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Hoe haal je het meeste uit de
wijnlessen?

en hoe blijf je bij met alle
veranderingen in de

wijnwereld?
 

Ontdek wat jij kan doen
naast veel proeven en

leren...
 

Have fun
 

Vincent Bakker
 

Vinoloog SVH
Gastronoom/Sommelier ACHG



Voorbereiding is het halve
werk...

Ik assisteer regelmatig bij wijnlessen of geef zo nu en
dan zelf wijnproeverijen. Wat mij hierin opvalt is dat de

meeste studenten toch nog onvoorbereid binnen
komen. En inderdaad is het vaak lastig. Deels door

gebrek aan tijd, deels omdat je het "allemaal"al een keer
geleerd of bestudeerd hebt. 

 
Toch raad ik je aan om het goed voor te bereiden.

bestudeer de wijnregio, de kaart, de stof en / of
gerelateerde filmpjes (youtube/ vimeo etc.)

 
Schrijf vragen op die je zou willen stellen. Of zoek

bijvoorbeeld die ene aparte druif op die je niet kent. de
eigenschappen het smaakprofiel. 

Wat kan je verwachten ? 

www.winebuddy.nl



Wijn proeven is en blijft lastig. Daarom vind ik het ook
altijd super leuk om blind te proeven. (tip) 

Wat ik altijd minder leuk vind is als mensen al
beginnen te roepen wat ze proeven voordat ik mijn

neus al in het glas gestoken heb.
 

Dus de tip die ik mee wil geven. Proef veel, liefst ook
met meerdere mensen maar hou de volgorde aan.

Iedereen mag eerst zelf proeven en opschrijven wat
hij vindt, en daarna kan je gaan discussieren. Pak een
andere kleur pen of onderstreep de notities die jij in

eerste instantie niet had maar waar jij jezelf wel ik kan
vinden.

Hierdoor groeit jouw zogenaamde smaakvocabalaire

Ik proef,jij proeft, wij proeven

www.winebuddy.nl



Wat zou het fijn zijn als je alle wijnen van de wereld
kon proeven. alle jaargangen en alle verschillende

wijnen uit alle landen. 
 

Helaas door gebrek aan tijd, financiele middelen en de
beschikbaarheid is dit vaak niet mogelijk.

 
Oplossing lees de vakbladen en volg betrouwbare

proevers via sociale media. naast background
information geven ze een smaakomschrijving en

inside information dat de wijn opdronk is of hoe lang
je hem kan bewaren.

 

Proefpanel gezocht..

www.winebuddy.nl

https://www.thestoryofmywine.com/stories/the-bourgogne-now-mapped-right-down-to-the-regionale-aocs/
http://www.winebuddy.nl/nederland/


Je kan stad en land afgaan voor de mooiste en
bekendste wijnproeverijen. (zeker doen) je kan het

vaak ook dichterbij huis zoeken met de daarbij
komende voordelen.

 
Google de wijnspeciaalzaken bij jou in de buurt. Waar
zitten ze? Ga er langs maak kennis met de eigenaar en

natuurlijk het assortiment. En wie weet staat er
binnenkort wel een overzichtsproeverij gepland.

 
 

Wijnproeverij op de fiets...

www.winebuddy.nl

http://www.winebuddy.nl/nederland/


Je leert het meeste met handen in de aarde en voeten
in de wijngaard. Dit kan heel dichtbij. ik durf te

wedden dat erbij jou in de buurt ook een wijngaard is.
(hint) . 

 
Of je gebruikt het alternatief. Inderdaad filmpjes. 

Via youtube vimeo noem het maar op. Wil je
binnenkijken bij iconen kijk dan bijvoorbeeld bij

Winemasters.tv 
 
 
 

Wijnreizen voor studenten..

www.winebuddy.nl

https://www.winemasters.tv/catalog
http://www.tastytales.tv/
http://www.winebuddy.nl/nederland/


Wat wijn en scheikunde met elkaar te maken hebben
ga ik je nu vertellen. Vooral leuk om mee te stoeien

tijdens het proeven van een wijn.
 

Wat je nodig hebt is de "fiche Technique" oftewel de
wijnomschrijving van de wijnmaker. Met een beetje

geluk vind je bij de producent een omschrijving
wanneer er geoogst is, welke fermentatie, de

hoeveelheid zuren en suikers enzovoort.
 

De kunst is nu om tijdens het proeven deze elementen
op te sporen. 7 gr zuur hoe proef ik dat.

malolachtische gisting, rijping op eiken nieuw
gebruikt, zware toast lichte toast etc.

 
Mooi voorbeeld vind ik deze wijn van Montes Alpha 

 

Scheikunde & Wijn.

www.winebuddy.nl

https://www.monteswines.com/wines/classic-series/chardonnay
http://www.winebuddy.nl/nederland/


Voor meer informatie...

www.winebuddy.nl

https://www.youtube.com/channel/UC0_Ive-mG2dg-z_mI7MviZQ?view_as=subscriber
https://nl.pinterest.com/Vincentbakker80/
http://www.winebuddy.nl/nederland/
https://www.instagram.com/winebuddynl/?hl=nl
https://www.facebook.com/winebuddynl/
http://www.winebuddy.nl/nederland/

