijn collecties voor de
volle prijs te verkopen. Het gaf dan circa 40%
van de resterende artikelen korting tot 50% of
meer, en de resterende 30% ging de container
in omdat het deel dat overbleef onverkoopbaar
en/of te bederfelijk was om in voorraad te
houden voor het volgende seizoen. Bij dit
gangbare bedrijfsmodel van de grote merken
staat vooral die eerste 30% onder druk.
Digitalisering keert de keten om
In de modeindustrie verandert echter de
verkoop niet alleen door digitalisering van de
snelle productiemachines. Mensen kunnen het
assortiment nu ook bekijken als er al een

virtueel voorbeeld van de kleding op het
Internet wordt gepresenteerd. Dit is in de
afgelopen vijf jaar in sneltreinvaart opgekomen.
Ze kopen nu graag kleding online en zijn
gewend aan veel verschillende opties om uit te
kiezen. De kleding is nog niet geproduceerd,
maar bestaat wel als virtueel model.
Modemerken staan daarbij overigens wel
onder druk om een grote en visueel aanlokkelijke verscheidenheid aan ontwerpen te produceren, deze online te tonen en snel in te spelen
op veranderende trends. Digitaal textiel bedrukken helpt ons in principe om een nieuwe
bestelling direct te bedrukken en in korte tijd bij
de klant te laten bezorgen. Hierdoor kunnen
modemerken voldoen aan de vraag van
klanten, waardoor ze eerder geneigd zullen zijn
om samen te werken met digitale in plaats van
conventionele drukkerijen. Ze kunnen gerichter
inspelen op de marktvraag.
Van grote oplagen naar kleinere oplagen
naar oplage 1
De waardeketen van de verschillende soorten
textieldrukkers die we tegenwoordig tegenkomen in de media en op beurzen geeft ons
inzicht in de kansen en knelpunten bij textieldruk met kleinere druksystemen door de hele

Katoen heeft bij voorkeur een groencertificaat.

Close-up van een Tiger-MkII-afdrukresultaat.

waardeketen heen. Voor grote modebedrijven
als Zara en H&M zal het lastig zijn hun miljoenenoplagen van kleding, gordijnstoffen en
bekleding van stoelen, vervaardigd door
enorme zeefdrukpersen of hele snelle digitale
drukpersen voor textiel, opeens in oplage 1
aan te bieden. Echter wél in kleinere batches
waarmee ze beter in staat zijn op bepaalde
trends in te spelen. Ze kunnen dan direct
on-demand samples produceren en in korte
tijd (weken in plaats van maanden) kant-en-klare producten leveren als de vraag daarvoor zich
ontwikkelt.

Een medewerker van Zalando vertelde me over
de telefoon dat ze tijdens de piekuren op Black
Friday 7.200 bestellingen per minuut ontvingen,
waardoor ze nog geen tijd had gehad om op
mijn e-mails voor dit artikel te reageren.
Alleen al in Nederland werden in 2018 circa
240 miljoen pakketten besteld, wat overeenkomt met ongeveer 650.000 per dag. In een
grote stad als New York worden dagelijks meer
dan anderhalf miljoen pakketten bezorgd. In
2009 was dat aantal minder dan 360.000. Online shoppers kopen qua aantallen vooral
kleding en schoenen.

Trends en ontwikkelingen
Eerst een paar gedachten over de populariteit
van online kopen die zich als een wervelwind
aandient. Hoewel ik -ook tijdens de Covid19-periode- vanwege alle extra bezorgingsafspraken en de karton- en papierrommel,
jarenlang weigerde online te bestellen, merkte
ik wel dat steeds meer mensen in mijn
omgeving kleding steeds vaker online gingen
kopen.

