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ROBSTOLK - Speciale aandacht voor bijzonder drukwerk
SELFCARE DAG - VKGO geeft gas
DRUPA - Alles is te printen
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AG Dit jaar is de vkgo jarig, we zijn 25 jaar jong. De tijden zijn in de 25 jaar 

veranderd en dat is maar goed ook, niet waar? Vijfentwintig jaar geleden 
was er geen internet. Ach er was zoveel niet, wat er nu wel is en 
daar zijn we toch wat blij mee. Ik kijk vooruit, zo heb ik leren kijken. De 
wereld verandert, geen dag is hetzelfde. Elke dag kent nieuwe, andere 
uitdagingen. Ja, ik ben er gek op, 12,5 jaar geleden (dus de helft van 25) 
nam ik bewust de keuze me toe leggen op media en reclame. Ik vierde 1 
juli een feestje om 12:30 uur      . Mijn creatieve team vond dat het ook 
slechts 12,5 minuut mocht duren. Veel bezoek, champagne, kadootjes 
en… na 12,5 minuut was iedereen weer weg. Heerlijk! Een ander feestje. 
Vorige week stond ik met een Virtual Reality bril op te kijken in de wereld 
van 3D. Ik zie dan direct toepassingen binnen winkelcentra met actieve 
spelvormen. Nog leuker blurren van concepten.

Op de geslaagde selfcare dag in Rosmalen heb ik veel leden gesproken, 
op zo’n dag is er volop de ruimte voor. Er wordt weer geïnvesteerd in 
oplossingen die de ‘time to market’ nog korter maken. Slimmere vaak 
digitale printtechnieken nemen plekken in van staal. Dat moeten we vieren!

Als je jarig bent, geef je een feestje. Zo’n feestje moet bestaan uit 3 K’s. 
Als bestuur zeggen we; knallen, kort en krachtig. Zullen we het dan in 25 
minuten vieren met 25 leden? Ach het kan! Ja, we gaan er in ieder geval 
iets leuks van maken en de mooie kleur vkgo-oranje laten we hierbij een 
belangrijke rol spelen. Wat we gaan doen? We laten het je snel weten op 
een speciale manier, waar je 25 jaar geleden nooit opgekomen zou zijn en 
belangrijker nog, wat je 25 jaar geleden niet eens kon produceren, let maar op. 

We onderscheiden ons nog steeds door veranderingen onder de aandacht 
van onze actieve leden te brengen. Op naar een actief najaar, maar eerst 
vakantie met de v van vkgo! Tot op ons feestje.

Vier de zomer! 

Toob Alers 
Voorzitter
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K Jacqueline van As en Tanneke Janssen hebben bij de over-
name van robstolk in 2003 de naam van de vorige, inmiddels 
overleden, eigenaar gehouden – ‘omdat dit een sterke merk- 
naam is en er zoveel historie aan de drukkerij hangt’. 
Maar Jacqueline en Tanneke hebben de drukkerij in hartje 
Amsterdam wel een nieuw, eigen gezicht gegeven. Met liefde 
voor het vak wordt hier bijzonder drukwerk gemaakt. Want 
dat verdient speciale aandacht.

Bij robstolk kom je niet als je het goedkoopste visitekaartje 
wilt laten drukken. De drukkerij begeeft zich in de betere 
niche-markten. Speciale verpakkingen, luxe mode-brochures 
(Claudia Sträter) en exclusief drukwerk voor musea – dat is 
waar klanten van over de hele wereld voor naar deze klein be-
huisde, maar stijlvolle drukkerij aan de Mauritskade komen. 

Voor die complexere bindwijze, net iets mooier stukje papier 
of de kunstfoto’s die er veel krachtiger moeten uitkomen 
dan normaal – ‘daarvoor moet je bij ons zijn’, zegt Jacqueline. 

PERSOONLIJK CONTACT
‘Op dit moment loopt er iemand van The Guggenheim 
Museum in New York hier rond. Dat gebeurt heel vaak. Zo’n 
80 procent van de klanten, meestal vormgevers, komt hier 
kijken. Niet dat dat hoeft, maar ze vinden het fijn om erbij te 
zijn. En wij nemen hen mee in het hele productieproces.’ Dat 
is volgens Jacqueline een van de dingen waarin robstolk zich 
onderscheidt. ‘Bij ons is tijdens het proces nog een ingreep 
mogelijk, gaan we nog plussen en minnen aan de pers of in 
de prepress kleine aanpassingen doen. Dat kan bij de meeste 
(grote) drukkerijen niet.’ Jacqueline – ‘ik ben een autodidact, 

ik heb geen grafische opleiding maar wel 34 jaar ervaring in 
dit vak’ – is een echte liefhebber van mooi drukwerk. En 
dat geldt eigenlijk voor alle medewerkers. ‘Niet alleen wij 
hebben persoonlijk contact met de klant, die klant zit ook 
bij de prepresser aan het bureau voor het finetunen van het 
drukwerk. Dat maakt dat de mensen hier trots zijn op hun 
werk.’ Bij robstolk kent men geen orderbegeleider die een 
orderzak doorgeeft aan de drukker voor wie elk vel hetzelfde 
is. ‘Ze weten voor wie ze staan te werken en kennen de 
klanten persoonlijk.’

