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Pipodaken? 
Een paar honderd per jaar! 
Brouwer Flexibele Ruimtes 
uit Nijkerk is al meer dan 60 
jaar een toonaangevende 
toeleverancier voor bouwend 
Nederland als het gaat om 
bouwplaatshuisvesting. Vele 
varianten in alle soorten en 

maten, maar het meest be-
kend is de schaftwagen, in 
de volksmond beter bekend 
als de Pipowagen. In een ver 
verleden waren ze van hout, 
tegenwoordig worden ze ge-
bouwd van polyester. “De op-

bouw bestaat uit sandwichpa-
nelen die we zelf produceren, 
maar de daken komen sinds 
jaar en dag bij DK Polyester 
vandaan. Dat is een bepaalde 
spuittechniek die we zelf niet 
in huis hebben,” verklaart be-

drijfsleider Carlos Klein. “Het 
is prettig en snel schakelen 
met de mensen in Heijningen. 
Ze zijn gewoon heel vriendelijk 
in alle opzichten én, niet onbe-
langrijk, ze leveren een kwali-
teitsproduct.”

Het in Moordrecht gevestigde 
De IJssel Coatings is gespe-
cialiseerd in het ontwikkelen, 
produceren en distribueren 
van 2-componenten materi-
alen: producten op basis van 
epoxy, polyurethaan en onver-
zadigde polyesterharsen.
Robbert van der Eijk: 
“Mijn grootvader is het bedrijf 
gestart in 1930. DK Polyester 
en zijn voorgangers mogen we 
al tientallen jaren tot onze vas-
te klantenkring rekenen, met 
name voor gelcoats, topcoats 
en pigmentpasta.” 
Pascal van Dam over de sa-
menwerking: “Veel aanbieders 
maken niets zelf en zijn slechts 
doorverkopers. Bij DK maken 
we gebruik van heel veel ver-

De IJssel Coatings 
een familiebedrijf dat 
past bij DK

schillende kleuren en De IJssel 
Coatings is zelfproducerend 
en kan elke gewenste kleur 
snel mengen en leveren.” Op 
de foto ziet u René Verhoef 
van De IJssel Coatings die 
voor DK de gel- en topcoats 
op kleur maakt met de dissol-
ver (grote menger). Robbert 
waardeert de werkwijze en het 
vakmanschap. “Het is knap 
hoe ze door keihard te werken 
de concurrentie met goed-
kopere productielanden in 
Oost-Europa aankunnen. DK 
Polyester heeft vakmensen en 
levert topkwaliteit. Ze onder-
scheiden zich door de flexibi-
liteit en de snelle levering en 
daarom passen we denk ik 
ook zo goed bij elkaar.”

Tijd voor taart

Modellenwerk

15-jarig jubileum 

tot in de kleinste details

15 jaar terug, op 2 maart 
2001, zijn Pascal van Dam en 
Igor Knook gestart met DK. 
Op de website ziet u de com-
plete tijdlijn sindsdien en dan 
ziet u in een oogopslag hoe 
het komt dat onze historie 
veel verder terug gaat.  

Thijs Elderson staat erom 
bekend dat hij mooie din-
gen kan maken, maar het 
allermooiste stukje vakwerk 
zag op 4 november 2015 
het levenslicht. 
Thijs en Kelly zijn de trotse 
ouders van zoon Jace. Van 
harte gefeliciteerd! 
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Stan Nix 

Wat zijn ogen zien dat ma-
ken zijn handen. Hij kan al-
les met hout en kunststof. 
Vele jaren werkte hij als in-
terieurbouwer én meubel- 
en modellenmaker. “Bij 
mijn vorige werkgever in 
Bergen op Zoom werd ge-
reorganiseerd en dan merk 
je opeens dat je in Neder-
land op de arbeidsmarkt 
veelal bent afgeschreven 
wanneer je boven de 50 
bent. Ik ben van bouwjaar 
’59 dus reken maar uit. 
Daarom waardeer ik het 
des te meer dat er bij DK 
niet enkel gekeken is naar 
leeftijd, maar ook naar er-
varing en vakmanschap.” 
Ruud Mostard heeft Stan 
wegwijs gemaakt en hij 
heeft heel snel zijn draai 
gevonden. “Prima colle-
ga’s en de samenwerking 
met Thijs Elderson is ook 
alsof we elkaar al jaren 
kennen.” Wat doe je in je 
vrijetijd? “Dan bouw ik mo-
delvliegtuigen, Momen-
teel ben ik met een model 
bezig met een spanwijdte 
van ruim tweeënhalve me-
ter. Over twee jaar gaat ie 
de lucht in. Als het zover is 
dan lever ik wel wat mooie 
plaatjes aan.”

