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Samuels is de derde generatie Le
Cockelon. Oprichter en naamgever
Rob de Cock vond eerst een zaken-
partner in Ronald Korver en later
kwam Paul Samuels erbij. In 2016
werd hij enig eigenaar. 
’Nette prijs’
Er werd al kaas en wijn verkocht in
1974, toen de Zaanstreek nog net
geen wijn uit een pak dronk. De tijd
dat Albert Heijn Nederland wijn
leerde drinken is ook voor hem ’te
lang geleden’. Anno nu weet hij
precies wat zijn klanten graag drin-
ken: ’een mooie wijn voor een nette
prijs’. 

Zijn vooral Zaanse klanten zijn
prijsbewust, maar gaan zeker niet
voor ’goedkoop’, weegt Paul Samu-
els zijn woorden. Hij is trouwens
geen sommelier en heeft het vak
grotendeels in de praktijk geleerd,
aangevuld met diverse cursussen.
Met de meeste wijnverkopers heeft
hij een jarenlange relatie. 

De focus is vooral gericht op
wijn-spijscombinaties. ,,Ik kan het
een niet los zien van het andere.

Met de juiste wijn kun je de smaak
van je gerechten enorm versterken.
Of tenietdoen als die twee niet bij
elkaar passen.’’
Vertrouwen
Zijn klanten vertrouwen blind op
zijn oordeel. Zoals de jonge vrouw
die Paul aanspreekt en vraagt: ’Ik
ben eropuit gestuurd om een mooie
rosé te kopen voor iemand’. ,,Pro-
beer deze eens. Het is geen Franse
of Italiaanse, maar een Spaanse;
heel anders. Vol van smaak en toch
dat typische frisse van een rosé.’’ De
vrouw is om. ,,Als jij het zegt, dan
moet het goed zijn.’’

Paul Samuels heeft twee wijnen
uitgezocht, een pinot grigio en een
cabernet sauvignon. ,,Geen exclu-
sieve of dure wijnen, misschien
eerder basic, maar wel absoluut top
binnen hun soort. Dat is wat wij
zoeken.’’
Proefnotitie van Ed Carper: Oynos
Pinot Grigio 2021 Sicilië, 12 % alcohol.
Wat geurig: limoen, gele appel, me-
loen, veel smaak en aardig wat body.
Mooie volle wijn. Lekker met prosciut-
to en olijven. Prijs 12,25 euro.
Maison Bergon, Art de la Manière Pays
D’Oc. 2019 Cabernet Sauvignon. Rijp
fruit van cassis en bosbessen, iets
paprika. Goede smaak, aardig wat
tannine, maar toch zacht. Lekker bij
oude kaas en de kaasquiche van Le
Cocellon. Prijs 10,75 euro.

Koog aan de Zaan ■ Eigenaar Paul
Samuels heeft wat te vieren. De
oud-politieman is twintig jaar ge-
lukkig in de wijnen, kaas en delica-
tessen. Als eigenaar van Le Cocke-
lon viert hij in 2024 ook nog eens
het 50-jarig bestaan van de speci-
aalzaak. 

Le Cockelon, een halve eeuw
wijn en delicatessen

Paul Samuels al twintig jaar gelukkig in kaas en wijn. FOTO CEES HARTMAN

Manager is sommelier Jaap van
Wageningen. Hij werkte eerder bij
Duin en Kruidberg tot corona ertus-
sendoor kwam. Het restaurant met
Michelinster sloot noodgedwongen
de deuren. Van Wageningen be-
landde op de wijnafdeling bij de
Sligro. Daar werd hij aangesproken
door eigenaar Bob Zandberg van JP
1886. ,,Hij zei: ’Ik ben met iets bezig,
dat is jou op het lijf geschreven. Het
is alleen nog niet rond’. Een paar
maanden later was het zover. En ik
heb er nog geen dag spijt van ge-
had.’’ Sterker: Van Wageningen
verhuisde recent van Haarlem naar
Zaandam en woont nu op loopaf-
stand van het restaurant.

De wijnhandel met receptie- en
presentatieruimte bevindt zich
direct naast het restaurant. ,,Het
begint met de vraag: ’Kunnen we de
wijn die we nu gedronken hebben
ook los kopen?’ Natuurlijk kan dat.
Het betekent ook dat de wijn tegen
winkelprijs weggaat in plaats van
de horecaprijs. En zo blijft de prijs
op de menukaart ook gematigd.
Anders krijg je scheve gezichten.’’

De wijnen in voorraad zijn nu nog
vaak een service-artikel met een
goede prijskwaliteitverhouding.
Voorbeeld is een feestelijke Cré-
mant d’Alsace voor precies 10 euro.
Op termijn kan wijn een meer ’zelf-
standige’ tak binnen het restaurant-
bedrijf krijgen. Die komt nu nog van
groothandel Vinitex, zij het met een
beschermde status, zodat de wijn-
keuze van JP redelijk exclusief blijft
voor de regio.