GEEN UITGEKLEDE OFFERTES
Die fraaie brochure of dat prachtige fotoboek is dan ook vaak 
iets duurder. Daar doet Jaqueline niet geheimzinnig over. ‘Maar 
als de klant eenmaal doorheeft dat ons totaalverhaal klopt dan 
begrijpen zij ook dat de prijs hoger is. Ik doe niet aan kale, 
uitgeklede offertes met optionele meerkosten – je gaat toch 
ook niet vragen of het garen iets goedkoper kan als je een 
spijkerbroek koopt?’
‘Voor bijzondere projecten en bijvoorbeeld kunstboeken maken 
wij bijna altijd een persproef’, legt Jacqueline uit. ‘Ook als 
de klant daar niet voor betaalt. Omdat niet alleen de klant, 
maar ook wij willen weten wat het eindresultaat zal zijn. Hoe 
ziet het er uit gedrukt op gestreken en ongestreken papier? 
Dat willen wij weten, voordat we twee ton papier inkopen 
waarna blijkt dat het niet goed is. Door een persproef te 
maken kan je zoveel problemen tackelen. Als je dan gaat 
drukken weet je ook dat de klant tevreden zal zijn.’
‘De klant krijgt bij ons een totaalprijs. En dat wij iets duurder 
zijn komt doordat de klant betaalt voor full service en kwa-
liteit. Drukken in HR UV – bij robstolk draait een vijfkleuren 
KBA HR UV-pers – kost nu eenmaal ook iets meer.’

DRY TRAP-EFFECT
Die vijfkleuren KBA HR UV-pers is juist een van de redenen 
geweest voor Freek Kuin om zich bij de Amsterdamse druk-
kerij aan te sluiten. Freek, creative director robstolk, heeft 
zich altijd bezig gehouden met speciale grafische projecten en 
apart drukwerk. Freek draait al een tijd mee in de grafische 
wereld en heeft onder meer stage gelopen bij Joh Enschedé, 

Calff & Meischke gerund en bij Mart Spruit gewerkt, waarbij 
hij zelfs een opleiding volgde in Zwitserland. Freek, tevens 
leraar aan de Rietveld Academie, heeft een netwerk aan 
klanten in de culturele en kunstsector meegenomen naar 
robstolk en voelt zich hier helemaal thuis. ‘Iedereen doet 
hier zijn eigen projecten en is daar zelf verantwoordelijk voor. 
Van de verkoop, het doorrekenen, orders aanmaken tot het 
bestellen van papier.’ In de praktijk betekent dat vaak 
eindeloos puzzelen en zoeken naar de mooiste oplossing. ‘Ik 
ben heel veel aan het testen met verschillende papiersoor-
ten, andere inkten.’ Tot ver over de grens heeft Freek zijn 
adresjes hiervoor en een wand in de drukkerij staat vol met 
mappen van samples en voorbeelden van eerdere speciale 
drukwerkopdrachten. 
Hier kan Freek echt zijn ei kwijt en de bijzondere pers die er 
draait maakt hem helemaal enthousiast. 
‘Met deze HR UV-pers maken wij dingen die niemand anders 
kan maken.’ Hij toont een brochure van een chique modemerk 
en wijst op het bijzondere effect in het donkere gedeelte 
van de foto. ‘Dat is mogelijk doordat deze pers interdeck-
drogers heeft tussen de units, wat droog-op-droog drukken 
mogelijk maak. Door een extra kleur, bijvoorbeeld zwart, 
te drukken krijg je door het dry trap-effect een supergoede 
doortekening en stofuitdrukking. Daarin onderscheidt deze 
pers zich echt van conventionele offset. Voor zo’n brochure 
gebruiken wij vanwege de gewenste look and feel meestal 
een betere papierkwaliteit, maar zelfs op goedkopere papier-
soorten of cyclus offset (voor een andersoortige uitstraling) 
is het drukresultaat heel goed. Het is een beetje te vergelijken 
met zeefdruk, dat ook op allerlei materialen een krachtig 
drukresultaat geeft.’

‘KOUDE DRUKKER’
Net als Jacqueline stelt ook Freek dat hun drukwerk iets duur-
der mag zijn door de extra service en kwaliteit die robstolk 
levert. ‘Onlangs ging een klant bij ons weg naar een ‘koude’ 
drukker. Hij kon daar zijn drukwerk voor een paar duizend 
euro minder laten maken. Die klant is inmiddels weer terug 
en vroeg of we hem alsjeblieft konden helpen. We hebben 
een testvel voor hem gemaakt en nu is hij weer helemaal blij.’

TEKST & FOTOGRAFIE: ARTHUR LUBBERS

 ..overleg met de vormgeving

VKGO- LID ROBSTOLK

SPECIALE AANDACHT
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Groter bereik huis-aan-huisblad
en

De dagbladen lopen het snelst terug van a
lle massamedia. 

Het totale bereik van de dagbladen komt zeer dicht in de 

buurt van de hah-bladen, die de laatste tijd opvallend 

stabiel zijn gebleven (van 46% naar 45%). Dit en andere 

bespiegelingen zijn te lezen in e
en blog op Adformatie. 

‘We constateerden eerder al dat hah-bladen vooral een 

imagoprobleem hebben, maar mochten de cijfers deze zelfde 

trend blijven volgen, dan kunnen we binnenkort constateren 

dat de hah-bladen een groter bereik hebben dan de 

dagbladen. Vooral als we alleen de regionale dagbladen nemen, 

dat is immers de eerlijke concurrent van de hah-bladen, dan 

zien we dat de hah-bladen bijna het dubbele bereik genereren.’ 

