
DE UITDAGING

Bands als Coldplay, Kiss, AC/DC, maar ook platenmaatschappij Sony Music en een 

organisatie als War Child zijn slechts enkele namen waaraan EigenPlectrum zijn 

producten levert. Dan gaat het om, zoals de bedrijfsnaam al zegt: unieke geper-

sonaliseerde plectrums. Eigenaar Michael Kenis heeft een lange weg afgelegd om 

te komen waar hij nu is. “Je moet je hoofd eerst een aantal keren stoten, voordat 

je weet wat je wil.”

Product in user story: ValueJet 426UF

Michael Kenis gaf zijn baan als webdesigner op om zich volledig toe te leggen op zijn bedrijf EigenPlectrum. 

Zonder enige kennis van de printindustrie investeerde hij in twee ValueJet 426UF LED UV printers. Daarmee 

kan hij eindelijk de levertijden en kwaliteit behalen die hij zo graag wil.

CUSTOMIZEN

Voor zijn vader, die in een band 

speelt, wilde Michael Kenis geper-

sonaliseerde plectrums bestellen. Dat 

bleek nog niet eens zo eenvoudig. Hij 

kwam uiteindelijk bij een Australisch 

bedrijf terecht. Michael besloot 

daarop een samenwerking met hen 

aan te gaan door een website te 

bouwen waar mensen uit Nederland 

plectrums met een opdruk kunnen 

bestellen. 

“De levertijd bedroeg drie tot vier 
weken. De a�eeldingen, die middels 
tampondruk werden aangebracht, 
waren oké, maar wel wat korrelig. En 
op alle plectrums stond altijd de 
naam van het producerende bedrijf. 
Als je iets echt helemaal customized 
wil, dan hoort dat niet. 

Vervolgens heb ik zelf een desktop 
printer van Chinese makelij 
aangeschaft, die direct op plectrums 
kon printen. Ik werkte destijds vanuit 
huis. Maar op een gegeven moment 
begon deze machine ook te wringen. 
Wilde ik echt gaan investeren, dan 
moest het in een printer zijn die 
goede kwaliteit kan leveren waar ik 
zelf achter kan staan.”

OVERTUIGEND

Omdat de professionele printindus-

trie totaal vreemd was voor Michael, 

begon hij zijn zoektocht via Google. 

Hij vergeleek meerdere aanbieders 

van zogenoemde objectprinters. Bij 

een demo van de Mutoh ValueJet 

426UF was hij al direct om. “De kwa-
liteit van deze desktop A3+ vlakbed-
printer is zeer overtuigend. Ik print de 
plectrums op 1.440 dpi, maar 720 dpi 
is ook al heel goed. 

De klant zal het kwaliteitsverschil 
waarschijnlijk niet eens zien. De 
hoogste resolutie is overigens 2.880 
dpi. De ValueJet 426UF is een 
handzaam model, waar ik de mallen 
voor plectrums zo inleg. Vergeleken 
met andere objectprinters zit de print 
meer ín het substraat in plaats van 
erop, wat erg belangrijk is voor 
gitaristen.”

INTERNATIONALE KLANTEN

Om zijn bedrijf te promoten, 

benaderde Michael zelf veel 

muziekwinkels en muzikanten en wist 

zo bekende namen aan zich te 

binden, waarvan de Nederlandse 

zangeres Ilse de Lange de eerste 

was. Zo contacteerde hij ook de 

gitarist uit de band van Adele en 

stuurde hem een paar proefdrukken 

met een enthousiaste reactie als 

gevolg.

user storySPECIALTY / 
INDUSTRIAL

Copyright 2018 Mutoh Europe nv - Special thanks to EigenPlectrum www.eigenplectrum.nl / www.ownguitarpicks.com



Tijdens een concert in Ziggo Dome te 

Amsterdam overhandigde Michael de 

gitarist de bestelling persoonlijk. Voor 

Adele had hij als cadeautje een 

aantal plectrums mee met daarop aan 

de voorkant een jeugdfoto van haar 

en op de achterkant haar naam. “Als 
je dan eenmaal in het muziekwereld-
je zit, gaat het ook sneller.” Naast 

Adele levert Michael aan onder 

andere AC/DC, Kiss, Kensington, 

Coldplay, maar ook aan Sony Music, 

KPN en War Child.

