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Meer dan machines alleen...

Helaas was het onmogelijk om al onze medewerkers in beeld te brengen. Onze excuses hiervoor.
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ONTZORGEN
van de klant
Om onze klanten kwalitatief goed
materieel te kunnen leveren, blijven
we constant ontwikkelen en innoveren.
‘Kopzorgen’ over de inzetbaarheid en
duurzaamheid van het materieel,
mag u niet hebben.
Het leveren van kwalitatief hoogstaand
materieel is slechts onderdeel van onze
diensten. Technische kennis van machines is
belangrijk, maar oog hebben voor de gebruiker
is nog veel belangrijker.

Wij leren u graag hoe u het optimale uit uw
voertuig kunt halen. Hoe u slijtage voorkomt
bijvoorbeeld. En hoe u de machine zo lang
mogelijk op de weg houdt door regelmatig
te inspecteren en te keuren. De verplichte
SIR-keuring en VLG/ADR RDW-keuring voor
hogedruk- en druk-/vacuümmaterieel kunt
u, net als reparaties en onderhoud, laten
verrichten door onze specialisten van
KOKS Ridderkerk en KOKS Special Products.
Behalve regulier onderhoud tegen vaste
tarieven, bieden we ook pakketten voor
jaarlijks onderhoud. Wat die onderhoudspakketten betreft, kunt u kiezen uit een
basispakket, een standaardpakket, een
comfortpakket of een luxe pakket. U kunt ook
gaan voor een custompakket, die we geheel
naar uw wens samenstellen en uitvoeren.
In alle gevallen bieden we onze klanten iets
totaal nieuws, namelijk de mogelijkheid om
SIR-certificaten online te bekijken en
eventueel te downloaden. Via onze websites
www.koksspecialproducts.com of
www.koksridderkerk.nl en met de persoonlijke
inloggegevens is dat zeer eenvoudig en snel
te doen. Daaraan koppelen we een herinnering,
die u twee maanden voor het aflopen van het
certificaat per e-mail ontvangt.

Een goed begin…
1989 Nog maar nèt waren ze begonnen met
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek. Matthijs
Bokma, Jan Groot, Jacintha Mak, Cees van
den Bogaerde, Krijn Riemens, Sally de Snayer
en Wil Hoogstad waagden de sprong met
Gerard Koks sr. De ridders van het eerste uur.
Acht collega’s die het avontuur verkozen,
omdat ze méér wilden en konden dan bij de
oude werkgever mogelijk was. Gerard Koks sr.
had goede contacten. Relaties hadden direct
vertrouwen in hem.
Het balletje ging rollen toen Woma hem
de vertegenwoordiging van hogedrukapparatuur aanbood. En voor iedereen wist
wat er gebeurde, zaten ze onder dak bij het
gastvrije Rebac. Nog geen paar dagen later
kwam aannemer Mourik bij Gerard sr. wat
apparatuur bestellen. En schreef meteen een
cheque uit van een miljoen gulden…

1989

• Oprichting KOKS Milieu- en Voertuigtechniek, vestiging Alkmaar/Ridderkerk
• Vertegenwoordiging Woma
• Vertegenwoordiging Ladog

Nieuwe CITYCAT 1000
groot in het klein
De gloednieuwe CityCat 1000 vormt een
perfecte aanvulling op de hele range van
kleine maar efficiënte, professionele,
gerenommeerde veegmachines van
KOKS Milieu- en voertuigtechniek
en KOKS Belgium. Net als de grote
machines is ook dit model robuust
gebouwd, veilig en betrouwbaar in
gebruik.
Uw zoektocht naar een veegtopper voor
omsloten ruimten met beperkte toegang,

zoals bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen,
winkelcentra, fabrieksterreinen en woonwijken
stopt bij de CityCat 1000. Ook stadskernen
met smalle trottoirs en straten, en wegen met
verkeersdrempels of andere obstakels zijn
voor deze compacte veegmachine een makkie.
De CityCat 1000 heeft een milieuvriendelijke,
emissie-arme 3-cilinder dieselmotor en wordt
geleverd met voorwiel- of vierwielsturing
voor maximale manoeuvreerbaarheid en
stabiliteit. Met een hoogte van nog geen twee
meter en een breedte van iets meer dan één
meter biedt de CityCat 1000 evengoed veel
ruimte en comfort voor de bestuurder. Dat,
in combinatie met het bedieningsgemak, het
eenvoudige onderhoud en de talrijke opties,
zal deze nieuwkomer zeer populair maken.

Zeker geen koude douche…
Nou, dan heb je wel vertrouwen in de zaak..!
Jan Groot: “Belt Gerard op. Of ik even op
kantoor kon komen om een cheque te gaan
innen. Van één miljoen, ja. Ik viel van
mijn stoel. We waren al zo blij dat we de
fi nanciering van de zaak net rond hadden,
en dan dit!” Een goed begin dus, maar zeker
geen half werk. Jan vertelt: “We gingen er
fl ink tegenaan. De zaken gingen meteen al
goed. Met al snel ook veel klanten in het
Botlek-gebied, zodat we ook in Ridderkerk
een pandje gingen huren. En zo was
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek
binnen een jaar volop in bedrijf, met
vertegenwoordigingen van Woma, Rebac en
Ladog.”

1990 Het gastvrije onderkomen bij Rebac
barstte bijkans uit zijn voegen, met al die
activiteiten. Dus werd besloten een stuk aan
te bouwen. Werkplaats en kantoorruimte.
“En of er dan niet meteen een douche kon
komen voor de fietsers” vroegen de fietsers
Jan Groot en Jacintha Mak, die dagelijks de
20 kilometer van en naar Schagen trappend
aflegden. Sceptische gezichten keken
hen aan, want tja, het was al een fl inke
uitbreiding na nog geen jaar! “Nou ja, ook
voor als iemand van de werkplaats iets
smerigs over zich heen krijgt, of zo…”
brachten ze nog aarzelend uit.
“Mooi niet dus”, dachten ze.
De werkplaatsuitbreiding kwam er. En
het kantoor ook. Maar wel compleet mét

1990
• Samenwerking met Rebac en
Lighthart (Kolibri)
• Aanbouw werkplaats en
kantoor Alkmaar
• Eerste beursdeelname

douche, voor de noeste wielrijders die weer
en wind trotseerden. Over een zonnebank
en leunstoelen zijn ze toch maar niet
begonnen... Maar het laat wel zien dat voor
de medewerkers goed gezorgd wordt…

Snelle blik op huisaansluitingen met
QUICKLOOK SCHUIFCAMERASYSTEMEN

ZWENKBARE SPUITHASPEL
verlicht werken met combi’s en spoelwagens

Behalve inspectiesystemen voor
het hoofdriool, heeft Ibak altijd
wel inspectiesystemen gehad in het
huisaansluitingensegment. Dit waren
echter nooit kleine, op deze markt
gerichte systemen.

Het verlichten en vereenvoudigen van
het werk van operationeel personeel
van combi’s en spoelwagens is bij
KOKS Special Products en ROM altijd
het uitgangspunt bij de productie van
dergelijke voertuigen.

Onder de naam Quicklook heeft Ibak een
speciaal bedrijfsonderdeel opgericht, wat
zich helemaal zelfstandig gaat richten op dit
marktsegment en zo een plek krijgt in het
leveringsprogramma van KOKS Ridderkerk.

De ontwikkeling van een nieuwe hydraulische
haspel is maar één voorbeeld van onze
gezamenlijke inspanningen om uw
bedieningspersoneel zo efficiënt mogelijk
te laten werken. Behalve functioneel, moet

reinigingsmaterieel ook gebruiksvriendelijk,
ergonomisch, veilig, duurzaam en
economisch zijn. Met deze nieuwe haspel
kan zijwaarts gewerkt worden, waardoor het
manoeuvreren bij putten en het bereiken
van huisaansluitingen heel goed te doen is.
De arm van deze haspel is 90° naar buiten
zwenkbaar en daarnaast, met de arm naar
buiten geplaatst, in z’n geheel 180° te
roteren. Behalve het ontwerp, hebben KOKS
Special Products en ROM ook de productie van
deze haspel in eigen beheer.

De eigen Quicklook producten en het eigen
verkoopapparaat zullen uiteraard hetzelfde
kwaliteitsniveau hebben als u van Ibak en ons
gewend bent. Deze nieuwe lijn schuifcamera’s
is tijdens de Entsorga-beurs gepresenteerd en
daar heel goed ontvangen.
De afgelopen maanden zijn de laatste
ontwikkelingen verwerkt en staan de eerste
Quicklook camera’s op het punt van uitleveren.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met KOKS Ridderkerk,
telefoon +31 (0)180 46 28 88.

Ingelaste ei-proef Luchtmacht

Ruim baan voor de bezembrigade

1991 Schörling kenden ze wel bij de

1992 Hoe meer veegmachines hoe meer

Koninklijke Luchtmacht. Maar wie was KOKS
nou helemaal om zo’n giga-order van
22 grote startbaan-veegmachines in de
wacht te slepen?
Dus moest er eerst uitgebreid getest worden.
Kijken of het Koninklijke kloppen, vegen
en zuigen wel voldeed aan alle specificaties.
“Nou, dat deed-ie wel, daar hadden we alle
vertrouwen in”, vertelt Matthijs Bokma.
“Alleen bij Schörling waren ze wat nerveus.
Gerard sr. niet, die wist hoe we in de
weer geweest zijn. En zijn contacten met
de hoge heren van de Luchtmacht waren
inmiddels goed genoeg, om een geintje uit
te halen. Volgende dag: jawel, alle testen
keurig gedaan en doorstaan. Een zucht van
verlichting bij Schörling. Totdat ze bij de
Luchtmacht nog een laatste proef wilden
doen: de eiglansproef. Bleke gezichten

1991

• Vertegenwoordiging Schörling
• Nieuw huurpand aan Valkenierstraat
in Ridderkerk

bij Schörling, want daar hadden ze nog
nóóit van gehoord. En jawel, een ei tegen
de zijkant gemikt, afstanden officieel
gemeten, glans en uitloop van het struif
opgetekend… en de Schörling-mensen
zwetend toekijken. Waarna met een ernstig
gezicht werd meegedeeld dat het maar een
geintje was. Bekokstoofd door Gerard. We
waren “glans”rijk geslaagd!” Aardig verhaal
van oudgediende Matthijs Bokma. “Maar
ook bij ons is heel wat afgezweet, want om
zo’n grote order binnen te halen én goed uit
te voeren door een toen nog klein en jong
bedrijf… Tja, hoe hard we daarvoor hebben
moeten werken is een ander verhaal. Maar
met deze luchtmachtorder hebben we onze
vleugels aardig uit kunnen slaan!”

vreugd. Én hoe meer zielen, natuurlijk.
Dus werd in de hal van de Beverkoog in 1992
een nieuwe kantoorverdieping gerealiseerd.
Speciaal voor de “Bezembrigade”, die in den
beginne gevormd werd door Jan Groot en
“veeg”-secretaresse Janine Kütterink.
Volop de ruimte, maar ze misten de mensen
van beneden wel. Dus elke ochtend om
tien uur: tijd voor een rondje koffie rond
de ronde tafel. De orderportefeuille groeide,
het aantal mensen ook, maar de koffieronde
bleef. De ronde tafel is niet meer. Kan ook
niet met zoveel mensen nu. Maar rond tien
uur vindt u iedereen nog steeds bijeen,
in de kantine. Boven en beneden…

1992
• Uitbreiding pand Robbenkoog
in Alkmaar

ze horen bij elkaar. Houden zo. Want een
goed contact tussen werkplaats en kantoor,
dat merk je in het werk. Samen sterk!

