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Inleiding 
 
Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van dit ebook. Ik hoop dat de 
antwoorden en tips die hierin staan jou net zoveel zullen helpen als ze mij en vele 
anderen hebben geholpen om meer van wijn te begrijpen en daardoor (nog) meer 
van een glas wijn te kunnen genieten.  
 
Laat ik beginnen met te vertellen dat ik goed nieuws voor je heb: 
als je een wijnliefhebber bent, dan leef je in de beste tijd – ooit. 
Nooit eerder werden er wereldwijd zoveel verschillende wijnen gemaakt.  
En nooit eerder in de geschiedenis was het zo gemakkelijk om wijnen van de 
andere kant van de wereld bij jou thuis in het wijnrek te krijgen.  
 
Daarnaast hebben de technologieën en inzichten in de wijnbouw de afgelopen 
dertig jaar een enorme vlucht genomen. Hierdoor drinken we nu kwalitatief en 
technisch gezien de beste wijnen sinds mensenheugenis. Het is dus niet vreemd 
dat er steeds meer wijnliefhebbers bij komen.  
 
Wanneer jij net zo bent als de meeste wijnliefhebbers, dan raak je snel 
overweldigd door het hele wijnaanbod in supermarkten, slijterijen, speciaalzaken 
en online. Het kan erg lastig zijn om in het grote aanbod een keuze te maken.  
 
Blijf je bij de vertrouwde huiswijn, de bekende Chardonnay of durf je meer te 
experimenteren? Als je dan je keuze hebt gemaakt en de fles mee naar huis hebt 
genomen, hoe zit het dan met de wijn? Wanneer is die goed? Of slecht? Hoe lang 
kun je een open fles bewaren? 
 
In dit ebook vind je naast de antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over wijn 
ook een aantal praktische tips en oefeningen. Om je wat verder op weg te helpen 
in de wondere wijnwereld. Want mijn doel is: “Wijn toegankelijk maken voor 
iedereen”.  
 
Ik wens je veel plezier met het lezen en blijf Genieten.  
Met een hoofdletter G. 
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Vraag 1: Wanneer is een wijn “goed”? 
 
Een wijn is goed als die voldoet aan de eisen die jij er zelf aan stelt. Drink je de 
wijn om te borrelen, zonder er iets bij te eten of bij een uitgebreide maaltijd? 
Laten we ervan uitgaan de wijn kwalitatief goed is en dus geen “fouten” heeft zoals 
kurk of een mindere fleskwaliteit.  
 
Om een wijn goed te noemen, kun je kijken naar de volgende punten: 
de complexiteit van een wijn, de balans tussen de diverse elementen, de 
concentratie van de wijn, de structuur en de uiteindelijke afdronk. 
 
Met de complexiteit van een wijn bedoelen we niets meer of minder dan de 
aanwezigheid van het aantal aroma’s en smaken dat je in de wijn kunt herkennen. 
Heeft een wijn slechts één aroma dan is hij eenzijdig en niet complex. Heeft de 
wijn meerdere aroma’s en smaken, dan valt er veel te ontdekken in het glas en kun 
je spreken van een complexe wijn.  
 
De balans van een wijn is erg belangrijk. Een wijn die niet in balans is, wordt vaak 
als niet prettig of niet goed ervaren. We vinden de wijn dan niet lekker. Wat moet 
er dan in balans zijn? Denk hierbij vooral aan een goede harmonie tussen het 
alcoholgehalte, de tannine, zuren en zoetheid. Zijn er bijvoorbeeld te veel zuren 
dan is de wijn al snel zuur. Is er teveel tannine dan is de wijn bitter en stroef.  
 
De concentratie van een wijn is een teken van kwaliteit. Hierbij kun je denken aan 
een samenspel van aroma’s, smaken en de structuur van de wijn. Is dit misschien 
nog wat onduidelijk? De aroma’s komen in het antwoord op de vragen 13 en 14 aan 
de orde.  
 
De smaken in een wijn zijn feitelijk de waarnemingen of constateringen die je doet 
terwijl je de wijn proeft. Hoe smaakt de wijn? Is er veel smaak of is de smaak van 
de wijn direct weg? Om de smaak goed te proeven, slurpen veel mensen. Door het 
slurpen komt er meer lucht bij de wijn, waardoor die meer smaak geeft. 
 
Tegenwoordig gaat het ook veel over de structuur van een wijn. De structuur wordt 
vooral bepaald door het gevoel van de wijn in je mond, het mondgevoel.  
Dit gevoel kan bijvoorbeeld beschreven worden als strak zoals bij het eten van een 
groene Granny Smith appel. Denk bij mondgevoel ook aan een wijn die wat vettig 
is en een filmend laagje in je mond achterlaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij 
olijfolie of honing.  
 
Ook niet onbelangrijk is het of een wijn een goede afdronk heeft. Over afdronk 
vertel ik je meer bij vraag 15. Voor nu is het belangrijk om te weten dat het hier 
gaat om de vraag of er een korte of een lange afdronk is. Is de wijn direct weg op 
het moment dat je hem hebt doorgeslikt? Of blijft de smaak van de wijn nog even 
hangen? 
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Al deze elementen samen zorgen voor het antwoord op de vraag: 
 “Wanneer is een wijn goed?”.  Het antwoord is dus eigenlijk heel simpel: Is de wijn 
lekker? Ja of Nee.  
 