AR-cover voor The New Yorker
Een van de oudste tijdschriften van de wereld, The New Yorker, 
bracht zijn mei nummer uit met een Augumented Reality cover.
De speciale cover van het jaarlijkse innovatienummer werd ontworpen 
door kunstenaar Christoph Niemann. Het een-voudige zwart-gele 
design komt tot leven wanneer je een smartphone of tablet voor het 
blad houdt en een AR app zoals Layar of Uncovr gebruikt. Het typische 
New Yorkse beeld van een vrouw die in de subway stapt, ontvouwt 

zich tot een rollercoaster ride, zoals in onderstaande video 
te zien is.
Bijzonder is dat het magazine een eigen IOS App in het 
leven geroepen heeft onder de naam Uncovr. Deze 
app laat ook de advertenties zien die op de cover en 
achterkant van het magazine staan. 

Print pasfoto op tennisbal
Bezoekers van het Ricoh Open in Rosmalen kunnen hun pasfoto op een tennisbal laten printen. 
Het project Tretorn Portrait was in Zweden bij de Bastad Open al een enorme hit en komt nu dus 
ook naar Nederland. ‘Met Tretorn Portrait willen we het meest iconische symbool van de tennis-
sport, de tennisbal, in de schijnwerpers zetten. Tretorn Portait is een project waarbij we vier robots 
hebben gebouwd die van een pasfoto een portret op een tennisbal kunnen printen. Hiermee wordt 
de meest persoonlijke tennisbal gecreëerd,’ laat Fredrik Ekström Communicatie Manager bij 
Tretorn verheugd weten.

B2B-kopers volgen ook 
Facebook
De veronderstelling dat Facebook voor B2B-mar-
keting een ongeschikt kanaal is, kan in de prul-
lenbak. Een kwart (24 procent) van de zakelijke 
beslissers heeft een voorkeur voor Facebook als 
sociaal kanaal om informatie te zoeken voor een 
aankoop. Daarmee is het voor B2B-marketing 
een populairder sociaal netwerk dan Twitter en 
LinkedIn. Dit is de voornaamste uitkomst van het 
rapport Changing of Influence, een samen-
werking tussen het internationale PR-netwerk 
Hotwire (in de Benelux vertegenwoordigd door 
Yellow Communications) en het onderzoeks-
bureau Vanson Bourne, waarin senior managers 
gevraagd werd naar gebruikte informatie-
kanalen bij een aankoopbeslissing. De uitkomsten 
stroken niet met het algemene idee dat Twit-
ter en LinkedIn de meest effectieve kanalen 
voor B2B-marketing zijn.

Magazine met gepersonaliseerde cover
Het Zwitserse magazine Fit for Life, populair onder amateuratleten, biedt 
abonnees de mogelijkheid de cover te personaliseren met bijvoorbeeld een 
eigen sportfoto. Zij kunnen een eigen foto van een training of fotofinish-moment 
uploaden. Die cover wordt vervolgens geprint op een Xerox Versant 80-printer 
en samengevoegd met het gedrukte magazine. Door het extra werk – printen, 
binden en verzending -is de prijs van het magazine wel hoger dan normaal. 
Toch blijkt het een populair item om cadeau te geven.

Bewegende verpakking toont 
verse vis
Hoe laat je de consument in de winkel zien dat de bevro-
ren vis in de kartonnen verpakking toch echt vers is? Je 
laat de doos bewegen alsof de vis erin ligt te spartelen. 
Het Poolse voedselmerk Mila heeft dat gedaan. Zodra 
iemand het schap naderde begon de doos te trillen alsof 
de vis daarin nog leefde. Dit gebeurde via een via Wifi 
verbonden sensor, die werd geactiveerd zodra iemand 
dichtbij kwam. De prachtige witte dozen met afbeeldin-
gen van makreel of dorade moesten de consument ervan 
overtuigen dat het hier om heerlijke, verse vis ging. Over 
interactieve verpakking gesproken…

BlookUp: blogs in boekvorm
Het Franse bedrijf BlookUp – een samentrekking van ‘book’ en ‘blog’ – biedt 
consumenten aan hun online blogs in boekvorm uit te geven. Vooral bij vrou-
wen lijkt BlookUp in trek, die hun reisblogs in boekvorm willen laten maken. 
Ook als cadeautje doet het gepersonaliseerde BlookUp het goed. 
Om van de blogs een boek te maken kunnen consumenten hun teksten en 
foto’s uploaden op de site van BlookUp vanaf platforms als WordPress, Blogger, 
Tumblr, Facebook of Instagram. Een drukkerij in Bordeaux drukt de boeken 
vervolgens (digitaal) en krijgt daarvoor de helft van de prijs. Die bedraagt 9 
euro (24 pagina’s) + 6,90 portokosten.