ADR vacuümwagen
ECOVAC EVO

Scala van mogelijkheden voor inbouw
HOGEDRUK RIOOLREINIGINGSUNITS
ROM heeft haar programma hogedruk
inbouwunits uitgebreid. De ROM
Compact heeft er twee uitvoeringen bij
gekregen en de ROM Ecopact is nu ook
verkrijgbaar als PTO-versie.
ROM Compact

Als exportproduct is de EcoVac Evo van
KOKS Special Products een groot succes.
Deze ADR vacuümwagen is een basic
uitvoering van de ADR KOKS EcoVac.
Zo wordt de KOKS EcoVac Evo ingezet voor
tankreinigingswerkzaamheden bij een
olieraffinaderij in Nigeria. Zoals vereist door
opdrachtgevers in deze branche, voldoet
deze vacuümwagen aan alle internationale
veiligheidsnormen. Ook de supersnelle
levertijd én de superscherpe prijs zijn
pluspunten van de KOKS EcoVac Evo.

De ROM Compact is dé ideale hogedruk
reinigingsmachine voor het ontstoppen
en reinigen van huisaansluitingen en het
hoofdrioolstelsel tot ø 300 mm.
Ook voor gevel- en oppervlaktereiniging,
graffitiverwijdering en het spoelen
van drainages is de ROM Compact zeer
geschikt. Met het compacte formaat en
het lage eigengewicht (vanaf 210 kg) is
deze inbouwunit geschikt voor lichte tot
middelzware bedrijfsauto’s. Naast de al
bestaande ROM Compact 150/40 en 140/50,
is de serie uitgebreid met een ROM Compact
Base 190/30 en een ROM Compact Diesel
140/45. De verschillen zitten in de diverse
motor- en pompcapaciteiten en de benzine- of
dieselmotor. Alle vier de uitvoeringen vergen
minimale service dankzij de betrouwbare
combinatie van B&S of Kubota motoren en
Speck hogedrukpompen.

ROM Ecopact
Voor het ontstoppen en reinigen van
huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel
tot ø 400 mm biedt de ROM Ecopact uitkomst.
Deze hogedruk rioolreinigingsmachine kan
ingebouwd worden in middelzware bedrijfsauto’s. Behalve de al bestaande modellen met
benzinemotor is de ROM Ecopact PTO (voertuig
aangedreven) uitvoering nieuw. Dit heeft een

aantal grote voordelen: geen separate motor,
minimaal onderhoud, minder geluid en lichter
in gewicht.
Bij de ROM Compact en de Ecopact-serie is
een uitgekiend optiepakket beschikbaar, die
de prijs-/kwaliteitsverhouding aantrekkelijk
maakt voor zowel de startende als de
professionele rioolreiniger.

Wagens maken in de
Wagenmakerstraat

Binckhorst bracht ook kleine
veegmachines binnen bereik

1993 KOKS Milieu- en Voertuigtechniek

1994 Met succes vertegenwoordigden we

had vrijwel direct ook een serviceafdeling
in Ridderkerk. Lekker dicht bij de Botlek.
Zodat we voor de klanten daar niet alleen
een verre vriend, maar ook een goede buur
konden zijn. Het huurpandje in de Tinstraat
met twee man werd verwisseld voor de
Valkenierstraat. En in 1993 betrokken
inmiddels zes kundige Koksjes het mooie
eigen pand aan de Wagenmakerstraat.
Met volop ruimte voor verdere expansie.
Dus zitten we daar nog steeds, maar nu met
twaalf man. Service en onderhoud, ja, maar
vooral ook druk met hogedruk-, heetwater-,
rioolinspectie- en rioolfreestechniek.
Op een mooi strategisch punt met
uitstekende verbindingen. “Toch is er wel

1993
• Eigen pand Wagenmakerstraat in
Ridderkerk

eens geopperd om in plaats van Alkmaar
en Ridderkerk voor één centrale vestiging
te kiezen”, weet Matthijs Bokma. “Maar
dat was snel van tafel. We blijven lekker in
Alkmaar en Ridderkerk. Bevalt ons prima
zo. De Botlekkers vormen een goed team
en ach, wij Westfriezen zijn nu eenmaal
honkvast. In Alkmaar begon onze victorie
en dat willen we mooi zo houden. Voor onze
mensen en voor onze klanten wel zo prettig.
En dat telt!”

in Nederland de grote veegmachines van
Schörling. Pasten perfect bij ons omdat
we ze volledig konden aanpassen aan de
wensen van onze klanten. Dat was dus even
schrikken toen Schörling overgenomen werd
door Bucher-Guyer.
Maar zoals Cruyff al zei: “Elk nadeel heb
ze voordeel”. Wij konden namelijk De
Binckhorst in Voorschoten overnemen, die
de vertegenwoordiging van Bucher-Guyer
had. Daarmee was onze vertegenwoordiging
van Schörling veiliggesteld. En hadden
we niet alleen grote chassisgemonteerde
veegmachines, maar ook de kleinere zelfrijdende veegmachines van Bucher-Guyer in
ons assortiment.

1994

• Overname De Binckhorst
• Vertegenwoordiging Bucher-Guyer
• Aflevering 100e Kolibri

Mét de bijbehorende specialisten, want het
overgrote deel van de Binckhorst-mensen
kwam bij KOKS in dienst.

WISSELBAKREINIGER
voor de bakker

RIOOLINSPECTIETEAM VERSTERKT
voor optimale verkoop en service
Bij KOKS Ridderkerk is onze divisie
inspectie- en renovatiesystemen
ondergebracht. Daar vindt u dus onze
specialisten op het gebied van Ibak
camera-inspectieapparatuur en Prokasro
renovatieapparatuur voor riolen, putten
en leidingen.

KOKS Milieu- en Voertuigtechniek heeft
in samenwerking met ‘zusters’ KOKS
Belgium en ROM een nieuw voertuig
voor wisselbakreiniging uitgedacht en
afgeleverd.
Dit voertuig reinigt periodiek de wisselbakken
van het tramsporennet in en rondom
Antwerpen. Deze inzet is noodzakelijk om een
goede werking van de tramrails te waarborgen

en mogelijke ontsporingen te voorkomen.
Het pistoolreinigen en riool-/afvoerreinigen
met behulp van een kleine zuigunit maken dit
voertuig uniek. Dit speciale stuk maatwerk is
gebouwd bij ROM in Barneveld. De toepassing
van hoogwaardige componenten in combinatie
met de speciale conservering zorgen ervoor
dat dit voertuig minimaal vijftien jaar haar
sporen kan nalaten.

met Ruud van der Matten een ervaren
elektronicus bij gekregen. Iemand die zich
dankzij zijn achtergrond en ervaring, de
producten en technologie heel snel eigen
heeft kunnen maken en zo onze Raimundo
Andrade prima kan ondersteunen.

Als exclusief vertegenwoordiger van Ibak en
Prokasro willen we niet alleen deze
topmerken leveren, maar u ook
vooral goed kunnen helpen met
service en onderhoud. Daarom
hebben we de afgelopen maanden
een aantal nieuwe collega’s
gekregen, waarmee we denken dat
we u nog beter kunnen ondersteunen. Antoine Steentjes is
begonnen als divisiemanager en
verantwoordelijk voor de verkoop
en verdere optimalisatie van de
dienstverlening. Tim Leber is
begonnen als software engineer en
ondersteunt daar de verkoop, maar
is met name verantwoordelijk voor
de IKAS32 inspectiesoftware.
Hij kan instructie geven, updates
begeleiden en softwareproblemen
oplossen. Daarnaast hebben we er

De grote bevolkingsexplosie

De grote volksverhuizing

1995 De overname van De Binckhorst

1996 Het duo Gerard Koks sr. en Hans

leidde tot een ware personeelsexplosie
in Alkmaar. Het aantal medewerkers
verdubbelde. Gelukkig kenden we weinig
integratieproblemen. Inkoper Wim Geerlings,
als oud-Binckhorster daarover: “Ik zag er in
het begin wel tegenop. Elke ochtend om half
zes richting het hoge noorden, vanuit Lisse.
Met het openbaar vervoer een hele expeditie.
Maar die kouwe noordelingen zorgden
wel voor een warm welkom. Dat begon al
met het kennismakings-golftoernooi op
neutrale grond, halverwege, bij Crucqius.
Dat was echt leuk. Ik heb zes jaar met
plezier gewerkt bij De Binckhorst. En nu
alweer veertien jaar bij KOKS Milieu- en
Voertuigtechniek. Zo mogelijk met nog
meer plezier!“ Geerlings is dus een echt
Koksje geworden, net als veel andere oud-

1995

• ‘Sneeuwvertegenwoordiging’ Bucher

Binckhorsters. Hij woont nog steeds in Lisse,
maar vindt dat best te doen. Hij is vast van
plan om bij KOKS te blijven. Maar goed ook.
Want wie weet er meer van veegmachineonderdelen dan hij..?