Daarna kijk je naar de complexiteit, balans, concentratie, structuur en afdronk. Het 
totaalplaatje zegt iets over de kwaliteit.  
 

Vraag 2: Wanneer is een wijn “slecht”? 
 
Heb je wel eens een wijn geroken die kurk heeft? Je weet dan gelijk dat deze wijn 
slecht is. Dit noemen we een fout in de wijn. De smaak van wijn hoeft niet jouw 
smaak te zijn, maar dat wil niet zeggen dat de wijn slecht of fout is. Er kan 
bijvoorbeeld een onbalans zijn in het geheel van alcohol, zuren, tannine en 
zoetheid, maar dan nog is de wijn niet fout. Een wijn is echt fout en dus slecht op 
het moment dat er sprake is van bijvoorbeeld kurk, oxidatie, maderisatie of als de 
wijn kleine belletjes heeft. 
 
Bij een wijn die last heeft van kurk zal de wijn over het algemeen muf ruiken. 
Bijvoorbeeld naar oude kelders, nat karton of natte hond in een oud vaatdoekje. 
De wijn heeft dan helemaal geen geur van fruit of kruiden meer. Mocht je het toch 
aandurven om deze wijn te proeven dan smaakt deze vaak naar kurk, is erg bitter 
en stroef. 
 
Als een wijn geoxideerd is dan ruik je dit meteen. De wijn heeft weinig geur en 
ruikt nog wat naar overrijpe appels en noten. Of naar een slechte sherry. Hij heeft 
dan ook het typische notige karakter met een chemische ondertoon in de smaak. 
 
Maderisatie is een mooi woord voor een fout in de wijn die vaak wordt veroorzaakt 
doordat een wijn verkeerd bewaard is. Bijvoorbeeld in het wijnrek in de 
woonkamer… Hoe lang heeft de wijn hier al in gelegen? Hoe zit het met de 
temperatuurverschillen in huis? Een wijn die te lang in een warme omgeving is 
bewaard kan een gekookt karakter krijgen. De wijn heeft in zijn geur meer 
gedroogd fruit en geroosterde noten dan vers fruit. Dit is prima voor bijvoorbeeld 
portwijnen maar het hoort niet thuis in een ‘gewone’ rode wijn. 

 
Soms komt het voor dat er kleine bubbels in je wijn zitten die daar niet thuishoren. 
Dit is dan een fout in de wijn. Doordat niet alle gistcellen zijn uitgegist tijdens het 
maken van de wijn, hebben die in de fles hun werk voortgezet. Hierdoor zijn kleine 
belletjes ontstaan die vrijkomen op het moment dat de wijn wordt uitgeschonken. 
Vaak kan dit geen kwaad en zal dit ook snel weg zijn. Maar het kan ook zo erg zijn 
dat de wijn helemaal uit balans is en niet meer prettig smaakt.  
Dan is het enige advies: de gootsteen. 
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Vraag 3: Welk land maakt “de beste” wijn? 
 
Je zou je kunnen afvragen welk land de beste wijn produceert. De eerste vraag 
hierbij is dan al wel wat je als beste wijn beschouwt. Is de duurste wijn ook gelijk 
de beste? Of is dit het land dat de meeste wijn produceert? Frankrijk, Italië en 
Spanje zijn de drie landen die de meeste wijn produceren. Bij elkaar produceren ze 
ongeveer de helft van alle wijn in de wereld. In Frankrijk vinden we bijvoorbeeld 
de duurste wijnen ter wereld. Naast alle mooie wijnen maken deze drie 
wijngiganten ook een heleboel goedkope slobberwijnen. 
 
Je kunt je afvragen welk wijnland dan een gemiddelde, constante kwaliteit van 
wijnen heeft. Voor fatsoenlijke prijzen. Naar mijn mening zijn dat landen als Chili, 
Nieuw-Zeeland en Oostenrijk.  Het belangrijkste blijft dat de beste wijn niet altijd 
de duurste hoeft te zijn. Ruik, proef, ervaar het zelf en geniet!  
 
 

Vraag 4: Waarom is de ene wijn duurder dan de andere? 
 
 
Heb je dat ook wel eens gehad? Dan ben je op zoek naar een fles wijn, 
bijvoorbeeld een Chardonnay. En dan zie je prijzen van € 5,- tot wel € 50,-. Dit 
verschil in prijs is natuurlijk wel erg groot. Waar komt dit prijsverschil nou precies 
vandaan?  
 
Ik gebruik dit voorbeeld omdat het druivenras chardonnay bij veel mensen geliefd 
en bekend is. De vraag naar een druivenras is medebepalend voor de uiteindelijke 
prijs. Als niemand het druivenras kent dan zal er ook veel minder vraag naar zijn. 
Een belangrijk punt is de herkomst van de wijn. Hiermee bedoel ik niets meer of 
minder dan waar de wijn vandaan komt. Is dat een speciaal gebied of een speciale 
wijngaard dan kan de wijnboer meer vragen voor zijn wijn. Andere zaken die 
hierbij een rol spelen zijn kosten voor het maken van de wijn.  
 
