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1 april 1984 opende Drukkerij Lammerdink zijn 
deuren aan de Burgemeester Leenstraat. Erwin 
en Harry Lammerdink zijn de tweede generatie 
ondernemers binnen Drukkerij Lammerdink. Het 
bedrijf is ruim 30 jaar een begrip in Lochem en 
omgeving.

In januari 2016 hebben Erwin en Harry de stap 
gemaakt om samen te gaan werken met de 
Multicopy. Door de samenwerking is de naam 
veranderd naar Multicopy The Communication 
Company Lochem. Een hele mond vol wanneer 
je de telefoon aan moet nemen; daarom wordt er 
opgenomen met Multicopy Lochem.

Vandaag de dag willen opdrachtgevers meer dan 
drukken en printen. Denk hierbij aan design en 
advies, signing, direct marketing, (e)-mailing, 
promotieartikelen en relatiegeschenken. 

Doordat de manieren van communicatie met de 
dag ontwikkelen, heb je kennis, diensten en 
support nodig. 

Die support krijgen zij van Multicopy, een bedrijf 
met +/- 70 vestigingen, zo’n 50.000 zakelijke klan-
ten en ruim 350 medewerkers in Nederland. Zij 
maken weer een deel uit van Franchise Services 
BV. met formules van communicatiebedrijven in 
o.a. de Verenigde Staten, China en +/- 30 andere 
landen. Kennis en ervaring wordt internationaal 
gedeeld op gebied van technologie en innovatie.

De vraag van de klanten verschilt enorm: de ene 
klant wil graag 250 visitekaartjes, de ander wil 
haar scriptie laten drukken, waarbij een andere 
klant grootformaat posters wil hebben.

MULTICOPY THE COMMUNICATION COMPANY LOCHEM
Voorheen Drukkerij Lammerdink



Bij aankomst begin ik met kalibreren van de Canon imagePRESS C6010. 
Het is belangrijk om dit dagelijks te doen: wanneer de instellingen van de 
printer niet goed staan, zal hij andere tinten of zelfs kleuren printen dan die 
in het ontwerp gebruikt zijn. Bij grote oplages, zoals magazines of visite-
kaartjes, en bij grote afbeeldingen is kleurverschil gauw zichtbaar en dat is 
natuurlijk niet de bedoeling.

Het kalibreren van de printer doe ik met behulp van drie instructiebladen 
waar het proces stap voor stap staat uitgelegd. Nadat ik de stappen op het 
eerste instructieblad heb gevolgd, krijg ik een calibratiepagina bestaande 
uit 4 balken en 19 vlakken, met de volle CYMK kleuren. Deze pagina scan ik 
met de X Rite i1 Pro. Wanneer dit voltooid is, print de machine vijf testprints 
met de CMYK kleuren. Deze pagina’s kunnen en hoeven niet gescand te 
worden. Vervolgens komt de laatste calibratiepagina eruit die gescand 
moet worden: 34 vlakken waar een verloop in zit. Wanneer dit voltooid is, 
kan ik op toepassen en sluiten klikken waardoor de printer klaar is met  
kalibreren en de printer gebruikt kan worden.

CANON imagePRESS C6010



Wanneer de printer gekalibreerd is, ga ik aan de slag in 
het DTP kantoor. De woensdagen en vrijdagen breng ik 
door met Erwin, en de donderdagen met Inge. ‘s Och-
tends liggen er op mijn werkplek opdrachten die ik kan 
gaan uitvoeren. Op de orderzak of tijdelijke opdracht-
brief staat de omschrijving van de opdracht; wat de 
klant wil, om hoeveel stuks het gaat en van welk 
materiaal de klant het wil.

Alle klanten staan alfabetisch gesorteerd in een 
verzamelmap, genaamd ‘Archief Lammerdink’, die op 
een NAS (Network Attached Storage) staat. Dit is een 
opslagruimte die verbonden is met je netwerk, een soort 
clouddienst waar alle bestanden op staan. Wanneer er 
aangeleverde bestanden zijn via de mail worden deze 
opgeslagen in de desbetreffende map van de klant.
Mocht het gaan om een nieuwe klant, dan wordt er een 
nieuwe map aangemaakt. De bestanden worden met 
een goede bestandsnaam opgeslagen zodat de 
bestanden makkelijker terug te vinden zijn.