Een paar weken later ging de eerste paal
in de grond. De eerste van meer dan
Brakenhoff (van Rebac), ook wel KoBra
1.200, want we houden van een goede
genoemd, was het gloeiend eens:
onderbouwing… Moest ook wel, want die
ze groeiden uit hun jas. Tijd voor een nieuw
voertuigen wegen niet niks. Chris Stam
pand. En waar kon dat, voor bedrijven in de
van architectenbureau Tauber wist onze
reinigingsbranche, beter dan pal tegenover
wensen te vertalen in een fraai gebouw,
de grote huisvuilcentrale, op bedrijvenmet Rebac (nu KOKS Special Products)
terrein Boekelermeer? Diamantweg 1 was
aan de linkerkant en KOKS Milieu- en
precies het perceel dat ze nodig hadden.
De juiste grootte en mooi bij uitgaanswegen. Voertuigtechniek rechts. Een bebouwing
van ruim 8.000 m2, binnen driekwart jaar
Maar er rustte al een optie op.
Hans Brakenhoff vertelt: “Van een maand, ja. klaar. Begin januari 1996 konden we er in.
Maar de gegadigde kreeg de zaak fi nancieel
Dat had heel wat voeten in de aarde, maar
niet rond. Dus meteen na afloop zaten we
de verhuizing van alle medewerkers en
bij de gemeente. Die eerst nog aarzelde,
apparatuur verliep soepel. Voorlopig blijven
want er waren meer kapers op de kust. Maar
we er lekker zitten, zeker nu de nieuwe
dan moet je net Koks hebben. Met zijn
ringweg om Alkmaar ons extra makkelijk
overredingskracht was de gemeente snel om
bereikbaar heeft gemaakt”.
en de zaak rond.

1996

• Nieuwbouw Diamantweg in Alkmaar
• ISO 9002 gecertificeerd

KOKS voldoet
aan ISO 14001
De ISO 14000-serie biedt praktische
hulpmiddelen voor een organisatie die
meer wil ondernemen dan simpelweg
voldoen aan milieuwet- en regelgeving
ter voorkoming van boetes voor
overtredingen.
KOKS is zo’n proactief bedrijf en heeft na
forse inspanningen dan ook recentelijk
de ISO 14001-certificering behaald en dit
milieumanagementsysteem geïmplementeerd.
Hiermee heeft KOKS een strategie opgesteld
voor en verbeteringen doorgevoerd ten
behoeve van de (potentiële) milieueffecten
van onze bedrijfsactiviteiten en producten.
De ISO 14001-benadering helpt ons bij de
realisatie van onze doelstellingen en geeft de
volgende voordelen:
• vermindering van afvalmanagementkosten;
• besparing van energie, grondstoffen en
materialen;
• verlaging van distributiekosten;
• verbetering van (milieu-)imago;
• structuur voor continue optimalisering van
milieuprestaties.

Afzetbare, selfsupporting vacuüminstallatie
MEGAVAC LOADER
De MegaVac is niet meer weg te denken
uit het productenpakket van
KOKS Special Products. Deze wagens
voor het zuigen en blazen van droge
en natte stoffen, zoals catalyst,
poeders, vliegas, zand, (dak)grind en
slib, hebben hun weg in de industriële
reinigingssector wel gevonden.
Hoe tevreden klanten ook zijn, onze R&D
afdeling gaat natuurlijk verder. Zo hebben
we onlangs met trots de eerste KOKS

ISO-14001 is een absolute ‘win-win-norm’, niet
alleen in het belang van het milieu, maar ook in
dat van onze klanten, producten en bedrijf.

MegaVac Loader
Blower: 8.000 m³/uu r,
90 % vacuü m
Dru k-/vacuü mtan k: 12
m³ opslag PED (SI R)
Filter installat ie: 42 m 2
Diesel motor: Caterpilla
r C7 205KW (278 pk)

MegaVac Loader afgeleverd. Bij de MegaVac
drogestoffenwagen is de tank onlosmakelijk
met het chassis verbonden. De MegaVac
Loader is níet vast op het chassis gebouwd,
maar voorzien van een afzetsysteem én
selfsupporting. Het frame
is gebaseerd op een 20 ft
containersysteem en voorzien van een geïntegreerd
haakarm-systeem,
heftrucksleuven en
hijsogen voor plaatsing
op een oplegger, chassis
of ander transportsysteem.
De MegaVac Loader is
niet alleen een veilige,
milieuvriendelijke en
flexibele vacuüminstallatie,
maar kan tevens lossen
in bigbags of het product
terugblazen.

WWW.KOKS.COM
overzichtelijke site
Surf naar www.koks.com en ervaar hoe
gebruiksvriendelijk en informatief de
nieuwe hoofdportal van KOKS Group is.
Doordat alle producten van de KOKS Group
bedrijven in slechts vijf verschillende
hoofdcategorieën zijn ingedeeld, is onze
corporate website zeer overzichtelijk en heel
eenvoudig en snel te raadplegen.
Met directe links naar de productcategorieën
en de websites van onze werkmaatschappijen
kunt u zeker vinden wat u zoekt.

Zo vader zo zoon...

KOKS Productie opgericht

1997 Rick Koks versterkt de gelederen.

1998 De groei van KOKS stelde

Al toen hij een jaar of twaalf was werkte
Rick bij pa. Vakantiebaantjes weliswaar,
maar toch. Techniek werd hem dus met de
paplepel ingegoten. Op zijn zeventiende
kwam hij al bij KOKS in dienst en leerde
ondertussen ’s avonds verder. Dus echt
van onderaf begonnen. Al snel monteur en
toen demonstrateur van schrob-, veeg- en
zuigmachines. Daarbij kwamen aardige
verkoopkwaliteiten naar voren. Zat zeker
in het bloed… Dus verlegde hij zijn
grenzen. Letterlijk. Want, na zijn Duits
bijgespijkerd te hebben bij de nonnen, ging
hij een paar maanden intern bij Falch en
Woma. Zo leerde hij niet alleen veel over
hogedrukreinigers, maar ook over marketing.
Veelzijdig dus. En nu is Rick directeur van
KOKS Special Products, KOKS Milieu- en

1997
• Rick Koks in dienst
• SIR-erkend keurings-/
certificeringsbedrijf

Voertuigtechniek, KOKS Ridderkerk en KOKS
Belgium. Hij vindt het niet lastig werken
met pa, broers en zussen: “We kennen
elkaar door en door, dus weten wat we
aan elkaar hebben en we lopen elkaar niet
in de weg. Af en toe liggen pa en ik even
in de clinch, maar dat komt omdat we op
elkaar lijken, haha. Knokken voor waar je
in gelooft, is ons niet vreemd... Maar hij
heeft me altijd de ruimte en het vertrouwen
gegeven om me te ontplooien. Dat hoor
je bij andere familiebedrijven wel eens
anders. Hij heeft een kwalitatief hoogstaand
bedrijf opgebouwd, waarin ieder zich
kan ontwikkelen. Veel gelijkwaardigheid,
horizontaal gestructureerd. En wij, de
nieuwe generatie, bouwen er op voort.
We hebben een naam hoog te houden!”

langzamerhand ook andere eisen aan de
bedrijfsvoering. Hoewel de verbintenis
met Rebac innig was, werd steeds meer de
behoefte gevoeld om alles onder één dak te
krijgen. Zo zou beter en sneller ingespeeld
kunnen worden op de wensen van klanten,
de communicatielijnen korter worden en de
efficiency verder vergroot. De overname van
Rebac was eigenlijk logisch. Oud-Rebaccer
Gerrit Katsma: “Eigenlijk was het meer een
probleemloze versmelting. Onze engineering
en afbouw werden ondergebracht in KOKS
Productie bv, waarvan ik bedrijfsleider werd.
De rest werd samengevoegd met andere
onderdelen van KOKS. In het begin vonden
we het toch een tikje eng omdat we een
hechte club vormden. Maar al snel waren
we volledig ingeburgerd en voelden we ons

1998
• Overname Rebac
• Oprichting KOKS Productie bv

volwaardig lid van de KOKS-conglomeratie.
Het pakte heel goed uit, want de grip
op het productieproces verbeterde. De
zaken werden professioneler aangepakt en
door de grotere efficiency konden we de
productiemogelijkheden verder uitbouwen.”
De inventiviteit van Rebacs directeur
Hans Brakenhoff en het zakelijk inzicht
van Gerard Koks sr. bleken een mooie
combinatie. En Koks had nu behalve een
handelsmaatschappij, ook een volwaardig
productiebedrijf. Katsma, nu adjunctdirecteur van KOKS Special Products:
“Het bleek dus een mooie mijlpaal, met
pluspunten voor iedereen, het personeel,
de bedrijven én onze klanten!”

PANORAMO INSPECTIECAMERA’S…
wonderen van de techniek
PANORAMO-SI voor putten. Inspectiebedrijven krijgen steeds vaker het
verzoek om putten te inspecteren.
Rioolbeheerders hebben de putten altijd
genegeerd, maar dat begint te veranderen.
De inspectienormen zijn de laatste jaren
aangepast en met de komst van de
Panoramo-SI is er nu ook een putinspectiesysteem voor een complete én kostenefficiënte
inspectie. Met de Panoramo-SI camera duurt
een inspectie van de put maximaal 5 minuten.

De rest van het werk kan later op kantoor
worden gedaan. Ibak heeft speciaal voor de
Panoramo-SI bijbehorende software
ontwikkeld, waarmee achteraf de geometrie
van de put kan worden bepaald. Deze software
bestudeert de gefilmde inspectiebeelden,
waardoor er bij de put geen extra handeling
verricht hoeft te worden en een aparte
meetploeg dus niet nodig is. De klant krijgt
een viewer van de uitgevoerde inspectie en
kan zelf in het 3D-beeld de gewenste
metingen verrichten.

PANORAMO-150 voor riolen van
DN150-DN300. De nieuwe, door Ibak
ontwikkelde PANORAMO-150 camera is
positief ontvangen tijdens de Entsorgabeurs in Keulen.

LADOG krachtig
in woonwijken

Onlangs rolde de eerste serie van de band.
Een deel daarvan is al in verschillende landen
verkocht. Ook klanten van KOKS Ridderkerk
waren in volle verwachting... De Panoramo-150
camera kan riolen van DN150 tot DN300
inspecteren. De camera is aan te sluiten op
alle Modular bussen met glasvezelkabel. Met
deze laatste, volwaardige toevoeging aan de
Panoramo-cameravloot is het nu mogelijk om
alle leidingen én putten in het hoofdriool te
inspecteren met de Panoramo-technologie.

AQ-RENT heeft met gepaste trots haar
Ladog multifunctionele reinigingsvoertuig verhuurd voor een langlopend
project.
Het betreft een Ladog in spoeluitvoering
met voorop twee haspels inclusief hogedrukpistool. Daaronder is een sproeibalk gemonteerd voor de spoelwerkzaamheden. Met deze
Ladog uitvoering worden de zogenaamde
Krachtwijken schoongehouden. AQ-RENT heeft
niet alleen de machine geleverd, maar ook
de gebruikers op hun eigen locatie de nodige
instructies gegeven. Zij én wij gingen vol
vertrouwen de huurperiode in.

De appel valt niet ver…

Laat Schiphol maar schuiven!