Als de wijnboer de druiven met de hand plukt dan heeft hij meer kosten dan 
wanneer hij hiervoor een oogstmachine heeft gebruikt. Soms gebruikt de wijnboer 
eikenhouten vaten om de wijn in te laten rijpen. Ook dat maakt een wijn wat 
duurder. 
 
Het belangrijkste en vaak meest bepalende voor de prijs van een wijn is hoeveel 
mensen de wijn willen kopen. Als er wereldwijd heel veel vraag is naar de wijn en 
er maar een beperkt aantal flessen beschikbaar is, dan zal de prijs vanzelf stijgen. 
Net als met een veiling, de persoon die het meeste biedt krijgt de wijn of wie 
bereid is de hoogste prijs te betalen mag de wijn hebben. 
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Vraag 5: Wat wordt er bedoeld met Oude Wijnwereld en 
Nieuwe Wijnwereld? 

 
Heb je ook wel eens iemand horen praten over de Oude- en de Nieuwe 
Wijnwereld? En wat bedoelen ze daar nou mee? Dit heeft te maken met de 
verdeling van landen die wijn maken. De landen die van oudsher wijn maken, dus 
zeg maar de traditionele wijnlanden in Europa, noemen we Oude Wijnwereld.   
 
De Nieuwe Wijnwereld zijn de landen die minder lang wijn produceren en nog niet 
zo’n lange traditie hebben met wijn maken als bijvoorbeeld Italië en Frankrijk.  
Vaak wordt hierbij ook een verdeling gemaakt naar Nieuwe Wijnwereld als zijnde 
de wijnen die worden gemaakt in Australië, Nieuw-Zeeland maar ook Noord en 
Zuid-Amerika. Voor de Oude Wijnwereld verwijst men vaak naar West-Europa met 
natuurlijk Frankrijk, Italië en Spanje als belangrijkste landen.  
 

Vraag 6: Hoe wordt rosé gemaakt? 
 
Niets mooier dan te genieten van een goed glas rosé op een zonnige dag. Rosé is 
niet wat veel mensen vaak denken een “mengsel” van rode en witte wijn. Rosé 
wordt gemaakt van blauwe druiven. Eigenlijk is rosé een hele lichte rode wijn. Die 
je gekoeld drinkt, net zoals witte wijn. De kleur die de rosé heeft komt van de 
schillen van de blauwe druiven. Daarin zitten de kleurstoffen. Wanneer de schillen 
kort meegisten met de wijn, geven ze kleur af. Ook kun je de kleur uit de schillen 
krijgen door bijvoorbeeld zachtjes te persen. Dan ontstaat vaak een zachtroze 
kleur.  
 
Er zijn ook donkerdere rosé wijnen. Bijvoorbeeld uit Spanje en Portugal. Deze 
rosé’s zijn dan vaak gemaakt van druiven met meer kleurstoffen in de schil. Ook 
kan de wijnmaker ervoor kiezen om de wijn langer met de druivenschillen te laten 
weken. Of de druiven langer te persen, zodat er meer kleurstof uit de schil komt.  
 
 

Vraag 7: Wat maakt een wijn zoet? 
 
Een veel gestelde vraag tijdens de cursus is die over het maken van zoete witte 
wijn. De zoetheid dankt de wijn aan de manier waarop hij gemaakt wordt. In een 
druif zijn van nature al suikers aanwezig. Om wijn te worden, worden tijdens de 
vergisting de suikers van het druivensap omgezet in alcohol. Als de wijnmaker 
kiest voor het maken van een zoete wijn dan wil hij deze suikers “bewaren” om een 
zoete wijn te krijgen. Dit kan hij doen door het vroeg stoppen van het 
productieproces waardoor het zoet aanwezig blijft. Dit kan ook gedaan worden 
door het concentreren van de aanwezige hoeveelheid suikers. Je ziet dit vaak bij 
dessertwijnen. De hoeveelheid suikers die in deze druiven zitten is zo hoog dat de 
uiteindelijke wijn ook heerlijk zoet zal zijn. 
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Vraag 8: Wat is tannine? 
 
Tannine is ander woord voor looizuur, een stof die zorgt voor het samentrekkend, 
drogend effect in je mond. Tannine is een natuurlijk conserveringsmiddel in wijn. 
Het zorgt ervoor dat de wijn droger wordt en de bij het nemen van een slok de 
mond zal samentrekken. Je hebt dit bijvoorbeeld ook in zwarte thee. Laat maar 
eens een kopje thee staan totdat het koud is. Neem dan eens een slok … Je mond 
zal samentrekken en vaak is de thee niet lekker meer.  
 
Tannine in wijn komt uit de schillen, pitjes en steeltjes van de druiven. Ook 
eikenhouten vaten geven tannines af aan wijn. Zowel blauwe- als witte druiven 
bevatten tannine. Je proeft echter veel vaker de tannine in rode wijnen en maar 
heel weinig in witte wijnen. Tannine komt in de wijn door het persen maar vooral 
door het meevergisten van de schillen. Dit gebeurt alleen bij rode wijnen. 
 
