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E-learning
‘Wijncursus voor 

horeca professionals’
Een basis training

Even voorstellen

￫ Anne Arts

￫ WSET 2 & 3 
￫ Specialisatie wijn/spijs 

￫ 10 jaar basisonderwijs

De Wijnles waar mijn passie voor wijn samenkomt 
met mijn liefde voor lesgeven!

Voor wie

Deze e-learning is speciaal voor de horeca professional die zijn 
gasten graag nog meer in de watten wilt leggen. 

De horeca professional die:

￫ werkzaam is in de horeca
￫ een basiskennis aan wijn wilt opbouwen
￫ het verschil tussen de wijnen op zijn wijnkaart wilt leren kennen
￫ wijn/spijs combinaties wilt maken met zijn eigen menukaart
&
￫ zijn gasten van het beste wijn- en spijs advies wilt voorzien!

Maar liefst 90,3% van de gasten stelt het op prijs als er
iets wordt verteld over de wijn!

Wat ze willen weten:
druifsoort 88% | land 71% | streek 51%

Waarom

Daarbovenop vindt 90% van de gasten het fijn als 
de wijn aan tafel wordt ingeschonken.

Inhoud e-learning

Module 1: wijngebieden & wijnstijlen

1.1 In de wijngaard
1.2 Het wijnmaakproces
1.3 De belangrijkste wijngebieden & wijnstijlen incl. proeven

￫ Opdracht: bestudeer jouw wijnkaart.

Module 2: praktijkonderdeel ‘wijn openen, schenken en koelen’

2.1 Stille wijn
2.2 Mousserende wijn

Module 3: basis wijn/spijs

3.1 Basisbeginselen wijn/spijs.
￫ Opdracht: maak zelf wijn/spijs combinatie met jouw wijn- en menukaart.
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Module 1: wijngebieden & 
wijnstijlen

wijngaard | wijnmaakproces | wijngebieden | wijnstijlen

1.1 In de wijngaard

Groeicyclus Fotosynthese

De wijnboer moet rekening houden met:

De ligging van de wijngaard: ligging op het oosten, zuiden of zuid-oost?

De grondsoort: houdt de grond water vast of laat hij gemakkelijk 
water door? Zijn er voedingsstoffen aanwezig
en hoeveel? houdt de grond warmte vast?

Het klimaat: zonlicht en weersomstandigheden

Voorbeeld: koel klimaat

Moezel - Duitsland

● steile hellingen op het Zuiden

● reflectie zonlicht door de rivier

● grondsoort - leisteen
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Voorbeeld: warm klimaat

Rioja - Spanje

● bush-vine

● grondsoort - klei

● bescherming tegen zonlicht door eigen 
blad

● afstand tussen wijnstokken

Oogsten
handmatig of machinaal

Wat is kwalitatief beter?

Handmatig oogsten
of

machinaal oogsten

Waarom?

Oogsten Handmatig oogsten

Voordelen
● selectie aan de wijnstok
● direct sorteren
● hele trossen oogsten

Nadelen
● arbeidsintensief - tijdrovend
● personeel + personeelskosten

Machinaal oogsten

Voordelen
● snelheid
● minder personeel + personeelskosten

Nadelen
● kan alleen op vlak gebied
● aanschaf machine - kosten
● geen selectie aan de wijnstok mogelijk
● schade aan wijnstokken

Wat is kwalitatief beter?

Oogsten
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1.2 Het wijnmaakproces Witte wijn maken

● druiven persen

● alcoholische fermentatie 
(suiker + gist = alcohol)

● rijpen 
(roestvrij staal - hout - cement - glas )

Rode wijn maken

● alcoholische fermentatie 
(suiker + gist = alcohol)

● druiven persen

● rijpen 
(roestvrij staal - hout - cement - glas )

De wijnmaker bepaalt de 
uiteindelijke stijl van de wijn

de belangrijkste keuzes

Keuzes van
de wijnmaker

● Schil contact

Keuzes van
de wijnmaker

● Roestvrij staal
● Hout

reductief                     oxidatief

19 20

21 22

23 24



12-10-2022

5

Keuzes van
de wijnmaker

● Blenden

kleur 
body
tannines 
zuurgraad
smaak

Witte wijn

Fruitige, frisse wijnen

Zoete wijnen

Volle, complexe wijnen

Rode wijn

Fruitige, frisse wijnen

Soepele wijnen

Volle, krachtige wijnen

Wijnstijlen

Sauvignon Blanc - Grüner Veltliner

Riesling - Muscadet

Chardonnay 

Pinot noir

Syrah - Merlot

Cabernet Sauvignon

Thuiswerkopdracht
voorbereiding wijnstijlen proeven
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1.3 Wijngebieden & stijlen 

