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WLM Design test nieuwe Roland TrueVIS VF2-640 met groene inkt

‘Sprekende, krachtige kleuren’ 
De uitrusting in de motorcrosswereld wordt gedomi-
neerd door sprekende, krachtige kleuren. WLM Design - 
gespecialiseerd in het ontwerpen en in eigen beheer 
produceren van gepersonaliseerde shirts, broeken en 
stickers voor zowel motorcross, BMX als downhill - fun-
geerde in Europa als bèta-site om de nieuwe Roland 
TrueVIS VF2-640 aan de tand te voelen. “Het kleurbe-
reik, met zowel oranje als groen als extra kleurkanalen, 
is geweldig.”

Dit voorjaar verhuisde WLM Design, in 2000 opgericht door Wisja 
Lamers en Imka Kooijmans, naar een gloednieuw pand in Mill. In 
de showroom valt het oog direct op trendy (motor)sportkleding. 
Ook de crossmotor waarmee Glenn Coldenhoff in 2019 derde op 
het WK werd en op het TT Circuit in Assen de Motocross of Nations 
won, trekt de aandacht. De passie voor de sport spat van de getoon-
de attributen af. Lamers, lachend: “Ja, wij komen zelf uit het cross-
wereldje. Je moet ook wel enige connectie met deze sport hebben 
om daarin als ondernemer succesvol te kunnen zijn. Met onze 
vrachtwagen annex camper bezoeken we veel wedstrijden in 
Europa. Ook omdat we liefhebber zijn. Ons kent ons. We opereren 
in het bovenste segment van de markt. Kwaliteit gaat daar voor 
alles.”

CRoSSWERELD
WLM Design is een innovatief bedrijf dat sportkleding en stickers 
ontwerpt en produceert, geheel naar de wens van de klant. In de 

loop der jaren is WLM uitgegroeid tot een bedrijf met tien mede-
werkers met de hoofdvestiging in Mill (NL) - waar ook de productie 
plaatsvindt - en een nevenvestiging in Borgloon (België). Vanuit 
deze twee locaties wordt de Europese crosswereld - motorcross 
(MX), fietscross (BMX) en downhill - bediend. Ook in de dartwereld 
is WLM Design inmiddels een bekende speler. Andere sportteams 
en -clubs kunnen tevens in Mill terecht. “Onze kracht is de produc-
tie van custom made sportkleding en stickers vanaf één stuk tot 
grotere aantallen. Het complete productieproces hebben we in 
eigen beheer”, aldus Lamers. Zo omarmde WLM al in het begin van 
deze eeuw de digitale sublimatie-printtechniek om shirts te produ-
ceren. “Na uitgebreid testwerk produceren we sinds 2018 in eigen 
huis ook custom made MX- en BMX-broeken per stuk. Dat is echt 
uniek in onze branche.”

DIk STICkERMaTERIaaL
Lamers zag dus al vroeg de voordelen van digitale productie,  
ook voor stickers. In 2005 was WLM na veel pionierswerk een  
van de eerste stickerproducenten die de ‘dikke’ MX-stickers - “die 
printfolie wordt volgens mijn specificaties gemaakt in de 
Verenigde Staten” - per stuk digitaal kon produceren. De laatste 
jaren gebeurt dat op een Roland VersaExpress RF-640, voorzien van 
acht kleuren. Sinds januari 2020 staat daar de nieuwe Roland 
TrueVIS VF2-640 naast; een 1,60 meter brede printer voor het mid-
densegment. “Ik was verrast dat ik werd benaderd om als bèta-site 
te fungeren. Een unieke ervaring waarvan ik veel heb geleerd.”
De TrueVIS VF2-640 heeft acht kleurkanalen, waarbij de kleurop-

Wisja Lamers in de showroom van WLM Design 
met de crossmotor waarop Glenn Coldenhoff in 
2019 reed tijdens de Motocross of Nations. 
“MX-stickers moeten tegen een stootje kunnen.”
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ties groen, oranje en wit het meest opvallend zijn. WLM gebruikt 
de configuratie zonder witte inkt. “Want wij printen alleen maar 
op de speciale witte MX-folie.” Lamers roemt het kleurbereik van 
de TR2-inkten waarmee de TrueVIS VF2-640 is uitgerust. “Een heel 
breed kleurenspectrum met briljante, verzadigde volvlakken. 
Belangrijk, want wij printen vrijwel alleen vectorbestanden en nau-
welijks fotorealistische afbeeldingen.”

