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Los van Papier gaan
Er twijfelt binnen de sector niemand meer aan dat ‘Los van Papier’ het 

grootste en vooral gezelligste nieuwjaarsfeest van grafisch Nederland 

is. Er kwamen meer dan tweehonderd gasten naar de vijfde editie in 

het centraal gelegen Mereveld aan de zuidoostelijke rand van Utrecht. 

Een prima locatie voor een prachtig feest, dat van begin tot eind goed 

verzorgd was. Alle records van voorgaande edities werden dan ook 

gebroken. Meer bezoekers en meer sponsors, die door hun inbreng het 

evenement voor iedereen betaalbaar houden. ‘Los van Papier’ is uitge-

groeid tot feestelijke gelegenheid om collega’s uit de branche aan het 

begin van het nieuwe jaar te spreken en te netwerken. Dat gebeurde 

naar hartenlust. Zelfs tot ruim na sluitingstijd. Gezelligheid kent geen 

tijd, bleek maar weer. ‘Volgend jaar willen we weer en graag op de-

zelfde locatie Los van Papier gaan’, werd er direct na afloop geroepen.

Broer Wouter en 

zus Rinske van 

As hebben het 

wel naar hun zin. 

Rinske: ‘We gaan 

voorlopig nog niet 

naar huis, Wouter. 

Gezelligheid kent 

geen tijd, toch?’

(vlnr) Herman Verlind en Thomas Witten van Zalsman en Louis de Jong 

en Tim Corsmit van Jetmail hebben elkaar gevonden. Tim: ‘Jammer dat 

Zwolle en Hillegom zo ver uit elkaar liggen, anders hadden we met één 

taxi naar huis gekund.’

Boy Opmeer 

heette de gasten 

welkom. Ondanks 

‘Code Oranje’ was 

een recordaantal 

grafici naar 

Mereveld in 

Utrecht afgereisd 

om even Los van 

Papier te gaan.

(vlnr) Marco en Robert Jan Zwaan van Zwaan Printmedia en Michiel 

Strijbos van TNR Software lachen naar de fotograaf. Marco weet als 

veelvuldig winnaar van de Kalenderwedstrijd hoe het is om voor de 

camera te staan.

Gastvrouw 

Marjolein Gielis 

van Dortland & 

van Beem heette 

de gasten 

hoogstpersoonlijk 

welkom en wees 

hen de juiste weg. 

Op deze manier is 

het evenement 

niet te missen, 

natuurlijk.

r18-gr0217-netwerken.indd   52 16-02-17   10:34