Inhoud

1.3.1 Frankrijk

1.3.2 Italië

1.3.3 Spanje

1.3.4 Duitsland & Oostenrijk

Doel:
meest populaire wijnstijlen proeven en onderscheiden van elkaar

Tips: 
proef de wijnen ook naast elkaar!

proef eerst alle witte wijnen, daarna de rode wijnen

1.3.1 Frankrijk 

● Klassiek wijnland

● Begin wijnbouw 600 jaar voor Christus

● 400 Appellations d’Origine Controlée (AOC)

● Loire    (Sauvignon Blanc)
● Bourgogne    (Chardonnay)
● Bordeaux    (Merlot en Cabernet Sauvignon)

Sauvignon Blanc

● Herkomst
Frankrijk - Loire
Nieuw-Zeeland
Rest van de wereld - koel klimaat

● Wijnmaakproces
Meestal roestvrij staal 
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Chardonnay

● Herkomst
Frankrijk - Bourgogne
Rest van de wereld!!

● Wijnmaakproces
Roestvrij staal tot hout en alles daartussenin 

Sauvignon Blanc

Fruitig
Groene appel
Gras

Frisse, fruitige wijn

Chardonnay

Appel
Perzik
Vanille

Frisse, fruitig wijn
tot
volle, complexe wijn

Merlot

● Herkomst
Frankrijk - Bordeaux
Rest van Frankrijk
Rest van de wereld!!

● Wijnmaakproces
Roestvrij staal en hout
Vaak geblend met Cabernet Sauvignon
Ook als monocépage 

Cabernet Sauvignon

● Herkomst
Frankrijk - Bordeaux
Rest van de wereld!!

● Wijnmaakproces
Barriques!
Vaak geblend met Merlot en Cabernet Franc
In de Nieuwe Wereld landen als monocépage

Merlot

Fruitig
Kers
Chocolade

Soepele wijn

Cabernet Sauvignon

Cassis
Kers
Tabak
Specerijen

volle, krachtige wijn

1.3.2 Italië 

● Eén van de oudste wijnlanden ter wereld

● Grootste wijnproducent van de wereld!

● 400 officieel geregistreerde inheemse 
druivensoorten

● Alto-Adige    (Pinot Grigio)
● Toscane    (Chianti)
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Pinot Grigio

● Herkomst
Italië - Alto Adige

● Wijnmaakproces
Roestvrij staal of grote vaten van oud hout

Pinot Grigio

Fruitig
Bloemig
Peer

Frisse, fruitige wijn

Chianti

● Herkomst
Italië - Toscane

● Wijnmaakproces
Op houten vaten (minimaal 6 maanden)
Monocépage

Chianti

Kers
Pruim
Tomatenblad
Leer

Volle, krachtige wijn

1.3.3 Spanje 

● Meeste hectares aan wijngaard ter wereld

● Zowel bekende druivenrassen als inheemse 
soorten

● Rioja    (Tempranillo)

Tempranillo

● Herkomst
Spanje - Rioja, Ribera del Duero
Portugal (Tinta Roriz) - Douro, Alentejo

● Wijnmaakproces
Rood en rosé
Zonder en met hout
Als monocépage en als blend (Garnacha)
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Tempranillo

Aardbei
Bessen
Tabak
Specerijen

Soepele wijn
en
Volle, krachtige wijn

1.3.4 Duitsland & Oostenrijk 

● Romeinen breiden de wijnbouw flink uit in beide 
landen

● Wijnschandaal van 1985 - Oostenrijk
(handmatig zoet maken → antivries)

● Moezel    (Riesling)
● Wachau    (Grüner Veltliner)

Riesling

● Herkomst
Duitsland (hele land)
Oostenrijk
Rest van de wereld - koel klimaat

● Wijnmaakproces
Meestal roestvrij staal 

Grüner Veltliner

● Herkomst
Oostenrijk - Wachau

● Wijnmaakproces
Meestal roestvrij staal 

Riesling

Bloemen
Fruitig
Citrus
Appel
Honing
Petrol

Frisse, fruitige wijn

Grüner Veltliner

Appel
Peer
Meloen
Ananas
Gemalen peper

Frisse, fruitig wijn

Thuiswerkopdracht
● bekijk jouw wijnkaart grondig:

- Welke druivenrassen schenken jullie?
- Uit welk gebied komt de wijn?

● als er andere druivenrassen of gebieden op jouw wijnkaart staan, 
verdiep je hier dan in!!

(vergeet de mousserende wijnen niet!)
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Module 2: praktijkonderdeel 
‘wijn openen, schenken en koelen’

een fles openen, schenken en koelen | proeven!

2.1 Stille wijn

Hoe denk jij dat je een wijnfles opent?

Kun je dit in stappen beschrijven?
Wat heb je hiervoor nodig?

Openen Welke kurkentrekker?