1999 Nog een nazaat in het bedrijf. Gerard

2000 Schiphol had weer nieuwe

jr., die zich na zijn studie Marketing
Management eerst bezighoudt met
marketingplannen voor de Falch mobiele
hogedrukreinigers in Nederland. En onder
Matthijs Bokma helpt de kwaliteitsnormering ISO 2001 door te voeren. En
ondertussen ook de eerste website helemaal
op poten zet. Zijn bedrijfseconomische en
marketing ondergrond leidt tot groeiende
interesse in het fi nanciële gedeelte, met
als gevolg dat hij de mensen van de
boekhouding het hemd van het lijf vraagt.
Hij leert grootboeklezen en ontdekt dat het
wel en wee van een bedrijf zich in cijfers
kan openbaren als een spannende roman.
Met als gevolg dat Gerard jr. vandaag de dag
verantwoordelijk is voor het overkoepelende
fi nanciële beleid van de KOKS Group en haar

1999
• Gerard Koks jr. in dienst
• VCA gecertificeerd

werkmaatschappijen. Zijn vader heeft hem
ooit in het diepe gegooid, vertelt Gerard
jr., in het vertrouwen dat hij wel snel zou
leren zwemmen. Met als gevolg dat hij zich
bij KOKS als een vis in het water voelt. Wat
hij bijzonder aan het bedrijf vindt? “Het is
bij ons geen kwestie van een kant-en-klaar
product aan de man brengen. Alles gebeurt
in samenspraak met de klant. Er wordt
meegedacht, naar oplossingen gezocht en
in consensus maatwerk geleverd. En dat
alles heel laagdrempelig. Zonder poespas”.
Boeiend vindt hij ook de spectaculaire
expansie van de laatste jaren. Met ROM,
EUROM, KOKS Belgium en de oprichting
van AQ-RENT. “Allemaal goede zetten,
die het bedrijf continuïteit en verdere
groeimogelijkheden bieden. We zijn zo goed
op de toekomst voorbereid”.

sneeuwschuivers nodig. Nou ja, u mag ze
ook baanvegers noemen. De vorigen, van
Bucher-Schörling, waren goed bevallen, dus
waren we in de race. Hoewel… met de door
Schiphol opgegeven specificaties kon de
concurrentie beter uit de voeten. Met de
P21 kwamen we net iets te kort, en de P25
was net weer te veel van het goede. Matthijs
Bokma: “Gerard sr. kwam meteen in actie.
Wij dus in overleg met Bucher-Schörling.
Wat in no-time resulteerde in de ontwikkeling van de P21 Super. Dikke halve meter
breder, betere specificaties, kortom, we
sleepten er de order mee binnen. Waarbij de
kwaliteit en het feit dat we service naast de
deur konden verlenen fl ink meewogen.
Dat wisten ze wel van ons…
Veertien veeggiganten van 15,5 meter lang

2000
• Grote order Schiphol

en 5,5 meter breed moesten dus hun weg
van Duitsland naar Alkmaar vinden, om
hier gecontroleerd en volledig afgebouwd
te worden, en daarna moesten ze nog even
naar Schiphol… Een hele operatie. Vooral
als ze moesten proefdraaien en hier het
parkeerterrein in beslag namen. Echt
indrukwekkende gevaartes. Ze hadden er
wel bekijks… we hebben er de media mee
gehaald. Met recht dus een hele grote order!”

SMALSPOOR MINIHUISVUILWAGEN
voor compact inzamelen
De PBE huisvuilwagen compact is dé
oplossing van KOKS Belgium en KOKS
Milieu- en voertuigtechniek voor het
praktisch inzamelen van huisafval.
Perfect voor stadscentra, smalle straten,
moeilijk bereikbare plaatsen en vergelegen ophaalplaatsen. Ook kan dit
voertuig groenafval ophalen.
Het concept van dit systeem is maximaal
laadvermogen bij compacte afmetingen en lage

Occasions vinden op
WWW.AQ-USED.COM

aslasten. In tegenstelling tot bestel-wagens
met een laadbak of aanhangwagen, beschikt
deze minihuisvuilwagen wél over een
persinstallatie. Heen en weer rijden voor
tussentijds lossen behoort dus tot het
verleden. Het ‘gewone’ rijbewijs B is voldoende
om het meest compacte model van 5 m3 op
een 3,5 tons chassis te mogen besturen.
Voor chauffeurs met een groot rijbewijs
leveren we ook een uitvoering van 6,3 m3 op
een 7,5 tons chassis. In het oog springen

verder de toepasbaarheid voor vele
afvalstromen, de duurzaamheid en het
minimale onderhoud door toegepaste
materialen, de snelle ledigingscyclus door
middel van kambelading, de eenvoud van het
ledigen en reinigen, de vloeistofdichtheid en
de betrouwbare PLC besturing.

KOKS Belgiu
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De website van AQ-USED is al weer
enige tijd in de lucht. Iedereen uit de
wereldwijde reinigingsbranche vindt op
www.aq-used.com gemakkelijk de weg
naar de occasions, die bij AQ-USED te
koop staan.
Naast de gebruikte voertuigen, ziet u van
tijd tot tijd ook diverse voertuigen uit de
verhuurvloot van AQ-RENT voorbijgaan op
www.aq-used.com. Mocht u zo het gewenste
reinigingsmaterieel niet kunnen vinden, dan
is één telefoontje naar +31 (0)72 540 66 99
genoeg voor onze hulp bij uw zoektocht naar
de juiste reinigingsmachine.

GERARD KOKS JR.
CFO KOKS Group
“Mijn eerste herinnering aan KOKS is van net voor de oprichting in
1989. Pap en mam liepen steeds te ijsberen door de huiskamer, of ze
nu wel of niet moesten starten met een eigen bedrijf. Mijn vader had
een goede, veilige baan en ze hadden vier kleine kinderen thuis. Waar
zouden ze aan beginnen? Gelukkig was (en is) mam een hele sterke
vrouw, die thuis alles voor haar rekening nam. Daardoor kreeg pap alle
tijd om zich op z’n nieuwe bedrijf te storten, met alle onzekerheden die
daarbij komen kijken.
Van de eerste jaren is vooral het keiharde werken om het bedrijf te
laten groeien me bijgebleven. Toen de werkplaats aan de Robbenkoog
in Alkmaar werd aangebouwd, ging ik vaak mee om met de hefkranen
te spelen. En ik weet nog dat we de behaalde vertegenwoordiging van
Schörling vierden met een etentje. Pa was erg trots op zijn bedrijf en
hoopte altijd dat de kinderen de gelederen op den duur zouden komen
versterken…
Toepasselijk dat nu, twintig jaar na de oprichting, ook ons laatste en
jongste gezinslid bij het bedrijf komt werken. Nu kunnen we dus echt
spreken van een familiebedrijf! En zo voelt het ook, met z’n zessen.
Ieder bezig op z’n eigen terrein en samen sterk. We hebben turbulente
jaren gehad, maar nu heerst er rust en hebben we het in alle vijf
vestigingen goed voor elkaar. Over nog eens twintig jaar hoop
ik dat KOKS nog steeds een familiebedrijf is, met
misschien al wel de volgende generatie aan het werk…”

Familiebedrijf

RICK KOKS
Directeur KOKS Special Products, KOKS Ridderkerk,
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek en KOKS Belgium
“Als kind had ik al een enorm trots gevoel. Op 12-jarige leeftijd werkte
ik tijdens de vakantie voor het eerst in de werkplaats van mijn vaders
bedrijf. Alleen al de geur van de werkplaats gaf mij een vertrouwd
gevoel. Destijds ben ik door de collega’s zeer goed opgevangen
en hebben zij me het vak leren beheersen. Op school liep het
daarentegen wat minder soepel, ondanks de verwachtingen van mijn
ouders op dat gebied. Ik zag dat heel anders en vooral mijn moeder
moest het dan ontgelden, want vaders was altijd aan het werk.
Ook nu ben ik trots, omdat we het bedrijf als gezin kunnen
voortzetten. In de dertien jaar dat ik hier werk, heb ik heel veel
kunnen leren. Dat was niet altijd makkelijk. Ik kreeg de mogelijkheid
om te groeien binnen het bedrijf, als ik maar m’n diploma’s haalde.
Kregen vader en moeder toch nog hun zin.
De techniek en de markt vervelen nooit. Ook het continu bezig zijn
met het uitdenken van nieuwe ontwikkelingen voor onze klanten blijft
een uitdaging. Samen met alle collega’s, die ook als een familie
samenwerken, doen we ons best om dit bedrijf op een nog
hoger niveau te krijgen. Dus, laat de volgende twintig jaar
maar komen…”

VASTE GASWASSER op vacuümwagen
trend van deze tijd

EIGEN PRODUCTIE
SPECIAAL VEEGMACHINES
KOKS Group gaat in samenwerking met
Bucher Schörling chassis gemonteerde
speciaal veegmachines bouwen. De
ruime ervaringen van Bucher Schörling
en de uitgebreide knowhow van KOKS
Group op het gebied van speciaalbouw
vormen een goede combinatie.

Een gaswasser, ook wel retourdampreiniger genoemd, integreert KOKS
Special Products steeds vaker in de
opbouw van vacuümwagens. Deze
tendens is het gevolg van de toenemende aandacht voor mens en milieu.
Een gaswasser zuivert vloeistofdampen, die
afkomstig zijn uit een vacuümpomp, in
twee fasen en volgens het principe van de
blaaskolom. De uitlaatgassen worden in beide
fasen door een vat met reinigingsvloeistof

Met deze alliantie spelen we in op de
groeiende vraag naar custom made speciaal
veegmachines. Bij het in eigen beheer bouwen
van speciaal veegmachines, gericht op de
specifiek Nederlandse wegenbouw
en industrie, blijven de hoge
kwaliteit en duurzaamheid van
KOKS en Bucher Schörling
materieel gewaarborgd. Deze
specials zijn niet alleen inzetbaar
(bijvoorbeeld minerale olie, loog of water) en
een zogenoemde demister geleid om gezuiverd voor vegen, maar ook voor hogedrukreiniging én in combinatie
te worden. Afhankelijk van de te reinigen
met een voorbouwborstel voor
gassen, kunnen de wasfasen uit dezelfde of
het zogenoemde schrobben van
verschillende middelen bestaan. Naast het
wegdek en terreinen. Op de foto
reduceren van de uitstoot van schadelijke
ziet u een OptiFant 70 XL-H, die
stoffen, is het gebruik ook gericht op het
links en rechts kan vegen en is
verminderen van de stank. Dit is ten bate van
voorzien van een zwenkbare
het milieu én van het bedieningspersoneel.
Naast een vaste gaswasser op de vacuümwagen, voorbezem. De vuiltank telt 8 m3
behoren een stationaire of mobiele uitvoering
en de gezamenlijke watertank
ook tot de mogelijkheden.
heeft, inclusief voorbouwtank,

een inhoud van 4.250 liter. De hogedrukinstallatie beschikt over een werkdruk van
240 bar en een opbrengst van 160 l/min. De
spuitlanzen bevinden zich aan de achterzuigbalk, aan de voorbouwbezem en aan beide
zuigmonden. De achterzuigmond monteerden
we tussen de achterwielen en de achterbumper,
waardoor deze goed beschermd is, het
achterdeksel niet extra belast wordt en een
bladzuigslang eenvoudig toegepast kan
worden.

