
Alles ziet DK-blauw bij 
Aquafarm International
ontelbare visbakken

De cijfers 
van 2014

Meer omzet 

en grondstoffen 

dan ooit!

280 ton Hars

Glas 170 ton

78 ton Coating

PU-schuim 200 m3

“Dat wat we voor ogen hadden, 
hebben we ook daadwerke-
lijk bereikt,” aldus een zeer 
tevreden Rob van den Enden. 
“Het vangen van de vis was 
een tijdrovende en dus kost-
bare activiteit. Door de nieuw 
ontwikkelde bakken, die zijn 
uitgerust met een beweegbare 
scheidingswand waarmee we 
de ‘visvijver’ kunnen verkleinen, 
zijn we in staat twee keer sneller 
te werken dan voorheen en dat 
is pure winst.” 

De oprichter en directeur-eige-
naar is een bevlogen onder-
nemer, letterlijk en � guurlijk 

want hij vliegt werkelijk de hele 
wereld rond om het bedrijf 
te promoten en verder uit te 
bouwen. “Als ondernemer 
moet je netwerken en constant 
innoveren, anders loop je voor 
je het weet achter de feiten aan 
en word je ingehaald door de 
concurrentie. Toen ik net voor 
mezelf startte, dat lijkt een eeu-
wigheid geleden, haalde ik mijn 
eerste visbakken al bij Bijl en op 
die relatie bouwen we nog altijd 
voort. 

Igor Knook is een kerel naar 
mijn hart, ik lanceer een idee en 
zij pakken het op en werken het 

uit. Een simpel schetsje, een 
mal, een eerste proefmodel en 
dit is het resultaat. Het is een 
geweldige wisselwerking, bij DK 
Polyester werken vakmensen 
die van aanpakken weten en als 
geen ander onze ideeën vertalen 
naar prachtige producten.” Rob 
van den Enden, een onderne-
mer met passie die van al zijn 
toeleveranciers topkwaliteit en 
leverbetrouwbaarheid verlangt. 
“DK staat nooit ter discussie. 
Afspraak is afspraak, daar kun 
je op vertrouwen.”

We hadden u in een eerdere editie beloofd om het eindresultaat te tonen zodra we klaar 
waren en inmiddels zijn alle siervisverkoopsystemen door ons uitgeleverd. Het betrof 
een drietal formaten voor de succesvolle groothandel Aquafarm International B.V. in 
Maasland; de 4.100 liter bak met unieke devider (78 stuks), de 5.500 liter bak (13 stuks) 
en de 3.200 liter bak (22 stuks). De nieuwe bakken zijn een uitbreiding op de 150 bakken 
die we door de jaren heen al eerder leverden.
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De eerste Goudsouk van Europa is open 
Beverwijk is trots en wij ook!
Eind juli 2014 ging de eerste paal de grond in, op zondag 22 maart 2015 werd Goudsouk - de enige in zijn soort in 
Europa - feestelijk geopend door burgemeester Freek Ossel van Beverwijk. DK produceerde de 206 opvallende polyester 
driehoekpanelen van 3 bij 3 bij 3 - die het spraakmakende gebouw de gouden grandeur geven - in opdracht van Belder 
Prefab B.V. uit Wieringerwerf.  

De openingsfestiviteiten 
werden luister bijgezet door 
gouden steltlopers en een 
optreden van O’G3NE. Alle 
twintig juweliers en de vele 
bezoekers zijn lovend over het 
bijzondere bouwwerk dat van 
verre glanst in het zonlicht. 
John Bekker, medeaandeel-
houder van Belder Prefab B.V. 
over de samenwerking: 

“Al sinds de start in 1998 weten 
we DK te vinden. Vaak voor 
het standaard werk, maar dit 
keer dus voor de Goudsouk 
en het resultaat mag er zijn. 

Het is nog mooier geworden 
dan de artist impression en dat 
is een compliment aan iedereen 
die hieraan heeft meegewerkt.” 

Even voorstellen Elisa van Dijk

Bloed, zweet en tranen én lachen Dansen in een beslagkom

Ze is van bouwjaar 1994 en 
werkt sinds begin juli 2014 bij 
DK Polyester als administra-
tief medewerkster. Elisa van 
Dijk is geboren en getogen 
in Bosschenhoofd. Mensen 
vragen weleens of ze op een 
kinderboerderij woont en qua 
hoeveelheid dieren komt het 
ook wel in de buurt. Elisa: “Ik 
heb een eigen paard en verder 
hebben we kippen, herten, 

honden en katten dus het is een 
gezellige beestenboel.”
Ze heeft een administratieve 
opleiding aan het Zoomvliet 
College gevolgd én afgerond 
en daarna gereageerd op een 
personeelsadvertentie van DK 
Polyester. “Ik kon gelijk begin-
nen. Vergelijkingsmateriaal heb 
ik niet, want het is mijn eerst 
echte baan, maar het zijn echt 
heel leuke collega’s en ik ben 

direct in de groep opgenomen. 
Ze hebben allemaal hun best 
gedaan om me in te werken. 

Het is leuk en afwisselend werk. 
Ik zit achter de telefooncentrale, 
help met het offertewerk, doe 
een deel van de bankboekin-
gen en ondersteun bij in- en 
verkoop. Ik ben best ambitieus, 
maar voorlopig kan ik hier nog 
een hoop leren.”

Echt bijna alles kan in de BZT 
Show. Het NCRV-programma 
vervult week in week uit de 
meest vreemde wensen van 
kinderen. En wat doe je dan 
als redactie wanneer Julia zo 
verzot is op cupcakebeslag dat 

de kom altijd te klein is? Dan 
schakel je DK Polyester in. We 
leverden voor de uitzending 
van 7 februari een beslagkom 
met een inhoud van maar 
liefst 1.500 liter. Julia kon 
haar lol op, begon met een 

voorzichtig likje en ging vrolijk 
mee toen ze dansend in de 
kom een heuse cupcakedou-
che kreeg. Terug te kijken op 
Uitzending Gemist NPO3.
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