
Ricardo van Roekel is 18 jaar en is 2,5 jaar in dienst bij 
Brink en De Vries Montagebedrijf uit Wekerom.

Door een maat van mij ben ik in het vak gerold. Ik kwam 
van school en wilde kraanmachinist worden. Dat lukte 
niet, maar bij Brink en De Vries kon ik wel monteur 
worden. Eerst heb ik een jaar op het dak gelopen en 
toen vroegen ze iemand om de verreiker te bedienen. 
Dat ben ik geworden. Het grootste gedeelte van mijn tijd 
ben ik nu bezig om de platen en de panelen aan te 
reiken. Maar als er gemonteerd moet worden, doe ik dat 
ook.

Het is leuk werk, want je bent altijd buiten. Wij zijn 
vooral aan de slag om boerenschuren te bouwen. We 
plaatsen de platen en de panelen voor de gevels en het 
dak. Het zetwerk doet de aannemer en het afwerken 
wordt door de timmerman gedaan. 
Gisteren was ik in Sint-Oedenrode. Om half zes stond ik 
op en om kwart over zeven waren wij op het werk. 
Gisteren waren we met z’n drieën. Maar meestal zijn we 
met een ploeg van vier. Ons bedrijf bestaat uit twee 
ploegen van vier man en we hebben twee vrachtwagens 
met elk een verreiker. We kennen elkaar allemaal. In de 
ploeg wisselen we elkaar af en dat bevalt goed. 
Het leukst is als je van de kale grond een volledige 
schuur optrekt, inclusief de spanten en de damwand. 
Dan maak je echt iets vanuit het niets. 

Ik wilde graag naar de opleiding en mijn baas wilde  
dat ook. Nu krijg ik een echt MBO-diploma. De opleiding 
is praktisch en alles wordt duidelijk uitgelegd. 
Je krijgt theorie, maar je werkt ook veel met je handen. 
Je leert dingen die je in de praktijk nodig hebt, zoals het 
inmeten en het aftekenen van knipwerk. Goed en netjes 
knipwerk is nodig om het bouwwerk waterdicht te 
maken. Het knipwerk is een belangrijk onderdeel van  
de opleiding.

Als je in de montage wil werken is het een nuttige 
opleiding. In het werk is er niet altijd tijd om anderen te 
leren hoe het gedaan moet worden. Daarvoor is de 
opleiding bedoeld.

Het vak van monteur is geschikt voor mensen die hard 
willen werken en niet bang zijn om op het dak te staan. 
Ik heb er schik in. Wat ik over vijf jaar doe, weet ik niet. 
Maar voorlopig blijf ik dit werk doen.
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