LISANNE KOKS
Human resource manager KOKS Group
“Ik weet nog goed dat mijn vader altijd veel werkte en mam thuis was
voor het gezin. Dit lijkt heel doorsnee, maar ik wist toen al dat het
heel bijzonder was wat mijn ouders samen hadden. Ze waren altijd al
een sterk team, zowel in de start en de groei van het bedrijf als thuis
in het gezin!
Als kind had ik niet meteen de ambitie om bij mijn vader in de zaak
te gaan werken. Ik wilde vooral mijn eigen route uitstippelen en ben
jaren werkzaam geweest in de zorgsector, waar ik met veel plezier
gewerkt en geleerd heb. Maar toen, inmiddels bijna vier jaar geleden,
kreeg ik van pap en mam de vraag of ik het familiebedrijf wilde
ondersteunen door de personeelszaken te gaan organiseren.
Terugkijkend kan ik nog steeds zeggen dat ik heel blij ben dat ik die
stap gemaakt heb. Personeelszaken in de technische wereld was wel
een hele nieuwe uitdaging, maar het is een geweldige groep collega’s
en ik krijg de kans om samen te werken met mijn vader, broers en nu
ook officieel met mijn kleine zusje!
Als collega’s en als gezin hebben we een heel hechte band en daar
ben ik ontzettend trots op. Samen kunnen we de toekomst aan en kijk
ik uit naar de kansen en uitdagingen van de volgende twintig jaar!”

STEFANIE KOKS
Commercieel binnendienstmedewerker AQ-RENT
“Toen mijn ouders in 1989 met het bedrijf gingen starten, was ik één
jaar oud. Ik heb dat dus niet bewust meegemaakt en heb dan ook
geen herinneringen uit die begintijd.
Van de jaren daarna, weet ik vooral nog mijn ‘proefritjes’. We hadden
aan de Diamantweg in Alkmaar een grote showroom, waarin een
aantal kleine veegmachines stond. Als ik dan met mijn ouders
meeging naar het bedrijf, dan was ik niet weg te slaan uit die
showroom. Het was vooral leuk en spannend als ik dan een stukje op
een van de veegmachientjes mocht rijden.
In die twintig jaar is er veel veranderd en heb ik het bedrijf enorm
zien groeien. Ik ben heel blij dat ik, als jongste dochter, ook mijn
steentje mag bijdragen aan ons familiebedrijf. In 2008 ben ik als
laatste van ons gezin bij KOKS aan de slag gegaan. Toen nog alleen
in de vrije uurtjes naast mijn opleiding. Nu die is afgerond, stort ik
me volledig op mijn werkzaamheden binnen het bedrijf.
Ik vind het heel special om dit samen met mijn
ouders, broers en zus te doen en hoop mijn
werk in het familiebedrijf nog heel veel
jaren te mogen voortzetten…”

Familiebedrijf

Onbezorgd over de weg met
IDEALE GEWICHTS-/ASLASTVERDELING
gewicht op de assen is dan al 50 ton.
Het probleem bij plaatsing van
de vacuüminstallatie op het
opleggerchassis is, dat de vooras
daarbij niet volledig benut kan
worden, in combinatie met de lading
in de producttank op de oplegger.

Onderzoek en ervaring hebben uitgewezen dat een 28 m3 opleggertank,
met een op de 6x2 trekker geplaatste
vacuüminstallatie, de meest ideale
gewichts-/ aslastverdeling oplevert.
Wettelijk kan en mag niet meer gewicht
dan 50 ton over de weg vervoerd worden.
Theoretisch zou toepassing van vijf assen
daarvoor voldoende zijn. Het gezamenlijke

KOKS Special Products vond dé
oplossing en bouwt de vacuüminstallatie op het trekkerchassis voor
een zo hoog mogelijk laadvermogen
op de oplegger. Om het gewicht
van het gezogen product te kunnen
uitlezen, is een balgdrukmeter
geïnstalleerd. Een aparte
hydrauliekinstallatie of hulpmotor
is niet nodig, omdat de aandrijving
plaatsvindt via de trekkermotor.
Bij een conventionele 2-assige trekker, in
combinatie met een 28 m³ tankoplegger, zou
bij de trekkende as van het trekkerchassis
een overschrijding van ca. 4 ton op deze as
ontstaan. Door toepassing van een extra
sleepas onder het opleggerchassis kan het
totale terreingewicht van 50 ton optimaal
over de assen verdeeld worden.

ROM COMBI
veelzijdig en compact
De vraag naar compacte combi’s stijgt
in deze tijd. In de ROM Combi is de
beproefde ROM hogedruktechnologie
gecombineerd met onze jarenlange
ervaring in vacuümmachines.
De ROM Combi installaties zijn onder
andere ontworpen voor allerlei gemeentewerkzaamheden en worden ingezet voor
zowel spuit- als zuigklussen. Ideaal voor
bijvoorbeeld het ontstoppen en reinigen van
huisaansluitingen en gemeenterioleringen én

het leegzuigen van ondergelopen kelders en
vetafscheiders. De ROM Combi is een compacte
installatie met een optimale balans tussen
capaciteit en gewicht. Het duurzame ontwerp
is zeer wendbaar en dus uitermate geschikt
voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen,
zoals stadscentra en parkeergarages. Wel
zo praktisch, omdat steeds meer wegen en
rioleringen lastig bereikbaar zijn met grote
reinigingsvoertuigen. ROM levert op basis
van uw wensen een Combi op maat... als
aanhanger of oplegger, of op ‘klein rijbewijs’of vrachtwagenchassis.

ROM Combi
Aa ndrijv ing :
PTO
Hogedrukpomp : 200
bar; 100 l/m in.
Vacuü mpomp:
7.200 l/m in.
Bruto tan kinhoud : 1.800
l vu il
1.800 l schoon water
Hogedruk sla ng : 100
m ¾” en 80 m ½”

Rijbewijs steeds belangrijker…

Met AQ-RENT ook huur mogelijk

2001 Wat heeft een machine met

2002 Eigenlijk was het logisch om naast

geweldige mogelijkheden voor zin als
die geweldige mogelijkheden niet goed
benut worden? Daarom hechten we enorm
veel waarde aan instructies omtrent juist
gebruik, veiligheid en onderhoud. Daar
zijn we overigens al vroeg mee begonnen.
Maar omstreeks de eeuwwisseling zijn
we daar nog meer belang aan gaan
hechten. Uitgebreide trainingen, soms
wel van een week, zijn sindsdien geen
uitzondering. Zoals onlangs nog met
een reinigingsvoertuig voor tramrails
in Den Haag. Theorie en praktijk, bij de
klant op locatie of bij ons in de speciale
scholingsruimte. We nemen nog nét geen
streng examen af, maar een goed en
volledig gebruik vinden we belangrijk,
evenals een behoorlijke kennis van de

2001
• Intensieve aanpak productgerichte
scholingen

machine, de onderhoudspunten en de
bedieningsmogelijkheden. Kennis en kundig
gebruik is natuurlijk goed voor de machine,
maar u voorkomt daarmee ook stilstand en
onnodige reparatie. Dat scheelt in kosten
en kopzorgen. Geen echt rijbewijs dus,
maar we zorgen wel voor goede scholing
en vaardigheid. Zodat stilstand voorkomen
wordt en onze voertuigen echt volledig
benut kunnen worden. En u daardoor
volledig tevreden blijft….

de verkoop van onze veegmachines, druk-/
vacuumwagens en hogedrukpompen ook
verhuur mogelijk te maken. Voor heel wat
relaties bleek dat een uitkomst te kunnen
zijn, want ook in 2002 was het soms al
lastig om de fi nanciering rond te krijgen.
Of was een voertuig voor een bepaalde klus
gewenst, maar was de inzetbaarheid c.q. het
rendement daarna onzeker. Huur kan dan
uitkomst bieden. Via AQ-RENT kon voortaan
alles wat KOKS leverde ook gehuurd worden.
En dat is nog steeds zo. “In het begin
stonden enkele relaties er nog wat
ambivalent tegenover”, vertelt Rick Koks,
“omdat ze bang waren voor mogelijke
concurrentie door bedrijfjes, die zo’n grote
machine dan zomaar even in konden huren.
Maar voor zulke voertuigen zijn heel goed

2002
• Oprichting AQ-RENT
• 12,5 jaar bestaan KOKS Group

gekwalificeerde mensen en veel kennis van
zaken nodig. En zo laag zijn de huurkosten
nu ook weer niet...”
Er werd al snel behoorlijk gebruik gemaakt
van de nieuwe verhuurmogelijkheden die
AQ-RENT bood. Vaak bleek het ook een mooie
vervangingsoplossing te zijn als machines
in reparatie gegeven werden en het werk
doorgang moest vinden. Of bleek het ideaal
te zijn voor bedrijven die aanschaf van een
voertuig bij KOKS overwogen. Konden ze
bij AQ-RENT op huurbasis mooi uitproberen
hoe het beviel. Ook kon AQ-RENT er in
noodgevallen bedrijven mee uit de brand
helpen. Een huurcontract kan dus in
verschillende gevallen aantrekkelijk zijn,
temeer omdat alles - onderhoud, advies,
reparatie, instructie, etc. - inbegrepen is.

(Hoge)druk in
PRODUCTIESTRAAT

RUIMERE CITYCAT 2020
standaard met Euro 5 motor
draagt niet alleen bij aan meer comfort
en een betere ergonomie, maar oogt ook
eigentijdser. Uw bedieningspersoneel zal
veel gemak en werkplezier beleven aan de
royalere afmetingen van de binnenruimte
voor meer hoofdruimte, de luchtgeveerde
bestuurdersstoel, de elektrische bediening
van de ramen, de ergonomische armleuning
voor de bediening van de joysticks, de
hoogwaardige bekleding van de aluminium
cabine en de geïntegreerde halogeen
werklampen op de cabine. Ook de rijeigenschappen van de KOKS-Bucher CityCat 2020
zijn verbeterd. Zo zorgt de nieuwe Bibusrijaandrijving voor een hoger rendement.
De Eco-Drive met toerentalverlaging bij
het bereiken van de maximum snelheid is
kosten- en milieubewust door een lager
brandstofverbruik.