Kleding op bestelling gemaakt
Volgens YouTube’rs is een van de belangrijkste
voordelen van het online bestellen van kleding
dat je toegang hebt tot een oneindig aantal
collecties. Met je aanwezigheid op het Internet
kan een aanbieder zelfs kleding laten zien die
nog op bestelling gemaakt moet worden. Dit
heeft geleid tot enkele kleine, maar opvallende
veranderingen in de markt met betrekking tot
textielprinten op aanvraag, dat kan worden

Tweedehands t-shirt.
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geproduceerd met kleinere printers, in kleine
hoeveelheden of zelfs in een oplage van slechts
één. Grote zeefdruksystemen zijn in dit geval
sowieso niet meer nodig, grote digitale
textielprinters alleen in het geval dat via het
Internet trends kunnen worden gesignaleerd en
dat er vervolgens van een bepaald model of
kleur enkele duizenden stuks worden geproduceerd in plaats van honderdduizenden. Ik heb
het hier weer over de grote merken zoals Zara
en H&M en andere die het toch moeten
hebben van de grote aantallen. Voordeel is dat
ze nu beter kunnen inspelen op trends (omdat
de tijd korter is tussen productie en presentatie
in de winkels) en hun oplagen beter kunnen
afstemmen op de te verwachten verkoop.
Gevaren van dit businessmodel
Modekleding is in principe bedoeld om mensen
exclusiviteit te bieden. We moeten daarom
kijken naar de mogelijkheden in de markt en op
het Internet om een kledingstuk op een
website te laten zien en voorbeelden te geven,
zodat mensen kunnen beslissen wat ze willen
voordat het daadwerkelijk wordt geproduceerd.
Dit zou misschien de aanzienlijke kosten die
met een modeshow gepaard gaan, wegnemen. Bovendien zijn er steeds vaker modeshows met digitale modellen en digitaal
geproduceerde modeshows te zien. Voordeel:
je vermijdt de hoge kosten van een ‘life’
modeshow.
Maar, online kleding kopen is nog steeds een
lastige zaak, omdat we allemaal individuele maten hebben, met een reëel risico dat kleding
niet goed past. Vraag jezelf eens af hoe vaak je
om die reden kleding hebt teruggestuurd. En
vraag je vooral af hoe vervuilend dát in wezen
is voor de kledingindustrie.
Eerst vraag analyseren, dan productie?
Kleding verkopen via het Internet heeft één

groot voordeel: je hebt een exact overzicht van
de aantallen die je moet produceren. Ten
tweede kan dit ook beter zijn voor het milieu.
Minder of geen afval is tegenwoordig een big
deal in de retail en we zijn in dit opzicht al een
aantal behoorlijk fascinerende oplossingen
tegengekomen, zoals het Re-Spun programma
waarbij je je oude T-shirt inlevert voordat je een
nieuwe online koopt.
Online kopen hoeft op zich niet. Wel kijken. De
fysieke winkels van bedrijven als Zara en H&M
zullen voorlopig wel blijven bestaan, maar
misschien meer om je bestelling op te halen en
tevens te kijken hoe de rest van de collectie er
uit ziet.
Plus printen in relatief kleine oplagen
Ondertussen zullen de grotere digitale productieprinters geleidelijk de zeefdrukpersen in het
veld vervangen. Ze printen nog steeds rollen,
maar de prints zijn anders, veel minder meters

en verschillende ontwerpen, meer op aanvraag
en meestal een paar duizend in plaats van de
tien- en honderdduizenden van een zeefdrukker voorheen.
Sommige systemen maken het mogelijk om
meerdere lagen stof op een tafel machinaal te
snijden. Deze machines zijn volledig programmeerbaar en snijden verschillende ontwerpen
in de gewenste aantallen en maten. Een bedrijf
als Zara, met talloze winkels over de hele
wereld, beoordeelt wekelijks welke maten van
een bepaald ontwerp zijn verkocht en stuurt
deze gegevens terug naar de fabrikant. Tijdens
de laatste fase worden de ontwerpen geleverd
aan een naaiatelier, dat regelgevende en
ontwerp-labels toevoegt, de kleding verpakt en
naar het distributiecentrum van het merk stuurt.
Omdat deze methode ervan uitgaat dat het
distributiecentrum dichter bij de eindfase zit -in
dit geval de winkels- bevindt het distributiecentrum van Zara voor Europa zich tegenwoordig

