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Sandd laat co-makers zweten
Voor de ‘grafische dag’ had Sandd dit keer een wel 

heel bijzondere locatie uitgezocht: Prison Island in de 

Fabrique in Utrecht en dat uitgerekend op de warmste 

dag van het jaar. Dat werd zweten, want alle gasten 

werden met de Sandd accountmanagers, na de prestatie 

van de nieuwe Sandd-plannen over co-makership, achter 

slot en grendel geplaatst. De gevangeniscellen waren 

niet airconditioned, dus het was zaak om het hoofd zelf 

koel te houden. De groepen werden behoorlijk op de 

proef gesteld en moesten laten zien dat zij ‘co-makership 

proof’ zijn. Want alleen met mensen die het snappen en 

konden ontsnappen wil Sandd postzaken doen. Uiteinde-

lijk wist iedereen ‘heet en bezweet’ uit de donkere cellen 

van Prison Island te komen. Dat niemand meer okselfris 

was, deerde niet, want er was ruimschoots voorzien in 

verkoelende verfrissingen en heerlijke hapjes. 

(V.l.n.r.) Sjoerd 

de Vrind van 

Mailsucces, Dirk 

van Oostveen 

van Rotaform, 

Marcel 

Winkelman van 

Sandd en (voor) 

Jan Posma van 

PTI wisten te 

ontsnappen uit 

Prison Island.  

Of hebben zij 

de cipiers 

omgekocht?

Peter Jan van der 

Giessen van 

Impress meldt zich 

voor zijn detentie 

bij de Sandd-

cipiers Mariska 

Struik en Rowie 

Oude Nijeweme. 

Zo te zien ziet hij 

een verblijf achter 

de tralies (met de 

dames ervoor) wel 

zitten.

Het Sandd-team voor de grafische markt is er helemaal klaar voor. (V.l.n.r.) 

Nanda Dietvorst, Nico Gunzeln, Mariël van Eerde en Erwin Balk hebben er 

zin in om samen met alle ‘ontsnapten’ de mailmarkt te veroveren.

Jeannine Molier van Rotaform kan wel lachen om 

de gebroeders Gert (midden) en Jeroen Rothert 

van Intermail, die beweren dat zij zich altijd 

voorbeeldig hebben gedragen.

Nel Prikkel en Jannie van der Vaart van Vogelaar Verzenders 

voelen zich bevrijd en gaan na deze hechtenis nog stappen in 

Utrecht. Nel: ‘Jannie ik weet nog wel een paar kroegen, daar kwam ik 

vroeger al.’
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