REpRoDuCTIE kLEuREn
De VF2 is de eerste ‘print only’-machine van Roland in het TrueVIS-
assortiment en beschikt over alle pluspunten, inclusief de TR2-
inkten, die op de VG2-printers (print & cut) zijn te vinden. Alleen 
heeft dit model, naast oranje, ook groene TR2-inkt (GreenGuard 
Gold gecertificeerd) aan boord. Dit kwam Lamers goed van pas bij 
het profileren. “Reproductie van kleuren is ontzettend belangrijk 
bij ons. Mijn referentie is een ‘eigen’ PMS-waaier. Alle gewenste 
kleuren ‘meng’ ik met de hand. Matching van steunkleuren - denk 
aan KTM-oranje, Kawasaki-groen en Honda-rood - gaat heel gemak-
kelijk in de VersaWorks 6 rip-software, zeker als je dit vergelijkt 
met de ErgoSoft Roland Edition die op de RF-640 zit. De software is 
ontzettend gebruiksvriendelijk, ook om snel verschillende 
opdrachten achter elkaar te laden.”
Via VersaWorks 6 zijn groen en oranje als proceskleuren in te zet-
ten om rijke, meer briljante kleuren te printen, maar men kan ze 
ook toepassen om steunkleuren (spot colour) te vervangen. Net als 

Partnernieuws

bij de VG2-serie beschikt de software over een Roland Orange Color 
System Library en daar is nu voor groen een speciale Green Color 
System Library aan toegevoegd. Met de True Rich Colour Settings 
kunnen ‘exploderende’ kleuren worden geprint. Al met al biedt de 
VF2 op een brede range aan media een groot scala aan verschillen-
de kleurconfiguraties, waaronder oranje, groen en wit tegelijker-
tijd: CMYKLkOrGrWh, CMYKLcLmLkWh, CMYKLcLmLkOr, 
CMYKLkOrGr en 2xCMYK. In het geval van vier kleuren is de maxi-
male printsnelheid 12,8 m2 per uur, bij acht kleuren 7,6 m2 per 
uur. “Sneller dus dan de RF-640”, weet Lamers.

MInDER InkTgEBRuIk
Ook over de hardware is Lamers tevreden, met name de verbeterde 
oprolunit bevalt goed. “De geprinte media wordt perfect recht en 
strak opgerold.” Het opstarten 
van de machine gaat snel en de 
cleaning cyclus is relatief kort. 
“Dat scheelt tijd en inkt. Ik heb 
sowieso het idee dat het inktver-
bruik van de VF2 iets lager ligt 
dan op de RF-640. Maar dat is 
meer een gevoel dan dat we het 
echt hebben gemeten.”

www.wlm-design.nl

Roland DG Central Europe
Bell-Telephonelaan 2G
2440 Geel, België
+32 (0) 14 57 59 11.
www.rolanddg.eu

Wisja Lamers gebruikt sinds januari de Roland TrueVIS VF2-640. “Wij produ-
ceren hoofdzakelijk stickers. De machine print briljante, krachtige kleuren.

De Roland TrueVIS VF2-640 heeft acht kleurkanalen voor verschillende 
kleurconfiguraties, waaronder oranje, groen en wit tegelijkertijd.

Of het nu gaat om KTM-oranje of Kawasaki-groen, de kleuren moeten exact 
matchen.

Productie van MX-stickers in de gloednieuwe productieruimte van WLM 
Design.
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