Een door ReSpun gerecycled T-shirt.

in Marokko en niet in Sri Lanka. Kortom,
dichterbij Europa, een trend die we ook bij
andere grote merken zien.
Meer kansen voor relatief kleinere textielprinters
In dit artikel beschrijf ik vooral wat ongeveer de
problematiek is van de fabrikanten van de
grotere textielprinters zoals SPGPrints, EFI
Reggiani en MS Solutions, fabrikanten die nu
met kleinere modellen komen (maar nog steeds
heel snel). De bovengeschetste ontwikkeling
biedt echter ook kansen voor de bouwers van
relatief kleinere printsystemen, zoals die van
Durst en Mimaki en Kornit en HP bijvoorbeeld.
Hun kansen liggen meer bij de relatief kleinere
modemerken en wellicht bij internet start-ups.
•

HP Stitch S300 Standard voor textielprinten.
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M2 Printing full speed vooruit

Hollen en stilstaan
Door Ton Rombout

De laatste keer dat ik een bezoek bracht
aan M2 Printing aan de rand van
Enkhuizen, op een groot industrieterrein
dat vlak voor de opgang van de dijk naar
Lelystad ligt, was een jaar of vijf terug. Het
bedrijf had zojuist een EFI VUTEk FabriVU
340 aangeschaft, waarmee het in staat
was om in zeer hoge kwaliteit
razendsnelle productie te draaien op veel
nieuwe en bestaande textielsoorten. Met
deze machine kon men de
productportfolio verder uitbreiden en
klanten nog beter bedienen met een
kwaliteitsimpuls voor de toenmalige
producten.
Maar drie jaar terug zette Covid-19 een rem op
dit bedrijf en haar klanten die voornamelijk uit
het segment organisatoren van evenementen
en festivals, standbouw, architecten, reclamebureaus, signmakers en retailbedrijven bestaat.
Dat was even schrikken en slikken, want
‘fysieke’ beurzen werden een paar jaar niet
meer georganiseerd, evenementen en festivals
idem dito en ook die andere sectoren keken
vooral de kat uit de boom.
Fase 3: Nieuwe drukte is aangebroken
“Maar”, zegt Sander Muller, samen met zijn
broer Menno eigenaar van M2 Printing, “het
werk is sinds maart weer terug en in hoeveelheden die wij zonder extra maatregelen
nauwelijks zouden hebben kunnen bijbenen.”

De nieuwe VUTEk LX3 Pro.

Stroomlijning van productie
Tijs Evers, marketing manager van M2 en
inmiddels lid van het management team, is aan
tafel bij het gesprek komen zitten. Hij legt uit:
“Gelukkig hebben we in de malaiseperiode ook
niet stilgezeten. We hebben verder gebouwd
aan de stroomlijning van onze productie met
behulp van onder meer PrintFactory voor het
efficiënter en makkelijker controleren en

In opdracht van en in samenwerking met fotograaf Gerrit Schreurs is eind 2021 een groot gedeelte van het nieuwe
hoofdkantoor van Tacx/Garmin in Oegstgeest voorzien van prachtige muurvullende visuals.