De KOKS-Bucher CityCat 2020 is al jaren
een uitblinker onder de compacte
veegmachines en voldoet aan de hoge
verwachtingen van gemeentelijke
reinigingsdiensten en particuliere
reinigingsbedrijven. Dankzij de intensieve samenwerking met deze gebruikers
én de continue technologische
ontwikkelingen van de fabrikant is het
nieuwe model een feit!

Met deze vernieuwde CityCat 2020 bent
u de tijd ver vooruit… zowel wat betreft
het materieel, als ook waar het gaat om
de ergonomie, het milieu en het design.
Duurzaamheid is waar alles om draait.
De CityCat 2020 is standaard uitgerust
met een Euro 5 motor en voldoet daarmee
aan de onlangs van kracht geworden
Euro 5 emissienorm. De grotere cabine

Kortom: de CityCat 2020 is klein van
formaat, maar blinkt uit waar het gaat
om prestatie, gebruiksgemak, comfort,
onderhoudsvriendelijkheid, veiligheid en
betrouwbaarheid. Een kleine, grootse machine
uit het leveringspakket van KOKS Milieu- en
Voertuigtechniek en KOKS Belgium.

Woma, leverancier van KOKS Ridderkerk,
heeft fors geïnvesteerd in twee gloednieuwe, compleet geautomatiseerde
productielijnen voor hogedrukpompen.
In deze productiestraat worden na eenmalig
opspannen alle bewerkingen, zoals boren,
frezen, kotteren, draaien en tappen,
uitgevoerd. Deze straat produceert niet alleen
24 uur per dag, maar werkt ook nog eens
zonder mankracht. Woma is hiermee in staat
om flexibel te produceren en dit volledig af
te stemmen op de orderintake. Het komen tot
snelle levertijden en optimale precisie zijn niet
enkel speerpunten van de fabrikant, maar ook
absolute winstpunten voor onze klanten.

Aftersales geoptimaliseerd

ROM en EUROM versterken KOKS

2003 Al die speciaalvoertuigen, pompen

2004 ROM roerde al fl ink de trom in Europa, director van ROM: ”Op het gebied van

en machines… Onvoorstelbaar hoeveel
onderdelen er in het magazijn liggen voor
service en onderhoud. Geen wonder dat
ze bij aftersales blij waren met een nieuw
computersysteem, waarmee die onderdelen
veel makkelijker te lokaliseren zijn.
Dat scheelt tijd en onwelvoeglijke woorden.
“Het is eigenlijk een wonder dat daarvoor de
zaken al behoorlijk gesmeerd liepen.
Maar dat nieuwe computerlocatiesysteem
zorgde voor nog meer efficiency” zegt
Sander de Wilde, chef werkplaats en
aftersales bij KOKS Special Products. “Zo
kunnen we makkelijker én meer onderdelen
wegbergen en eenvoudiger en sneller
terugvinden. En nu kunnen we ook veel
beter zien wat, door wie, waar, waarvoor
en wanneer ingekocht en gebruikt is. Met

2003

• Druk beursjaar: ReinigingsDemodagen,
Industrial Maintenance en Ifat

als gevolg een veel beter voorraadbeheer.
En een efficiënt voorraadbeleid, omdat we
vooraf al kunnen inschatten wat we nodig
hebben en hoeveel”. Nog is De Wilde niet
helemaal tevreden. “We blijven bezig met
verdere optimalisatie. Niet lang geleden
hebben we de werkplaatsen gecentraliseerd.
Ook dat leverde meer efficiency op. Maar het
kan altijd nóg beter, houden we onszelf voor.
Omdat we niet alleen op de voertuigen
beoordeeld worden, maar ook op service en
onderhoud. Daar houd je klanten mee en
maak je meer kans op nieuwe opdrachten.
Tevreden zullen we dus nooit helemaal zijn,
maar een beetje trots op onze afdeling…
heus wel!”.

als innovatief producent en leverancier van
rioolreinigings- en toiletservicematerieel.
Met daarbij de mooie dochter EUROM in de
Tsjechische staalstad Brno. Was KOKS sterk
in het grotere materieel (voor buizen van
200 tot 2000 mm), ROM was kampioen in
de categorie 40 tot 300 mm. Een passender
combinatie was dus haast niet denkbaar.
Zowel voor de KOKS Group als voor ROM
was de intreding van ROM in 2004 dus een
heuglijk feit. Want ROM is topproducent
van hogedruk-rioolreinigingsapparatuur,
hogedruk-/vacuüminstallaties,
toiletservice-units en mobiele stadsurinoirs.
Daarnaast is ROM importeur van RIDGID
Kollmann ontstoppingsmachines en
inspectieapparatuur en ENZ roterende
spuitkoppen. Eugène Plompen, managing

2004
• Overname ROM en EUROM
• Oprichting AQ-USED
• Oprichting KOKS Ridderkerk

rioolreiniging, -renovatie en -inspectie
bieden we innovatieve oplossingen.
Bijvoorbeeld voor rioolrenovatie, slimme
camera-inspectiesystemen, en de
SmartTrailer. In Barneveld denken we
nieuwe dingen uit, en assembleren we.
In Brno gebeurt het grotere productiewerk,
zoals frames en tanks bouwen, lassen,
slijpen. Uitstekende vakspecialisten daar,
die in Nederland moeilijker te vinden
zijn.” Voor ROM was de aansluiting, net
als voor KOKS, een win-win situatie, vindt
Plompen. “Organisatorisch konden we ons
versterken en ook wij verkregen nieuwe
afzetmogelijkheden. Een gelukkig huwelijk
dus, waar beiden, KOKS Group en ROM, van
profiteren.”

Klaar voor de start met
NIEUW CONCEPT RIOOLRENOVATIE?
Aangezien circa 12% van de
gemeentelijke riolen en de daarbij
behorende huisaansluitingen ouder is
dan 50 jaar, vertoont het rioolstelsel
in Nederland veel gebreken. ROM
introduceert daarom in samenwerking
met Trelleborg Epros een geheel nieuw
concept voor rioolrenovatie in hoofdén huisaansluitingen, waarmee het voor
bedrijven aantrekkelijk wordt om te
starten met rioolrenovatie.

Na het constateren van schades, zoals
breuken, scheuren of wortelingroei, wordt
nog vaak gedacht aan opgraven en
vervangen. En dit terwijl rioolrenovatie
een mogelijkheid is, die de rioolbuis zelfs
sterker maakt dan een nieuwe. Met de
ROM-Trelleborg Epros technieken kunnen
rioolspecialisten, loodgieters en aannemers nu
zelf direct schades in leidingen van binnenuit
renoveren. En dit zonder onnodige graaf- of
breekwerkzaamheden en bijbehorende
overlast. Afhankelijk van de schade zijn er

drie specifieke technieken: deel-, inlaat- en
kousrenovatie. Deze methoden zijn geschikt
voor vrijwel elke bestaande leiding, of het
nu gaat om beton, pvc, gietijzer, kunststof
of HDPE. Voor elke renovatiemethode heeft
ROM een instappakket samengesteld. Naast
de levering van alle DIBt gecertificeerde
materialen levert ROM standaard een
dagcursus met certificering voor 3 personen.
Uniek is de combinatie van gecertificeerde
technieken, Nederlandstalige scholing
én praktijktraining, het kenniscentrum
in Barneveld, handige startpakketten én
zelfs begeleiding op locatie. Kortom: extra
inkomsten liggen met de gecertificeerde en
toonaangevende rioolrenovatietechnieken van
ROM-Trelleborg Epros binnen handbereik.

Dr ietal ROM
rioolrenovatiecursusse
n
ROM biedt in samenwe
rki ng met
Trelleborg Epros gecert
ificeerde cursussen
aan voor drie DIBt goe
dgekeu rde
rioolrenovatietechn iek
en.
Deelrenovatie: voor he
t renoveren van
pla atselijke schades van
0,5 tot 5 meter.
Inlaatrenovat ie: voor
het renoveren van
inlaten én hoofd riool in
één arbeidsga ng.
Kousrenovaties: voor
het renoveren van
lange lengtes tot 100 me
ter in één keer.

Cu rsi sten krijgen eerst
een theoretische
scholi ng, wa ari n alle ins
& outs van
de gekozen renovatieme
thode aan bod
komen. Da arna volgt een
uitgebreide
pra ktijkscholing. Cu rsi
sten zullen da n
zel f een renovatie uit voe
ren en zijn,
door de kleine groepen,
verzekerd van
persoonlijke aandacht
en begeleidi ng.
Elke cursus wordt onder
steund met
videomateria al en een
ha nd ige,
Nederlandstalige cursus
map. Na
afloop ontva ngt elke dee
lnemer een
gecert ificeerd bew ijs van
deelna me en
ka n hij of zij zel fstandig
hoogwa ard ige
rioolrenovaties uit richte
n.

België veroveren met
Bucher veegmachines

Moeilijk kiezen tussen twee
grote liefdes…

2005 Eindelijk! We hebben de Bucher

2006 Eigenlijk had Lisanne Koks een
andere weg gekozen. Sociale pedagogiek.
En had ze het best naar haar zin bij Midgard,
waar ze mensen met een beperking
begeleidde. En ook ingezet werd voor de
organisatorische kant en voor de kwaliteitszorg. Maar mensenmens Lisanne is ook een
familiemens… Vader Gerard had al een paar
voorzichtige pogingen ondernomen om van
haar een Koksje te maken.
”Uiteindelijk is het hem toch gelukt” vertelt
ze. “Hij wist me te overtuigen - en dat
kan-ie goed - dat ik bij personeelszaken ook
met en voor mensen werken kan. En zeker
bij de KOKS Group goed werk kon doen. Ik
vond de keuze eerst wel moeilijk. Want het
is natuurlijk fijn om met vader en broers

vertegenwoordiging voor Vlaanderen
en Wallonië. Nu kunnen we België gaan
veroveren. Met veegmachines en materieel
voor wegenonderhoud. Vanuit onze vestiging
in Nazareth, die uitstekend is toegerust voor
verkoop, service en onderhoud. Een ideale
springplank, omdat we nu op allerlei gebied
een mooi stukje one-stop shopping kunnen
waarmaken.
Voor voldoende ruimte voor onderdelen en
een goed verloop van de Benelux distributie wordt meteen een stuk nieuwbouw
gerealiseerd. Want, allez, dat hoort erbij,
als ge “gekend zijt” voor kwaliteit en service.
Da’s zeker en vast!

