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Aandacht voor de goddelijke drank

Vinoloog Carper raakt
niet uitgepraat over
diversiteit van wijn
Volgens een niet-officiële lijst is donderdag 18 februari uitgeroepen tot ’Wijn
Drink Dag’. Niet iedereen heeft zo’n ’feestdag’ nodig om van wijn te genieten.
Vinoloog Ed Carper doet dit namelijk elke dag. „Niet dat ik dagelijks wijn drink,
maar proeven doe ik in elk geval.”

Ronneke van der Genugten
r.van.der.genugten@mediahuis.nl
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Je bent nooit
uitgeleerd over
wijn

Zaandam # Volgens een nietofficiële lijst is donderdag 18 februari uitgeroepen tot ’Drink Wijn
Dag’. Niet iedereen heeft zo’n
’feestdag’ nodig om van wijn te
genieten. Vinoloog Ed Carper doet
dit namelijk elke dag. „Niet dat ik
dagelijks wijn drink, maar proeven
doe ik in elk geval”,
„’Wijn Drink Dag ? Ik doe ook
niet aan ’Dry January’, wie bedenkt
dit soort dingen”, lacht de vinoloog. Met de wijnschool Carper
Vinum heeft Carper er in Zaandam
een dagtaak aan om anderen net zo
van ’een wijntje’ te laten genieten
als hij dat zelf doet.

Kroon
Vorig jaar werd de 59-jarige wijnkenner uitgeroepen tot vinoloog
2020 en is nu in de race voor de
eretitel van dit jaar. Met gepaste
trots: „Ik heb in elk geval de halve

finale gehaald!”
De kroon op zijn werk, en dat al
na drie jaar. Nog geen tien jaar
geleden stond de nu 59-jarige
Carper namelijk nog aan het roer
van een team IT-specialisten, waarmee hij een ingewikkeld proces bij
de Westland Utrecht Bank begeleidde.
Van IT-specialist tot ’s lands’
beste vinoloog. Hoe het zover
kwam: „Ik was altijd al wijnliefhebber, maar vond mezelf beperkt
in de keuze. Als ik een lekker wijntje had gevonden, had ik de neiging deze telkens weer te kopen.
Tijdens een vakantie in Frankrijk
bezocht ik een klein wijnbedrijf
voor een wijnproeverij. Dat was
toch wel erg leuk.”
„Het is inmiddels alweer een
tijdje geleden, maar terug in Nederland ging ik toen een cursus
volgen. De eerste was in 2014, daarna volgden er meer. En dan kom je
tenslotte bij de vinologenopleiding
terecht, waar ik begin 2017 mijn
registervinoloog diploma heb
behaald. Momenteel volg ik een

Bij het proeven van wijn is de geur ook belangrijk.
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internationale wijnopleiding. Je
bent nooit uitgeleerd over wijn,
want wijn is enorm divers.”

Kennis
Een bevlogen relaas over champagne, chablis en andere wijnsoorten
volgt. „Alleen al het feit dat één
druivenras op verschillende locaties andere resultaten afgeeft. Het
is interessant om er steeds meer
over te weten te komen en om die
kennis vervolgens door te geven. Ik
heb het in de IT-wereld heel leuk
gehad, maar wijn is zoveel leuker.
Ik probeer me er nog altijd meer in
te bekwamen.”
Bij een wijncursus denk je aan
veel gezelligheid aan lange tafels
en flinke discussies. Dit beeld kun
je door de coronamaatregelen
voorlopig wel van je netvlies halen.
Tot Carpers’ eigen verrassing heeft
hij het ondanks die maatregelen
drukker dan ooit. Vooral te danken
aan het feit dat hij vorig jaar al snel
inzag dat het roer om moest.
„Ik ben op dit moment overdag
vooral bezig met heel veel flesjes
vullen en pakketjes inpakken en ’s
avonds met het geven van online
sessies. Het is echt ongelooflijk
druk. Ik heb in het verleden al wel
eerder online cursussen gemaakt,
maar sinds de eerste lockdown
merkte ik dat dit steeds beter ging
lopen. Na de zomer wist ik dat ik
compleet moest omschakelen. Ik
maak er sindsdien veel werk van,
met het maken van filmpjes, het

i

Wijn Drink Dag

18 Februari is de dag dat de
’Wijn Drink Dag’ wordt gevierd.
Deze dag is in het leven
geroepen om de liefde en de
gezondheidsvoordelen van wijn
wereldwijd te verspreiden.