Coca Cola-etiket waar muziek uit komt
Deze zomer kunnen Amerikanen online een flesje cola bestellen met een stukje uit hun favoriete liedjes. De audi-effect is verwerkt in het geprinte etiket. Er is op de website ShareaCoke.com keuze uit ruimt 70 liedjes. De marketingactie ‘Share a Coke and a Song’ van Coca Cola volgt op de gepersonaliseerde etiketten en de eerdere Kerst-etiketten die tot feestelijke strik konden worden gevouwen.
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TOOB ALERS:
’MIJN AUTO IS MIJN KANTOOR, 
IK DOE ONDERWEG ALLES WAT 
NIET MAG’

VKGO GEEFT 
GAS TIJDENS 
SELFCARE DAG

Een dag waar pret, contacten en toch stiekem nog wat leren 
centraal staat is de jaarlijkse Sefcare dag. Snelle BMW’s stonden 
als verleidelijk te wachten op de oefenbanen van het safety 
experience centre in Rosmalen. 

Met een opkomst liefst een kwart van de VKGO leden was 
het programma bij voorbaat een succes.
De middag zou in het kader staan van verkeersveiligheid. 
In de ochtend kreeg evenement sponsor Xtandit de gelegen-
heid hun ervaringen te delen van de drupa beursvloer. 
Accountmanager Joost van Hensbergen deed dat op en 
luchtige interactieve manier die de ochtend wel tot een heel 
boeiende maakte.

Voorzitter Toob Alers gaf het al aan: “Mijn auto is mijn kantoor, 
ik doe onderweg alles wat niet mag. Ik bel, ik sms, ik plaats 
een tweet, verstuur een messenger, snapchat, zet wat op feest-
boek, beantwoord mail...enz enz. Goed goed niet de hele 
tijd hoor. Maar ik leef van communicatie 24/7W, het is mijn 
ding. Met break assist, lane departure warning, collission 
warning, dode hoek waarschuwing is mijn Volvo dan misschien 
ook wel een auto die het beste bij mij past.”

Wie gedacht had dat je in Rosmalen wel even zou leren hoe 
je driftend door de bochten kunt gaan en leert efficiënter te 
werken tijdens het autorijden kwam bedrogen uit. Alles wat 
daar geoefend wordt is gericht op veiliger autorijden.  Con-
centratie en focus is het toverwoord. Afgeleid worden koste 
seconden reactietijd en is de oorzaak van tachtig procent 
van de ongevallen op de weg. En als we dan reageren dan 
regeren we vaak verkeerd. We blijven onze blik houden op 
het obstakel en niet op de uitwijk route. Als dat geen levens-
lessen voor ondernemers zijn? Dat er dan toch een selfcare 
deelnemer is die op dit veilige circuit schade weten te rijden, 
klinkt ongelofelijk, maar is waar.

De kracht van een selfcare dag zit hem in de contacten met 
collega’s en weer even los te zijn van de dagelijkse praktijk. 
Samen met iemand een een slag in de rondte gaan in een 
gloednieuwe BMW schept toch een band.

SCAN DE QR-CODE & KIJK DE 
VIDEO VAN DE SELFCARE DAG.
DE FOTO'S ZIJN TE ZIEN OP DE 
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den de organisatie Wereld van Papier nog niet kenden? ‘Dit 
zijn de innovaties waar wij als drukkers naar op zoek zijn.’ 
Toch timmert de Wereld van Papier al jaren aan de weg en 
heeft het in acht jaar tijd al meer dan zeven miljoen euro aan 
subsidie voor bedrijven verzorgd. Met de investeringen van 
circa twaalf miljoen euro door die bedrijven zelf zijn al vele 
mooie crossmediale grafische projecten tot stand gekomen. 
Voor wie geïnteresseerd is; FreshPaper wordt geleverd door 
het Amerikaanse bedrijf Fenugreen.

FRESHPAPER 
Arie Hooimeijer deed er namens het Kenniscentrum Papier 
en Karton in zijn presentatie nog een schepje bovenop door 
een tiental nieuwe, handige toepassingen van verpakkingen 
te tonen. Waaronder Fresh paper, velletjes bewerkt met 
organische kruiden die schimmels aan de groente en het fruit 
onttrekt. Door die velletjes FreshPaper onderin de verpak-
king onder de groente en het fruit te leggen, blijft dit 2 tot 4 
keer langer vers.  

NANOCELLULOSE
 Hooimeijer deed nog een opvallende voorspelling: ‘Nanocellu-
lose gaat het helemaal worden.’ Volgens Hooimeijer maken 
de microvezels nano cellulose veel sterker dan papier. Ook 
zou nanocellulose handige eigenschappen hebben zoals 
waterafstotend, olie-absorberend, anti-bacterieel en (elek-
trisch) geleidbaar, waardoor tal van nieuwe toepassingen 
mogelijk worden. Het spul is nu nog heel duur – 1000 euro 
per Kg – maar papierfabrikanten zijn serieus bezig met de 
ontwikkelen en het in de toekomst vermarkten hiervan, zo 
stelt Hooimeijer. ‘Over vijf jaar printen wij met nanocellulose, 
waarschijnlijk volgens de inkjetprinttechniek. Misschien heeft 
het dan al 20% van het papier vervangen.’

