Lennart van Dijk

Sterklas 2018

Biografie
“Ik wil blijven leren en plezier hebben in dit mooie vak”

Al vroeg wist Lennart dat hij kok wilde worden. “Koken is altijd al een hobby van mij geweest.
Op de basisschool werd er geregeld geld ingezameld voor goede doelen, waarbij ik meehielp
door te koken. Vanaf groep zes wist ik zeker dat ik kok wilde worden. Toen ik er vervolgens
achter kwam dat mijn buurman in het vak zat, ben ik tijdens mijn middelbare school bij hem
stage gaan lopen. Dit was bij restaurant ’s Molenaarsbrug in Alphen aan den Rijn.”
Na gewerkt te hebben bij ’s Molenaarsbrug vervolgde Lennart zijn weg bij restaurant en hotel
De Watergeus in Noorden. Bij dit Bib Gourmand-restaurant wilde hij graag werken vanwege
het hogere niveau. Hierna deed hij ervaring op bij nog een Bib Gourmand-restaurant:
restaurant de Florijn in Nieuwerbrug. Het was in deze periode dat Lennart besloot om deel te
nemen aan de Sterklas, een initiatief van de Nederlandse SVH Meesterkoks en al ruim
twintig jaar de hoogste culinaire vakopleiding in Nederland.
Tijdens zijn deelname aan de Sterklas deed Lennart in zijn eerste jaar ervaring op bij
restaurant De Moerbei* in Warmond, waar SVH Wijnmeester Anjo de Bont samen met haar
man Hans de Bont al meer dan twintig jaar de drijvende krachten zijn. In zijn tweede leerjaar
werkte hij bij restaurant De Burgemeester* in Linschoten, waar hij veel heeft mogen leren
van chef-kok Sander Spruijt. Na het succesvol afronden van de Sterklas kan Lennart zich
inmiddels met trots SVH Gezel Meesterkok noemen.

Wat betreft de toekomst is hij leergierig en vol dromen. “Ik wil mezelf steeds meer
ontwikkelen. Ik wil blijven leren en plezier hebben in dit mooie vak. Mijn droom is om hierbij
ervaring op te doen in het buitenland en daarom ga ik naar Curaçao om daar mijn kennis te
verbreden. Mocht ik later weer terug zijn in Nederland, dan zou ik graag weer op hoog
niveau aan de slag gaan bij een sterrenrestaurant. Hier zie ik de meeste uitdaging in en zo
kan ik mezelf blijven ontwikkelen.”
Opgaan voor de titel SVH Meesterkok staat momenteel nog niet bovenaan zijn lijstje, maar is
wel iets dat Lennart op de lange termijn zou ambiëren. “Ik ben nu heel erg bezig met het
najagen van mijn dromen, waarbij ik vooral ervaring wil opdoen in het buitenland. Op dit
moment streef ik daarom niet direct naar de titel SVH Meesterkok, maar wanneer het op mijn
pad komt zou het zeker een bekroning zijn op mijn werk. Ook zou het een bewijs zijn voor
alle chefs die tegen mij hebben gezegd dat ik het niet zou halen.”

