
 

 
 

Basiscursus Wijn 
 
Dinsdag avond van 20.00 – 22.30 uur 
 
 
Toelatingseisen: 
U bent een enthousiaste wijnliefhebber. 
 
Cursusinhoud: 
De basiscursus wijn is een wijn(proef)cursus voor liefhebbers en beginnende 
professionals, die iets meer van wijn willen weten. Dus ook voor wijnliefhebbers die 
met deze studie verder willen. In vier avonden zullen wij de wijn en het wijnproeven 
behandelen met als doel: 
 

- inzicht te krijgen in het proces van wijnmaken 
- beter leren kennen van wijngebieden en soorten wijn in de wereld 
- leren wijnproeven en beoordelen van wijn 

 
Het leren kennen van de eigen smaak en makkelijker kiezen van wijn. 
 
Doel van de opleiding: 
Leren kennen van je eigen smaak. Welke wijn kies ik? Het – door een beetje meer 
kennis en proefervaring – nog meer genieten van wijn. Meer te weten komen over 
wijn, wijnproeven, wijn maken en – smaken en u op weg helpen in de soms 
ingewikkelde wijnwereld. Daar gaan we vier avonden mee aan de gang, dit is 
voldoende om uw wijnkennis op te bouwen om te weten wat u wilt. Daarna ligt de 
wijnwereld voor u open. Wijnproeverijen, wijnreizen, wijnkiezen in restaurant en 
winkel, dat allemaal zal u gemakkelijk afgaan. 
 
Data: 
22 sept., 29 sept., 6 okt. en 13 okt. 
 
Lokatie:  
In de winkel op de Kerklaan 5, 1241CJ, Kortenhoef (vrij parkeren) 
 
Kosten: € 135,- p.p. 
inclusief: - 35 te proeven wijnen 
  - boek ‘Op stap naar de Wijn’ van Michel van Tuil t.w.v.  €24,95 
 
Inschrijven: 
U kunt zich aanmelden in onze winkel (dinsdag t/m vrijdag van 10.30 – 20.00 uur, 
zaterdag 10.30 – 17.30 uur), via de mail info@2wines.nl of telefonisch 035-6281946. 
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