NICHES OOK VOOR KLEINERE DRUKKERIJEN
 Hooimeijer deed ook een oproep aan grafische ondernemers 
om zich bij innovatie niet te bescheiden op te stellen. ‘Ook 
kleinere drukkerijen, op kleinere schaal, kunnen profiteren 
van de niches in de verpakkingsmarkt’, zo hield Hooimeijer 

Dit voorjaar kwamen 25 grafische ondernemers bijeen voor de Prinspiratie-bijeenkomst van de VKGO in de Monsterkamer in 
Amsterdam. Om zich te laten inspireren met nieuwe, crossmediale grafische producties. ‘Grafisch ondernemers zijn veel inno-
vatiever dan ze zelf denken. Veel van hen zijn in de avonduren nog bezig met het bedenken van creatieve (drukwerk)oplossingen 
voor klanten.’ Voor het opdoen van inspiratie is De Monsterkamer als locatie de plek bij uitstek. ‘Papier moet je voelen, dat gaat 
niet online’, stelt gastvrouw Esther Krop. Krop adviseert vanuit de Monsterkamer (grafisch) ontwerpers over papier en heeft 
daarvoor een groot arsenaal aan bijzondere papiermonsters, voorbeelden van creatieve bindwijzen en bijzonder drukwerk van 
bekende drukkerijen en papierleveranciers. De Monsterkamer vervult daarmee een podiumfunctie voor de grafische industrie.

Hazenberg. In deze interactieve kaart is een code (onzicht-
baar) geïntegreerd in de opdruk. Door de code via een app te 
scannen, wordt de content vrijgegeven. Mooie toepassing 
voor bijvoorbeeld het tonen van een trailer voor een film, 
loyaliteitsprogramma of mediapublicaties.  Wereld van Papier, 
een initiatief van Papier en Karton, is een netwerk voor 
innovatieve mkb-bedrijven in de papier- en kartonketen. 
De stichting ondersteunt en brengt MKB-bedrijven in de 
keten samen zodat dergelijke nieuwe grafische producties tot 
stand kunnen komen. Bovengenoemd zijn de voorbeelden 
van fraaie, grafische producties die daaruit zijn ontstaan. Ver-
baasd vroeg Freek Kuin, een van de aanwezige grafische on-
dernemers, waarom hij en de meeste aanwezige VKGO-le-

Creatieve voorbeelden van drukwerk zijn ook 
te vinden in de Drukwerketalage.nl. Dit is een 
initiatief van de VKGO waarbij leden aan collega’s 
en potentiële klanten online kunnen tonen welke 
fraaie grafische producties zij (kunnen) verzorgen 
voor hun klanten.

 

zijn publiek voor. ‘Gra-
fisch ondernemers zijn 
veel innovatiever dan 
ze zelf denken. Veel van 
hen zijn in de avond-
uren nog bezig met het 
bedenken van creatieve 
(drukwerk)oplossingen 
voor klanten.’  

BLOOMON 
Iemand die dat in de prak-
tijk heeft bewezen is Freek 
Kuin van Drukkerij robstolk. 
Kuin ging in zijn presentatie 
tijdens de VKGO-bijeenkomst 
dit voorjaar in op het proces 
van het tot stand komen van 
de kartonnen verpakking van bloemen die hij voor de succes-
volle internet start up Bloomon (Bloomon.nl) heeft ontwikkeld. 
De verpakking moest betere bescherming bieden en snel te 
verwerken zijn in de productie. Wat volgde was een boeiend, 
leerzaam proces van zes weken waarbij de grafisch ontwerper 
half op de stoel van de industriële productontwerper zit, 
legt Kuin uit. ‘We hebben samen met de klant heel veel 
stappen in korte tijd gezet.’ Aan het eindresultaat – een 
kartonnen verpakking in drie soorten (klein, middel, groot) 
met waterafstotend papier, voorzien van stansing (zonder 
uitdrukken) en de preeg – ging een intensief proces vooraf, 
vertelt Kuin. ‘Wij hebben bij de productielijn van Bloomon in 
Aalsmeer test na test gedaan, met alle mogelijke looprichtin-
gen en diktes. Uiteindelijk hebben we iets gevonden waarmee 
de helft van de productietijd (het verpakken van bloemen) 
wordt bespaard en het product beter beschermd is.’ Het 
‘industriële’ proces eindigt wel degelijk met drukwerk, de 
kartonnen verpakkingen die Drukkerij robstolk nu in grote 
hoeveelheden levert aan Bloomon. Een fraai voorbeeld van 
een drukker die veel verder meedenkt met de klant. En een 
inspiratie voor veel collega’s.

 ‘DIT ZIJN DE INNOVATIES WAAR WIJ ALS DRUKKERS 
NAAR OP ZOEK ZIJN.’

DRUKWERKETALAGE.NL

Arie Hooimeijer: 
 ‘Binnen vijf jaar printen wij met nanocellulose.’ 

SUCCESVOLLE SAMENWERKING 
Op dat podium maakte spreekster Tanja Storm van de 
organisatie Wereld van Papier indruk met prachtige voor-
beelden van crossmediale toepassingen. Bijvoorbeeld een 
composteerbare bloembollenzak gemaakt van biologisch 
afbreekbare materialen. En een bio based 3D-geprinte haakje 
(ophangststeem) waarbij onder meer Drukkerij Van Mierlo 
en Natural Flower Cards betrokken is. Of een interactieve 
verpakking die oplicht bij aanraking, gebaseerd op geprinte 
electronics, augmented reality en NFC. Een product dat is 
voortgekomen uit de samenwerking tussen Metafas en 
De Budelse. Of de PaperCode card, tot stand gekomen via 
samenwerking tussen Bergman Mediagroup en Drukkerij 