verwerken van bestanden in de verschillende
stadia van de productie naar een eindproduct,
dus van voorbereiding van het printwerk
(prepress) tot en met afwerking. Bovendien
hebben we hard gewerkt aan een nog snellere
en duidelijkere uitbouw van onze webshop,
waardoor klanten nog sneller en zonder fouten
opdrachten kunnen doorsturen. Ons doel is
uiteindelijk 80% van onze opdrachten via de
webshop binnen te krijgen en te verwerken.”
Muller vult aan: “Afgelopen maand zaten we al
op 75% van het totale werk dat via de webshop binnenkwam en naadloos verwerkt kon
worden via onze webshop met dan nog 25%
voor speciale of omvangrijke projecten.”
De markt van printen op textiel groeit
“Textiel is hot’”, weet Muller: "De markt van
printen op textiel groeit om diverse redenen.
Een belangrijk voordeel van textiel is dat het
lichter in gewicht is dan harde materialen,
makkelijker vervoerbaar en eenvoudige te
‘handlen’. Bovendien is het veelal opvouwbaar
waardoor er dubbel voordeel ontstaat voor wat
betreft de vermindering van transportkosten.
We zijn trouwens ook flink aan de weg aan het
timmeren om een zo milieuvriendelijk mogelijke
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Voor het Radio 538 Koningsdagfestival
in Breda, produceerde M2 Printing
alle visuals en signing. Ruim 2000 m²
oranje doeken en borden.

Opdrachtgever: KOPexpo. Stand:
Auping. Beurs: IMM Keulen. Auping
heeft een belangrijke missie: het
drastisch verminderen van vervuiling
door matrassen wereldwijd. In het
ontwerp van de stand is veel aandacht
voor duurzaamheid. Natuurlijk is er
door KOPexpo ook rekening gehouden
met de footprint van de beursstand
zélf. Zo zijn alle doeken op de beurs
later getransformeerd naar mooie
tassen.
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workflow te creëren door het toepassen van
minder vervuilende en in elk geval recyclebare
materialen te gebruiken. In ons vak is dat
trouwens nog geen sinecure, want die
producten bestaan veelal uit meerdere
elementen (polyester en diverse coatings), plus
nog het probleem dat ze vaak over flinke
afstanden vervoerd dienen te worden. We
volgen om die redenen nauwgezet de ontwikkelingen en richtlijnen van de instanties die zich
hiermee bezig houden. Wij hebben elke
materiaal uit ons assortiment onder de loep
genomen en waar mogelijk vervangen of
aangevuld met een duurzamer alternatief. Zo
zijn vele materialen al verkrijgbaar in een
PVC-vrije variant en werken we met gerecyclede en te recyclen polyester materialen. Maar
het kan nog steeds beter, met name voor
materialen waar nog geen afvalstromen voor
zijn ingericht. Wij zitten daarom als organisatie
in meerdere werkgroepen met andere bedrijven
uit de branche om hier een oplossing voor te
vinden. Sommige afvalstromen vereisen, ook
logistiek, een bepaald volume. Dit hopen wij te
bereiken door onze krachten te bundelen met
bedrijven uit de keten.”
Veel aandacht voor het milieu: wens van
de klanten en van M2
Muller en Evers benadrukken graag aan de
lezers van dit artikel dat er niet alleen nog meer
aandacht is gegeven aan een nog betere
bestelservice op de bestelwebsite, maar dat
geïnteresseerden zeker een kijkje moeten
nemen op het zeer uitgebreide en interessante
deel van de website waarop staat uitgelegd
hoe M2 Printing omgaat met het milieu in de
ruimste zin van het woord, plus vele tips
daarover.
Hierbij het intro cursief, te vinden op de website
van M2 Printing:
M2 Printing neemt ook als het om het milieu
gaat de verantwoordelijkheid die past bij een
producent van formaat. We doen zoveel
mogelijk om het milieu te ontzien en blijven ook
op dit terrein alert de ontwikkelingen volgen.
Dit doen we op 6 vlakken: Productie, Product
en materiaal, Energie, Recycling, Inkoop en
Maatschappij. Op elk vlak proberen we ons
steentje bij te dragen voor een betere wereld
voor nu en in de toekomst. Zo investeren we in
duurzamere machines, steunen we verschillende goede doelen en zoeken we continue naar
milieuvriendelijkere alternatieven voor onze
printmedia. Het afgelopen jaar hebben wij
nieuwe materialen aan ons assortiment kunnen
toevoegen die volledig recyclebaar zijn. Met
onze recycleprogramma's in textiel, pvc en
plaat voorzien wij in het terugbrengen van
printproducten van onze klanten, om deze
vervolgens te recyclen tot "nieuwe" printmedia.
En verderop: Onze leveranciers denken niet
alleen aan het milieu, maar doen er ook wat

