
Flip Knibbe gaat voor 
pakkende, plakkende reclame-uitingen 
via zijn Knibbe Lettering

Het spelen met letters is Flip Knibbe  
van het Landsmeerse Knibbe-geslacht 

van de van Beekstraat niet vreemd.  
De broer van Meiling en zoon van 

de vroegere schoolfotograaf. 
Gerrit Knibbe en de Onderwijzeres van  

de Sint Augustinus school Juf Knibbe  
zit al bijna zijn hele leven in de letters.

Woordspel
Hij is ruim vijftien jaar eigenaar van KNIBBE LET-
TERING, dat gevestigd is aan de Kropaarstraat 3 
in Amsterdam-Noord. Zijn bedrijfsnaam ‘Knibbe 
Lettering’ is een leuk woordspelletje op zich.
Je kunt de bedrijfsnaam los lezen als Knibbe 
–zijn familienaam en als Lettering, de Engelse 
benaming voor belettering. In de letteringbran-
che komen veel Engelse termen voor. Je kunt 
-zonder dat je merkt dat je een ‘be’ mist- spon-
taan ‘Knibbe belettering’ lezen. 
 
Flip is de Knibbe, die samen met zijn vrouw Eve-
lien ‘Knibbe lettering’ op de kaart heeft gezet. 
Evelien, die als kleuterleidster heeft gewerkt, 
doet de boekhouding en personeelszaken. Flip 
is de creatieve geest, de ontwerper, de marke-
tingman en de drijvende kracht achter de belet-
tering en relevante activiteiten, die resulteren in 
een p(l)akkende reclame. De Knibbes hebben 
een vijftal enthousiaste medewerkers - Reduan, 
Gijs, Wiebe, Marieke en Susan in dienst, die 

gaan voor de p(l)akkende reclame. Yan, de ze-
ventienjarige zoon van Flip en Eveline, die net 
als zijn vader de grafische school doet, helpt af 
en toe al mee in de zaak. Flip hoopt stilletjes dat 
Yan in de nabije toekomst ook met belettering 
en kleurenprints aan de slag wil gaan.

Autoreclame
De activiteiten op het gebied van belettering en 
kleurenprints zijn veelzijdig. Men vindt dit terug 
in de Autoreclame (full colour autovisuals) de 
buitenreclame (kingsize full colour spandoe-
ken), steigerdoeken, posters, billboards, stoep-
borden, fotobanners en special paperprints, 
presentatiesystemen, beeldbank, art impressi-
ons & blow ups, art direction. Lichtreclame, be-
wegwijzering, ShopStyling, raamfolies, Props & 
Signing, drukwerk en stickers, het is bijna teveel 
om op te noemen. Flip is trots op zijn moderne 
Signstudio met de nieuwste King Size Kleuren-
print en Snijplotapparatuur. 

Vrijdag 30 november a.s. van 17.30 - 19.30 uur
Uw gastbedrijf: Knibbe Lettering 

Locatie: Café de Goede Stek
Dorpsstraat 24, Landsmeer

BUsiness BorreL

nieUWsFLiTs
8e jaargang nr. 65  |  editie november 2007

BedrijFsBeLangenvereniging Landsmeer e.o.

Secretariaat: 
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 020 4824555  •  Fax: 020 4821743
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl 
www.bvl-landsmeer.nl   

door: Tiny Kuiper 

opzet.indd   1 14-11-2007   14:18:00



Digitale hart
In zijn reclamestudio, het digitale hart van het 
bedrijf, ontstaan de mooiste reclameprojecten 
die naar idee van de opdrachtgever door ons in 
eigen beheer en supersnel worden uitgevoerd. 
Vooral de filmbusiness wil snelle levertijden. 
Soms krijgen we op woensdag de opdracht, 
die dan op vrijdag klaar moet zijn, omdat er 
meestal in het weekend wordt gedraaid. In een 
aantal tv-reclamespots rijden door ons ‘aange-
klede’ vrachtwagens rond, zoals bijvoorbeeld in 
de ANWB commercial met Hans Klok en Dries 
Roelvink, die na de filmsessie ook weer ‘uit-
gekleed’ worden. We hebben super vaardige 
plakkers in dienst, die perfect kunnen plastifi-
ceren of lamineren.

The Beatles
Voor Pouw Zaanstad hebben we bijvoorbeeld 
de nieuw op de markt gebrachte ‘kever’ the 
new Beetles’ beplakt. Een echte eyecatcher. Het 
wagenpark van woningbouwvereniging Yme-
re is ook door ons gedecoreerd en beletterd.
We hebben hele grote maar ook minder grote 
klanten. We zijn er voor de bakker om de hoek 
en de grootindustrieel. Zo is Stadsdeel –Noord, 
Xerox, maar ook José Ubons’ Thai-afhaal res-
taurant en supermarkt Plemp, die wij met een 
nieuwe huisstijl van dienst waren, onze klant. 
Beemsterkaas, Asian Expres, Bed4less, Finishing 
Four en  Hard Gaat Ie helpen we aan billboard-
karren, bedrukte t-shirts, banners, spandoeken, 

visitekaartjes, posters en autoreclame. “Voor 
de qua afmeting immense posters voor bijvoor-
beeld de Stadsvogelconferentie, of een feest 
van Diesel draaien we onze hand niet om.” 
geeft Flip aan. 

