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INTERVIEW
OVER THE TOP
“Ik hou van over-the-topkerstmissen. 
En van over-the-topkinderfeestjes en 
van over-the-topfeestjes thuis. Dan 
ben ik tot middernacht ballonnen aan 
het opblazen en met slingers in de 
weer. Als ik het doe, doe ik het goed. 
Wij hebben plafonds van vier meter 
hoog. In ons huis komt elke kerst een 
torenhoge boom. Die wordt gevuld 
met lichtjes, heel veel ballen, sterren en 
ijsbeertjes met glitters. Geen kleuren, 
ik ben van het wit. Dat past mooi bij 
ons interieur met natuurtinten.” 

DUBAI
“De laatste jaren vieren we kerstmis in 
Dubai. Samen met telkens dezelfde 
grote vriendengroep. We hebben nu 
allemaal ons eigen gezinnetje en onze 
kinderen kunnen goed met elkaar 
overweg. Het is mooi dat we dit nu 
met elkaar kunnen delen. Dubai  
is niet een plek om cultuur op te  
snuiven. Ook kerst is er hysterisch, 
ondanks de hitte. Ons hotel is tijdens 
de feestdagen overdadig ingericht  
met grote kerstbomen met talloze  
glittercadeaus eronder, kitscherige 
kerstmanpoppen en een reusachtige 
arrenslee in de hal. Iedereen is mooi 
gekleed: de jongens dragen smokings, 
de meisjes poppenjurken. Gaan we 
met z’n allen voor de boom op de foto. 
Eigenlijk heel fout, maar zó leuk!” 

THE GOOD OLD DAYS
“Gek idee dat mijn ouders op hetzelfde 
moment kerstmis vieren in ons huis. 
Voordat ik mijn eerste kind had,  
vierden we het feest bij ons thuis met 
de familie. Dan kwam iedereen bij ons: 
mijn ouders, de ouders van Ruben, 
mijn oma, mijn zusje en Rubens zusje. 
We gingen dan met z’n zeventienen 
gourmetten tot ons huis in alle hoeken 
en gaten stonk. Daarna speelden we 
Kolonisten van Catan of Party & co. 
De volgende dag een groot ontbijt en 
dan ging iedereen weer naar huis. Dat 
gebeuren met de familie hebben we 
verschoven naar sinterklaas. Ik ben een 
echt gezelligheidsdier en kijk er altijd 
erg naar uit. Iedereen hoor, wij zijn 
echte familiemensen. Toen ik jong was, 
kwam de hele familie bij ons thuis 
gourmetten, ook mijn tante en oma. 
Dan was Home Alone op tv en mocht ik 
tussendoor, als mijn pannetje stond te 
sudderen, van tafel om te kijken.” 
 
CREATIVITEIT 
“Over the top zit ’m bij mij niet in 
materialistische zaken. We doen 

tijdens de kerstdagen niet aan cadeaus. 
Het zit ’m meer in de enorme aandacht 
die we aan de feestdagen besteden. Dat 
heb ik meegekregen van thuis. Als ik 
vroeger een kinderfeestje had, haalde 
mijn moeder alles uit de kast om dat 
tot een succes te maken. Daar bedoel 
ik niet mee dat we naar de McDonald’s 
gingen en daarna door naar de Efteling. 
We gingen gezellig koekhappen,  
zaklopen en dan had mijn moeder voor 
het piratenfeest nog een schatkaart in 
het park verstopt. Ze stak er veel tijd 
en energie in. Het over-the-topgehalte 
zit ’m dus bij ons in de creativiteit. 
Mijn vriend vraagt vaak: ‘Nikkie, wat 
doe je nou weer allemaal?’ Ben ik weer 
een appel aan het afkluiven zodat het 
lijkt alsof het paard van Sinterklaas die 
heeft opgegeten of smeer ik roet op 
cadeautjes. Ik vind dat leuk. Mijn 
moeder ook. Die zette vroeger tijdens 
pakjesavond ramen open en liet mijn 
vader paardenstront meenemen om die 
vervolgens midden in de woonkamer 
te leggen. Het ging heel ver, haha! Dat 
zijn bijzondere herinneringen. Omdat 
het altijd gezellig was bij ons, wilden 
vriendinnetjes graag bij mij spelen.”