aan; wij scheiden ons print afval en zij halen dit
geschoonde afval op en recyclen het. Dit geldt
voor onze plaatmaterialen en een gedeelte van
onze doekproductie.
Waar mogelijk werken wij met gecertificeerde
Europese producenten, die aan strenge
milieueisen voldoen en beperken daarbij het
transport naar leveranciers buiten de EU.
Uitbreiding van het machinepark
Door het recentelijk weer sterk groeiende
aantal opdrachten zocht M2 Printing wederom
naar een extra printer in het reeds ruime

assortiment van EFI VUTEk printers. Uiteindelijk
is er gekozen voor de VUTEk LX3 Pro. een
printsysteem dat zowel op platen als rollen tot
320 cm breed kan printen en 8 kleuren heeft
(CMYK + Light CMYK) plus wit (UV). Muller: “Die
hebben we recentelijk in maart gekocht. Het is
een welkome aanvulling op ons huidige
assortiment.”
“En”, besluit hij: “Nu, met deze recente VUTEk
LX3Pro-aanschaf, is de capaciteit én het
assortiment wederom flink uitgebreid, een
printmachine die lucht verschaft in het segment
van de grote breedten.” •

Speciaal voor de ‘meesterknechten’ van Tour de Tietema produceerde M2 Printing het grootste schilderij ter wereld.
Het schilderij met wielrenner Wout van Aert, heeft een afmeting van ruim 1600 m² en is ingekaderd met 500 pallets. Het
pvc-vrije doek werd tijdens de Tour de France, 40 km van de finish, ontvouwd op een veld in Gausson en kreeg tijdens
en na de etappe veel aandacht

Stand: Inpacs, Beurs: Interclean Amsterdam. Een eyecatcher van maar liefst 25 x 9 meter lang. Dubbelzijdig voorzien
van snaarstrakke visuals.
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De twee kanten van Adobe CC updates

Pantone bibliotheken
op de schop
Door Herman Hartman

Met een neutraalfilter kun je onder meer de scene aanpassen, zoals hier van zomer naar winter.

Wie nu dacht alles wel te kunnen met de
grafische pakketten uit het Adobe Creative
Cloud programma zal ontdekken dat het
de moeite waard is om de tijd te nemen
om naar de updates te kijken die
recentelijk werden geïntroduceerd.
Meestal nemen de mogelijkheden toe.
Soms verdwijnen er ook functies. Zo zijn
de 3D functies in Photoshop verdwenen.
Dit keer zit er juist voor grafische
gebruikers een minder plezierige kant aan.
Vanaf nu zullen bij updates de meeste
Pantone bibliotheken uit CC verdwijnen.
Sinds Adobe is overgestapt op het cloud
model voor de uitgifte van haar software krijgen
de gebruikers naast updates om fouten te
herstellen ook tussentijds functionele updates
voor de geïnstalleerde pakketten. Tegelijkertijd
houdt het bedrijf vast aan de gewoonte om één
keer per jaar uit pakken met een hele reeks
nieuwe functies waarbij ook het versienummer
van de pakketten wordt opgehoogd. Bij
sommige pakketten gebeurt dit al direct bij de
aankondigingen, andere pakketten volgen in de
maanden daarna. Voor de grafische markt is
Adobe Max, dat elk najaar wordt gehouden,
het vertrekpunt. Dit jaar van 18-20 oktober.
iPad
De ontwikkelingen en uitbreidingen van het
aanbod binnen Adobe CC gingen de afgelopen
jaren het snelst bij de voor de iPad ontwikkelde
apps die je naast de desktop pakketten kon
gebruiken. Ze worden steeds gelijkwaardiger
als het gaat om functionaliteit. Adobe bevordert
dit door de uitwisseling tussen desktoppakket-
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ten en tablet apps te stroomlijnen via de eigen
CC cloud. Samen met klanten een proef
doornemen wordt dankzij de CC cloud ook
eenvoudiger; je kunt direct vanuit de app je
klant uitnodigen om notities met commentaar
of correcties toe te voegen.
Bij elke licentie hoort een aantal MB in de
cloud. Die kun je gebruiken voor een gemakkelijkere uitwisseling van bestanden tussen iPads
en desktopsystemen maar ook voor je
proevenverkeer. Je klanten kunnen hun
aantekeningen direct op de PDF aangeven.
Adobe bouwde semi 3D functies in Photoshop
in maar stopte daarmee omdat de daarvoor
gekozen aanpak niet meer aansloot op de

