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Brandweerman
Als kind wilde Jeff brandweerman 

worden net zoals meisjes danseres 

willen worden. Toch eerst maar even 

de KTS doen in Voorhout. Omdat pa 

aannemer is, gekozen voor de richting 

bouwkunde. Dat was het toch niet he-

lemaal, daarom switchte Jeff in het 2e 

jaar naar de richting koken en dat was 

gelijk bingo. Al heel snel voelde hij het 

ondernemersbloed stromen en begon 

met een foodcar. Hiermee stond hij bij 

feesten en partijen lekker te bakken 

voor de gasten. Toen was Jeff 14 jaar, 

eigenlijk een heel bijzonder verhaal. En 

het werd nog bijzonderder als hij vervol-

gens vertelt: “Naast de school stond ik 

in de keuken bij een bekend restaurant 

in Noordwijkerhout. Eerst als afwashulp, 

toen de koude keuken om te eindigen 

in de warme keuken. En daar was ik op 

mijn 15e al chef kok!” Vertelt Jeff vol 

enthousiasme. Na de KTS dan toch ook 

nog maar even de middelbare hotel-

school gedaan, maar gelijktijdig verder 

met z’n carrière en bouwen aan zijn 

eerste droom: een eigen cateringbedrijf!

Jeffrey op z’n 15e al chef kok!
EEN JONGENSDROOM LATEN UITKOMEN IS HET MOOISTE WAT 

JE KUNT BEREIKEN EN DAT HEEFT JEFFREY DUIVEN VOORDEN 

UIT NOORDWIJKERHOUT GEDAAN! “NAAST DE SCHOOL 

STOND IK IN DE KEUKEN BIJ EEN BEKEND  RESTAURANT 

IN NOORDWIJKERHOUT. EERST ALS AFWASHULP, TOEN DE 

KOUDE KEUKEN OM TE EINDIGEN IN DE WARME KEUKEN. EN 

DAAR WAS IK OP MIJN 15E AL CHEF KOK!”

DOOR: KOOS BURGMEIJER
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JOH IK GA JE 
STEUNEN BIJ 
HET OPZETTEN 
VAN JE EIGEN 
BEDRIJF EN IK 
GA EENS PRA-
TEN MET EEN 
ERVAREN CA-
TERAAR IN DE 
BUURT
“Foodtruck”
Met zijn foodtruck nog steeds rond-

rijdend en her en der in de picture bij 

evenementen in de streek, liep Jeff 

Wim van Vliet tegen het lijf. Jeff was 

nog steeds “pas” 15. Wim zag in hem 

een groot talent en vroeg toen al of hij 

mee wilde draaien bij Wim in het bedrijf. 

Dat was voor Jeff wellicht nog even te 

vroeg, want hij ging gewoon weer door 

met z’n eigen foodcar en het behalen 

van zijn diploma. Toen gebeurde er iets 

heel bijzonders, want toen Jeff bij zijn 

vader om advies aanklopte, vertelde zijn 

vader hem “joh ik ga je steunen bij het 

opzetten van je eigen bedrijf en ik ga 

eens praten met een ervaren cateraar 

in de buurt”. Zo gezegd zo gedaan. 

Maar voordat Jeff kon uitademen had 

zijn vader Wim van Vliet bezocht, toch 

heel toevallig, en met Wim een deal 

bereikt voor de overname van ‘Van Vliet 

Catering’. En de toen nog 16 jarige Jeff 

wist nog van niets, maar moest er wel 

smakelijk om lachen en was toch stille-

tjes wel trots dat zijn vader dit voor hem 

had geregeld.

“Gerechten naar eigen inzicht”
Na een jaar meelopen met Wim vond 

Jeff het mooi geweest en wilde graag 

echt verder met z’n bedrijf maar nu on-

der eigen naam en er ook z’n eigen draai 

aan geven. Want Jeff vertelt: “Ik wilde 

eigen gerechten maken met bijzondere 

smaken, de gerechten naar eigen in-

zicht opmaken en opdienen. En er alles 

aan doen om de wens van de gasten in 

te vullen”. Daarmee heeft Jeff zijn eigen 

identiteit gegeven aan het bedrijf dat nu 

Jeff’s Van Vliet catering heet. Een bedrijf 

dat sinds 1 juli 2019 op zijn naam staat. 

En daarmee is zijn eerste droom vervult. 

Hij vertelt dan ook: “Het leuke aan cate-

ring is, dat je heel gevarieerd werk hebt: 

van voorbereiden, koude en warme 

gerechten koken, dessert voorbereiden. 

Maar ook de auto laden en uitladen. Bij 

de gasten serveren en ‘s avonds weer 

uitladen en afwassen”. 

Ook zijn vriendin Jaimy werkt in de 

horeca en werkt regelmatig ook bij Jeff 

en samen hopen ze ooit een nieuwe 

droom te vervullen. Een sterrenrestau-

rant in de regio, waar alles klopt en waar 

Jeff alles wat hij geleerd heeft vanaf de 

KTS tot nu in de praktijk kan brengen. 

Om vervolgens zijn laatste droom te 

gaan voorbereiden: zanger worden en 

volle zalen te trekken met Nederlands-

talige meezinghits a la Tino Martin, waar 

Jeff een enorme fan van is. Regelmatig 

zingt hij al bij feesten en partijen en 

gaat hij heel makkelijk over in de rol van 

zingende ober.

OM VERVOL-
GENS ZIJN 
LAATSTE 
DROOM TE 
GAAN VOOR-
BEREIDEN: 
ZANGER  
WORDEN EN  
VOLLE ZALEN 
TE TREKKEN 
MET NEDER-
LANDSTALIGE 
MEEZINGHITS 
A LA TINO 
MARTIN
“Gouden sponsor”
Adest Musica is een vereniging die heel 

goed in de interessesfeer past van Jeff 

met zijn muzikale aspiraties en daarom 

heeft hij dan ook het gouden sponsor-

schap van Wim overgenomen en bijge-

tekend voor drie jaar gouden sponsor 

van Adest brass. En daar is onze vereni-

ging heel blij mee! Wij wensen Jeffrey 

heel veel succes toe bij het waarmaken 

van al zijn dromen!