BIJZONDER PERSOON
“Ik heb één oma, mijn andere oma en 
mijn opa’s heb ik nooit gekend. Een 
powervrouw die er op haar 92ste nog 
heel goed uitziet. Die houdt van lekker 
kletsen en die alles nog kan. Ze mailt 
me, ze sms’t en ze volgt me zelfs op 
Instagram! Ze speelt piano omdat dat 
goed is voor haar oog-handcoördinatie. 
Ze is een bezige bij. We mogen haar 
nooit ophalen uit Amersfoort, als ze 
komt, regelt ze het vervoer zelf. Wat ik 
mooi vind, is dat ze extreem van mode 
houdt, in tegenstelling tot mijn moeder. 
Vroeger vergaapte ik me al aan mijn 
oma’s schoenencollectie. Die besloeg 
een hele wand. Op elke schoenendoos 
zat een foto van de schoenen die erin 
zaten. Als mijn grootmoeder kerst 
komt vieren, heeft ze drie outfits mee. 
Mét bijpassende parelkettinkjes en 
schoenen. Zo mooi om te zien dat je op 
een leuke manier oud kunt worden. ” 

KERSTDINER
“Een kerstdiner zelf koken? Dat heb ik 
nog nooit geprobeerd. Ik kan niet 
koken. Gewoon Hollandse pot, of  
spaghetti met gehakt en verder geen 
gekke dingen. Ik zorg met kerst dat 
alles in huis is, maar ik ga niet zelf aan 
de gang met een gevulde kalkoen. 
Dus haal ik gewoon kant-en-klare 
gourmetschotels bij de traiteur en in 

Dubai eten we in een chic restaurant. 
Stikjaloers ben ik op mensen die lekker 
bourgondisch kunnen koken. Of moe-
ders die van een pompoen zomaar een 
heerlijke soep kunnen maken. Mijn 
schoonvader kan wel ontzettend goed 
koken. Schotelt hij ons ineens een 
menu van tien gangen voor. Ik stort 
me altijd op het verzorgen van het  
ontbijt. Elke dag. Ontbijten doen we 
thuis met z’n allen. Ik sport van half 
zeven tot zeven. Na het douchen neem 
ik Alain mee naar beneden en begin ik 
half acht aan de ochtendmaaltijd.  
Terwijl Alain op de bank met een  
flesje in zijn handen tv kijkt en Jolie 
uitslaapt tot acht uur, pak ik intussen 
uit met croissants, bolletjes, cakejes en 
krentenbolletjes. Ook als we thuis zijn 
met de feestdagen.” 

FEESTDAGENKILO’S
“December is altijd veel van alles: je 
eet te veel, je drinkt te veel. Na het 
kerstdiner merk ik vaak dat mijn 
broek een beetje strak zit. Echt lijnen 
doe ik nooit, maar ik denk dan wel: 
die plak cake laat ik even staan. Het  
is voor mij belangrijk om balans te 
houden. Ik hoef niet echt af te vallen, 
maar mijn lijf was vroeger wel strakker. 
Het krijgen van twee kinderen doet 
toch wat met je figuur. Ik ben heel blij 
met hoe ik eruitzie, maar ik moet nog 
wel aan de bak. Dat is een doorlopend 
proces. Ik zit het lekkerst in mijn vel als 
ik in de juiste sportflow zit. In Dubai 
glip ik ook elke dag, zelfs tijdens kerst, 
weg om naar de sportschool te gaan.” 