Daniël Norbert preekt voor 
eigen parochie, want hij 
verkoopt ze, maar hij weet 
waarover hij praat. Jarenlang 
werkte hij in de bouw en hij 
plaatste ontelbare traditionele 
dakkapellen voordat hij 7 jaar 
geleden bij PolyStyle start-
te. “Ik verzorgde inmiddels 
ook het inmeetwerk en was 
de sales in gerold en dat doe 
ik nu nog altijd. Vrijwel elke 
avond ben ik op pad en zit ik 

Met hulp van sponsors, waar-
onder relaties van DK Po-
lyester, heeft Randy Otto een 
geweldig avontuur beleefd. 
Als vierdejaarsleerling van het 
Markland College kreeg hij 
de kans om vijf weken mee 
te varen met masterskip De 
Wylde Swan. Inschepen op 
Sint-Maarten en zeemijlen 

“Polyester dakkapellen zijn de beste die er zijn”
bij klanten thuis. Overdag meet 
ik in en op zaterdag draai ik de 
showroom in Breda. Als ik de 
kans krijg te vertellen wat de 
voordelen zijn van een PolyStyle 
dakkapel dan zijn ze verkocht. 
Het is maatwerk en ze worden 
volledig naadloos gegoten en 
kennen dus geen kiertjes waar-
in het vocht kan gaan ophopen. 
Bovendien werken we met een 
kleurvaste DD-coating, dus 
mensen hebben hier gegaran-

maken, eilanden bezoeken en 
prachtige dingen zien zoals een 
vulkaan gevuld met kokende 
zwavel. “We hebben er zelfs een 
eitje in gekookt en gedobberd 
in natuurlijke ‘hot tubs’ dus het 
was echt helemaal te gek. Nog-
maals super bedankt allemaal. 
Nu weer gewoon de schoolban-
ken in, dat is wel even wennen.”

deerd tientallen jaren plezier 
van.” Sinds 2012 is PolyStyle 
onderdeel van DK Polyes-
ter. Samen met DK collega 
Marco van Meeteren is Da-
niël verantwoordelijk voor het 
maken van offertes, begelei-
den van projecten, adviseren 
en meedenken met de wen-
sen van de klanten van DK. 
En dit doet hij met net zoveel 
kennis en enthousiasme als 
voor de dakkapellen!

Een onvergetelijke ervaring voor Randy
Mede mogelijk gemaakt door DK en haar relaties

Een mallenmaker 
met vlieguren

Een project uit 1970, de aller-
eerste dakkapel. In de vorige 
editie vertelden we u over de 
wall of fame; fantastische fo-
to’s van spraakmakende pro-
jecten uit het verleden. We 
lichten er telkens eentje uit en 
kwamen uit bij een foto die niet 
in onze eigen archieven zat. 
Jan Rademaker, de oprichter 
van PolyStyle, kwam met dit 
vergeelde kiekje en dat willen 
we u niet onthouden. “Je ziet 
de opa van Igor Knook aan het 
werk bovenop een dakkapel. 
Onze allereerste dakkapel,” 
benadrukt Jan Rademaker. 
“Het betreft hier een proef-
opstelling in onze fabriek in 
Oudenbosch. TNO heeft voor 
dat model het testrapport ge-
maakt en daarna zijn we heel 
Nederland vol gaan zetten. Dit 
is dus waar het allemaal mee is 
begonnen!”

De allereerste dakkapel