verdere ontwikkeling van de besturingssystemen waarop CC werkt. Of je deze functie zult
missen is zeer de vraag. Wie 2,5 D rendering
nodig heeft vindt in Illustrator daarvoor functies
waarbij je een lijntekening omzet in 2,5 D
objecten. Hierdoor loop je ook minder snel
tegen beperkingen aan doordat de resolutie bij
lijntekeningen en vullingen pas in de afdruk
bepaald wordt. Eerder werden er al ‘not
distructive neurale filters’ geïntroduceerd. De
werking ervan is verder uitgebreid. Juist voor
grootformaat toepassingen zitten daar nuttige
filters in die helpen de fotokwaliteit te verbeteren zoals superzoom waar details worden
toegevoegd.
Adobe en Pantone
De Pantone-kleurenbibliotheken die nu vooraf
zijn geladen in Adobe Photoshop, Illustrator en
InDesign worden geleidelijk afgeschaft.
Uitgezonderd PANTONE+ CMYK Coated,
PANTONE+ CMYK Uncoated en PANTONE+
Metallic Coated. In eerdere berichten zou dat
pas vanaf augustus het geval zijn. Echter, wie
nu de desktopversie van Illustrator bijwerkt
(versie 26.3.1) moet het nu al stellen zonder de
gebruikelijke reeks Pantone bibliotheken. De
iPad versie van Illustrator bevatte ten tijde van
dit schrijven nog wel alle eerder beschikbare
bibliotheken.

Je kun je klant direct vanuit Illustrator of Photoshop
uitnodigen om commentaar te geven. De klant heeft
daarvoor geen eigen software nodig.

Pantone Connect
Pantone levert zelf nieuwe bibliotheken in de
vorm van de Pantone Connect plug-in voor
CC. De basis Pantone Connect plug-in is
gratis. Je kunt in de basis plugin niet zomaar
een kleur kiezen uit de kleurbibliotheek en die