Beemsterkaas en ambachtelijke letterkunst
Het is best iets om trots op te zijn als je de door 
ons gedecoreerde  Beemsterkaas-wagen ziet 
rondrijden in Nederland of Duitsland. We heb-
ben in de loop der jaren allerlei nieuwe produc-
tietechnieken ontwikkeld, daarnaast blijven we 
ook nog ambachtelijk bezig. “Ik ben eigenlijk 
blij, dat ik na mijn middelbare school als letter-
aangever op de beurs begonnen ben bij Bos-
man letters”, vertelt Flip. Na mijn middelbare 
school kwam ik toevallig in de letterwinkelbran-
che terecht en ik was eigenlijk meteen verkocht. 
Reclameborden maken was in die tijd nog  echt 
ambachtelijk, het echte handwerk, een kwestie 
van letters uitsnijden en plotten, plukken, com-
bineren opplakken. Dat ambachtelijke heeft me 
altijd aangesproken en ook het creatieve, het 
ontwerpen van reclameborden. Ik heb als jon-
geman het hele traject in de belettering doorlo-
pen. Ik begon als letteraangever en eindigde als 
marketing-manager bij Letraset. Toen midden 
jaren tachtig de computer oprukte, kreeg ik een 
oprotpremie en begon ik voor mijzelf. Ik huurde 
een pandje in de Koekoeksstraat waar ik o.a 
door het beplakken van de vuilnisrolcontainers 
de winter doorkwam. Daarna ging het snel 

met mijn design-signbedrijf dat is uitgegroeid 
tot het huidige ‘knibbe lettering” voor en  
p(l)akkende reclame.

Teamgeest
Het is heerlijk met een enthousiast team van 
je hobby je werk te kunnen maken. Het is wel 
stevig aanpakken maar ik wissel inspanning 
graag af met ontspaning. Zo sport ik wekelijks 
bij Djemi-sport en verheug ik me op de  wan-
delweekends, die we twee keer per jaar orga-
niseren in Limburg. Ik volg ook duiklesssen bij 
het duikcentrum van Richard en heb laatst nog 
een paar dagen in Egypte in Hurghada gedo-
ken. Leuk werk en ontspanning zijn een goede 
voedingsbodem voor smart solutions voor een  
p(l)akkende reclameboodschap. 
 
Dus, surf ook eens snel naar KNIBBE.NL.  
De geheel vernieuwde Website van Knibbe 
Sign Design & Systems voor een heldere kijk op 
visuele communicatie.

Kerstmarkt Landsmeer
Op zaterdag 15 december 2007 wordt er van 15.00 tot 17.00 
uur op het Raadhuisplein weer een kerstmarkt georganiseerd. 
Naast muziek en diverse optredens geeft ook de kerstman acte 
de présence. Er zijn nog enkele kramen vrij, ondernemers kun-
nen zich aanmelden bij Gerrit Wals (telnr. 020 482 4334) of bij 
Gerard de Boer (telnr. 020 482 1921).

Business Borrel 29 februari 2008
De Business Borrels van 2008 zijn al grotendeels ingevuld. 
Alleen voor de eerste Borrel van het jaar, die van 29 februari 
2008, zoeken we nog een organisator. U weet allemaal hoe 
goed de Business Borrels bezocht worden. Wilt u als eerste be-
drijf de Business Borrel voor het nieuwe jaar organiseren, meldt 
u zich dan aan bij het secretariaat via info@bvl-landsmeer.nl of 
telefonisch: 020 482 4555.
Overigens vindt er in mei 2008 geen Business Borrel plaats, 

aangezien er dan weer een benefietavond gehouden wordt. 
Zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover.

Nieuwjaarsreceptie
Het is ongelofelijk maar waar, het jaar 2007 is al weer bijna om. 
De nieuwjaarsreceptie staat gepland op 12 januari 2008 en 
wordt gehouden in café De Drie Zwanen te Den Ilp. Reserveer 
deze datum alvast in uw agenda!

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer  •  De BVL-Nieuwsflits wordt belangeloos digitaal gedrukt door: Imago Printing, Amsterdam
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“Toen midden jaren tachtig de  
computer oprukte, kreeg ik een oprotpremie  

en begon ik voor mijzelf”

vrijdag 29 februari beschikbaar
vrijdag 28 maart    de heer A.D. Goede,  Goede Holding
vrijdag 25 april  de heer H. van der Haar,  Café De Driesprong           
mei 2008    vervalt ivm benefietavond
vrijdag 27 juni   de heer E. Goldebeld,  E.M.G Steigerverhuur
vrijdag 26 september   de heer J. Schreuder,  SKA Project Management
vrijdag 31 oktober  de heer N. Eering,  11 Makelaars
vrijdag 28 november  de heer P. de Vries,  Gall & Gall

de plakploeg
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