 

Vraag 9: Wat is een wijn met “kurk”? 
 
Zoals je al kort bij vraag 2 hebt kunnen lezen is het fenomeen “kurk” een fout in de 
wijn. De wijn is dan niet goed meer. Het is een fout die ook niet meer weg gaat 
door bijvoorbeeld de wijn even te laten staan. Heel mooi gezegd is het een 
bacterie, trichloroanisol (afgekort TCA) die vaak door gebruik van een natuurkurk 
veroorzaakt wordt. Het is een bacterie die in een fles, maar ook in een vat kan 
ontstaan. De aanwezigheid van bijvoorbeeld schimmels, gisten en andere stoffen 
gaan een reactie aan met chloor waardoor dit ontstaat. Chloor wordt gebruikt bij 
het behandelen van kurk voordat deze op de fles komt.  
 
Een wijn die “kurk” heeft zal vaak muf ruiken. Aanwezige fruitaroma’s in de wijn 
zullen verdwenen zijn of minder aanwezig. Als je de wijn proeft zal dit ook nog 
eens sterk naar voren komen. De wijn ruikt iets muffig en is niet lekker meer. 
 
Het ontstaan van “kurk” heeft dus niets te maken met leeftijd van de wijn, mocht 
je dat kunnen denken. Deze fout kan je ook hebben bij een wijn die bijvoorbeeld 
een schroefdop heeft. Dit komt omdat bijvoorbeeld ook hout van de wijnkistjes of 
pallets een infectie met het stofje TCA kunnen hebben. De wijn is dan al besmet op 
het moment dat hij de fles in gaat.  
 
Kurk in de wijn is echt een fout. Daarmee worden dus niet een paar stukjes kurk 
bedoeld, die in de wijn drijven. Deze stukjes zijn waarschijnlijk in de wijn terecht 
gekomen door het verkeerd openen van de fles. 
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Vraag 10: Wat is beter: kurk of schroefdop? 
 
Als je kijkt naar het antwoord op vraag 9 dan kun je je zeker afvragen waarom er 
nog zoveel wijnen een natuurkurk hebben. Niemand wil toch uiteindelijk een wijn 
in zijn glas die mogelijk kurk heeft? Steeds vaker zie je ook dat wijnen die vooral 
veel in de supermarkt en slijterijen verkocht worden een schroefdop hebben. Een 
schroefdop heeft als belangrijkste eigenschap dat hij de wijn nagenoeg luchtdicht 
afsluit. Dit in tegenstelling tot de natuurkurk waar het nog steeds mogelijk is dat 
de wijn aan een klein deel lucht blootgesteld wordt.  
 
Een schroefdop zorgt er dus voor dat de wijn verder geen ontwikkeling, door 
blootstelling aan lucht zal ondergaan. Dit is prima voor wijnen die vooral binnen 
enkele jaren na de oogst gedronken moeten worden. De wijnen die vooral lekker 
fris en fruitig moeten zijn.  
 
Een wijn gebotteld met een kurk wordt dus blootgesteld aan een kleine 
hoeveelheid lucht, wat we met een mooi woord oxidatie noemen. Dit is niet 
schadelijk en kan zelfs goed zijn voor de wijn. Wijn is een product dat zich ook in 
de fles verder blijft ontwikkelen. Doordat je nu een klein deel lucht toevoegt geeft 
dit een bepaalde werking. Helaas kan het met de kurk nog wel eens voorkomen 
dat deze besmet is met TCA en we dan ook een fles met “kurk” hebben. 
 
Wijnen die gemaakt worden om te bewaren en die baat hebben bij een beetje 
lucht, tijdens de rijping op de fles, worden gebotteld met een kurk. Wijnen die 
vooral gemaakt zijn om snel van te genieten en die fris en fruitig horen te zijn, 
worden steeds vaker met een schroefdop afgesloten. 
 
Toch hebben veel wijnliefhebber nog steeds liever een kurk. Gewoon, omdat dit 
‘bij wijn hoort’. En als er geen echte kurk in de wijnfles zit, dan zien zij nog liever 
een kunststof kurk dan een schroefdop. Ook wordt een schroefdop (ten onrechte) 
nog vaak geassocieerd met goedkopere wijnen. 
 
Naast deze redenen is het natuurlijk altijd handig om een wijn met schroefdop te 
hebben als je geen kurkentrekker bij de hand hebt. 
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Vraag 11: Wat is de juiste serveertemperatuur? 
 
 
Op welke temperatuur serveer je de wijn? Een juiste serveertemperatuur is sterk 
afhankelijk van de wijn die je gaat drinken. Het is belangrijk om te weten dat de 
temperatuur van een wijn positieve en negatieve elementen zal versterken. 
Serveer je een witte wijn te koud dan zal de geur en smaak minder goed aanwezig 
zijn. Is een rode wijn te warm dan kan het aanwezige fruit bijna als gekookt 
overkomen en de alcohol als branderig. Het is dus belangrijk om hiervoor op te 
passen.  
 