gebruiken. In de bibliotheek voor coated
kleuren zitten meer kleuren dan in de in Adobe
CC opgenomen Pantone + bibliotheek. Er zijn
bovendien ook aangepaste bibliotheken voor
textiel en andere beelddragers.
Als je toch echt de nieuwe Pantone kleuren wilt
dan moet je een jaarabonnement van € 50,99
afsluiten op Pantone Connect Premium.
Eerdere ervaringen met Pantone software leren
dat ze niet heel er goed zijn in het debuggen
van hun software met nog al eens crashes. En
de user interface sluit niet volledig aan op de
manier waarop de Adobe software werkt. Er
zitten in Connect wel handige features die net
wat verder gaat dan wat Adobe biedt. Kleur
vanuit een foto of ontwerp met de color picker
oppakken en daar de Pantone kleurnaam bij
zoeken kan zowel binnen CC als in Connect. In
Connect kun je dat ook met een fotospectraalmeter.
Verdienmodel
Adobe en Pantone zeggen te hebben samengewerkt om de kleurbehoeften te ondersteunen. De aanvullende informatie en handleidingen zijn binnenkort beschikbaar. Het mag
duidelijk zijn dat het Pantone is dat hier denkt
zijn monopolie positie in het gebruik van
‘named colors’ in verschillende delen van de
industrie om te zetten in extra inkomen.
Klaarblijkelijk zijn ze er met Adobe niet uitgekomen. Met betere ondersteuning van gebruikers
heeft dat niets van doen.
De wel opgenomen Pantone + bibliotheken
dekken een groot deel van de behoeftes af,
maar het kan wel tot kleurverschuivingen leiden
als je er zomaar op overstapt.

PANTONE+ CMYK Coated in Adobe CC.

Pantone kleuren in Pantone Connect.

Work arounds
Er zijn work arounds voor het benutten van niet
langer opgenomen Pantone bibliotheken in
nieuwe versies van CC. De meest simpele is
teruggaan naar een vorige versie van de
software. Als je, voor je een nieuwe versie van
Illustrator Indesign of Photoshop installeert, een
backup maakt van de map waarin zich de
Pantone bibliotheken bevinden kun je die later
weer toevoegen aan de nieuwe versie.
Vooralsnog werkt het.
Om op onze grootformaatprinters een zo
nauwkeurige weergave van Pantone kleuren te
krijgen kan die omzetting naar CMYK het best
in de RIP worden uitgevoerd. In die RIP zijn
vaak tabellen opgenomen met de tot dusverre
meest gebruikte Pantone bibliotheken. In
andere gevallen gebruiken ze de ingesloten
Lab definitie van de kleur als basis. Onduidelijk
is of en wanneer RIP producenten de beschikking krijgen over de nieuwe Pantone bibliotheken die alleen in Connect te vinden zijn.
Je kunt een eigen kleurenbibliotheek aanmaken, een techniek die RIP ontwikkelaars voor
de textielmarkt al lang inbouwen. Onyx doet dit
nu ook in de vorm van het Onyx Color Naming
Sytem. Je maakt je eigen kleur aan drukt die af
op een waaier en exporteert de bibliotheek
voor gebruik in de Adobe producten. Je kunt je
ook beperken tot enkele voor jouw klanten
belangrijke kleuren.

Pantone Connect heeft veel meer Pantone
bibliotheken aan boord.

daarmee nauwkeuriger kunt werken bij
bijvoorbeeld het compleet uitzetten van een
gevelreclame. Het opruimen van het aantal
kleurbibliotheken was gezien de wildgroei wel
te verwachten. De gekozen route verdient
echter geen schoonheidsprijs, vooral ook
omdat Adobe er tot nu weinig over loslaat. RIP
leveranciers en ontwikkelaars van preflight
software zullen stappen moeten zetten om de
overgang te ondersteunen. Vroeg of laat duiken
de nieuwe kleurnotities op in aangeleverde
bestanden en dan moet je daar wel mee uit de
voeten kunnen. Gelukkig blijven de Pantone+
bibliotheken behouden. Die hebben vanwege
de notitie van de kleur in Lab toch al de
voorkeur en worden ondersteund in de meeste
RIP’s. Werken met Pantone kleuren in je
documenten kan de komende tijd niet op de
automatisch piloot, zoveel is duidelijk.
Het is niet voor het eerst dat Pantone ons met
een nieuwe aanpak verrast. Pantone Goe was
een eerdere poging om het aantal kleuren
ondergebracht in één bibliotheek uit te breiden
en meer grip te krijgen op de gebruikers (lees:
hen meer te laten betalen, red.) . Het werd
nooit een succes en verdween daarom snel.
Dat zou nu ook kunnen als iedereen Pantone
Connect met de nieuwe bibliotheken links laat
liggen. •

Tenslotte
Adobe blijft ons verrassen met extra features
die ook in onze markt van belang zijn. Denk
aan het vergroten van het canvas waardoor je
nu projecten in meters kun uitzetten en

Het Onyx naming system.
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Brancheorganisaties

Textielframe specialist
met zagerij in eigen
beheer.