Heb ik een opdracht klaar, dan laat ik die controleren 
door Erwin, Inge of Harry. Het komt namelijk wel eens 
voor dat een klant een verkeerd bestand of een hand-
geschreven tekst aanlevert. Het standaardrijtje wordt 
nagelopen; klopt het formaat, de tekst, eventuele afbeel-
dingen en de lettergrootte? Wanneer de opdracht is 
goedgekeurd, maak ik een drukproef voor de ordermap. 
Vervolgens stuur ik de klant de drukproef via de mail of 
meld ik dat de drukproef klaar ligt. Vervolgens gaat de 
ordermap op de stapel ‘’Drukproef voor particulieren’’ of 
‘’Drukproef voor bedrijven’’

De klant heeft het goedgekeurd! En nu? Ik maak het 
bestand drukklaar, dat wil zeggen; de snijtekens en 
afl oop toevoegen en het bestand exporteren naar een 
PDF bestand. De opdracht gaat vervolgens in de bak 
waar hij hoort: ‘‘CTP’’, ‘‘klaar voor drukken’’, ‘‘klaar om te 
printen’’ of ‘‘Dienst voor Derden’’.

HET DTP KANTOOR



DE KANTINE

Rond 10:00 hoor je Harry ‘‘Koffi e!’’ door het pand roepen. De kopjes koffi e en 
warme chocolademelk staan klaar. Tijdens de pauze wordt vanalles besproken; 
het nieuws van de dag, huidige opdrachten en er wordt af en toe een grapje 
gemaakt. Tijdens de middagpauze van 12:30 tot 13:15 is de winkel gesloten.



De werkplek van Harry en Erwin: hier komen de orders 
binnen, orderzakken worden gemaakt en klanten  
worden gebeld. Tevens is Erwin ook boven in het andere 
kantoor te vinden; hier doet hij de administratie.

Wanneer er een opdracht is die uitbesteed wordt, ligt 
deze in het brievenvak op het kantoor. Wanneer er een 
update over een order via de e-mail binnenkomt in het 
DTP kantoor, is het noodzakelijk deze te printen. Deze 
wordt in de opdrachtenmap gedaan zodat Harry en  
Erwin weten hoe het er voor staat met de bestelling.

HET KANTOOR
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De GTO offset-vellenpers van Heidelberg wordt gebruikt 
om o.a.  visitekaartjes, briefpapier en enveloppen te  
bedrukken. Hiervoor zijn drukplaten nodig. Deze worden 
in de CTP ruimte gemaakt van afbreekbaar kunststof. Het 
Pantone Matching System (PMS) is een kleurensysteem 
waarin kleuren een specifiek nummer hebben. Omdat 
deze nummering overal ter wereld hetzelfde is, weet je 
precies welke kleur je nodig hebt. 

De drukplaat wordt eerst vochtig gemaakt met water; de 
vettige drukplaat stoot het water af waardoor het vet blijft. 
Vervolgens draait de cylinder onder een inktrol door, en 
het vette gedeelte neemt de inkt op. Daarna gaat het door 
een cylinder die bekleed is met een rubberdoek. Het beeld 
wordt daarop van de geÏnkteplaat overgenomen waarna 
het op het papier wordt gedrukt met de cylinder.

OFFSET PERS



Een andere machine van Heidelberg is de Degel. Deze staat 
naast de offset-pers en is een boekdruk machine. Hiermee kun 
je papier stansen, nummeren, perforeren en rillen.

Wanneer je een stapel papier hebt wat geordend moet  
worden tot bijvoorbeeld een boekje, gebruik je de vergaar- 
machine. Deze machine vouwt het papier, in de hoogste in-
stelling tot wel 40 á 50.000 vellen papier in één uur tijd.

Om al het geprinte papier met de hand op maat te snijden is 
natuurlijk onbegonnen werk. Daarom staat er in de drukkerij 
een Polar Mohr. Op deze machine kun je de afstand tot het 
snijmes op de desgewenste maat instellen zodat je het papier 
op de milimeter precies kunt laten afsnijden. De zadel is het 
gedeelte van de machine die het papier met 2500 KG op zijn 
plek houdt, daardoor kan de snijmes het papier kaarsrecht 
afsnijden.