samenstellen van quizzen en de
goede wijnen erbij zoeken. De
flesjes vul ik zelf. Het was nog even
een uitzoekerij om de wijn goed
houdbaar te houden. Een pufje
Argongas zorgt er na het vullen
voor dat er geen zuurstof meer
inzit, waardoor de mensen het
langer kunnen bewaren.”

Feestje
Het grote misverstand over wijn is
volgens de vinoloog de prijs. „Iedereen denkt maar dat het zo
goedkoop mogelijk moet. Hoe kan
een wijnboer een goede wijn maken als hij van een verkochte fles
van vier euro maar tien cent terugziet? Mensen doen zichzelf tekort
door dit bocht te kopen. Echt jammer! Gun jezelf een lekker wijntje.
Als je aan het diner zit met een

Ed Carper vult dagelijks proefflesjes voor online cursussen.
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Ed Carper, elke dag druk met het verzenden van proefpakketten.

goede wijn, is het echt een feestje.
We Zijn het tegenwoordig niet
meer gewoon om verschillende
wijnen te serveren tijdens een
diner. Terwijl het juist zo leuk is
om verrast te worden.”
Een andere ergernis die zich
genesteld heeft bij Carper is een
’verkeerd’ rapport dat het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar
naar buiten bracht. „In dit onderzoek is bewust weggelaten wat er
gebeurt als je helemaal geen wijn
meer drinkt. En: dat wijn nog
slechter voor je is dan men altijd al
dacht. Ik vind het gewoon opzettelijke fraude. Het is een hetze tegen
alcohol. Hou me ten goede: ik
begrijp dat er heel veel mensen
zijn met alcoholproblemen. Maar
ik zit dit soort beweringen echt
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met kromme tenen te lezen. Wijn
is een mooi, divers product. Als je
twee glazen per dag drinkt, is het
best een gezonde levensgewoonte.”

ken. Op vier na lukt me het nu
weer om de geur te herkennen. Je
bent Je bent sneller besmet met
corona, dan je er vanaf bent.”

Aromadood

Staartje

„Ik drink trouwens niet elke dag
een glaasje, maar proef wel heel
veel. Alle wijnen die ik in een pakketje stop, worden voorgeproefd.
Het is nu best even lastig: drie
weken geleden werd ik getroffen
door corona. Mijn smaak had ik
nog wel, maar mijn geurvermogen
was helemaal weg. Dat was wel
even schrikken voor een vinoloog,
om aromadood te zijn. Ik train
mezelf nu elke dag om dingen te
ruiken die ik niet meer kan ruiken.
Ik heb een aromadoos met 88 verschillende aroma’s om aan te rui-

„Ondanks de beperkingen van
corona kan ik met die onlinecursussen heel Nederland en België, zo nodig de hele wereld kan

Elke druivensoort geeft in een ander land een andere smaak.
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Druiven zijn de basis van de wijn.

bestieren. Er is ook veel belangstelling voor de examentrainingen
voor de vinologenopleiding. Online biedt veel mogelijkheden. Het
staartje zal langer zijn dan veel
mensen denken, ben ik bang. Toch
zie ik er enorm naar uit om weer
’normaal’ lessen te geven. Het blijft
leuker om in een zaal met mensen
wijn te proeven en te discussiëren.”
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Gun jezelf een
lekker wijntje:
koop geen bocht

