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Dakdekker in woord en beeld: 
Jan de Vries
Voor welk bedrijf werk je en hoelang al?
Ik werk voor Boko BV Dakbedekkers en dat doe ik al 34 jaar.

Op welk werk ben je momenteel actief?
Ik werk nu op Schiphol aan de A-pier.

Met wie en hoeveel?
We zijn nu met zijn tweeën, die ander is mijn collega  
Jaap Krijnen.

Heb je voor dit werk een opleiding gevolgd? 
Nee, ik heb geen opleiding gevolgd,  
alleen een paar cursussen.

Waar ben je vooral goed in?
Ik ben vooral goed in kunststof dakbedekking.

Eerlijk antwoorden: wat vind je van je werkgever?
Mijn werkgever is een hele goeie baas die precies weet  
waar iedereen aan het werk is. Hij luistert ook goed naar  
zijn personeel. Anders houd ik dit geen 34 jaar vol.

Wat wilde je vroeger worden?
Profvoetballer bij Ajax

Hoe ben je in de dakdekkerswereld terechtgekomen?
Via een vriend die al bij dit bedrijf werkte.

Wat bevalt je hierin het meest?
De vrijheid die we hebben, maar wel gewoon doorwerken.

En het minst?
Slecht weer buiten, vooral regen en wind.

Zou je je eigen bedrijf willen starten?
Vroeger wel, maar op mijn leeftijd niet meer.

Stel je gaat morgen met pensioen en je bent gezond,  
wat zou je dan nog willen doen?
Een cruise-schip maken.

En je mag morgen een maand op vakantie en geld  
speelt geen rol, wat zou dan de bestemming zijn?
Een zonnig land zoals Bonaire.

Wie gaan er dan mee?
Mijn vrouw Miranda en mijn drie kinderen.

Wat deed je vooral tijdens de avondklok?
Veel puzzels maken.

Wat zou je tegen een scholier zeggen als die vraagt  
wat er zo leuk is aan dakdekken?
Ik zou zeggen: het is een mooi vrij beroep en elke klus is  
weer anders. Je bent altijd lekker buiten bezig.

Wat is het mooiste dak/werk waar je ooit  
aan hebt meegewerkt?
Het mooiste dakwerk waar aan ik heb mogen werken,  
waren twee bungalows op Bonaire. Ik had het geluk  
dat ik daar heen mocht van mijn werkgever. 

Waar zou je heen willen als je met  
een tijdmachine kon reizen?
Wat die tijdmachine betreft dan kies ik voor terug in de tijd, 
dat mijn ouders nog leefden. Weekje Zeeland (Nederland )

Ochtendmens of avondmens?
Ik ben toch wel een ochtendmens, in de avond lig ik  
toch wel op tijd in mijn bed. Ook omdat de wekker van  
een dakbedekker vroeg af gaat.

NAAM JAN DE VRIES
LEEFTIJD 55 JAAR
WOONPLAATS WORMER
FAVORIETE GAME CANDY CRUSH
FAVORIETE MUZIEK JAREN ‘70 EN ‘80
FAVORIETE ETEN EN DRINKEN NASI EN KOFFIE
GETROUWD JA, AL 31 JAAR MET MIRANDA
EIGEN HUIS HEBBEN WE SAMEN
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