
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 27 april 2017 

Wijnhandel Van Dinter – Rotem 

 

 

 

 



 

 

Paul lanceerde dit nieuw en zeker vernieuwend project dat volledig kaderde in onze clubdoelstellingen: promoten 

van de wijncultuur en wat hiermee samenhangt.  Vandaar dat wij als bestuur onmiddellijk en enthousiast achter dit 

project gingen staan.  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst… heeft eens iemand gezegd! 

Onder de titel “Wine Temptations” is dit project onder de aandacht gebracht van de doelgroep o.a. via de sociale 

media.  

Het was de bedoeling dat vooral de jongeren werden aangesproken: kleine groepjes jongeren vanaf 18 jaar die 

samen inschrijven, leren op enkele uurtjes (tussen 19 en 22 uur) onder leiding van een eigen “wijncoach” de 

beginselen van het proefproces.  Deze beginselen, omkaderd door allerlei tips en weetjes, worden op 2  pagina’s  

gepresenteerd en het is de bedoeling dat deze korte leidraad wordt gevolgd door de coaches. (een zekere rode draad 

zodat elke groep op het einde van de avond toch dezelfde materie heeft gezien) 

Het was dus zeker niet de bedoeling hier “les” te gaan geven, enkel een begeleidende taak met antwoorden op 

vragen komende van de groep. 

 

 

 

 

 

1. Welkom 

 

2. Definitie van wijn : sap van druiven – 11,3% alcohol 

 

3. Druif (fig.1) :  

a) wit – rosé – rood 

b) bestanddelen van de druif : schil – pitten – steeltjes – vruchtvlees 

c) sap is wit (ook van rode druiven) 

d) wijn maken : witte wijn – rode wijn – rosé wijn 

- WIT : steeltjes verwijderen  – kneuzen – persen – gisten 

- ROOD : (steeltjes) – kneuzen – opvangen – schillen laten inwerken – gisten - persen – gisten 

- ROSE : korteren inwerking van de schillen (of mengen) 

e) gisting = omzetten van de natuurlijke suikers in alcohol < 16% 

f) overhevelen en eventueel op houten (eiken) vaten laten rusten 

g) op flessen dan weer rustperiode naargelang AOC en bijkomende benaming (reserva / gran reserva 

h) champagnes doorlopen een iets ander proces 

 

4. Wijn serveren (fig. 2): 

a) Capsule lossnijden 

b) Kurkentrekker : model / wat / hoe  

c) Kurk verwijderen 

d) Kleine proefhoeveelheid in het glas om negatieve aspecten op te sporen 

e) Bijvullen tot proefhoeveelheid 

f) Glas : waarom een standaard  glas  

 Om wijn op éénzelfde wijze te kunnen beoordelen 

 Iedere wijn in zelfde vorm van glas 

 Gelijke hoeveelheid wijn in  het glas 

 Glas vasthouden : waarom opwarming / vettige vingers beperken het zicht 

g) Meest gangbare fles is 75cl – de grootte van de fles heeft invloed op de smaakbeleving 

 



5. Serveren en temperatuur 

a) Grootte van het glas is wel degelijk van invloed bij het proeven 

b) Voor elk type wijn van wijn is er een specifiek glas om bepaalde kenmerken te benadrukken 

6. Wijnbouwgebieden ( fig. 5) 

7. Proefproces  

Visueel : de wijn goed bekijken en onderzoeken (fig. 4) 

wit   rood 

  kleur  ouderdom  ouderdom (evolutie) 

  helderheid intensiteit  intensiteit 

  viscositeit 

 

Geur (fig. 6) 

a) Eerst ruiken zonder walsen 

b) Dan ruiken na walsen – tussenpauze want wijngeur evolueert 

c) Geurgroep(en) trachten te bepalen (fig. 7) 

Hoofdgroep – onderverdeling – specifieke geuren binnen de groep 

 

Mondgevoel (fig. 8) 

a) Neem een slokje 

b) Spoel rond 

c) Slik 

d) Stel je de vragen : wat smaak ik (zuur / bitter / zoet) en waar  

e) Zoek naar een evenwicht zeker tussen zuur en bitter 

f) Smaak ervaart iedereen anders 

g) Over smaken valt niet te twisten 

h) Beoordeel de wijn hoe jij hem ervaart 

i) Bij een maaltijd zoek je naar smaakevenwicht tussen gerecht en wijn 

 

 



 



 



  

  

  

  



  

  

  

  



  
 
 

 


