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Emiel De Cock:
reputatie van durfal
43 jaar expertise, er zijn weinig bedrijven die dat
kunnen zeggen. Bij De Cock E&C zijn ze er dan ook
terecht zeer trots op. Laat het echter duidelijk zijn:
de nieuwe generatie zwembadbouwers kan nog veel
leren van de onverwoestbare Emiel De Cock, pionier
in de zwembadwereld en oude rot in het vak.

“Als je iets maakt,
probeer dan
alsjeblieft inventief
te zijn en steeds het
beste te creëren.”

F

oto’s, stapels foto’s zijn er van de intussen
meer dan drieduizend zwembaden die De
Cock E&C gerealiseerd heeft. Emiel De Cock
bladert er met een zekere nostalgie doorheen.
Hij mag dan wel een ongeluk gehad hebben twee jaar
geleden, met zijn geheugen is alles nog piekfijn in
orde. Van elk zwembad weet hij precies waar het staat
en voor wie het gebouwd is. Het enthousiasme waarmee hij over ‘zijn’ baden vertelt, toont meteen aan hoe
gepassioneerd deze man is door zijn vak en hoezeer
het een onderdeel van zijn leven is.
De start
Emiel De Cock start zijn carrière met een eigen
benzinestation waar hij met zijn vrouw keihard
werkt. Zijn vijftien jaar oudere broer Lode heeft in
Antwerpen een bedrijf dat tuinbouwmachines invoert en verkoopt. Op een dag vraagt Lode of Emiel
zin heeft om verdeler te worden in de regio Limburg. “Ik wou graag mijn horizonten verbreden en
dus heb ik meteen toegehapt”, vertelt Emiel. “Het
ging zo goed dat ik binnen de kortste keren zelf een
helper moest aannemen en een pand huurde tegenover het benzinestation. Ik bezocht ook elk jaar
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enkele beurzen in het buitenland en daar leerde ik
alle nieuwigheden kennen. Zo werd ik in Limburg
al snel de eerste verkoper van zonnebanken, ingevoerd uit Frankrijk omdat die in ons land nog niet
gemaakt werden.”
Als een sneltrein
“Iedere handelaar probeert echter iets speciaals te
doen en op een of andere manier boven de anderen
uit te steken. Zo belandden we in de zwembadwereld
toen die in België echt nog in zijn kinderschoenen
stond”, legt Emiel De Cock de overgang uit. “Mijn
broer bestelde in Duitsland een zending prefab
zwembaden. Heel eenvoudig, een metalen wand met
een folie binnenbekleding. Ze verkochten als zoete
broodjes en uiteindelijk bouwden we ons eerste betonnen zwembad in 1965. Vanaf dan ging het als een
sneltrein. Ik had een goeddraaiend zwembadbedrijf
voor ik het goed en wel besefte. Niet alleen in Limburg, maar ook in Brussel en Luik doordat ik perfect
Frans sprak.” Het bedrijf groeide: de zwembaden
werden steeds uitgebreider, klanten opteerden vaker
voor een binnenzwembad, … Later kwamen er ook
sauna’s, whirlpools en stoomcabines bij.
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De moeilijkheden
Een nieuw bedrijf is natuurlijk geen makkelijke opgave. Emiel De Cock werkte samen met zijn echtgenote wel twaalf tot zestien uur per dag. “Op zaterdag en zondag ben ik meermaals naar Lyon gereden
om grote pakketten op mijn auto te binden en terug
mee te brengen naar België”, vertelt Emiel. “Zo een
transport zou ons immers een 30 000 oude Belgische frank kosten. Voor zo’n bedrag moesten we
hard en lang werken, dus ging ik gewoon zelf.”
gewoon stoppen
Een moeilijke periode kende de zaak begin jaren
zeventig, met de eerste petroleumcrisis. Bedrijven
hadden geen geld, konden hun facturen niet betalen, … “Iedereen had het moeilijk toen”, vertelt
meneer De Cock. “Iemand insinueerde zelfs dat ik
maar gewoon moest stoppen met mijn bedrijf, maar
die heb ik simpelweg gek verklaard.” Emiel was toen
al te hard gebeten door de microbe om zelf dingen
te creëren en mensen precies dat te geven wat ze
zo graag wilden. Een ladder daar, een opmerkelijke
versiering hier, bij De Cock E&C kon de klant volledig zijn zin doen.
Wees inventief
Tegelijkertijd genoot Emiel De Cock van zijn vak.
“Je kan het vergelijken met een schilderij. De klant
had het zwembad misschien wel gekocht, maar ik
had het ontworpen. Ik had het gerealiseerd en dus
was het van mij. In de zelf getekende projecten heb
ik echt mijn ziel gelegd. Ik wist dat ik geen architect was, maar een kunstenaar kan in het begin ook
nog geen kunstenaar genoemd worden. In de loop
der jaren begin je alles anders te zien. Je leert bij en