Veel mensen serveren een rode wijn op kamertemperatuur. Dit lijkt de ideale 
temperatuur maar…  De kamertemperatuur wordt dan wel gezien als zijnde tussen 
15 – 18 °C. Niet zoals wij tegenwoordig onze kamertemperatuur hebben tussen 20 – 
22 °C. 
 
Hieronder een handige tabel:  
 
Soort wijn Serveertemperatuur 

Zoete-, eenvoudige witte-, rosé- en mousserende 
wijnen  

tussen   6 – 10 °C 

Apéritief- en dessertwijnen tussen   8 – 10 °C 

Jonge fruitige en lichte rode wijnen tussen 10 – 12 °C 

Complexe, droge witte wijnen tussen 12 – 16 °C 

Krachtige rode wijnen en port tussen 15 – 18 °C 

 
 
Hou hierbij altijd in gedachten dat je een wijn beter te koud kunt serveren, dan te 
warm.  
 
Wijn bereikt na het schenken uiteindelijk toch de kamertemperatuur. Dus als je de 
wijn wat koeler inschenkt is dat niet erg. Zeker niet in een warmere omgeving. 
Proef voor het effect maar eens een glas rode wijn dat bijvoorbeeld even buiten in 
de zon of bij de verwarming heeft gestaan.  
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Vraag 12: Hoe zit het met tranen in het glas? 
 
Heb je ook wel eens gezien dat een wijn tranen heeft? Wanneer je een glas wijn 
ronddraait, dat er dan als het ware tranen langs de rand van het glas naar 
beneden lopen? 
 
Vaak is dit een indicatie over de hoeveelheid alcohol of viscositeit van de wijn. Op 
het moment dat je het glas ronddraait is alles in beweging. Zetten we het glas neer 
dan zal de wijn naar beneden lopen en zich weer volledig op de bodem van het 
glas bevinden. Omdat wijn uit verschillende componenten bestaat waaronder 
water en alcohol zal dit niet allemaal tegelijk gaan. Dit heeft te maken met het 
“gewicht” van elk apart onderdeel.  
 
Alcohol is zwaarder dan water en zal dan ook langzamer langs de rand naar 
beneden lopen. Hoe meer alcohol, hoe meer en hoe langzamer de tranen langs het 
glas naar beneden lopen.  
 
Of een wijn wel- of geen tranen heeft wordt ook nog wel eens genoemd als een 
teken van kwaliteit. Dat is echt niet zo. Tranen geven niet aan of het een goede 
kwaliteit wijn is. Het is slechts een indicatie van de hoeveelheid alcohol. 
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Vraag 13: Wat is aroma? 
 
Het woord aroma wordt door wijnproevers nogal vaak gebruikt. Je moet hierbij 
denken aan woorden als appel, banaan, toast, stal en vanille. Aroma’s zijn dan ook 
de geuren die we in de wijn vinden. Hier kun je nog iets specifieker in zijn. Er zijn 
de primaire aroma’s zoals in ons voorbeeld appel en banaan en de zogenaamde 
secundaire aroma’s zoals in ons voorbeeld toast en vanille. 
 
De primaire aroma’s moet je zien als de geuren die een wijn heeft, die kenmerkend 
zijn voor het gebruikte druivenras. Ieder druivenras geeft zijn eigen specifieke 
geuren aan een wijn. Een wijn gemaakt van de Sauvignon Blanc druif zal stuivende 
aroma’s hebben met geuren van kruisbessen en buxus. Deze komen dus vanuit de 
druif.  
 
De secundaire aroma’s ontstaan tijdens de gisting. Specifieke aroma’s die ontstaan 
door bijvoorbeeld rijping op eikenhouten vaten of op de fles, noemen we tertiaire 
aroma’s. Hierdoor ruik je soms aarde of leer in een wijn. 
 

Vraag 14: Hoe komen aroma’s in wijn? 
 
Een veel gestelde vraag van de beginnende wijnproevers is vaak hoe komen deze 
aroma’s in de wijn, als wijn alleen gemaakt is van druiven. We hebben het soms 
over appel, peer of banaan. Wijn is inderdaad alleen gemaakt van druiven. Het is 
simpelweg vergist druivensap. Tijdens het proces van wijn maken, ontstaat er 
tijdens de vergisting alcohol uit de suikers in de druif.  
 
Dit gebeurt door de werking van de aanwezige gisten. Dan ontstaan de primaire 
aroma’s in de wijn. De geuren die zo typisch zijn en horen bij het druivenras. Door 
de omzetting van de suikers in de druif naar alcohol ontstaan ook zogenaamde 
esters. Dat zijn bijvoorbeeld geuren van appel, peer en banaan. Er vindt dus geen 
toevoeging plaats van deze vruchten maar de geuren en smaken ontstaan tijdens 
de vergisting. 
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Vraag 15: Wat is de afdronk? 
 
