Afscheid repro apparatuur bij Asser Boys
Door: Sjoerd Rombout, 24 maart 2013
Assen – Op maandag 18 maart 2013 heeft Ricoh de repro apparatuur opgehaald bij Asser Boys.
Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange traditie van het drukken van het clubblad in eigen
huis. Voor de medewerkers van de redactie een moment om even bij stil te staan.
Op dinsdag 29 januari 2013 is bij Asser
Boys het laatste clubblad gemaakt.
Nadat Janny de ‘eerste druk’ heeft
afgeleverd bij Asser Boys, is Nup al
vroeg begonnen met de
voorbereidingen en het drukken van de
verschillende pagina’s van het clubblad.
In het begin van de avond sluiten Jan,
Mima en Lien ook aan om de
clubbladen samen te stellen en verzend
gereed te maken. Zo rond 20.00 uur
liggen de 150 clubbladen klaar en
komen de eerste bezorgers al langs om
hun aandeel op te halen. Een groot deel
van de clubbladen gaat via de post naar
de huisadressen.
Vanaf begin februari wordt het clubblad gedrukt bij drukkerij MultiCopy. Op dinsdagmiddag worden ze
opgehaald en op dinsdag avond worden ze bij Asser Boys weer verzend gereed gemaakt. Voor het
kleine drukwerk, bijvoorbeeld de programmablaadjes voor de wedstrijd van het eerste op
zondagmiddag, is er een nieuwe printer aangeschaft.
Omdat het contract voor de repro apparatuur was afgelopen, kwam Ricoh op 18 maart langs om de
apparatuur op te halen. De vergaar machine is ons eigendom en zal binnenkort worden aangeboden
op Marktplaats.

Voor de redactie was 29 januari een bijzonder moment: de laatste keer dat we zelf een clubblad
samenstellen. Om dit niet helemaal stilletjes voorbij te laten gaan, is de redactie op 20 februari naar
het wokrestaurant geweest. Tijdens deze gezellige avond kwamen veel verhalen over vroeger ter
tafel. Het was een mooie afsluiting van een lange periode.

