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Aan de rand van badplaats De Koog op 
Texel, aan de Nollekoog, staat het be-
drijfspand van Rob Vriezema, de laconieke 
eigenaar van Printservice Texel. Het is een 
flinke, uit de kluiten gewassen loods, waar 
we door zijn vriendelijke vrouw Esther, 
echtgenote en mede-eigenaar, wordt 
binnengelaten en van koffie wordt voor-
zien. Hij komt even later binnen en zet zich 
aan de tafel beneden in de loods.

Je zult erg je best moeten doen om Vriezema 
van de wijs te krijgen, want hij heeft in z’n leven 
al ongeveer alle beroepen uitgeoefend. Dat is 
lichtelijk overdreven misschien, maar een stuk 
of vier zijn het er wel, van cv-monteur tot 
kottervisser, en van motorcrosser tot all round 
signmaker nu.

Hoe het begon
Op Texel volgde hij de LTS en kreeg hij al snel 
voeling met technische beroepen. Van jongs af 
aan tot ongeveer zijn veertigste jaar deed 
Vriezema voornamelijk aan motorcrossen en 
werkte hij als cv-monteur, maar door een 

ongeluk waarbij een auto hem van zijn motor af 
reed kon hij weinig meer.
Maar wat moet je als je veertig bent en je mag 
niks meer doen? Dan ga je toch kleine klusjes 
zoeken. Al snel zat hij thuis in De Koog in zijn 
garage met een Summa plotter stickers te 
maken. Stickers worden natuurlijk ook veel bij 
motorcrossers gebruikt, dus het werk was hem 
wel bekend. 

Van self made man …
Door zijn technische kennis deed hij snel meer 
dan alleen die stickers; ook auto’s en motoren 
hadden zijn belangstelling en ook repareerde hij 
soms een kachel. De garage was en is (hij 
woont daar nog steeds) niet al te groot, maar 
de Summa werd aldra te klein voor zijn werk en 
hij besloot een Roland Printer van 80 cm breed 
erbij te kopen, inclusief Adobe (Illustrator) 
software. Kortom, een plotter die ook nog net 
in die garage paste, want meer ruimte hadden 
ze niet. Typerend voor Vriezema: hij nam geen 
cursussen, maar analyseerde elke zin en elk 
woord in het Engelse Adobe manual, en zocht 
woord voor woord uit wat het betekende, hoe 
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het werkte en wat je ermee kon doen. Dat 
duurde even een paar maanden. Hij schreef 
zelf alles op wat hij ontcijferde, maar toen had 
hij het ook helemaal door en kon hij er van alles 
mee maken. Aan de achterkant ging het model 

Rob Vriezema (voor) en Willem Otten (achter), voor een gewrapte auto.

Texels Speciaal Bier op de achterkant van de 
vrachtwagen.
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erin en aan de voorkant kwam het er opgerold 
weer uit.

... tot professioneel signmaker!
Een artikeltje in het twee keer per week 
verschijnende nieuwsblad De Texelse Courant 
over zijn stickerwerk gaf de doorslag. Er 
kwamen telefoontjes en vragen of hij dit of dat 
kon maken. Al snel werd het tijdverdrijf een 
echt bedrijf: Printservice Texel, nu elf jaar 
geleden.
Niet lang daarna verhuisde hij wat nu zijn bedrijf 

Leaseweb voor airshow op Texel.

De Jan Plezier Paard en Wagen rijdt onder meer door 
de Slufter op Texel.

Wanddecoratie in de trendy kleding- en schoenen-
zaak van Mantje.

werd naar de loods waar hij nu werkt, aan de 
Nollekoog.
Al snel breidt ook het assortiment zich uit, van 
stickers tot vlaggen, spandoeken en borden én 
drukwerk. Ook het machinepark breidt hij 
gestaag uit. Er staat nu onder meer een BRM 
lasermachine voor het graveren en snijden van 
glas en allerlei andere materialen tot en met 
roestvrij staal, een Mimaki vlakbedprinter die hij 
vijf jaar terug aanschafte, plus een lamineerma-
chine. Daar zit volgens Vriezema nog een 
verhaal aan vast, want volgens hem moet je op 
Texel beter niet aankomen met een niet 
gelamineerd bord. Dat wordt door de wind, het 
vocht en het zand snel vaal.

Maar er is nog meer
Want via een houten trap kom je op een halve 
bovenverdieping in deze loods, waar Vriezema 
zijn kantoor heeft, maar waar ook nog een 
recent aangeschafte Roland SolJet pro4 
XR-R640 van 1,60 meter breed staat: “mijn 
core business”.
Terwijl die printer, vaak ‘unattended’, spandoe-
ken, posters en autobelettering uitdraait, kan hij 
zijn administratieve werk blijven doen.
Samen met hem lopen we vervolgens naar een 
ander gedeelte van de loods, die in open 
verbinding staat met het deel waar hij zit, en 
waar Willem Otten van Printservice Texel aan 
het werk is met zijn zeefdrukpersen. Met Otten 
is Vriezema een hecht samenwerkingsverband 
aangegaan om waar nodig werk te verdelen 
voor wat betreft kleding en belettering. Bij 
Otten staan enkele hittepersen en een 7-kleu-
ren zeefdruk carrousel, een Texjet van Griekse 
makelij. Ook zien we nog een Roland Vers-
aCamm VP-300. Afhankelijk van de oplage 
wordt beslist waar een bepaalde opdracht op 
wordt gedraaid.

Inmiddels bestaat het volledige bedrijf nu uit vier 
werknemers en er is een stagiair aan het werk.

Uitbesteden of zelf doen
Als je het vele en veelzijdige werk bekijkt dat 
Printservice Texel maakt, moet je constateren 
dat het bedrijf een geduchte concurrent is op 
de kleine Texelse markt. Er is bij deze mensen 
veel vakbekwaamheid en kwaliteit aanwezig. 
Van poeha houden ze al helemaal niet. En Rob 
Vriezema weet precies waar en wanneer je het 
werk van elders moet halen als jouw eigen 
machines daar niet voor geschikt zijn. Hij doet 
nog steeds 95% van het werk zelf, maar kan hij 
het zelf niet maken of leveren met behulp van 
zijn eigen machines, dan weet hij de weg naar 
externe leveranciers die goed en snel leveren. 
“Dus die eenvoudigweg aan mijn, strenge eisen 
voldoen”, besluit hij.

Werk voor heel Texel en daarbuiten
De foto’s van toepassingen spreken voor zich. 
Printservice Texel kan het hele gamma van sign 
en grootformaat print leveren, op allerlei diverse 
materialen en ze kunnen eveneens de montage 
verzorgen. •

Texel Wear T-shirt eigen merk.

Logoschild op hout gelaserd voor Schietsportvereni-
ging Texel.