 INNOVATIEVE GRAFISCHE PRODUCTIES

PRINSPIRATIE
VKGO-SESSIE

TEKST & FOTOGRAFIE: ARTHUR LUBBERS
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E Juliëtte van Stempvoort, Hannah Kloosterman en Susanne Broer - drie studenten Grafische Vormgeving aan de GLU. Zij 

mochten de tijdens de koersweek het e-magazine Alpe d’HuZes Vandaag maken. Het succes is zo groot dat de drie studenten 
nu werken aan een eerste gedrukte versie. ‘Mensen vinden een gedrukt tijdschrift nog leuker. Dat is iets wat je vasthoudt, dat 
blijft.’ Zij waren er bij begin juni op de berg. ‘Je kunt je er van tevoren geen voorstelling van maken. Die sfeer, al die mensen 
die samen één doel hebben. En die elkaar aanmoedigen en naar boven schreeuwen. Die saamhorigheid is heel bijzonder’, zegt 
Hannah. ‘En iedereen heeft zijn eigen verhaal, ik zag heel heftige emoties, maar ook heel veel blije mensen.’

deadlines was volgens Juliëtte de belangrijkste les voor hen. 
‘En als het gebeurde dat we een deadline niet haalden, 
vergaten wij dat in het begin door te geven aan de eindre-
dactie. Dus naast plannen is goed communiceren ook heel 
belangrijk.’
Hannah: ‘Op school kun je altijd nog wel wat aanpassen, 
maar hier werk je met echte deadlines.’

OVERLADEN MET REACTIES 
De bedoeling van het e-magazine Alpe d’HuZes Vandaag is 
iedereen thuis en in Frankrijk die week alles te laten meemaken 
wat er daar gebeurt, via nieuwsberichten, interviews en achter-
grondverhalen, bijvoorbeeld over de onderzoeken die met 
het binnengehaalde geld kunnen worden gedaan.  En dat is 
volgens Juliëtte, Hannah en Susanne wel overgekomen. ‘Wij 
zijn echt overladen met reacties. Ook van de mensen thuis 
en daar in Frankrijk kregen we vaak de volgende ochtend 
al leuke reacties. Dat voelt echt als een beloning voor het 
harde werken. Het is heel dankbaar werk’, zegt Juliëtte.  
VKGO-voorzitter Toob Alers, die ook bij Alpe d’HuZes aan-
wezig was met zijn Team Alphen, is ook lid van de examen-
commissie, begeleid jaren stagiaires van het GLU en was bij 
de pitch die de drie studenten vooraf hebben moeten doen. 
‘Toob bezocht ons dagelijks om even te kijken hoe het ging’, 
vertelt Susanne.

INTERACTIEF MAKEN
Het is het tweede jaar op rij dat dit e-magazine elke dag tijdens 
de koersweek verschijnt. Dit komt voort uit een samenwer-
king tussen Grafisch Lyceum Utrecht (GLU), Xerox-distributeur 
en Buro Toob. Zo wordt bij het online magazine gewerkt 
met het door Xerox geleverde FreeFlow Digital Publisher, 
een workflow-oplossing waarbij vanuit één gecentraliseerde 
opmaak gemakkelijk een pdf geschikt is te maken voor 
offset-, digitaal drukken en mobile devices, zoals tablet, 
smartphone en social media. Door de pdf vanuit InDesign te 
uploaden naar FreeFlow Digital Publisher werd de digitale 
dagkrant Alpe d’HuZes interactief gemaakt en verspreid via 
social media. 

GEDRUKTE UITGAVE
Terug na een mooie, hectische week Alpe d’HuZes is het nog 
niet voorbij. Op verzoek van Toob werken de drie studenten 
nu aan een gedrukte versie van het magazine. Zij mogen 
nu een 32-pagina magazine maken die wordt uitgedeeld 
tijdens de cheque-uitreiking van Alpe d’HuZes in oktober. Dit 
wordt het eerste gedrukte Alpe d’HuZes magazine. Bert Storm, 
freelance drukker, Drukkerij Zalsman en Antalis sponsoren 
de realisatie van de volledige oplage van de 3.500 magazines 
een geweldig samenwerking! ‘Het is de bedoeling om met 
dit gedrukte tijdschrift een terugblik te geven, te vertellen 
hoe het geld besteed wordt en zo goed  mogelijk het gevoel 
van die week terug te laten komen’, legt Susanne uit. ‘En 
mensen vinden een gedrukt tijdschrift nu eenmaal toch 
leuker. Het is iets wat je vasthoudt, dat blijft.’
Een gedrukt magazine is echt anders dan digitaal, zo merken 
zij. ‘Wij moeten nu de online versie zien te vertalen naar een 
printuitgave. Online werk je meer met kleinere tekst- en 
beeldvlakken en kan deze verrijken met video’s bijvoorbeeld. 
Maar in print kan je weer veel meer creativiteit kwijt en 
werken met groter beeld. Als ontwerper - wat ik graag wil 
worden – vind ik een gedrukt tijdschrift daarom mooier’, 
stelt Hannah.

