
Nieuws: Feike Dijkstra vertrekt bij Disky 

 

Na ruim vier jaar te hebben gefunctioneerd als algemeen 

directeur van Disky Entertainment Europe, heeft Feike Dijkstra 

besloten het bedrijf per 1 juni te verlaten. Dat meldt Kees 

Hermans, ceo van Hermans Investments in een bericht aan 

relaties. ‘Feike heeft na een zorgvuldige en vooral 

persoonlijke afweging besloten zijn grote wens om zelfstandig 

ondernemer te worden, nu te gaan realiseren’, aldus Hermans. 

‘In een turbulente cd- en dvd-markt met kansen en bedreigingen 

voor Disky, heeft Feike zich op zijn eigen wijze en met enorm 

veel inzet en enthousiasme weten staande te houden. Ook de 

afgelopen maanden heeft hij met gedrevenheid gewerkt aan de 

nieuwe bedrijfsstructuren om Disky een optimale kans te geven 

in de steeds veranderende markt van de 

entertainmentsoftwareproducten. De bedrijfsonderdelen die 

Feike heeft aangestuurd, zoals Disky Entertainment, Dice 

Interactive, Blast, Toys & Games en Lunagames, zijn nu 

verzelfstandigd en klaar voor de toekomst’. Hermans geeft aan 

in de toekomst graag van de diensten van Dijkstra’s nieuwe 

onderneming gebruik te gaan maken. 

 

Over de concrete invulling zegt Dijkstra in een reactie nog 

weinig concreets te willen zeggen: “Het is allemaal nog heel 

pril en ik ga het nu optuigen.” Over zijn toekomstplannen wil 

hij slechts kwijt dat die ‘zeer waarschijnlijk in het 

verlengde liggen van mijn eerdere werkervaring bij Philips, 

Atari en Disky’. “Muziek en video zullen geen prioriteit zijn, 

ik ga me richten op de online- en gamemarkt.” 

 

Terugblikkend zegt Dijkstra altijd de ambitie te hebben gehad 

een eigen onderneming te starten. “In dat opzicht zit er wel 

een logische lijn in mijn werk bij twee beursgenoteerde 

bedrijven en vervolgens een familiebedrijf. De afgelopen vier 

jaar heb ik in vrijheid kunnen werken binnen het Hermans-

raamwerk. Ik heb er een aantal belangrijke dingen geleerd en 

afgeleerd. In een beursgenoteerde onderneming blijken zaken je 

vaak heel makkelijk gemaakt te worden. Als je opereert binnen 

een familie/ondernemersbedrijf moet je dingen wel eens anders 

aanpakken. Ik kijk dan ook terug op een heel prettige en 

leerzame periode.” 

 

Kees Hermans was niet tijdig bereikbaar voor commentaar. 

Daarom in een later stadium meer over de manier waarop bij 

Disky in Dijkstra’s opvolging voorzien wordt en hoe het 

bedrijf de toekomst ingaat. 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-feike-dijkstra-vanaf-2004-algemeen-directeur-disky-muziek-en-beeld/

