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Open Huizen in Londen, Turijn en Zaandam
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>>   Anwar Idu van Rotaform Systeemtechniek (rechts) kent de Duplo systemen 
als z’n broekzak. Hij wijst hier Ron Bode van HollandRidderkerk aan waar 
hij op moet letten.

Eind vorig jaar was er, voor wie wilde en er tijd voor vrij kon maken, een Open Huizen route. Op verschillende plekken in Europa zetten 
leveranciers hun poorten wagenwijd open voor klanten. Om er zeker van te zijn dat er voldoende belangstelling voor was, vloog Rotaform 
Systeemtechniek met relaties naar Engeland voor Duplo London Calling en naar Italië voor Tecnau Prime Time. Dichter bij huis in 
Zaandam organiseerde Scan Laser een Open Huis POD 2.0 getiteld.

>>   Arwin van Oostveen van Rotaform Systeemtechniek 
(rechts) vraagt aan Rik Thijssen van Digiforce hoeveel jaar 
Duplo bestaat. Arwin weet natuurlijk dat dit precies dertig 
jaar is en reden voor dit feestje.

>> Peter van Beek van Rotaform Systeemtechniek (links) heeft Martin 
Verklaren van OCC Mediagroup net een aantrekkelijk voorstel voor een 
nieuwe Duplo oplossing gedaan. Martin denkt er serieus over na, zo te zien.

>>   Gerson de Vries van Rotaform Systeemtechniek (links) en Stefan Bartels 
van DWD overleggen waar ze na afloop wat gaan drinken. “Er zijn hier op 
iedere hoek van de straat wel pubs te vinden”, weet Gerson.

>>  London Calling werd door Duplo, de Japanse fabrikant 
voor printfinishing oplossingen, voor de zesde keer 
georganiseerd. Iedere keer wordt er in de hoofdstad 
van Engeland voor een andere locatie gekozen. Dit keer 
vond het evenement plaats in het indrukwekkende 
zakenkwartier, het financiële hart van de wereld.

<<   Frank Tol van Scan Laser (links) en Joop Agterberg van Impress 
vermaken zich wel op London Calling. De twee heren komen 
elkaar wel vaker tegen op buitenlandse trips georganiseerd door 
leveranciers en zijn wel aan elkaar gewaagd.
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Meer beelden van Open Huizen staan onder de tab ‘VIP-Events’ online  
gepubliceerd op www.vipdoc.nl
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>>   “Kijk eens wat een mooie rechte rug”, 
roept Erna Karsten van Scan Laser 
(rechts) enthousiast. (vlnr) Liliane 
Schoonbrood en René Bouman van 
La Douze en Rikky Schrever van Het 
RedactiePakhuis kijken aandachtig 
en zien wat Erna bedoelt.

>>  “Laten we eerst maar even de 
groepsfoto nemen, werd er gezegd.” 
Dan konden de gasten zich daarna 
met volle overgave op de noviteiten 
van de Tecnau Prime Time show 
storten. Dat deden ze maar al te 
graag, want daar waren ze tenslotte 
voor naar Italië afgereisd.

>>  Romy Uijen van Leiden 
University Press (links) en Kitty 
Jonk van Scan Laser praten na 
over de rondleiding. Romy: “Ik 
heb gezien wat jullie allemaal in 
huis hebben, dat is meer dan ik 
dacht, Kitty.”

<<   De gebroeders Hugo (rechts) en 
Herman Verlind van Zalsman kijken 
vol aandacht naar de oprolunit die 
zij voor achter de nieuwe Ricoh 
inkjetprinter besteld hebben.  
Sander Sondaal van Ricoh (links) 
stelt hen gerust: “Na Prime Time 
komt dit systeem naar Kampen,  
nog even geduld.”

>>   Werner Bartelds van Uitgeverij 
Oorsprong, uitgever van Grote 
Letterboeken, bestudeert hier samen 
met Sander Jansen van Scan Laser 
(links) de kleine lettertjes.

>>   John Delfos van Sdu uitgevers 
verklapt aan collega Gillette 
van Houten welk boek hij na 
afloop mee naar huis neemt. 
Gillette kan om de keuze van 
John wel lachen.


