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DAKA

WEBSHOP
Online mis je weliswaar de persoon
lijke service van de wintersport
experts, maar dankzij de uitgebrei
de webshop op www.daka.nl kun je 
wel comfortabel vanuit huis je nieu
we wintersportoutfit bij elkaar shop
pen. Met gratis verzending vanaf 
€ 95, en levering binnen 13 
werkdagen.
SPORTSPECIALIST
DAKA is ook in tennis, voetbal,  
hockey, training en indoor dé sport
specialist met alle bekende merken 
onder één dak. Bezoek een van de 
twaalf winkels voor dit uitgebreide 
assortiment of bekijk de vernieuwde 
webshop.

1 april 1965. Het is de dag waarop Peter en 
Anke Dankaart in een kelder aan de Bergweg 
in Rotterdam hun sportwinkel beginnen. Vijf-
tig jaar later telt DAKA twaalf vestigingen en 
zo’n tweehonderd medewerkers. Volgens 
productmanager Bas Heijmans is deze groei 
mede te danken aan een recente overname. 
‘Een jaar geleden hebben wij zeven winkels 
van Telstar Sports & Fashion overgenomen. 
Twee daarvan dragen nu de naam DAKA, de 
andere vijf zijn Intersport DAKA filialen ge-
worden. Sinds augustus zijn alle winkels en 
collecties helemaal up-to-date.’

DAKA: DE (LOKALE)  
 WINTERSPORTSPECIALIST

Op zoek naar een nieuwe skibroek? Ski’s voor de kinderen? Of snowboards? 
Dan is het wel fijn als je bij één fysieke winkel terecht kunt met persoonlijk 
advies. En het liefst in je eigen regio. Goed nieuws: dat kan. Want met zeven 
nieuwe winkels in Noord- en Oost-Nederland is wintersportspecialist DAKA 
nu ook buiten de Randstad lokaal goed bereikbaar.

Tekst: Marc Erwich | Fotografie: DAKA

Volledig wintersportassortiment
Met de nieuwe filialen breidt DAKA niet alleen 
uit, maar spreekt het ook een nieuw publiek 
aan. Want voor het eerst slaat de sportketen de 
vleugels uit buiten de Randstad. Heijmans: 
‘Onze nieuwe winkels liggen in Houten, 
Deventer, Harderwijk, Zwolle, Apeldoorn, 
Alkmaar en Groningen. In laatstgenoemde vijf 
kunnen klanten terecht voor ons volledige 
wintersportassortiment. Echt alles op het ge-
bied van wintersport is hier te vinden. Uiter-
aard geldt dat ook nog voor onze superstore in  
Rotterdam. Laat die winter dus maar komen!’ •


