
Eerder die dag waren de tall ships, repli-

ca's, marineschepen en enkele moderne

schepen langzaam de IJ-haven binnenge-

varen. Ze werden begeleid door honder-

den kleine bootjes en op de kades ver-

drongen zich duizenden toeschouwers.

UNIEK
Tijdens het unieke initiatief, niet eerder

organiseerden de drie brancheorganisa-

ties samen een netwerkevent, waren alle

Nederlandse en Belgische bedrijven die

actief zijn op het gebied van visuele com-

municatie met sign, zeefdruk, graveren en

andere aanverwante technieken welkom.

Het mooie weer en de schitterde nauti-

sche ambiance zorgden voor een onge-

dwongen sfeer. 

Er kon vrijblijvend met elkaar worden

Het netwerkevent dat Si’bon, VGS en ZSO samen organiseerden tijdens

SAIL Amsterdam 2010 is een groot succes geworden. Een kleine 

200 personen, gelieerd aan de sign- en zeefdrukbranche, maakten vanaf

een boot op het IJ dit nautisch spektakel van dichtbij mee.  

Veel sfeer op de

‘signboot’ tijdens

de rondvaart

over het IJ op de

openingsdag van

SAIL Amsterdam

2010.

EVENEMENTA U T E U R Wouter Mooij IN BEELD
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gepraat en aan elkaar worden ‘geroken’.

Een van de passagiers merkte op “dat er

eigenlijk meer zaken zijn die ons binden,

dan scheiden.” Ook de organisatoren

toonden zich tevreden over het verloop

van de avond. Wie weet, is dit een begin

en kunnen we in de toekomst meer geza-

menlijke initiatieven tegemoet zien.

VUURWERK
De vele files in en rond Amsterdam zorg-

den enigszins voor vertraging, maar een-
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maal aan boord werden de gasten wel-

kom geheten op Boot10.NL met een glas

champagne, aangeboden door

BührmannUbbens Sign & Display. Met dit

gehuurde schip begaf het gezelschap

zich tussen de wirwar aan sloepen en

schepen op het IJ. Onderwijl kon men

gebruikmaken van een heerlijk buffet en

om 22.15 uur waren de passagiers,

samen met duizenden anderen, getuige

van een spetterend vuurwerk dat werd

afgesloten met een ‘symfonie’ van

scheepstoeters.

www.sibon.nl en

www.vgs-online.eu en

www.zso.nl

FOTOIMPRESSSIE

Op onze site Sign.NL zijn meer foto’s te vinden die zijn

genomen tijdens het gezamenlijke netwerkevent van de

drie brancheorganisaties tijdens SAIL Amsterdam 2010.

Klik op ‘In Beeld’, vervolgens ‘Fotogalerij’ en tot slot op

het fotoalbum ‘SAIL 2010 met SIBON-VGS-ZSO’.

G r a v e e r d e r s ,  s i g n m a k e r s  e n  z e e f d r u k k e r s  g e z a m e n l i j k  o p  d e  b o o t  
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Meer foto’s op www.sign.nl

L groot succes
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