MOOISTE KERST
“De eerste keer kerstmis met Jolie, in 
2010. Ze was een half jaar oud en lag 
in haar wippertje dat pontificaal op 
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INTERVIEW

tafel stond. Haar popperige jurkje 
bleef toen nog netjes schoon. Met een 
tweede kind wordt het direct een zooi. 
We beginnen gepolijst, maar na vijf 
minuten is alles vies en zit het schots 
en scheef. Laat Jolie chocolademelk 
vallen over haar witte jurk. Mijn zoon 
eet sowieso als een barbaar. Ach, het 
mag ook best een rommeltje zijn.”

GEKSTE KERST
“De eerste keer kerstmis vieren in de 
zon ging totaal tegen mijn gevoel in. 
Ik weet nog hoe vreemd het voelde dat 
ik in de hitte aankwam en in het hotel 
een kerstman zag zweten in een dik 
pak. Nu kan ik niet meer zonder die 
kerstvakantie in Dubai. Die geeft net 
even die nodige energieboost na de 
drukke periode op kantoor.” 

SANTA, I’VE BEEN GOOD…
“Pfff, hier ben ik niet zo van. Ik leef 
gewoon mijn leven. Wel ben ik trots 
op hoe we onze kinderen opvoeden en 
hoe ze het doen. Mijn kinderen staan 
bij mij op nummer een.”

SANTA, I’VE BEEN BAD…
“Ik werk hard, maar ik kan een goede 
balans vinden tussen familie en werk. 
Maar soms trekken vriendinnen aan  
de bel met de boodschap: ‘Nik, het 
kan toch niet zo zijn dat we elkaar één 
keer per jaar zien?’ We spreken elkaar 
wel regelmatig, maar vaak te vluchtig. 
Ik spreek nu vaak af met mensen die 
ook kinderen hebben. Vriendinnen die 
geen kinderen hebben of kids in een 
andere leeftijdsgroep, zie ik minder. 
Voor hen moet ik komend jaar echt 
meer tijd maken. Veel vriendinnen ken 
ik nog van toen we nog maar vier jaar 
oud waren. Boos zijn ze nooit op me, 
hoor. De een heeft een eigen bedrijf,  
de ander is advocaat, dus iedereen 
snapt heel goed hoe het is om hard te 
werken. Een slecht trekje van mij: ik 
kom altijd te laat bij mijn vriendinnen. 
Je kunt tegen mij beter zeggen dat we 
een half uur eerder beginnen.” 

LIEFDE
“Tja, met kerst word je nog verliefder 
dan je al was, hè? Haha! Heerlijk dat 
er met kerst overal liefde om je heen is. 
Ik geniet enorm van de zwijmelfilms 
op tv. Ruben en ik houden ervan om 
lekker samen met de kindjes te zijn. 
We zijn best cocoonerig. Liggen we 
met z’n vieren lekker op de bank, een 
filmpje te kijken op tv, heerlijk.”

WARMTE
“Ik heb in december twee warmtes.  
De warmte van de zon vind ik met de 
feestdagen heel fijn, die heb ik echt 
nodig. Op kantoor gebeurt er in de 
twee laatste weken van december niet 
zo veel. Dan pak ik mijn rust. Die 
andere warmte is nog belangrijker: die 
in ons gezin. Sommige mensen worden 
depressief van de winter, maar ik vind 
het heel gezellig. Kaarsjes aan, skiën, 
lekker kneuterig. Mijn vriend houdt 
meer van de zon. Hij vindt kerstmis 
heel gezellig, als ik de versiering maar 
regel, haha!”

NAASTENLIEFDE
“Het is goed om stil te staan bij andere 
mensen. Wat mij het meest raakt, zijn 
kinderen en dieren in nood. Ik heb 
drie jaar vrijwilligerswerk gedaan bij 
het AMC. Op de vrijdagen maakten 
we een tv-programma. Dan regelden 
we zelf de gasten en draaiden zo’n show 
in elkaar met de kinderen om ons heen 
in hun ziekenhuisbedjes. Dan werd er 
even niet gepraat over ziekte. Dat vind 
ik goed werk, ik deed het met plezier. 
Ik ben minder van het random geld 
storten en maar afwachten waar het 
terecht komt. Toen ik voor Dance4life 
in Afrika een vrouw ontmoette die een 
weeshuis runde, heb ik wel geld naar 
haar overgemaakt. Dan weet ik dat het 
goed terechtkomt. Zo komt er elk jaar 
wel weer een goed doel op mijn pad.” 
 