DÉ BRANCHE ORGANISATIE VOOR
SIGNBEDRIJVEN

www.zund.com

Your ﬁrst choice in digital cutting.

De beste
prijzen

Persoonlijk
advies

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

www.sibon.nl + www.sibon.be

Frames

Full colour

Digital signage
0016_Advertentie 60 x 65 mm.indd 1

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

Met 14 grootformaat
printers staan wij voor u
klaar.

03-04-15 12:53

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

Persoonlijk
advies

Finishing

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl

Exclusief voor
resellers

Innovaties
in print

250+
materialen

probo.nl

Voor al uw textielframes!
Met of zonder LED & LCD
tve.nl
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Eigen
bezorgdienst

Led

Wij verzorgen
al uw full colour prints
compleet in eigen huis

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

tve.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

Screen Products Benelux bv
Industrieweg 38
1521 NE Wormerveer
Tel. +31 (0) 20 449 09 09
info@screenproducts.nl
www.screenproducts.nl

Inktjet printers

Kunststoffen
Dimix B.V.
Minervum 7097
4817 ZK Breda
Alg: 076 820 08 30
www.dimix.nl

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl

Dimix Belux bvba
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk, Belgium
Alg +32-89 46 05 60
www.dimix.be

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl

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

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

SloanLED Europe BV
Argonstraat 110
2718 SN Zoetermeer
Tel: 088-1244900
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Letters

Montagebedrijven

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl
Media

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

Grootste assortiment
perfect bedrukte
wandbekleding.

Lichtreclame

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

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

Persoonlijk
advies

Snijcomputers

Complete
projectbegeleiding
inclusief alle
montagewerkzaamheden
tve.nl

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

Print Providers

Alle in-en outdoor prints
compleet assortiment
uit eigen huis
tve.nl

Vlaggen

CREATE A WOW.

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS
Raamfolies

www.zund.com

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Voor al uw
kwaliteitsvlaggen
in full colour
tve.nl

Sublimatie

Grootste collectie
zelfklevende materialen
voor in- en outdoor
gebruik.

De beste
prijzen

Persoonlijk
advies

Screen Products Benelux bv
Industrieweg 38
1521 NE Wormerveer
Tel. +31 (0) 20 449 09 09
info@screenproducts.nl
www.screenproducts.nl
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Vlaggenmasten

TOP!
one-(s)top-signshop

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

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

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

Wallpaper

Grootste collectie
sublimatie textiel incl.
confectie.

De beste
prijzen

Persoonlijk
advies

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

Complete productielijn
voor vlaggen van top
kwaliteit.

Zelfklevende materialen
voor alle toepassingen,
in- en outdoor
tve.nl

Zelfklevende materialen

De beste
prijzen
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Persoonlijk
advies

SignPro Nieuwsbrief

2x per week

Denk groot!
Groot formaat printers

• Marktleider in groot formaat printers in de Benelux
• Het meest uitgebalanceerde multi-brand leveringsprogramma
• Meest complete aanbod met betrekking tot printtechnieken
• Latex, eco solvent, UV, Dye Sublimation
• Wij streven naar de beste oplossing voor uw productie omgeving!

Boylestraat 48 | 6718 XM Ede | Nederland | T +31 (0)318 - 69 70 70 | info@nautasign.com
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Brusselsesteenweg 520A | 2800 Mechelen | België | T +32 (0)15 - 57 99SignPro
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Alle andere masten en vlaggen
vind je bij ons
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