2005
• Benelux vertegenwoordiging
van Bucher
• AdRem certificering
• 25-jarig bestaan ROM

En daarenboven is schaalvergroting niet
verkeerd. Voordeliger inkopen, voordeliger
en efficiënter produceren… dus ook
voordeliger voor onze klanten!

2006
• Lisanne Koks in dienst
• Ibak vertegenwoordiging
• Atex goedgekeurde afleveringen
• 5-jarig bestaan EUROM

samen te kunnen werken. Zeker hier, waar
de mensen zich zo verbonden voelen. Maar
aan de andere kant de sociale pedagogiek…
Het werd dus personeelszaken.
Gelukkig heb ik veel aan mijn opleidingen
en mijn ervaringen uit mijn vorige loopbaan.
Het bevalt me uitstekend. De mensen,
de sfeer, de saamhorigheid. Die bijzondere,
sociale sfeer wil ik graag helpen in stand
te houden en te versterken. En voor
de pedagogiek heb ik nog een mooie
uitlaatklep: mijn twee dochters van 2 en 6!”

3-in-1 BOXER POMP
groot succes
De Woma Boxer ‘3-in-1’ hogedrukpomp
in combinatie met de efficiënte en
gebruiksvriendelijke inbouwmethode
van KOKS loopt goed in eigen land,
maar ook over de grens. Dit unieke
systeem wordt al enige tijd naar volle
tevredenheid van diverse klanten van
KOKS Ridderkerk ingezet.
De Boxer hogedrukpomp is aan beide zijden
voorzien van een pompkop met wisselset.
Beide pompkoppen zijn separaat of

aaneengeschakeld te gebruiken. Bij separaat
gebruik heeft de ene pompkop een capaciteit
van 1.000 bar bij 175 l/min. en de andere
pompkop een capaciteit van 2.500 bar bij
75 l/min. Bij aaneengeschakeld gebruik,
biedt de unit een capaciteit van 1.000 bar
bij 250 l/min. Als gebruiker kunt u met de
Boxer dus aan de slag met drie verschillende
werkbereiken. Aan de hand van uw wensen
kan KOKS Ridderkerk uw ideale unit ontwerpen,
tekenen en bouwen. Zo is de Boxer ingebouwd
in een 20 ft container en voorzien van een
watertank en werkruimte, multifunctioneel
inzetbaar voor onder meer betonverwijdering,
bundelreiniging en
scheepsreiniging.

EURO 5 en BIODIESEL
duurzame veegmachineserie

De ontwikkelingen met betrekking
tot regelgeving staan niet stil. Dit
geldt ook voor de emissienormen voor
voertuigmotoren.
Afgelopen najaar is de Euro 5 emissienorm
ingevoerd om de vervuiling door voertuigen te
beperken. Dit is dus ook van kracht op onze
KOKS-Bucher CityCat 5000-serie zelfrijdende
veegmachines. Om geheel in de trend te
blijven van milieubewust ondernemen, hebben
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek en KOKS

Belgium goed nieuws voor u! We leveren de
hele KOKS-Bucher CityCat 5000-serie
veegmachines, dus de 50 én de 80 km/uur
uitvoering, mét Euro 5 motor. Voor een schoon
wagenpark, in het kader van duurzaam
ondernemen, kunt u er ook voor kiezen uw
veegmachines te laten rijden op biodiesel.
Deze plantaardige brandstof wordt gemaakt
van koolzaadolie en reduceert de uitstoot van
koolstofdioxide en fijnstof.

Uitbreiding in
Alkmaar en Barneveld

Ondergronds ballonsucces
met relining

2007 Lekker, zo’n gezonde groei...

2008 Relining, ofwel “pijp-in-pijp”-

Maar dat betekende ook dat onze behuizing
weer een paar maatjes groter moest. In
Barneveld kwam er een derde hal van
775 m2 bij, dus meteen 30% meer ruimte.
En in Alkmaar werd een hal van ruim
1.500 m2 aangebouwd. Genoeg? Nee, want
een grotere orderportefeuille betekende
ook meer productie, meer onderhoud en
meer service. En met langere levertijden is
niemand blij. Dus moest ook de organisatie
aangepast worden. Temeer omdat we er
nieuwe vertegenwoordigingen bij kregen,
zoals MTS grondzuigers en Zweiweg/Zagro/
Schörling RailTech rail-/wegvoertuigen en
PBE huisvuilwagens. Zodoende werden de
Lean management- en procesmethodieken

2007

• Invoering Lean productiemethode
• Vertegenwoordiging MTS
• Vertegenwoordiging PBE
• Vertegenwoordiging Prokasro
• Vertegenwoordiging Zweiweg/Zagro/SRT

ingevoerd. Die onder andere ook bij Sara
Lee en in de automotive industrie succesvol
tot meer efficiency en besparingen geleid
hadden. De indeling ging op de schop, er
werd meer gestandaardiseerd en strakker
gepland. Just-in-time levering van
materialen werd ingevoerd (lastige klus bij
onze speciaalvoertuigen) en doorlooptijden
verkort. Zo bleven onze voertuigen, maar
ook onze organisaties op rolletjes lopen..!

vernieuwing bij rioolsystemen is niet nieuw.
Een naaldviltkous, die in hars is gedrenkt,
wordt in de bestaande betonpijp getrokken,
opgeblazen tegen de wand en vervolgens
met warmwater, stoom en UV-straling
uitgehard. Lek of scheur dicht en dat zonder
iets open te breken of uit te graven. Tot nu
toe meestal gebruikt bij grote (bijvoorbeeld
300 mm) buizen. In kleinere systemen wordt
de methode in het buitenland wel, maar
hier nauwelijks toegepast. “Het lijkt ook
geen goedkope methode” volgens Antoine
Steentjes van KOKS Ridderkerk, “maar als
in een bedrijfshal de vloer open moet en
de productie stilgelegd wordt, of in een
kantoor een prachtige vloer weggebroken

2008

• Dealerschap van Trelleborg Epros
• Gerard Koks sr. ‘Ondernemer van het jaar’

moet worden, zijn de totale kosten veel
hoger”. Hij is dus blij met het dealerschap
van Epros, de Duitse marktleider van hi-tech
relining producten. Steentjes: “Voor een
loodgieter is het prima te doen. Deelkousen
van glasvezelmatten, gedrenkt in epoxy- of
silicaathars, worden om een opblaasbare
ballon bevestigd en van buitenaf naar
bijvoorbeeld een lekke voegverbinding
geduwd. Ballon opblazen en na pakweg een
half uur is de zaak gerepareerd. Redelijk
eenvoudig, geen breekwerk, snel en weinig
troep. Er zijn ook perfecte oplossingen
voor T-verbindingen. Heel wat beter dan
die vroegere hoedjes, die bijna nooit goed
bleven zitten. En een stuk schoner werken!”

Slimme SMARTTRAILER
verovert Europese rioolreinigingsmarkt

Op de Europese rioolreinigingsmarkt
bestaat veel vraag naar compacte en
betaalbare rioolreinigingsmachines.
Om te voldoen aan deze behoefte heeft
ROM de SmartTrailer ontwikkeld:
’s werelds meest compacte en scherpst
geprijsde rioolreinigingsaanhanger.

Ø 300 mm. Daarnaast is deze multifunctionele
machine ook ideaal voor oppervlakte-,
gevel- en drainagereiniging. Zelfs lichte
graffitiverwijdering is mogelijk. Eenvoud,
gebruiksgemak en betrouwbaarheid kenmerken
deze compacte aanhanger. Met een lengte
van 2,75 meter en een breedte van slechts
1,24 meter is het design zeer compact. Dit
biedt niet alleen uitkomst voor het bereiken
van lastige plekken, zoals stadscentra en
parkeergarages, maar door de bescheiden
afmetingen neemt de aanhanger ook maar
weinig (parkeer)ruimte in beslag. Verder zorgt
het lage zwaartepunt bij zowel een lege als
volle watertank voor een stabiel en veilig
rijgedrag. Het totaalgewicht blijft met een
volle 400 liter watertank onder de 750 kg.
Daarmee volstaat het normale rijbewijs B.
Er zijn steeds meer gemeenten op zoek naar
dergelijk materieel om marktpleinen, bruggen,
verkeersborden en bankjes in parken schoon
te spuiten. Speciaal voor deze toepassingen
heeft ROM onder andere een uitvoering
gemaakt met een capaciteit van 190 bar en
30 liter per minuut.

NIEUW HUURMATERIEEL
voorziet in toenemende vraag

Door de toenemende vraag naar het
inhuren van reinigingsmaterieel, blijft
AQ-RENT haar verhuurvloot in rap tempo
uitbreiden. De nieuwste aanwinst is de
4e KOKS MegaVac SkyTipper.

veel van Europa gezien. Behalve in eigen
land, heeft deze ‘Tipper’ al klussen geklaard
in onder meer Spanje, Duitsland en Slowakije.
Wilt u onze MegaVac SkyTipper of ander
reinigingsmaterieel, zoals kolkenzuigers,
vacuümwagens, gaswassers, hogedrukpompen,
hogedruk-/heetwaterunits, grondzuigers of
veegmachines, huren? Neemt u dan contact
op met de planning in Alkmaar,
telefoon +31 (0)72 540 66 99 of surf naar
www.aq-rent.eu.

