
Drukkerij Koopmans – een echt familiebedrijf – bestaat 

sinds 1965. Vader Henk Koopmans startte het bedrijf 

in een schuurtje in Amstelveen. Onder leiding van 

Frank Koopmans en zijn broer Ed als mede-directeur 

groeit het bedrijf, met inmiddels z’n 40 vakbekwame 

medewerkers, zoals gezegd gestaag. Het bedrijf werkt 

voor een brede groep klanten, van particulier (“We 

maken nog steeds geboortekaartjes”) tot een grote 

landelijke supermarktketen waarvoor zowel actieflyers 

als reclameborden voor in de winkel worden gemaakt. 

Veel werk komt binnen via mond-tot-mondreclame 

van bestaande relaties. Sinds een jaar heeft Drukkerij 

Koopmans bovendien een vertegenwoordiger op de 

weg.

veelzijdig
Frank Koopmans: “Onze kracht zit ‘m in onze veelzij-

digheid. Van visitekaartjes en bierviltjes tot rolbanners 

en stoepborden. En van folders en magazines tot ver-

pakkingen en trailers. We zijn een veelzijdige druk-

fabriek. Sign, in brede zin, maakt nu zo’n 30% uit van 

onze omzet; offset is nog altijd rond de 70%. Maar dat 

kan over 5 jaar misschien wel andersom zijn. Ook onze 

flexibiliteit en snelheid van leveren is overigens voor 

veel klanten een pre. Zo kunnen we op onze nieuwste 

flatbed printer na de laatste upgrade 900m2 per uur 

produceren. Wat wij onder 1 dak kunnen maken, is in 

de brede regio echt uniek. Dat is in de loop der jaren 

zo gegroeid op basis van klantvragen. Als we iets niet 

kunnen maken, is uitbesteden natuurlijk mogelijk, 

maar dan zijn wij van derden afhankelijk en kunnen 

we de levertijd niet garanderen. 
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Zwanenburg is Drukkerij Koopmans 

gevestigd, nabij de oude suikerfabriek. 

De afgelopen drie jaar groeide de 

omzet van het bedrijf jaarlijks met 

meer dan 10%. Algemeen directeur 

Frank Koopmans: “We kunnen geen 

nee zeggen.” 
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Tijdens de rondgang door de productiehallen onderstreept 

de vitale bedrijvigheid de woorden van Koopmans. Overal 

staan machines te stampen en worden orders verzameld 

en klaar gezet voor verzending. Koopmans wijst op een 

display-in-wording: “Daar ga ik straks verder aan klussen. 

We hebben het design in eigen huis ontwikkeld met speci-

ale afstandshouders en led-verlichting. Hartstikke leuk om 

te doen.”

En passant wijst Koopmans nog op een nieuwe Polar 155 

snijmachine die onlangs werd geplaatst. “We kochten ‘m 

eigenlijk puur voor het bijsnijden van signtoepassingen.  

Op de oude machine moesten we de prints per stuk snijden,  

echt onhandig. Maar nu-ie er staat, worden er ook veel 

offsetvellen op gesneden.”  

versafire
Promotioneel drukwerk wordt vervaardigd op de drie 

Heidelberg Speedmasters: een vierkleuren SM-52 en twee 

vierkleuren SM-74, waarvan een met lakunit. Daarnaast 

heeft het bedrijf de beschikking over diverse digitale  

printoplossingen.

In juni 2016 werd een digitale printer vervangen door de 

Heidelberg Versafire CV. De keuze voor deze machine was 

niet moeilijk, aldus Koopmans: “De toepassingsmogelijk-

heden zijn ongekend. Het is bijvoorbeeld de enige pers  

in haar segment die geschikt is voor vijfkleurendruk.  

De machine kan bovendien een ruim gamma substraten 

verwerken, of het nu gestreken papier is of papier met  

een structuur. Ook gekleurd papier en synthetische film 

gaat prima. De variëteit aan gramgewichten is heel groot, 

we kunnen nu zelfs 350 g/m2 verwerken! Naast de vier 

basis kleuren kan de Versafire dekwit of spotlak aanbren-

gen. Bovendien kunnen we er drieluiken A4 op printen: het 

maximale papierformaat vanuit de papierlades is 70 x 33 

centimeter. Via de bypass kunnen we zelfs tot 120 cm gaan.”

70 x 100
“Niet alleen is de afdrukkwaliteit perfect, dankzij de nieuwe 

Heidelberg RIP is een volledige harmonisering van de offset- 

en digitale kleuren mogelijk. Dankzij deze Prinect Digital 

Frontend is de Versafire perfect te integreren in onze work-

flow en dat komt zowel de kwaliteit als de flexibiliteit ten 

goede. De machine is ook nog eens stukken sneller dan onze 

vorige printer en heeft verder een uitstekende prijs/kwaliteit-

verhouding. Waar we ook bijzonder tevreden mee zijn, is het 

ontbreken van een volumecontract. Alleen als we productie 

draaien op de machine, rekenen we tikken af. Ik ben trouwens 

zo tevreden over de machine dat ik nu al heb besloten dat 

ik een van mijn andere printers, waarvan in september het 

contract afloopt, ga vervangen door een tweede Versafire CV. 

En nu we het toch over investeren hebben: we zijn momenteel 

bezig ons te oriënteren op een grootformaat offsetpers. Daar-

mee kunnen we onze orderpakket nog efficiënter produceren.”

“Dankzij Prinect Digital Frontend is  
de Versafire perfect te integreren in 
onze workflow.” 