krijgt ervaring. Bij een aantal baden ben ik er zelfs
in geslaagd een optische illusie te creëren en zo het
oog te bedriegen.” Als expert in de zwembadwereld
heeft Emiel dan ook een goede raad voor de nieuwe
generatie zwembadbouwers. “Als je iets maakt, probeer dan alsjeblieft inventief te zijn! Je moet altijd
proberen het beste te creëren.”
Hoogtepunt
Al snel kreeg De Cock E&C de reputatie alles aan
te durven. Het beste voorbeeld is de renovatie van
het vijfsterrenhotel Château Du Lac in Wallonië,
nu bijna twintig jaar geleden. Door
talrijke problemen waren de plannen voor een zwembad- en saunacomplex eigenlijk al afgevoerd, maar
op een viertal maanden speelde De
Cock het klaar. Het werd een echt
prestigeproject waarbij Emiel inventief uit de hoek moest komen. De
technische ruimte werd ingenieus
onder het zwembad geplaatst en
voor het onderhoudsgedeelte
werd een hotelkamer boven het
complex in beslag genomen. Zo
slaagde Emiel De Cock erin te realiseren wat alle anderen al hadden opgegeven. “De crew had er
de tijd van zijn leven”, lacht Emiel.
“We logeerden ter plekke om de
afstand niet elke dag te moeten
overbruggen en dat had natuurlijk
als voordeel dat we in de eetzaal
voor het personeel van de overheerlijke bereidingen konden genieten. De mannen zijn er vele kilo’s
aangekomen!” De plaatsing van prachtige, Oosters

Creativiteit, maatwerk en puur vakmanschap zijn vaste waarden in de
creaties van De Cock E&C. (boven)

Zo zag de beursstand van De Cock
E&C er begin jaren '70 uit. (onder)
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Van de eerste stap tot de finishing
touch; met een polaroidcamera
werd alles op de gevoelige plaat
vastgelegd. (boven)

in een zwembad zonder water
gevallen. Drie weken lag hij in
coma en hing zijn leven aan
een zijden draadje. “Ik ben altijd
al een beetje onvoorzichtig geweest. Daarmee bedoel ik dat op
smalle boordjes balanceren of op
een dak klimmen nooit een probleem is geweest voor mij. Ik was
nooit bang. Het ongeluk is gebeurd
doordat ik zelf wilde helpen, ook al
moest ik in principe enkel toezicht
houden.” Ze hadden meneer De
Cock al bijna opgegeven, maar na
een zware revalidatie kwam hij er
toch door.

geïnspireerde glasmozaïeken door zijn schoonzoon werd meteen ook de basis van een goede samenwerking die nog steeds stand houdt.

Emiel De Cock
is zo’n beetje
de wandelende
databank, waarin
alle informatie van
de voorbije 43 jaar
opgeslagen is.

De wereld rond
Zwembaden bouwen op de cruiseschepen die de Nijl
afvaren, projecten in Sardinië, aan de Côte d’Azur, in
Tunesië en zelfs in Cairo. Dankzij zijn job heeft Emiel
De Cock de wereld gezien, prachtige herinneringen
die men hem nooit meer zal kunnen afnemen. Dan
zijn er ook nog de vele prijzen die het bedrijf gewonnen heeft, onder andere in Duitsland en in Amerika.
Het is wel hard werken geweest, maar als je ziet waar
het bedrijf nu staat, was dat zeker en vast de moeite.
Aan een zijden draadje
Twee jaar geleden hield de hele familie en entourage gespannen de adem in. Emiel De Cock was
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De toekomst
“Mijn zoon Carlo hielp me tijdens
zijn studies al in de vakanties. In
1985 is hij afgestudeerd en vijf jaar
later hebben we samen De Cock
E&C nv opgericht. Op dat moment is
mijn dochter Sonja teruggekomen uit
het buitenland en mee in de zaak gestapt. In 1997
heeft ook mijn dochter Linda zich bij ons gevoegd
en sindsdien is het familiebedrijf compleet. Toen ik
het na het ongeval wat kalmer aan moest doen, heb
ik het bedrijf aan hen overgedragen. Zelf ben ik nog
steeds afgevaardigd bestuurder en breng ik enkele
uurtjes per dag op het bedrijf door. Dan hou ik me
vooral bezig met oudere klanten en contacten onderhouden.” Eigenlijk is Emiel De Cock zo’n beetje
een wandelende databank met alle informatie van
de voorbije 43 jaar. Als iemand iets niet weet, dan
hoeven ze het maar aan hem te vragen. “Ik heb geen
behoefte om finaal te stoppen. Er is een uitdrukking die zegt dat je je eigen kind niet kan verraden.
Wel, op dezelfde manier kan ik mijn bedrijf en mijn
klanten niet laten vallen.” Pensioen is duidelijk een
woord dat niet in het woordenboek van Emiel De
Cock terug te vinden is! ✚

