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DK staat al 12,5 jaar
garant voor topkwaliteit
“Frans van Dam was onze grote inspirator”
Op 2 maart 2001 besloten Igor Knook en Pascal van Dam hun eigen bedrijf te beginnen. Nu,
12,5 jaar later, staat er een gezonde onderneming met 35 professionele medewerkers. Frans
van Dam - de vader van Pascal - was dé ambassadeur van de polyesterbranche en heeft hen
vanaf de start met raad en daad bijgestaan.

Brand?
Schouders
eronder en
gewoon
doorgaan!
In de nacht van dinsdag op
woensdag - 28/29 mei 2013
- is DK Polyester getroffen
door brand.
En dat nadat we, sinds de
verwoestende vuurzee van juli
2010, alles compleet
gemoderniseerd hebben. Die
veerkracht van toen heeft ons
gesterkt en gelukkig was de
schade ditmaal goed te overzien. De nieuwste spuitcabine
viel ten prooi aan de vlammen.
De naastgelegen productiehallen bleven gespaard en na
een dag waterschade wegwerken, hebben we direct de
productie en afwerking weer
opgepakt. De brandweer wist
te melden dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen en
dat de volksgezondheid niet in
gevaar is geweest.

luchtbehandeling en de kennis
van de bouwwereld maakten dat DK voor dit segment
dakopstanden en leidingen
e.d. ging produceren.
Zijn kennis
Het in al die jaren zorgvuldig
opgebouwde netwerk van
Frans van Dam stond ter
beschikking van zijn twee zoons.

De start
Pascal: “Op momenten van
twijfel, bijvoorbeeld toen de
vergunning in Steenbergen niet
rondkwam, maakte hij dat we
toch doorgingen. We waren
nog maar net begonnen en
kregen nul op het rekest bij de
gemeente. Dan ben je in de
opbouwfase en ineens ben
je terug bij af. Mijn vader had
er geloof in en motiveerde
ons om door te zetten.”
Het was een vliegende start.
Zowel Igor als Pascal maakten uren buiten de deur bij
verschillende klanten - zoals
Rombouts Kunststof Techniek BV (Piet Rombouts) en
Versteden - en begonnen met
het eerste productiewerk.
Verhuizen
Er werd verhuisd naar Moerdijk en het machinepark werd
uitgebreid, want van montage

en bewerking op locatie werd
het accent verlegd naar het
polyesterproductiewerk. Frans
van Dam had in zijn tijd bij Bijl,
samen met oprichter Willem Bijl,
het bedrijf laten groeien door
steeds weer nieuwe producten te (laten) ontwikkelen.
Hij wist mensen te overtuigen
dat polyester duurzamer en
voordeliger was, hij rekende het
ze voor en maakte het waar.
Een man van zijn woord en
dat werd gewaardeerd door
de klanten. Zijn ervaring met

“Hij was van
onschatbare
waarde voor DK.
Als adviseur en
als mens heeft hij
enorm veel voor
ons betekend.”
Twee zoons? “Frans was als een
tweede vader voor me,” vertelt
Igor, wiens eigen vader in 1991
overleed. “Ik had al enkele jaren
met Frans samengewerkt in
mijn tijd bij Bijl, maar daar was
hij gewoon een goede collega.
Toen wij voor onszelf startten,
werd hij een adviseur, een
sparringpartner en een echte
vriend, zeker nadat ik een paar
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maanden samen met hem in
België in een hotel zat omdat ik
daar enkele Walen het polyestervak mocht bijbrengen. Hij deelde
alles met ons. Zijn kennis, zijn
netwerk, zijn vriendschap. Bij
alle belangrijke beslissingen
was hij betrokken. Hij zag altijd
kansen. Hij was kritisch naar
ons toe en dat was goed, het
hield ons scherp. Achteraf
hoorden we dan hoe hij anderen
vol trots vertelde wat wij hier
aan het opbouwen waren.”
Bedrijfsovername
Op 1 januari 2008 namen Igor
en Pascal het polyesterdeel van
het bedrijf van Peet Bijl over,
die zich verder focuste op
pultrusieprofielen en kastenproductie. Door deze overname werd DK in een keer
drie keer zo groot. “Maar het
paste een op een in elkaar.
Hier in Dintelmond vonden we

de noodzakelijke ruimte om te
groeien, de logica in het bedrijf
te brengen en ons aanbod
verder te verbreden. Sindsdien
zijn we minder gevoelig voor
economische marktontwikkelingen,” aldus Pascal. Het was
een forse investering, maar
de beslissing werd gesteund
door Frans van Dam. “Doen,
een unieke kans,” zo waren zijn
letterlijke woorden. Igor: “Wij gingen indertijd weg als werknemer
en kwamen terug als nieuwe
eigenaar. Daarmee hebben we

DK nieuws - september 2013

ineens een historie van 35 jaar.”
Frans van Dam vierde zijn
zestigste verjaardag op 29
oktober 2007. Hij was toen al
ziek. In januari 2008 heeft hij het
nieuwe pand getoond aan
enkele zakenrelaties en op
18 februari is hij overleden.

voor ons betekend. Een vader
en een vriend, voor altijd. Een
prachtvent met het hart op de
goede plek. Wat zou hij trots
zijn wanneer hij hier vandaag de
dag over het terrein zou lopen.
Een moderne productielocatie, zeker na de nieuwbouw
van 2011, die voldoet aan alle
hedendaagse wet- en regelgeving. Wij zijn klaar voor de
toekomst, met dank aan al onze
klanten, onze gemotiveerde
medewerkers én
Frans van Dam.”

Nog steeds
DK maakt nog altijd gebruik
van zijn omvangrijke netwerk.
Igor: “Hij was van onschatbare
waarde voor DK. Als adviseur
en als mens heeft hij enorm veel
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Gemotiveerde mensen en
moderne machines maken het
verschil. De modellen en mallen,
we maken het allemaal zelf.
Het fijnere handmaatwerk en
robotgestuurd seriewerk, alles
onder één dak. Alle technieken
worden door ons toegepast,
van hand-layup en spray-up,
tot aan Resin Transfer Moulding
en koud persen. Naaststaande
plattegrond geeft een
schematische weergave van
de logische productiestroom
binnen DK, waardoor we uiterst
efficiënt kunnen werken.
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