HOOGTEPUNT VAN 2016
“Op mijn werk zijn er dit jaar veel 
hoogtepunten geweest. Ik ben niet 
goed in het stilstaan bij successen. 
Internationaal hebben we flinke slagen 
gemaakt met de opening van kantoren 
in Hong Kong, België en Duitsland en 
grote departmentstores in Dubai en 
Libanon. Onze modeshow is ook altijd 
weer een hoogtepunt. Ik ben niet 
iemand van pieken en dalen, ik ben 
heel stabiel. Ik kan best blij zijn op de 
dag van de show, maar totaal genieten, 
nee. De hele dag van de show kan ik 
niet eten. Ik vind het heel cool en ben 

trots op wat we neerzetten, maar het is 
niet zo dat ik dan mezelf zeventien 
schouderklopjes geef. Ik wil meteen 
weer dóór, met de sneltrein. Ook mijn 
kinderkledinglijn is een hoogtepunt. 
Ik ben iemand die ergens gewoon aan 
begint en er dan voor de volle honderd 
procent voor gaat. Ik denk nooit: laat 
ik dat maar niet doen. Ik denk groot, 
soms te groot, vinden anderen. Ik durf 
ook veel te investeren. Die mentaliteit 
brengt me wel ver.”

TEAM
“Al vijf jaar lang werk ik met hetzelfde 
team dat alles regelt. Ik ben trots op 
deze mensen om mij heen. Er wordt 
weleens gedacht dat wij op kantoor  
de hele dag op hoge hakken met  
krulspelden in de weer zijn. Nou, echt 
niet, hoor! Dat is even leuk voor de 
foto, maar erna zijn we hier allemaal 
keihard aan het werken.”  

ENERGIE
“De energie om door te gaan heb ik 
van mijn ouders. Ik ben een streber, 
een perfectionist en een vechtertje. Het 
dagelijkse sporten heb ik nodig om me 
goed te voelen. Ik ben echt niet twee 
uur aan het afzien in de sportschool, 
maar maak een half uur mijn hoofd 
leeg en ga weer door. Ik leef best 
gezond: ik eet goed, rook niet, heb 
nooit drugs gebruikt, drink wel, maar 
ik feest niet door tot zeven uur in de 
ochtend. Ik heb gewoon discipline. 
Daardoor ben ik niet snel moe of ziek. 
Ik zit goed in mijn vel.”

PLANNEN VOOR 2017
“Op werkgebied gaan we door met 
wat we nu doen. Onze NIKKIE- en 
NIK&NIK teams breiden uit, dus we 
verhuizen begin volgend jaar met het 
hoofdkantoor naar een groter pand bij 
de P.C. Hooftstraat. Op privégebied 
kijken we uit naar de vakanties met 
familie en vrienden. De wintersport- 
en zomervakanties staan nu al vast. 
Die zijn echt heilig: lekker ontspannen 
en qualitytime met elkaar!”

PERSOONLIJKE WENS
“Dat mijn vrienden en familie een heel 
mooi en gelukkig jaar tegemoet gaan. 
Dit klinkt cliché, maar uiteindelijk 
draait het natuurlijk allemaal om 
gezondheid, liefde en geluk. Ik wil 
graag dat iedereen lekker in z’n vel zit 
en alles uit het leven haalt. Gaat het 
goed met mijn naaste omgeving, dan 
gaat het goed met mij.” 

Jurkje Dolce & Gabbana  
via Salon Heleen Hulsman,  
armbanden Cartier.

Kijk op 
GRAZIA.NL

voor het 
backstage 
filmpje

GRAZIA46

‘Ik ben niet goed 
in het vieren van 
mijn successen.  