Michael: “Ik heb inmiddels resellers in 
Duitsland, Zwitserland, Zweden, 
Frankrijk en Amerika. Om iedereen 
online te kunnen bedienen, heb ik 
websites in diverse talen. Mijn kennis 
van SEO, zoekwoorden en Google 
optimalisatie komt hierbij goed van 
pas, al heb ik mijn baan als webde-
signer vaarwel gezegd en me volle-
dig toegelegd op EigenPlectrum.”

ACCESSOIRES

’s Nachts krijgt Michael de beste 

ideeën voor meer producten en 

schrijft die dan gelijk op. Zo print hij 

ook op de slagplaten van gitaren.

Verder zijn via EigenPlectrum allerlei 

accessoires te bestellen, van 

plectrum sleutelhangers en plectrum 

kettinkjes tot gitaarriemen en visite-

kaartjes met een uitdrukbaar 

plectrum. Zijn grootste order was er 

één van 7.500 stuks voor een sham-

poomerk dat plectrums in het kerst-

pakket wilde opnemen.

DIRECT DROOG

Michael roemt de snelheid, betrouw-

baarheid en het gebruiksgemak van 

de ValueJet 426UF. “Het is gewoon 
een kwestie van een druk op de 
printknop en hij doet zijn werk. Het 
belangrijkste voordeel van LED UV is 
dat de print direct droog is. Voor 
dubbelzijdige orders ideaal. Met mijn 
vorige machine wist ik niet precies 
wanneer de inkt droog was en liet ik 
dikwijls vingerafdrukken achter, 
waardoor de order was mislukt. Dat 
probleem heb ik gelukkig niet meer. 
Overigens kon ik daar maximaal 30 
plectrums in één keer beprinten, met 
deze Mutoh printer zijn dat er 120. 
Een vol tafelbed vraagt slechts 10 
minuten printtijd, waarbij ik kan 
aangeven hoeveel plectrums welke 
print krijgen. De firmware van de 
machine geeft aan wanneer een 
nieuwe cleaning moet worden 
uitgevoerd van de printkop en 
UV-lamp. En ook dat is heel eenvoud-
ig.”

Michael print standaard op polycar-

bonaat. “De LED UV inkten van 
Mutoh zijn zeer krasvast. Ook is er 
steeds meer vraag naar houten en 
metalen plectrums; deze laatste 
worden voorbehandeld met een 
metaalprimer. Voor gripplectrums 
gebruik ik de ValueJet Layer Editor 
Tool; de foto of tekst wordt dan als 
eerste laag geprint, een tweede en 
derde laag met vernis zorgt dan voor 
het braille-e�ect.” 

UITBREIDEN

Binnen twee jaar heeft Michael 

geïnvesteerd in een tweede ValueJet 

426UF. “De zaken lopen zo goed, 
dat een tweede printer nodig is. Ik 
heb niet meer naar andere type LED 
UV printers gekeken. Ik weet immers 
wat voor kwaliteitsmachine dit is en 
heb er de mallen al voor.”

Michael denkt er zeker over na zijn 

productgamma in de toekomst uit te 

breiden. “Ik heb wat ideeën voor 
puzzels en speelgoedblokken; de 
machine kan immers items tot 70 mm 
hoogte beprinten. Ik beschik ook 
over een graveermachine, waarmee 
ik bijvoorbeeld drumstokken bewerk. 
De combinatie van graveren en 
printen zal zeker tot mooie eindpro-
ducten kunnen leiden. Tot nu toe hou 
ik het bij muziekgerelateerde 
creaties.”

discover our other products

www.mutoh.eu
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