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NICK VINK (25) UIT OSS ZETTE AL DRIE KEER HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP LATTE ART OP ZIJN NAAM, 
MAAR KWAM OP HET WERELDTONEEL TOT ZIJN EIGEN FRUSTRATIE TELKENS IETS TE KORT VOOR HET EREPODIUM. 

WAT DRIJFT HEM ELK JAAR WEER OM DUIZENDEN UREN TE OEFENEN? HOE HOUDT HIJ ZIJN ZENUWEN IN 
BEDWANG? EN WAT IS ZIJN WEDSTRIJDMELK? 





 

 ZO PERFECT 
 MAAK JE ZE NIET 

ALTIJD Friesche Vlag Opschuimmelk is  

dé melk voor horecaprofessionals. 

Deze opschuimmelk is, samen  

met barista’s, speciaal ontwikkeld  

voor handmatig opschuimen.  

Hiermee maak je in een handomdraai 

de lekkerste melkkoffies met  

een perfecte melkschuimlaag.  

Dat zie je en dat proef je.

MAAR NU WEL
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INTERVIEW

Een paar weken voor het Wereldkampioen-

schap Latte Art in Boedapest, Hongarije 

zit Nick nog zelfverzekerd aan een van de 

bartafels van restaurant H32 in Oss, waar hij 

bedrijfsleider is. “Ik heb constant bij de top 

tien gezeten, dus in theorie moet het lukken”, 

vertelt hij. Als ik hem in juni op de dag van 

de halve finales van het WK spreek, is hij 

een stuk minder enthousiast: hij is op de 

achtste plek geëindigd. “Alleen de beste zes 

barista’s gaan door naar de finale. Ik stootte 

tijdens de routine per ongeluk een kopje 

om en dat heeft me net een aantal punten 

gekost. Dus ik ben gewoon weer net buiten 

de finale gevallen door een stomme fout.”

Nick rolt vijf jaar geleden bij toeval de 

wereld van koffie in. Hij stuit op YouTube 

op enkele latte art-video’s en gaat aan 

het experimenteren met cappuccino’s. “Ik 

lustte toen nog niet eens koffie. Ik vond het 

gewoon leuk om iets te creëren met melk 

en koffie”, lacht hij. Drie weken later loopt 

de destijds Nederlandse baristakampioen 

Yakup Aydin het restaurant binnen, die hem 

na een enthousiast koffiepraatje uitnodigt 

voor een latte art throwdown. Tot zijn 

eigen verbazing wint Nick de wedstrijd, 

maar het lukt hem vervolgens niet hoge 

ogen te gooien op zijn eerste Nederlands 

kampioenschap: zijn zenuwen krijgen de 

overhand. “Je hoorde constant het tikkende 

geluid van mijn kannetje op het kopje.” De 

Ossenaar herpakt zich en vastberaden als 

hij is, maakt hij het jaar erop zijn rentree. Hij 

pakt het goud, maar liefst drie keer achter 

elkaar. 

En dus volgt het Wereldkampioenschap 

Latte Art. In 2015 in Göteborg wordt hij 

achtste, vorig jaar in Shanghai tiende. Hij 

scoorde tijdens de eerste ronde Schenken 

de meeste punten, maar liet steken vallen 

op het onderdeel Tekenen. “Dat ging op het 

WK in Götenborg het jaar ervoor juist zo 

goed, dus ik had hier in de voorbereiding op 

Shanghai minder op getraind. Uiteindelijk 

heeft dat mij toen de finale gekost.”

Elk latte art kampioenschap bestaat uit 

drie onderdelen. In het onderdeel Designer 

schenkt de barista zijn signature uit de 

losse pols en mag hij deze verder uitwerken 

met een latte art pencil. Bij de Free Pour-

ronde schenk je zonder hulpmiddelen. En 

tijdens het onderdeel Art Bar draait alles 

om kleur- en tekentechnieken. Dat laatste 

is Nicks zwakke plek, want tekenen is nooit 

zijn favoriete onderdeel geweest. “Het mist 

de essentie van latte art: dat een barista met 

zijn kannetje dingen kan creëren. Dat, en ik 

kon het niet.”

ELANDEN IN JE KOFFIE
In aanloop naar het WK van dit jaar heeft 

hij daarom flink op het onderdeel Art Bar 

geoefend, onder meer op het ontwerp 

van een kleurrijke vlinder. Hoewel het 

lastig moet zijn om keer op keer met een 

verrassende, nieuwe signature te komen, 

weet Nick steeds iets nieuws te bedenken. 

Op het NK in maart schudde hij een luiaard 

uit zijn mouw en drie maanden later op 

het WK was het een landschap met een 

eland, een idee dat hij had opgedaan in een 

dierenboek voor kinderen.