De onlines magazines Alpe d’HuZes Vandaag bekijken, kijk 
op www.opgevenisgeenoptie.nl/kijk&luister/magazine

verspreid. En daarvoor moest veel gebeuren. ‘We hebben 
de eerste twee dagen van tien uur ’s ochtends tot 12.00 
uur ’s avonds aan het magazine gewerkt’, vertelt Hannah. 
Susanne: ‘Soms vergaten ze dat wij nog maar studenten zijn, 
we moesten aan zoveel dingen denken. Maar ik heb hier zó 
veel van geleerd.’ 
Hannah: ‘Dit is hoe het in het echt ook werkt. Je werkt samen 
in een team, je helpt elkaar en maakt echt iets. Dit is heel 
professioneel en voor ons veel leerzamer dan school. Het is 
ook mooi om te zien dat wat je doet ook impact heeft. We 
hadden op een gegeven moment 100.000 views!’
Het maken van een planning en het werken met echte 

MEDIAVORMGEVER CROSSMEDIA
Omdat ook vormgevers steeds meer te maken krijgen met gedrukte én online 
media-uitingen (zoals magazines) start  het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) 
vanaf het schooljaar 2016 – 2017 met een nieuwe opleiding: Mediavormgever 
Crossmedia. Deze 3-jarige opleiding is bedoeld om de studenten breed te scho-
len zodat zij creatief kunnen vormgeven voor websites, magazines en andere 
online of gedrukte uitingen.

HANNAH KLOOSTERMAN:
 ‘IN PRINT KAN JE TOCH MEER CREATIVITEIT KWIJT.’

'HET IS HEEL DANKBAAR WERK. EN DIT IS VEEL 
LEERZAMER DAN SCHOOL!'

ALPE 
D’HUZES 

(v.l.n.r) Hannah Kloosterman, Juliëtte van Stempvoort en Susanne 

Broer – de drie studenten Grafische Vormgeving aan de GLU die het 

online én gedrukte magazine over Alpe d’HuZes mochten verzorgen.

HEEL HARD WERKEN
‘De sfeer was geweldig en iedereen was heel aardig. Maar 
voor ons was het ook gewoon heel hard werken. Elke dag 
om 7 uur opstaan en aan de slag’, vertelt Juliëtte. Want 
samen met een eindredacteur en een fotograaf moesten 
de drie studenten vanuit een kantoortje boven op de berg 
ervoor zorgen dat aan het eind van elke dag het digitale 
magazine Alpe d’HuZes Vandaag verscheen. Een online 
magazine met dagelijkse updates en nieuwtjes, interviews, 
achtergrondverhalen, foto’s en verrijkt met YouTube-filmpjes. 
Aan het eind van elke dag is Alpe d’HuZes Vandaag via 
Facebook, Twitter en de site opgevenisgeenoptie.nl 

STUDENTEN GLU MAKEN MAGAZINE 
ALPE D’HUZES - ONLINE ÉN PRINT

TEKST: ARTHUR LUBBERS
FOTOGRAFIE: FRANK VAN ENGELEN
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WAT BIEDT DRUPA VOOR 
DE KLEINERE GRAFISCHE 

ONDERNEMER?

Nanografie

Papieren kleding

Op drupa lijkt alles op het eerste gezicht te draaien om meer en groter. Meer productiesnelheid, meer automatisering 
en efficiënter produceren. Heeft een kleine of middelgrote grafische ondernemer daar iets te zoeken? Of kan hij beter 
thuisblijven en zijn klanten verzorgen?

Het belangrijkste is dat je elkaar wat gunt en dat er respect 
en vertrouwen ontstaat. Ik zie daar echt een verandering. 
Of wij aan matchmaking gaan doen? Ik weet het niet maar 
wijs het idee niet af.” Ook Xeikon marketingmanager Danny 
Mertens ziet zo’n trend. “Wij zien specialisaties ontstaan op 
het gebied van industrieel printen en als dat doorzet dan is 
het goed dat andere bedrijven weten waar ze die specialitei-
ten kunnen bestellen.

INSPIRATIE
Voor MultiCopy directeur Annette Dales is inspiratie haar 
belangrijkste reden om drupa te bezoeken. “Natuurlijk gaan 
we dit soort persen niet kopen”, stelt zij in de Heidelberg 
stand bij de presentatie van de Primefire inkjet pers. “Wij lopen 
hier rond om te kijken wat er mogelijk is in de grafische indus-
trie en wat de stand van zaken is. En als we snappen wat de 
productiviteit is of wat voor producten er gemaakt kunnen 
worden met de apparatuur die hier staat, dan kunnen wij 
nadenken of we die producten ook niet kunnen leveren. Je 
doet heel veel inspiratie op tijdens een weekendje drupa.”

AUTOMATISERING
De grafische wereld is een wereld waar nog maar twee procent 
digitaal geproduceerd wordt en nog steeds 98 procent van het 
papier in offset bedrukt wordt. Zwaar draaiende machines 
zijn dan ook nog de grote blikvangers. Deze verhouding 

geldt echter niet voor de kleine grafische bedrijven die prin-
ten. Voor zeker de helft is slimme automatiseringssoftware 
misschien de beste investering. Het aanbod daarvoor is groot 
op drupa. Vice president van Enfocus Fabian Prudhomme 
noemt zelfs het grafische bedrijf onder de tien werkne-
mers zijn belangrijkste klantengroep. Het bedrijf biedt de 
automatiseringssoftware Switch aan en juist dat is geschikt 
voor hele kleine bedrijven.