Een andere veel gestelde vraag is “Wat is de afdronk?” 
Met de afdronk van de wijn wordt de nasmaak bedoelt. Dit zijn dus de indrukken 
die in je mond achterblijven nadat je de wijn hebt doorslikt of hebt uitgespuugd. 
Bij een goede afdronk blijft de smaak lang hangen. De smaken en indrukken 
blijven dan lang in je mond. Hier gaat het om alle indrukken van de wijn, de zuren, 
de tannines, het fruit en de structuur. Is de afdronk kort dan zal je deze na 
ongeveer 5 tot 15 seconden kwijt zijn. Een lange afdronk kan wel meer dan 15 
seconden blijven hangen.  
 
Dan is er natuurlijk nog de vraag of je de wijn mag doorslikken of moet uitspugen. 
Om een indruk te krijgen van de afdronk is het uitspugen niet noodzakelijk. Wel is 
het zo dat als je veel wijnen wilt proeven je beter de wijn kunt uitspugen dan alles 
doorslikken. 

 
Vraag 16: Wat is het verschil tussen karaferen en 

decanteren? 
 
Karaferen is het overschenken van wijn vanuit de fles in een karaf. Vanuit de karaf 
wordt de wijn dan in het glas geschonken. Dit doe je om de wijn te beluchten of 
om zuurstof toe te voegen aan de wijn. Dit wordt vooral gedaan bij jonge wijnen of 
wijnen die zo complex zijn dat ze anders niet goed tot hun recht komen. Door het 
toevoegen van lucht worden de aanwezige geuren en smaken als het ware 
losgemaakt en komen ze meer tot hun recht. 
 
Iets anders dan karaferen, is decanteren. Hierbij wordt een wijn overgeschonken in 
een karaf om de wijn van zijn bezinksel (depot) te scheiden. Wijnen die enige tijd 
op de fles gerijpt zijn kunnen depot of bezinksel afzetten op de bodem van de fles. 
Dit wil je niet in je glas hebben. En om dat te voorkomen wordt de wijn 
gedecanteerd. Decanteren is een heel nauwkeurig proces om ervoor te zorgen dat 
dit bezinksel niet meekomt in de karaf.  
 
Het is in eerste plaats al belangrijk dat een wijn met bezinksel rustig behandeld 
wordt en niet geschud of met een snelle handeling uit een rek of kast wordt 
gepakt. Hierdoor kan het bezinksel loskomen en zich door de fles begeven. 
Vervolgens is het de kunst om de wijn zonder het bezinksel in de karaf te krijgen. 
Vergeet hierbij ook niet om de flessenrand schoon te maken. 
 
 

  



De 25 Meest Gestelde Vragen Over Wijn 

 
 

14 

Vraag 17: Helpt het de fles eerder open te zetten? 
 
Als je kijkt naar het karaferen dan is het een logische vraag of je niet gewoon de 
fles eerder open kunt maken. Dat heeft echter weinig tot geen effect! Een wijn gaat 
alleen ademen of wordt belucht door intensief contact met zuurstof. De opening 
van de flessenhals is hiervoor niet voldoende. Je kan wel de wijn in je glas doen en 
dan walsen. Het walsen is het ronddraaien van je glas waardoor de wijn ook 
ronddraait. Hierdoor komt er voldoende lucht bij de wijn. Daarnaast kan je de wijn 
natuurlijk ook gewoon karaferen. 

 
Vraag 18: Hoe kan ik wijn het beste bewaren? 

 
Een wijn moet goed bewaard worden anders kan het wel eens een grote 
teleurstelling zijn als je van de wijn wilt gaan genieten. Een wijn wordt beïnvloed 
door warmte, licht en trilling. De spelregels voor het bewaren van wijn zijn dan ook 
simpel: 
- Bewaar de wijn in het donker; 
- Is de wijnfles afgesloten met een kurk? Bewaar de fles dan liggend; 
- Bewaar de fles op een constante temperatuur, rond de 12 graden.  
- Vermijd grote temperatuurwisselingen! 
- Laat de flessen rustig liggen en verplaats ze niet. 

 
Vraag 19: Hoe lang kan ik een open fles wijn bewaren? 

 
Over het algemeen nog één tot twee dagen. Hierbij moet wel gezegd worden dat je 
de fles wijn goed moet afsluiten. Doe de originele kurk of schroefdop erop. Bewaar 
de wijn koel. En als je geen kelder of wijnklimaatkast hebt, dan is de koelkast de 
beste optie.  
Oók voor een rode wijn. Bij het te warm bewaren zal de wijn eerder en sneller 
achteruitgaan en niet meer lekker smaken.  
 
Let er ook op dat je de fles staand bewaart. Het gaat immers om de veroudering 
van de wijn, doordat deze in contact komt met zuurstof. En als je een halve fles 
wijn liggend bewaart, heeft deze een groter oppervlak dat in contact komt met 
zuurstof, dan wanneer dezelfde fles rechtop staat.  
 
Tegenwoordig zijn er ook van bijvoorbeeld Vacuvin mooie oplossingen om de 
overgebleven lucht uit de wijnfles te verwijderen zodat de wijn niet blootgesteld 
wordt aan onnodige oxidatie. Wat ook mogelijk is, is om een wijn in een kleinere 
fles over te gieten zodat je minder extra lucht hebt. Er zijn ook nieuwe 
uitvindingen op de markt waarbij een inert gas (meestal stikstof) in de fles 
gespoten kan worden om de wijn langer te bewaren.  
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Vraag 20: Hoe lang kan ik een open fles port bewaren? 
 