Nick probeert al zijn tekeningen iets 

eigens mee te geven. “Mijn figuren hebben 

overal een blij kopje – een soort gezicht, 

een glimlach op zo’n beest. Bij de meesten 

“IK LUSTTE TOEN 

NIET EENS KOFFIE. 

IK VOND HET GEWOON 

LEUK OM IETS TE 

CREËREN MET MELK 

EN KOFFIE”
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zijn de designs heel serieus.” Zodra hij een 

nieuw concept in zijn hoofd heeft, volgen 

vele uren buffelen om het te perfectioneren 

voor de volgende wedstrijd. Een stressvolle 

training, want in de voorrondes krijg je acht 

minuten de tijd om vier cappuccino’s met 

jouw tekening te maken. “Soms kom ik er 

tijdens het trainen achter dat mijn figuren 

zo complex zijn dat ik er tien minuten voor 

nodig hebt. Dan raak ik echt in de stress en 

kan ik de espressomachine wel van de muur 

trekken.”

Naast indrukwekkende creaties en vlieguren 

is de melk een essentieel onderdeel van 

perfecte latte art. “Tijdens wedstrijden in 

Nederland gebruik ik altijd Friesche Vlag 

Opschuimmelk. Nooit andere. Deze melk is 

van constante kwaliteit en bevat de  juiste 

percentages aan vetten en eiwitten. Dat 

is erg belangrijk, want zonder de juiste 

verhouding is het lastiger om er goed mee te 

schenken”, legt Nick uit. “In het buitenland 

ben ik vaak genoodzaakt een andere melk te 

gebruiken en dat is niet altijd een succes.” 

TWEE NIEUWSGIERIGE JOCHIES 
Zodra alle praktische zaken als designs, 

materialen en melk er zijn, begint het echte 

trainen. Minstens drie dagen per week, tot 

wel tien uur per dag. “Daar word ik soms 

helemaal knettergek van, maar ik blijf toch 

doorgaan”, lacht hij. “Elk vrij moment dat 

ik bij H32 ben, train ik.” Van de ontwerpen 

tot hoe hij zijn spullen op tafel plaatst, Nick 

oefent totdat hij als een robot alles kan 

pakken en er niet over hoeft na te denken. 

Dankzij alle baristawedstrijden heeft hij 

ook flinke stappen gemaakt, ook op mentaal 

vlak. De zenuwen waar hij ooit zo’n last van 

had, weet hij inmiddels aardig in bedwang 

te houden. “Want het kan toch niet zo zijn 

dat je wel de kwaliteiten hebt, maar afgaat 

omdat je zenuwachtig bent?”

Gelukkig zijn er ook dingen waar hij nooit 

op hoeft te trainen. Zo zit gastvrijheid 

hem in zijn bloed. Nick groeide op in 

een horecafamilie en schonk als 10-jarig 

jochie al ranja tijdens carnaval. Dat hij de 

horecaopleiding aan De Rooi Pannen volgde, 

was een natuurlijk gevolg. “Meedoen aan 

latte art kampioenschappen is gaaf, maar 

het werk dat ik verricht bij H32 is waar 

mensen voor terugkomen. Ik geniet ervan 

als ik gasten even zie glimlachen zodra ik ze 

een mooie cappuccino serveer. Het is maar 

een klein iets, maar ik kan er zo vrolijk van 

worden als mensen het waarderen wat je 

doet.” 

Hetzelfde geldt voor de momenten dat Nick 

zijn passie voor koffie kan delen. “Laatst had 

ik een klotedag: Ajax had verloren van PSV. 

Ik stond weggedrukt in een hoekje, zodat 

ik niemand hoefde te zien. Precies op dat 

moment duiken twee nieuwsgierige jochies 

op aan de bar en vragen me echt het hemd 

van het lijf over koffie. Dat maakt mijn dag 

weer goed”, glimlacht Nick. “Ik heb anderhalf 

uur met ze getraind. Dat is toch goud?” 

Hoe zijn toekomst eruit ziet, valt niet te 

voorspellen. Dat hij het op zijn derde WK 

weer niet zo ver heeft geschopt als hij had 

gehoopt, moet hij goed laten bezinken. “Het 

gaat aan me knagen dat ik er zo dichtbij zit 

“HET GAAT KNAGEN 

DAT IK ER ZO DICHT-

BIJ ZIT EN HET NIET IS 

GELUKT. MAAR DAT IS 

NATUURLIJK OOK EEN 

DRIJFVEER”

en het niet is gelukt. Maar dat is natuurlijk 

ook een drijfveer.” Als hij terugblikt op de 

afgelopen vijf jaar zijn de komende jaren hoe 

dan ook veelbelovend. “Ik vlieg de wereld 

rond voor koffie. Ik voel me bevoorrecht en 

mag echt blij zijn.”

  