BOEKDRUK

VERGAARMACHINE

SNIJMACHINE



Een van mijn eerste opdrachten was een roll-up banner 
ontwerpen voor slagerij Sieverink die zij nodig hadden 
tijdens het Wijnfestival in Lochem. Het logo moest goed 
zichtbaar zijn en het was belangrijk dat de adresgegevens 
op een goede hoogte stond, zodat wanneer de banner 
achter een tafel stond het alsnog leesbaar was.

SLAGERIJ SIEVERINK



Voor Nijland Ruitersport heb ik een sticker, visitekaartje, flyer en factuurpapier mogen ontwerpen voor de beurs in Duitsland.

NIJLAND RUITERSPORT



VISITEKAARTJES

Verschillende bedrijven heb ik mogen voorzien van een nieuwe of geüpdate visitekaartjes.



Kapsalon Figaro in Lochem wou gepersonaliseerde wijn- 
etiketten voor op de rode wijn, met een toepasselijke  
naam: ‘‘FigaRood’’

KAPSALON FIGARO

HARRY LAMMERDINK

Mede-eigenaar Harry wou gepersonaliserde  
wijnetiketten hebben voor de favoriete wijn van zijn 

vrouw, zodat hij wijnflessen met een persoonlijk tintje  
kon geven tijdens de feestdagen.



Sportclub Lochem was op zoek naar een opvulling van 
het raam waar de kleding wordt opgeslagen. Zij leverde 
een voorbeeld aan wat zij graag wouden hebben met de 
kleuren van Sportclub Lochem. Vervolgens is het ontwerp 
geprint op one-way-vision vinyl, dit vinyl is geperforeerd en 
zorgt ervoor dat je wél naar buiten kunt kijken, maar niet 
naar binnen.

Voor Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren 
heb ik een muismat mogen ontwerpen. Het definitieve 
ontwerp heeft een blauwe achtergrond gekregen.

SPORTCLUB LOCHEM

SCBOLL



Zorgboerderij De Berkelhof was op zoek naar gekleurde 
mokken met hun logo erop. Gezien zij een logo met kleur-
vlakken hebben, en de mokken in 1 kleur werden bedrukt, 
was het zoeken naar een leesbare oplossing.

RoutAbel, voorheen AbelLife, had nieuwe producten  
nodig: kleding, drinkflessen, tassen en telefoonhouders.

DE BERKELHOF

ROUTABEL



Fysiotherapie de Brug in Lochem had na een verbouwing 
een kale muur over. Samen met mijn collega Robert  
hebben wij deze muur een refreshment gegeven door het 
te beplakken met fotobehang.

Milieupark Lochem had een stoepbord die zij graag  
dubbelzijdig beplakt wouden hebben voor de feestdagen.

FYSIOTHERAPIE DE BRUG

MILIEUPARK LOCHEM



Mijn weken bij Multicopy Lochem heb ik als zeer leerzaam, 
gezellig en goed ervaren. Sinds het begin voelde ik mij erg 
welkom binnen het team, er werd bijvoorbeeld gevraagd 
hoe mijn examens gingen en of ik nog wat leuks had  
gedaan.  
 
Voor mij was het een pluspunt dat het bedrijf een relatief 
klein team heeft, zodat ik niet snel overprikkeld kon raken 
door de drukte. Wanneer ik iets niet snapte kon ik ook snel 
bij mijn collega’s terecht die vervolgens de tijd namen om 
het mij op een manier uit te legen zodat ik het snapte. 

Ik kon mijn creatieve ideeën kwijt en wanneer er een 
puntje van kritiek was, werd dat op een onderbouwende 
manier overgebracht. Zij hebben mij veel geleerd door 
hun ervaring als grafisch vormgever. Tijdens de stage heb 
ik mijn technische kennis mogen verbreden. Harry legde 
mij met veel enthousiame uit hoe de verschillende machi-
nes werken. 
 
In het begin had ik wat moeite met de termen ‘‘afloop’’ en 
‘‘marges’’, daarom had ik een ‘‘spiekbriefje’’ gemaakt en 
op het bureau gelegd zodat ik er op kon kijken wanneer ik 
even vast liep.  
 
Ik wil al mijn collega’s bedanken voor de hulp en inzet, de 
goede sfeer en de leerzame momenten!

EVALUATIE