Ik denk dan snel: 
we moeten dóór’
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INTERVIEW

tafel stond. Haar popperige jurkje 
bleef toen nog netjes schoon. Met een 
tweede kind wordt het direct een zooi. 
We beginnen gepolijst, maar na vijf 
minuten is alles vies en zit het schots 
en scheef. Laat Jolie chocolademelk 
vallen over haar witte jurk. Mijn zoon 
eet sowieso als een barbaar. Ach, het 
mag ook best een rommeltje zijn.”

GEKSTE KERST
“De eerste keer kerstmis vieren in de 
zon ging totaal tegen mijn gevoel in. 
Ik weet nog hoe vreemd het voelde dat 
ik in de hitte aankwam en in het hotel 
een kerstman zag zweten in een dik 
pak. Nu kan ik niet meer zonder die 
kerstvakantie in Dubai. Die geeft net 
even die nodige energieboost na de 
drukke periode op kantoor.” 

SANTA, I’VE BEEN GOOD…
“Pfff, hier ben ik niet zo van. Ik leef 
gewoon mijn leven. Wel ben ik trots 
op hoe we onze kinderen opvoeden en 
hoe ze het doen. Mijn kinderen staan 
bij mij op nummer een.”

SANTA, I’VE BEEN BAD…
“Ik werk hard, maar ik kan een goede 
balans vinden tussen familie en werk. 
Maar soms trekken vriendinnen aan  
de bel met de boodschap: ‘Nik, het 
kan toch niet zo zijn dat we elkaar één 
keer per jaar zien?’ We spreken elkaar 
wel regelmatig, maar vaak te vluchtig. 
Ik spreek nu vaak af met mensen die 
ook kinderen hebben. Vriendinnen die 
geen kinderen hebben of kids in een 
andere leeftijdsgroep, zie ik minder. 
Voor hen moet ik komend jaar echt 
meer tijd maken. Veel vriendinnen ken 
ik nog van toen we nog maar vier jaar 
oud waren. Boos zijn ze nooit op me, 
hoor. De een heeft een eigen bedrijf,  
de ander is advocaat, dus iedereen 
snapt heel goed hoe het is om hard te 
werken. Een slecht trekje van mij: ik 
kom altijd te laat bij mijn vriendinnen. 
Je kunt tegen mij beter zeggen dat we 
een half uur eerder beginnen.” 

LIEFDE
“Tja, met kerst word je nog verliefder 
dan je al was, hè? Haha! Heerlijk dat 
er met kerst overal liefde om je heen is. 
Ik geniet enorm van de zwijmelfilms 
op tv. Ruben en ik houden ervan om 
lekker samen met de kindjes te zijn. 
We zijn best cocoonerig. Liggen we 
met z’n vieren lekker op de bank, een 
filmpje te kijken op tv, heerlijk.”

WARMTE
“Ik heb in december twee warmtes.  
De warmte van de zon vind ik met de 
feestdagen heel fijn, die heb ik echt 
nodig. Op kantoor gebeurt er in de 
twee laatste weken van december niet 
zo veel. Dan pak ik mijn rust. Die 
andere warmte is nog belangrijker: die 
in ons gezin. Sommige mensen worden 
depressief van de winter, maar ik vind 
het heel gezellig. Kaarsjes aan, skiën, 
lekker kneuterig. Mijn vriend houdt 
meer van de zon. Hij vindt kerstmis 
heel gezellig, als ik de versiering maar 
regel, haha!”

NAASTENLIEFDE
“Het is goed om stil te staan bij andere 
mensen. Wat mij het meest raakt, zijn 
kinderen en dieren in nood. Ik heb 
drie jaar vrijwilligerswerk gedaan bij 
het AMC. Op de vrijdagen maakten 
we een tv-programma. Dan regelden 
we zelf de gasten en draaiden zo’n show 
in elkaar met de kinderen om ons heen 
in hun ziekenhuisbedjes. Dan werd er 
even niet gepraat over ziekte. Dat vind 
ik goed werk, ik deed het met plezier. 
Ik ben minder van het random geld 
storten en maar afwachten waar het 
terecht komt. Toen ik voor Dance4life 
in Afrika een vrouw ontmoette die een 
weeshuis runde, heb ik wel geld naar 
haar overgemaakt. Dan weet ik dat het 
goed terechtkomt. Zo komt er elk jaar 
wel weer een goed doel op mijn pad.” 
 