DESIGN
Adrian Fernandez van X-Rite/Pantone geeft aan dat vorm-
gevers en kleine bedrijven juist aantrekkelijk zijn voor Pan-
tone. Er zijn tal van freelance vormgevers die heel actief de 
nieuwe kleuren van Pantone toepassen. Bovendien vormen 
zij een doelgroep die vaak weer gaan samenwerken of zijn 
investeringen in kleinere bedrijven weer interessant omdat 
zij worden overgenomen door grotere bedrijven. Design lijkt 
een steeds belangrijke rol te spelen. Diegene die het ontwerp 
maakt en de content produceert is ook vaker degene die het 
drukwerk aan de klant levert. Volgens een bezoeker die 
gespecialiseerd is in het beplakken van voertuigen is het een 
logische stap. Als je het design maakt voor de klant dan zal 
hij al snel al het drukwerk en reclame werk aan je overlaten 
als het hem niet meer kost.
Dat laatste is met het aanbod van grote drukkerijen die willen 
samenwerken niet zo ingewikkeld meer.

ALLES IS TE PRINTEN
Van dat soort innovaties zijn er heel veel te zien op drupa. 
Eigenlijk kun je concluderen dat alles te beprinten is. Of het 
nu stoelen, deuren, vloerbedekking, elektronica of flessen 
zijn; overal zijn stands te vinden die laten zien dat printen 
met inkjet de toekomst heeft. Mimaki heeft op zijn stand 
kleine machientjes waarmee telefoonhoezen gepersonali-
seerd kunnen  worden. Maar zij hebben ook een vrij kleine 
printer die direct op flessen witte wijn print. Mike Horsten 
van Mimaki: “Dit krijgt echt veel aandacht, juist van kleine 
bedrijven die zich richten op de reclame-industrie. Wij hebben 
voor de beurs gelukkig een pallet wijn ingekocht om voldoende 
voorraad te hebben om flessen te beprinten.” Lachend laat hij 
zien dat de originele stickers in een bak met water achter de 
stand afgeweekt worden.

SAMENWERKING
Samenwerken, we hebben het er al heel lang over binnen onze 
industrie maar juist nu bespeuren verschillende bedrijven een 
trend in die richting. Volgens Frank Huigen van Canon is de 
tijd er rijp voor. “Ik krijg gewoon die vraag van bedrijven. 
Wat doen die machines en wie heeft ze. Een slimme grafische 
ondernemer kijkt hoe hij kan profiteren van de investeringen 
in productiecapaciteit die andere bedrijven doen. Daar wordt 
iedereen beter van. 

Drupa is met 260.000 bezoekers elf dagen lang een fenomeen 
dat zijn weerga niet kent. Iedereen die maar iets te bete-
kenen heeft in de grafische industrie is aanwezig en zoals 
altijd wordt er voor een kapitaal aan orders afgesloten. Het 
Blokboek team was alle elf dagen aanwezig als bezoeker én 
exposant. En deed onderzoek naar de betekenis van drupa 
voor de kleinere ondernemer. “Wat moeten we op een beurs 
als drupa waar toch alleen maar apparaten staan die we niet 
kunnen betalen?” is de vraag die een vkgo lid terecht stelde. 
Bij bezoek aan de stands van de grote leveranciers wordt dat 
beeld alleen maar sterker. Alles is gericht op productievergro-
ting en meer en sneller produceren. Maar er zijn ook zeker 
interessante kansen voor de kleinere ondernemer te vinden.

INNOVATIEKRACHT
Volgens Xerox manager Hubert Soviche is de groep van 
150.000 kleine en middelgrote drukkerijen in Europa te vaak 
onderbelicht. “We zien een trend dat zij zich aansluiten bij 
grotere bedrijven of bij grote drukkerijen gaan inkopen. 
Maar dat doet er niet aan af dat er heel veel innovatiekracht 
zit bij deze bedrijven.” Hij wijst er in dat verband op dat 
Xerox nu voor het eerst op drupa een machine laat zien die 
direct op een groot aantal objecten print. In de demon-
stratie print de verticale printer op een metalen drinkfles.
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KANSEN
Alles is te beprinten, dat is het gevoel dat de bezoeker die 
goed om zich heen kijkt bekruipt bij het drupa bezoek. Zo 
laat Heidelberg zien dat een EK voetbal te beprinten is en 
Ricoh dat een gepersonaliseerde golfbal geen utopie is. 
Direct op T-shirts of andere vormen van textiel printen, het 
is geen probleem meer. Als dat allemaal kan zal het voor de 
grafische ondernemer, die op zoek is naar nieuwe kansen, 
alleen nog de overweging zijn om zelf te investeren of aan 
de fabrikant vragen of er een bedrijf in Nederland is die al 
geïnvesteerd heeft. Dit is een tijd van samenwerking en veel 
bedrijven komen er sterker uit.

ALLES KAN
Een belangrijke andere trend is de alleskunner. Op de stands 
van veel printerleveranciers zijn machines te zien die werke-
lijk een fantastische kwaliteit fullcolor drukwerk produceren. 
Met extra kleuren, op heel veel verschillende media, met 
metaal look en fluoriserende kleuren in heel veel formaten 
en nog redelijk snel ook. Wat vroeger in de kantooromgeving 
de multifunctional genoemd werd is nu beschikbaar voor de 
professionele grafische industrie. Lachend toont Europees 
manager van Ricoh, Erwin Busselot, wat hij één van de be-
langrijkste producten op de Ricoh stand vindt. Een koffertje 
vol met printsamples die uit een machine komen. Van doos-
jes tot textiel en diverse media. Het koffertje van Busselot zou 
eigenlijk iedereen in onze industrie bij zich moeten dragen.

Va-