Kelnersmes                       Kurkentrekker

Openen

Stap 1: snij het folie eraf

Stap 2: draai de kurkentrekker in de kurk

Stap 3: beweeg de kurkentrekker naar boven

Stap 4: verwijder de kurk
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Hoe denk jij dat je een wijn schenkt aan tafel?

Wat doe je wel?
Wat doe je niet?

Schenken Wel

Etiket van de fles laten zien
vertel iets over de wijn

druif | land | gebied

Eerst een slokje laten proeven

Rustig en met aandacht 
inschenken

houd rekening met de    
hoeveelheid 100-125cc

Niet

Niets vertellen over de wijn

De wijn al achter de bar 
inschenken

Direct een heel glas volschenken

…

Op welke temperatuur schenk je stille wijn?

witte wijn | rode wijn

Koelen Witte wijn

Fruitige, frisse wijnen
8-10℃

Zoete wijnen
10-12℃

Volle, complexe wijnen
10-12℃

Rode wijn

Fruitige, frisse wijnen
14-16℃

Volle, krachtige wijnen
16-18℃

Rekening houden met:

Temperatuur koeling: wordt de wijn bewaard in een klimaatkast of in 
een koeling? Op welke temperatuur staat deze ingesteld?

Buiten temperatuur: in de zomer is het een stuk warmer, kijk uit met je 
rode wijnen!

Wat nou als je snel een fles wijn moet koelen?

welke technieken kun je hiervoor gebruiken?

Koeltechnieken
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Koeltechniek | ijsbad | 10 min

Stap 1: pak een koeler 

Stap 2: vul deze voor de helft met ijs

Stap 3: vul de rest aan met koud water

Stap 4: leg de fles wijn in het ijsbad

2.2 Mousserende wijn

Hoe denk jij dat je een mousserende 
fles opent?

Kun je dit in stappen beschrijven?
Wat heb je hiervoor nodig?

Openen

Openen

Stap 1: haal de folie eraf

Stap 2: draai de muselet open

Stap 3: houd je duim boven de kurk en houd de kurk in je handpalm

Stap 4: draai nu voorzichtig de fles tot de kurk langzaam
naar boven beweegt

Stap 5: laat de kurk uit de fles zuchten

Hoe denk jij dat je een mousserende wijn 
schenkt aan tafel?

Wat doe je wel?
Wat doe je niet?

Schenken
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Wel

Etiket van de fles laten zien
vertel iets over de wijn

druif | land | gebied

Eerst een slokje laten proeven

Rustig en met aandacht 
inschenken

houd rekening met de    
hoeveelheid 100-125cc

Niet

Niets vertellen over de wijn

De wijn al achter de bar 
inschenken

Direct een heel glas volschenken

De mousserende wijn in het glas 
laten ‘storten’

Op welke temperatuur schenk je 
mousserende wijn?

Koelen

6-10℃

Thuiswerkopdracht
● oefen thuis met het openen van een fles stille- en mousserende wijn

● oefen thuis met het schenken van stille- en mousserende wijn

● bekijk op je werk de wijnkoelingen

● bekijk op je werk de mogelijkheden voor het terugkoelen van wijn

Module 3: basis wijn/spijs
de basisbeginselen

De regels

Strak bij strak

Rond en smeuïg 

Vol bij vettig

Complex bij complex

Ceviche met Sauvignon Blanc

Ragout met Merlot

Zalm in roomsaus bij een volle Chardonnay

Stoofpot bij Cabernet Sauvignon

De eigenschappen van ons 
gerecht willen we herkennen in 

onze wijn!
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Je hebt nodig:

een leeg vel papier
iets om te schrijven

Oefening

Witte wijn

Frisse, fruitige wijn Volle, complexe wijn

Frisse, fruitige wijn Volle, complexe wijn

Rode wijn

79 80

81 82

83 84



12-10-2022

15

Frisse, fruitige wijn Volle, krachtige wijn

Frisse, fruitige wijn Volle, krachtige wijn

Meerdere gangen?
houd rekening met de volgorde!

Volgorde van de wijn

1. Mousserend

1. Licht, fris & fruitig wit

1. Voller wit

1. Licht rood

1. Complex rood

1. Zoet

Thuiswerkopdracht
maak zelf wijn/spijs combinaties met jouw menu- en drank-/wijnkaart

EN
probeer ze uit!
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Tot slot

Probeer uit! Proef! Ervaar!

Mijn boeken tips:

￫ Wijnkenner word je zo | Ophélie Neiman
￫ De wijn-spijs bijbel | Victoria Moore

Voor de leuk:

￫ Wijnlessen @ De Wijnles
￫ Leesboeken
￫ Youtube: Ilja Gort

Voor wie nog meer wilt weten:

￫ Youtube: Wine With Jimmy 
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