HOOGTEPUNT VAN 2016
“Op mijn werk zijn er dit jaar veel 
hoogtepunten geweest. Ik ben niet 
goed in het stilstaan bij successen. 
Internationaal hebben we flinke slagen 
gemaakt met de opening van kantoren 
in Hong Kong, België en Duitsland en 
grote departmentstores in Dubai en 
Libanon. Onze modeshow is ook altijd 
weer een hoogtepunt. Ik ben niet 
iemand van pieken en dalen, ik ben 
heel stabiel. Ik kan best blij zijn op de 
dag van de show, maar totaal genieten, 
nee. De hele dag van de show kan ik 
niet eten. Ik vind het heel cool en ben 

trots op wat we neerzetten, maar het is 
niet zo dat ik dan mezelf zeventien 
schouderklopjes geef. Ik wil meteen 
weer dóór, met de sneltrein. Ook mijn 
kinderkledinglijn is een hoogtepunt. 
Ik ben iemand die ergens gewoon aan 
begint en er dan voor de volle honderd 
procent voor gaat. Ik denk nooit: laat 
ik dat maar niet doen. Ik denk groot, 
soms te groot, vinden anderen. Ik durf 
ook veel te investeren. Die mentaliteit 
brengt me wel ver.”

TEAM
“Al vijf jaar lang werk ik met hetzelfde 
team dat alles regelt. Ik ben trots op 
deze mensen om mij heen. Er wordt 
weleens gedacht dat wij op kantoor  
de hele dag op hoge hakken met  
krulspelden in de weer zijn. Nou, echt 
niet, hoor! Dat is even leuk voor de 
foto, maar erna zijn we hier allemaal 
keihard aan het werken.”  

ENERGIE
“De energie om door te gaan heb ik 
van mijn ouders. Ik ben een streber, 
een perfectionist en een vechtertje. Het 
dagelijkse sporten heb ik nodig om me 
goed te voelen. Ik ben echt niet twee 
uur aan het afzien in de sportschool, 
maar maak een half uur mijn hoofd 
leeg en ga weer door. Ik leef best 
gezond: ik eet goed, rook niet, heb 
nooit drugs gebruikt, drink wel, maar 
ik feest niet door tot zeven uur in de 
ochtend. Ik heb gewoon discipline. 
Daardoor ben ik niet snel moe of ziek. 
Ik zit goed in mijn vel.”

PLANNEN VOOR 2017
“Op werkgebied gaan we door met 
wat we nu doen. Onze NIKKIE- en 
NIK&NIK teams breiden uit, dus we 
verhuizen begin volgend jaar met het 
hoofdkantoor naar een groter pand bij 
de P.C. Hooftstraat. Op privégebied 
kijken we uit naar de vakanties met 
familie en vrienden. De wintersport- 
en zomervakanties staan nu al vast. 
Die zijn echt heilig: lekker ontspannen 
en qualitytime met elkaar!”

PERSOONLIJKE WENS
“Dat mijn vrienden en familie een heel 
mooi en gelukkig jaar tegemoet gaan. 
Dit klinkt cliché, maar uiteindelijk 
draait het natuurlijk allemaal om 
gezondheid, liefde en geluk. Ik wil 
graag dat iedereen lekker in z’n vel zit 
en alles uit het leven haalt. Gaat het 
goed met mijn naaste omgeving, dan 
gaat het goed met mij.” 

Jurkje Dolce & Gabbana  
via Salon Heleen Hulsman,  
armbanden Cartier.

Kijk op 
GRAZIA.NL

voor het 
backstage 
filmpje
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in het vieren van 
mijn successen.  

Ik denk dan snel: 
we moeten dóór’