Port is een versterkte wijn. Dit houdt in dat port wordt gemaakt door het 
toevoegen van alcohol waardoor de vergisting stopt. Het uiteindelijke 
alcoholpercentage van port is ook aanzienlijk hoger dan bij een normale wijn.  
 
Gemiddeld heeft Port een alcoholpercentage tussen de 18 – 21%. Door dit hogere 
alcoholpercentage kun je een open fles port ook langer bewaren dan een normale 
wijn. De houdbaarheid hangt wel af van de soort port.  
 
Hierbij is er nog een verschil tussen de twee meest bekende portsoorten: Ruby en 
Tawny. Om deze vraag te beantwoorden, ga ik uit van portflessen met de stopkurk. 
Oftewel: een korte kurk met een kunststof hoedje erop. Dit zijn de Ports die 
bedoeld zijn om direct te drinken. (Bewaarports hebben een kurk die je er met een 
kurkentrekker uit moet halen). 
 
Een Ruby port is een robijnrode port gemaakt van blauwe druiven waarbij de geur 
en smaak vooral gekenmerkt worden door rood fruit. Een Tawny port is een 
bruinrode port gemaakt van blauwe druiven waarbij de geur en smaak vooral 
gekenmerkt worden door kruiden, specerijen en hout.  
 
De Tawny port’s rijpen op eikenhouten vaten en zijn blootgesteld aan zuurstof. De 
Tawny port heeft in zijn kleur meer bruintinten dan een Ruby Port. Ook kan een 
Tawny port over het algemeen na openen wat langer bewaard worden. 
 
Bij een Ruby port, een (Ruby-) Reserva en LBV wil je graag de fruitaroma’s 
bewaren. Deze flessen kun je na openen nog zo’n 8 tot 10 dagen bewaren. Bij een 
Tawny port is dit tot ongeveer 3 tot 4 weken. Sluit de flessen af met hun eigen 
stopkurk en bewaar ze staand, op een koele plaats.
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Vraag 21: Welke wijn kan je langer bewaren? 
 
Het bewaren van wijn is tegenwoordig een belangrijk onderwerp. Ga ervan uit dat 
je een fles wijn niet onbeperkt kunt bewaren. Wijn is een product dat altijd in 
ontwikkeling is - en zich ook in de fles verder zal blijven ontwikkelen. De gebruikte 
druivenrassen, de manier van wijn maken en de botteling bepalen uiteindelijk of je 
de wijn ook kan bewaren. 
 
Over het algemeen kun je wel zeggen dat een wijn die je koopt in een supermarkt 
of slijterij zeker nog een jaar lang op dezelfde kwaliteit blijft. Dit zijn dan ook geen 
bewaarwijnen of zoals de Fransen het zo mooi zeggen vin de garde.  
 
Een bewaarwijn is een wijn die speciaal gemaakt is om te bewaren of te rijpen op 
de fles. Deze wijnen zijn vaak direct na de oogst niet erg lekker om te drinken. Om 
in balans te komen moeten ze een paar jaar liggen. 
 
Bewaarwijnen zijn vaak rode wijnen. Rode wijnen hebben in meer of mindere mate 
tannine dat als conserverende stof zijn werking doet. Witte wijnen kunnen over het 
algemeen minder lang bewaard blijven. Witte wijnen worden veelal gemaakt op 
het fruit. Dat wil zeggen dat de aanwezige aroma’s vooral fruit hebben. 
 
Rosé en mousserende wijnen worden, enkele uitzonderingen na, niet gemaakt om 
lang te bewaren. Die drink je het beste binnen één tot twee jaar. 
 
 

Vraag 22: Wat betekent het jaartal op het wijnetiket? 
 
Bijna iedere wijn heeft een jaartal op het etiket. Dit jaartal is een indicatie van het 
jaar waarin de druiven zijn gegroeid en geoogst. Het is dus niet het jaar waarin de 
wijn op de markt is gekomen. Er zijn een paar uitzonderingen waarbij je op de fles 
geen jaartal zal vinden. Dit zijn de meeste champagnes, portwijnen en sherry’s. Die 
wijnen zijn blends en worden vaak gemaakt van wijnen en/of bestanddelen uit 
verschillende oogstjaren.  
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Vraag 23: Hoe zit het met sulfiet? 
 
Sulfiet is een organische stof die van nature aanwezig is in druiven en daarnaast 
veel andere vruchten en groenten. Om wijn houdbaar te maken wordt er net voor 
het bottelen van de wijn nog een bepaalde hoeveelheid sulfiet toegevoegd. Sulfiet 
zorgt ervoor dat eventueel aanwezige bacteriën gedood worden en dat de wijn 
goed is op het moment dat je hem uitschenkt.  
 
