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Met de complimenten van Pike Neon

Sinds kort hangt ze daar dan, midden in de loods: de Kaninefaat. Een 
museumstuk. En zoals het museumstukken betaamt, vergezeld van een 
prachtige plaquette. Een cadeautje van het Dordtsche Pike Neon. Ook 
tijdens botendopen duikt deze naam steeds weer op en vervult het 
bedrijf, geheel belangeloos, een belangrijke, diep geheime taak. De 
Pikhaak vindt het tijd om een beetje mysterie weg te nemen. Tijd voor 
een gesprekje met eigenaar van Pike Neon, Joost Smits.

Mijnheer Smits, wat is Pike Neon voor een bedrijf?
“Pike Neon is 41 jaar geleden gestart door mijn vader. De roots van het 
bedrijf liggen in de neonreclame. Tegenwoordig bestaan de werkzaamheden 
van ons bedrijf vooral uit het maken en plaatsen van lichtreclame, 
reclameborden, autoreclame en bestickering. Per specialisme kun je dan 
weer een onderverdeling maken. We werken hier met vijf mensen in totaal. 
Daarnaast is pa nog vrijwel dagelijks op de werkvloer te vinden.”

Kunt u iets meer over uw werkzaamheden vertellen?
“Bij lichtreclame kun je denken aan reclame-uitingen die van binnenuit 
verlicht worden. Vaak wordt deze reclame aan een buitengevel geplaatst. 
Alles is ambachtswerk; van vierkante rechttoe rechtaan lichtbakken tot en 
met gevormde lichtbakken. Vroeger werkten we veel met tl-buizen, maar 
tegenwoordig gebruiken we meer en meer led-verlichting. Led-verlichting 
geeft een veel mooier effect en is bovendien duurzamer. Samen met 
Rijkswaterstaat en ANWB zijn we momenteel bezig met een proef naar een 
verbeterde zichtbaarheid van verlichte verkeersborden. Want ook dat doen 
we. Daarnaast werken we nog steeds met de aloude neonreclame, met name 
vanwege het exclusieve effect.

Reclameborden worden niet van binnenuit verlicht, maar kunnen natuurlijk 
wel van buitenaf uitgelicht worden. Losse letters en spandoeken vallen ook 
onder de noemer reclameborden. Ook verzorgen wij inpandige 
bewegwijzering en verkeersborden. 

Heel bekend zijn natuurlijk de full colour autobeletteringen en 
autobestickeringen die we doen. Dit doen we trouwens ook voor schepen; 
een mooi voorbeeld hiervan zijn de waterbussen die door ons zijn 
bestickerd. Wat minder bekend wellicht is de toepassing van bestickering 
voor ramen, displays of wanden. Toch zijn we in het werken met full colour 
bestickering toonaangevend in Nederland. Daarnaast kunnen we diverse 
soorten folies op ramen aanbrengen. Iedere folie met een ander doel: 
warmtewering, lichtwering of het tegengaan van inkijk.”



Op de plaquette bij de Kaninefaat staan een haarscherpe foto en een stukje 
historie. Hoe maak je zo iets?
“Dat is een full colour print. In plaats van op papier, printen we de afbeelding 
met tekst in full colour op een folie. Deze folie wordt gecoat en vervolgens 
op een plaat geplakt. Voor het oog is de plaat weliswaar zwart-wit, maar om 
dit mooie effect te kunnen krijgen, gebruiken we full colour.”

Wat is uw band met onze vereniging?
“Ik heb bij jullie leren roeien. Dat heb ik best een aantal jaar gedaan. Maar op 
een gegeven moment wordt het werk drukker, wordt er een zeilboot gekocht, 
krijgt de hobby ‘varend redden’ net wat meer aandacht. Je kent het wel. Toch 
heeft De Dortdsche nog altijd een speciaal plekje in mijn hart. En als er zich 
dan een klusje voordoet, zoals het maken die plaquette of het beletteren van 
een nieuwe boot, dan vinden wij het heel leuk om dit voor de Vereeniging te 
kunnen doen.”

En daar zijn wij heel blij mee!

Charlotte Moerman