Deze gloednieuwe machine is ideaal voor
onder andere rioolreinigers, loodgieters en
gemeenten. De ROM SmartTrailer reinigt
huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel tot

Deze drogestoffenwagen met hoogkipsysteem
heeft een capaciteit van 8.000 m3/uur en is
geschikt voor zowel het zuigen als verblazen
van droge en natte stoffen.
De MegaVac SkyTipper mag dan net nieuw
zijn, maar deze wagen heeft inmiddels al

KOKS kwartet kompleet

Opgewekt de toekomst tegemoet

2009 Vader Gerard kan tevreden zijn:

2010 De crisis heeft voor de KOKS Group

als Stefanie haar hbo-studie technische
bedrijfskunde afrondt, wordt ze net als
Gerard jr., Rick en Lisanne een echt Koksje.
Ze wil ook eigenlijk niet anders. “Het is me
met de paplepel ingegoten. Vroeger al,
de vakantiebaantjes… koffie verzorgen op
beurzen, helpen op de boekhoudafdeling,
de gesprekken thuis. Op de havo lagen
exacte vakken me het beste, dus toen dacht
ik er al over. En helemaal omdat mijn broers
en zus ook voor KOKS kozen. Nu werk ik er
al vaak drie dagen in de week en ik vind de
sfeer fantastisch. Iedereen gáát er voor.
Dat zie je niet vaak, zoveel enthousiasme
en saamhorigheid!” Ze heeft, ondanks
haar 21 jaar, al verschillende kanten van

2009

• Stefanie Koks in dienst
• 20-jarig bestaan KOKS Group
• SIR-certificaten online
• Deelnemer “Jouw techniek heeft
de toekomst”

het bedrijf leren kennen. “Ik ben al aardig
ingevoerd bij AQ-RENT en straks hoop ik
Gerrit Katsma te kunnen assisteren bij het
bewaken en verder doorvoeren van de Leanprocessen. Stefanie, de Mean Lean Machine,
haha. Helemaal my cup of tea. Dat sluit mooi
aan op mijn opleiding en interesse.”
Wat ze nog meer leuk vindt? “Dat mijn vader
regelmatig even langskomt en even vraagt
hoe het gaat. Ik kan altijd op hem rekenen.
Mijn rots in de branding!”

gelukkig geen onoverkomelijke gevolgen
gehad. “Tot nu toe zijn we er heel goed
doorgekomen” vertelt Rick Koks. “Onze
strategie is nu wel wat defensiever
ingesteld. Voor dit jaar is vooral continuïteit
belangrijk. Zorgen dat we onze mensen
goed aan het werk houden, versterking
van de organisatie en zo een solide
basis leggen voor verdere uitbouw. Maar
ondertussen zijn we ook alweer bezig om
nieuwe producten te ontwikkelen en op
de markt te zetten, waarvoor ons inziens
uitstekende mogelijkheden zijn. Zoals de
nieuwe veegmachine CityCat 1000 en de
vernieuwde CityCat 2020. Of de MegaVac
Loader, een drogestoffenwagen, die door

2010
• ISO 14001 certificering
• Nieuwbouw pand EUROM
in Tsjechië

het afzetsysteem flexibel inzetbaar is.
Ook productietechnisch hebben we mooie
plannen: we gaan zelf veegmachines
opbouwen, vanaf het chassis. Maar ons
blikveld gaat natuurlijk wel een stuk verder
dan 2010. Over de grenzen bijvoorbeeld.
Europa en daarbuiten. We zijn al druk bezig
met onderzoek en andere ontwikkelingen
zoals de SmartTrailer, enz. De dynamiek zit
er lekker in. Maar wie had anders van ons
verwacht?!”

KOKS BELGIUM
denkt met u mee!

NIEUW PAND EUROM
bouw gaat van start

MANULI
HOGEDRUKSLANGEN
KOKS Ridderkerk heeft sinds kort
het alleenrecht op de verkoop van
Manuli rubberen hogedrukslangen in
Nederland, België en Luxemburg. Met
ook dit A-merk in het assortiment, heeft
KOKS Ridderkerk alles in huis. En onze
rechtstreekse inkoop bij Manuli maakt
het voor u nog voordeliger ook!

Om optimaal te kunnen profiteren van
de synergie met de KOKS Group, gaat
ITEV-MGM verder onder de naam KOKS
Belgium nv.
Door deze korte lijnen kunnen wij u nog
beter van dienst zijn. Service en reparaties
worden bij u of op locatie uitgevoerd tegen
vaste, overeengekomen uur- en reistarieven.
Verder bieden we u diverse opties voor
periodieke inspecties van uw materieel en
scholingstrajecten voor uw chauffeurs en
monteurs. Goed opgeleid personeel bespaart
kosten en werkt veilig.
Mocht u onderdelen bestellen, dan kunnen
deze vanuit ons centrale distributiecentrum
binnen 24-uur bij u afgeleverd worden.
Door u aangevraagde demonstraties worden
vanuit ons gezamenlijke wagenpark uitgevoerd,
waardoor u steeds de nieuwste uitvoering van
de machine aan het werk ziet. Door al deze
acties streven wij, samen met u, naar een
duurzaam gebruik van uw reinigingsmaterieel.
Voor contact: www.koksbelgium.be.

In het Tsjechische Brno liggen de
plannen voor het nieuwe pand van
EUROM startklaar voor uitvoering. De
bouw zal in april beginnen en de nodige
maanden in beslag nemen. Dat betekent
dat ons nieuwe, moderne productie-/
servicepunt voor Oost-Europa eind dit
jaar gereed zal zijn.
EUROM heeft dan de beschikking over
een ruim 8 meter hoog gebouw met een
oppervlakte van ca. 3.300 m2.

Deze ruimte wordt verdeeld in een ruwbouwen een afbouwafdeling. Ook voor het kantoor
en een showroom is plek gereserveerd. Het
pand zal beschikken over extra geïsoleerde
wanden, efficiënte en comfortabele
vloerverwarming en gerecycled regenwater.
Het nieuwe onderkomen, in het centrum van
Europa, is uitstekend bereikbaar met haar
ligging vlakbij de snelweg, de luchthaven en
het centrum van Brno.

KOKS AGENDA 2010

INFO

KOKS Group neemt deel aan:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

7, 8 en 9 juni 2010

KOKS GROUP

NATIONALE CONGRESSEN
RIOLERING & STEDELIJK
WATERMANAGEMENT
Americahal, Apeldoorn, Holland

Diamantweg 1, 1812 RC Alkmaar, Holland
Tel. +31 (0)72 540 66 99
Fax +31 (0)72 540 55 40
www.koks.com; info@koks.com

25 t/m 27 mei 2010

Koks Group bestaat uit:

WATENVI

Nieuwe tijden, nieuwe huisstijl

KOKS Milieu- en Voertuigtechniek bv
Holland

EUROM s.r.o.
Tsjechië

Specialist in materieel voor
wegenonderhoud
Tel. +31 (0)72 540 66 99
www.koksmvt.com

Specialist in hoge kwaliteit halffabrikaten en
ontwikkeling van rioolreinigingsmaterieel
Tel. +42 (0)544 234 505
www.eurom.cz

KOKS Ridderkerk bv
Holland

KOKS Belgium nv
België

Specialist in hogedruk-, heetwatertechniek,
rioolinspectie- en renovatietechniek
Tel. +31 (0)180 46 28 88
www.koksridderkerk.nl

Specialist in materieel voor wegenonderhoud en
gemeentelijke en industriële reiniging
Tel. +32 (0)9 384 08 17
www.koksbelgium.be

KOKS Special Products bv
Holland

AQ-RENT bv
Holland

Specialist in reinigings- en voertuigtechniek
voor industrie en overheid
Tel. +31 (0)72 540 66 99
www.koksspecialproducts.com

Specialist in verhuur van
reinigingsmaterieel
Tel. +31 (0)72 540 66 99
www.aq-rent.eu

Opendag KOKS Milieu- en Voertuigtechniek

ROM bv
Holland

AQ-RENT nv
België

KOKS Group, Diamantweg 1, Alkmaar, Holland
Veegmachines, veeg-/zuigwagens, kolkenzuigers,
minihuisvuilwagens en rail-/wegvoertuigen.
Themapresentaties mobiele railsmeertoepassingen

Specialist in rioolreinigings- en
toilet service materieel
Tel. +31 (0)342 49 04 17
www.rombv.com

Specialist in verhuur van
reinigingsmaterieel
Tel. +32 (0)9 384 08 17
www.aq-rent.eu

Redactieadres:
Diamantweg 1, 1812 RC Alkmaar, Holland
Tel.
+31 (0)72 540 66 99
Fax. +31 (0)72 540 55 40
E-mail : redactie@koks.com

Concept, realisatie en tekst:
Creative Studio Hoorn
Fris & Anders Commerciële Communicatie
Druk:
De Groot Zeefdruk

Brno Exhibition Centre, Brno, Tsjechië
Vakbeurs over watermanagement en ecologie
3 t/m 5 juni 2010

TECHNISCHE KONTAKT DAGEN
Bedrijventerrein Harselaar, Barneveld, Holland
Demonstraties van grondverzetmaterieel
13 t/m 17 september 2010

IFAT ENTSORGA
Messe München, München, Duitsland
Vakbeurs over water, riolering, afval en recycling

Goldenblast is wel de bekendste naam uit
het Manuli pakket. Deze serie rubberen
ultrahogedrukslangen zijn te koppelen aan
tankwaskoppen en
hogedrukpistolen,
verkrijgbaar in DN 10,
12 en 19 en geschikt
voor werkdrukken van
ca. 350 tot 3.000 bar.
Naast de slangen biedt
KOKS Ridderkerk ook de
hele range toebehoren.
Alles voldoet aan de
internationale normen of
overtreft deze zelfs.

U kent ze wel: de schelp van Shell,
het krokodilletje van Lacoste en de
blauwe krakeling van AH. Ze zijn de
boegbeelden van de huisstijl en als u ze
ziet, weet u met wie u te maken heeft
en met wat voor kwaliteit.
In 2006 hebben we de bedrijven die
onder de KOKS Group vallen ook
voorzien van een uniforme stijl, die de
identiteit en de saamhorigheid moeten
uitdragen. Jawel, de kopjes in de
kantine, de beletteringen op de gevels
en het wagenpark, de briefhoofden,
de communicatie-uitingen, alles werd
aangepast. Zelfs betrapten wij enkele
collega’s op het dragen van een geelrood-blauwe stropdas… Herkenbaarheid
voor onze relaties en eendrachtig staan
voor kwaliteit en service. En stevige
letters in het logo, ten teken dat onze
producten wel een stootje kunnen velen.
Duurzaamheid in een modern jasje.
Staat ons goed, vinden we. En we
handelen er ook naar!

21 t/m 24 september 2010

INNOTRANS
Messe Berlin, Berlijn, Duitsland
Vakbeurs over railtransporttechnologie

KOKS Group organiseert:
22 april 2010

1989, Eerste logo van KOKS

COLOFON
Redactie:
Gerard Koks jr.
Rick Koks
Gerhard van Reeuwijk
Jakkolien van Roon

KOKS Jubileum Koerier
is een uitgave van KOKS Group bv,
Alkmaar, Holland.
Wijzigingen voorbehouden. Copyright KOKS bv 4/2010.

DANK U WEL!
KOKS Group heeft in de afgelopen 20 jaar vaak een prima relatie
mogen opbouwen met haar klanten en toeleveranciers. Daar zijn we
natuurlijk erg blij mee. Onze persoonlijke benadering, betrokkenheid
en deskundigheid zorgen ervoor dat klanten bij ons terugkomen voor
advies, aankoop van producten en service. Op een prettige manier
zakendoen betekent voor ons: openstaan voor elkaars ideeën en
meedenken. Elkaar versterken in kennis en kunde en daardoor samen
de opdracht tot een goed einde brengen.

Namens alle medewerkers en directieleden van de KOKS Group
willen wij alle klanten en toeleveranciers bedanken voor het
vertrouwen en de prettige samenwerking. We zetten dit ook in de
toekomst graag voort.

KOKS Group voert onder meer de volgende merken:

