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Boriss Jansen werd geboren op 22 juni 1974 in Eemnes. Dat hij al vroeg interesse 

voorr bodems had, blijkt uit het Roosvicee boekje dat hij op driejarige leeftijd 

kreegg en waarin hij een avontuur met onder de grond wonende aardkabouters 

beleefde.. Daarnaast werd hij waarschijnlijk geïnspireerd door de enorme 
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schoolopleidingg aan het Alberdink Thijm College in Hilversum werd onderbroken 
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hett Energy and Environmental Research Center in Grand Forks, North Dakota 
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