Bij witte wijnen wordt over het algemeen meer sulfiet gebruikt dan bij rode wijnen. 
Rode wijnen hebben vrijwel altijd tannine dat zorgt voor de betere houdbaarheid. 
Op het moment dat een wijn meer sulfiet bevat dan de richtlijn weergeeft zal dit 
op het achter etiket vermeld moeten worden. 
 

Vraag 24: Krijg je hoofdpijn van sulfiet? 
 
Sommige mensen zijn gevoelig voor sulfiet. Deze mensen krijgen dan ook 
hoofdpijn van sulfiet. Omdat witte wijn meer sulfiet bevat krijgen de meeste 
mensen vaker hoofdpijn van witte wijn dan van rode wijn.  

 
Vraag 25: Zit er sulfiet in biologische wijn? 

 
Bij biologische wijnbouw is men voorstander van het minder en beperkt gebruik 
van bestrijdingsmiddelen in de wijngaard. Ook het gebruik van middelen en 
mogelijkheden ter verbetering van de wijn wordt zoveel mogelijk vermeden. Het 
uitgangspunt is een zo puur mogelijke wijn te maken. Voor biologische wijn is 
minder sulfietgebruik toegestaan dan voor ‘gewone’ wijnen. Het komt ook voor dat 
men geen- of beduidend minder sulfiet toevoegt. 
 
Op de fles zie je vaak de vermelding “no sulpher added”. Oftewel: geen sulfiet 
toegevoegd. Vanuit de druif heeft de wijn al wel zijn natuurlijke sulfietgehalte. Dus 
een wijn helemaal zonder sulfiet, die is er niet.  
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Over de schrijver 
 
Mijn naam is Jeroen van Mierlo en op de eerste plaats 
ben ik een wijnliefhebber. En van deze liefhebberij heb 
ik mijn vak kunnen maken. In slechts één jaar behaalde 
ik de titel Register Vinoloog. Daarnaast heb ik mij verder 
gespecialiseerd als wijndocent.  

 
Inmiddels ben ik Aanbevolen Wijndocent van de Wijnacademie en ben ik er trots 
op dat ik tot één van de eerste (en weinige) Register Wijndocenten van 
Nederland behoor.  

Graag deel ik mijn passie en wijnkennis met anderen en neem ze mee op reis 
door de wijnwereld. Via het wijnglas welteverstaan. Dat doe ik tijdens de 
presentaties, masterclasses, workshops en de wijncursussen die ik geef. En 
vanuit mijn achtergrond in het volwassenenonderwijs heb ik een andere kijk op 
wijneducatie.  

En dan geen moeilijk gedoe, maar duidelijke taal en leren op een ontspannen, 
gezellige en no-nonsense manier. Want een wijncursus volg je tenslotte voor je 
plezier. 

Inmiddels heb ik meer dan duizend wijnliefhebbers op weg geholpen in de 
wijnwereld. Hun feedback is altijd enthousiast, positief en soms zelfs 
hartverwarmend. Ook ben ik er bijzonder trots op dat bijna al mijn cursisten zijn 
geslaagd op de landelijke wijnexamens. 

Het is voor mij een voorrecht om op deze manier te kunnen werken en daar ben 
ik ontzettend dankbaar voor. 
 
Kan ik je ergens mee helpen? Heb je advies nodig? Of heb je een vraag?  
Stuur mij een email op: jeroen@mijnwijncursus.nl 

Je krijgt altijd antwoord. 
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Meer over Mijn Wijncursus.nl 
 
Mijnwijncursus.nl geeft unieke wijncursussen. De avonden zijn leerzaam, gezellig 
en intensief. Onze wijncursussen zijn geschreven voor wijnliefhebbers die op een 
heldere, no-nonsense manier inzicht willen krijgen in de wijnwereld – en die véél 
verschillende wijnen willen leren proeven. 
 
Onze manier van lesgeven is NIET traditioneel. Dus niet de klassieke opzet van 
wijnlanden en wijngebieden. En zeker géén rijtjes en feitjes.  Je krijgt een moderne, 
integrale aanpak die zich steeds weer in de praktijk bewijst. 
 
De basis van ons succes (= jouw succes) is het gebruik van onze eigen lesmethode 
vol met praktische oefeningen en duidelijke stappenplannen.  
 
Onze manier van lesgeven en presenteren is verfrissend, interactief en anders-
dan-anders. En ja, wij maken óók wel gebruik van lesboeken en PowerPoint. Maar 
die zijn ondersteunend aan de actieve aanpak en moderne werkvormen. 
Het resultaat van deze aanpak bewijst zich keer op keer in de praktijk, door de 
hoge slagingspercentages op de landelijke SDEN-examens. 
 
Ben je een beginnend wijnliefhebber?  
Of ben je werkzaam in de wijnbranche?  
 
Wij hebben altijd een passend aanbod voor je. Of het nu gaat om een mooie 
liefhebberij, of een carrière in de wijnbranche, alles wat je bij ons leert is actueel 
en direct toepasbaar. En bedenk: 
”Wijn wordt lekkerder als je er meer van weet!” 
 
Wil je meer informatie over een wijncursus?  
Of ben je nieuwsgierig geworden? 

 

 
 

Ga dan naar: www.mijnwijncursus.nl 


