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‘Lekkerkerk en Dilettant zijn warme 

dorpsclubs’ 

 

Businessclublid John den Boer is een bekende verschijning in de West-

Krimpenerwaard. Dat heeft alles te maken met zijn vakmanschap en uitstekende 

service op het gebied van hypotheken en pensioenen en met zijn succesvolle 

kantoor Den Boer Makelaardij. 

We treffen John den Boer in de spreekkamer van zijn kantoor op de Markt van Krimpen in 

hartje Krimpen aan de Lek. Aan de overzijde van de weg wordt hard gewerkt aan 42 

nieuwbouwwoningen van project Molenweide. Ook de Markt van Krimpen nadert zijn 

voltooiing met de realisatie van fraaie appartementen. “Er is de laatste jaren veel ten goede 

veranderd in Krimpen aan de Lek”, weet John den Boer. “Het nieuwe dorpscentrum en het feit 

dat alle beschikbare winkelruimte gevuld is, leveren alleen maar positieve reacties op. Het 

wachten is nu op nieuwbouw op het IHC-terrein. Fijn is daarnaast dat woningbouwvereniging 

QuaWonen nieuwbouwwoningen gaat bouwen én bestaande woningen opknapt. Alles bij 

elkaar wordt Krimpen aan de Lek steeds mooier en daarmee een steeds aantrekkelijker dorp 

om in te wonen.” 

Het was voor John den Boer al in zijn tienerjaren duidelijk dat hij zijn brood zou verdienen in 

de verzekeringen. Het duurde echter na afronding van zijn Havo-opleiding nog twee jaar voor 

hij daadwerkelijk kon solliciteren. “Ik moest eerst nog mijn militaire dienstplicht vervullen”, 

vertelt hij. “Toen ik daarmee klaar was, zat Nederland midden in een economische crisis. Het 

was halverwege de jaren tachtig en de werkloosheidscijfers waren hoog. Het was moeilijk om 

ergens aan de bak te komen. In mijn geval duurde het dertig sollicitatiebrieven voor ik op 

gesprek werd uitgenodigd. Dat was bij Nationale Nederlanden. Ik was als een kind zo blij toen 

ik werd aangenomen. Ik werd geplaatst op de afdelingen ‘incasso’ en ‘acceptatie’ en volgde in 

die periode gericht studies om alle verzekeringsdiploma’s te behalen. Niet veel later werd ik 

binnendienstmedewerker en was ik bevoegd om alle soorten verzekeringen af te sluiten. Ik 

bouwde een stevige portefeuille op het gebied van hypotheekverzekeringen en 

levensverzekeringen. Uiteindelijk werkte ik acht jaar voor NN. Tóen vond ik het tijd om op 

eigen benen te staan. Ik was 27 en begon mijn bedrijf vanuit huis. Op zich heel fijn, maar 

werken vanuit je woning heeft twee kanten.  
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Positief vond ik het dat ik de kinderen veel zag, minder prettig was dat ik de hele dag 

‘opgesloten’ zat tussen vier muren. Dat ging me zo tegenstaan dat ik op een gegeven moment 

besloot om toch maar weer in loondienst te gaan. Zo kwam ik bij Onderlinge Lek & IJssel 

terecht. Leuk aspect daarvan was dat ik daar ook in aanraking kwam met de makelaardij. Ik 

‘rolde’ er als het ware in.” 

“Op een geven moment voelde ik toch weer de prikkel om voor mezelf te beginnen.  Ik startte 

in 2003 in Gebouw Kortland in Krimpen aan den IJssel, waar ik me als adviseur in 

verzekeringen, pensioenen en hypotheken vestigde. Een paar jaar later verkaste het kantoor 

naar Krimpen aan de Lek. Daar waren een paar redenen voor. De toenmalige gemeente 

Nederlek was bezig met haar Structuurvisie en wilde in het dorp veel nieuwbouwwoningen 

realiseren. Alleen daarom al was het handig om ons als enige kantoor met makelaardij 

terplekke te vestigen. Dat bleek al snel een goede beslissing. We kregen steeds meer werk en 

mooie opdrachten. En toen was het eind 2008 en viel Nederland in een diepe economische 

crisis die tot 2013 duurde. Er was in die tijd een periode waarin ik exact nul getekende 

koopcontracten voor me had liggen. Een drama. En daarna kwam er een opgaande lijn die 

anno 2020 nog altijd aanhoudt. Daar prijs ik me gelukkig mee, net zoals ik blij ben met onze 

twee medewerkers Audrey en Etienne én verschillende andere ondersteunende specialisten. 

Met elkaar vormen we een team en zijn we sterk in persoonlijk advies op het gebied van 

hypotheken, pensioenen en makelaardij en scoren we hoog in klanttevredenheid. In dit vak 

zijn expertise en vertrouwen de belangrijkste factoren. Wij ontzorgen onze klanten van a tot z. 

Persoonlijk en betrokken.” 

John den Boer houdt niet alleen van zijn werk, hij is ook dol op voetbal. Ik heb bij DCV en 

Dilettant gevoetbald”, vertelt hij. “Nee, een geweldige speler was ik zeker niet, ha ha! Ik had 

duidelijk niet het talent van mijn vader, die ooit samen met Rinus Terlouw in het ‘Gouden 

DCV’ voetbalde eind jaren veertig, begin vijftig. Ik heb het eerste elftal dan ook nooit gehaald.” 

DCV en Dilettant mogen net als vv Lekkerkerk rekenen op Den Boers support. Bij alle drie 

clubs is hij met zijn bedrijf sponsor. “Het zijn voetbalverenigingen met elk hun eigen sfeer”, 

weet hij. “Lekkerkerk en Dilettant zijn warme dorpsclubs, DCV is wat zakelijker. Ik steun 

deze verenigingen graag, omdat ik sport belangrijk vind binnen een gemeenschap en 

verenigingen in belangrijke mate bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen. Bovendien is 

voetbal een mooi middel om mensen te ontmoeten. Oké, nu even niet vanwege corona, maar ik 

kan me er al enorm op verheugen om straks weer langs de lijn te staan of met een biertje in de 

kantine.”. 

 