,,We willen de wijntak graag
verder uitbreiden, bijvoorbeeld met
eigen inkoop vanuit de bekende
Europese wijnlanden. Dat gaan we
ook doen, want de wijnhandel heeft
in korte tijd zijn bestaansrecht
bewezen.’’ 

De keuze in rood en wit van Van
Wageningen zijn een Tempranillo
en een ’Pecorino’. 
Smaaknotities van Ed Carper: Passofi-
no Terre de Chieti, Pecorinodruif uit
Abruzzo (It.). Geurig, citroen, groene
appel, beetje ’grassig’, goede zuren,
grapefruit. Frisse witte wijn, best veel
smaak. Kan goed bij frisse salade en
schelpdieren. Prijs: 10,35 euro.
La Dincella de las Viñas 2021, La Man-
cha- (Sp.) Tempranillo roble, drie
maanden houtgerijpt, kersen, vanille
en tabak, chocolade in de neus. Mooie
volle, sappige rode wijn met tonen
van rijp fruit, zachte tannine met een
klein zoetje. Lekker bij rundvlees en
harde kazen. Prijs 8,95 euro.

Zaandam ■ Recent begonnen als
aanvulling op het restaurant in de
oude chocoladefabriek van Verkade
is JP 1886 al snel een heuse wijn-
handel geworden. JP heeft zeventig
verschillende wijnen op voorraad,
dertig staan er ook op de wijnkaart
van het restaurant.

JP 1886, van ’service’ naar
professionele wijnhandel

Jaap van Wageningen blijft sommelier, ook bij JP 1886. FOTO JP 1886

Wat locatie betreft is hij zeker niet
ontevreden in het vroegere wees-
huis van Purmerend in de nabijheid
van Kop van West en andere nieu-
we Purmerenders met een ’meer
hoofdstedelijk bestedingspatroon’.
Of dat nodig is? ’t Weeshuys heeft
verschillende topwijnen in het
assortiment met een navenante
prijs. Maar ook voor de kleinere
beurs heeft hij een aansprekende
wijn, zegt IJpma. En de ’gewone’
Purmerender is niet zo’n wijndrin-
ker. Het assortiment is samenge-
steld uit het exclusieve aanbod van
vooral biologisch en biodynamisch
geteelde wijnen. Die worden bij
uitstek gemaakt door kleinere
wijnboeren in de traditionele Euro-
pese wijnlanden. Voor de keuze kan
hij putten uit zijn jarenlange erva-
ring als sommelier en inkoper voor
de restaurants waar hij werkte. De
relatie met wijnboeren, wijnhuizen
en kleine groothandels neemt hij
mee. Na bijna 20 jaar horeca was
het ’genoeg’. Tijd om zijn eigen
winkel te openen.

Wijn voert de boventoon en al
legt hij er zelf niet de nadruk op, de
combinatie met vooral Franse kazen
en Spaanse hammen is goed zicht-
baar. Goede wijn gaat ook samen
met delicatessen, allemaal door
Marco IJpma zelf uitgezocht.
Smaak
,,Ik maak gebruik van mijn netwerk
dat ik in de loop der jaren heb op-
gebouwd om de mooiste wijnen te
vinden. Ik ga voor kleinschalig en
exclusiviteit, voor wijn maken uit de
druivensoort die past bij de bodem-
gesteldheid. Dat moet een eenheid
zijn, want dat proef je terug in de
kwaliteit van de wijn. Het is daar-
naast vooral: waar gaat je smaak
naar uit.’’

Marco koos twee wijnen uit die
net onder de 10 euro blijven. De
smaaknotities zijn van Ed Carper. 
Solar de Serrade 2021 Albariño Traju-
dura. Mooie fruitige frisse witte wijn,
tonen van citrusfruit, medium body,
12% alcohol en iets lengte (duur dat de
smaak blijft hangen). Lekker bij vis en
schaaldieren, frisse salades. Prijs 9,75
euro.
Sentinelle Massiac 2019, GSM Miner-
vois. Licht geurig smaakvolle fruitige
rode wijn met smaak van bosbessen,
cassis, pruimen en ook wat rood fruit;
kruidig. Mooie frisheid, medium body
met ’lengte’. 14% alcohol. Prijs 9,75
euro.

Purmerend ■ Net buiten het
Willem Eggertcentrum, in de Eg-
gertstraat, opende ruim een jaar
geleden Smaak van ’t Weeshuys.
Marco IJpma is eigenaar van de luxe
wijnhandel annex delicatessenwin-
kel. Zijn basis: twintig jaar ervaring
als sommelier in de beste Amster-
damse restaurants. 

Marco IJpma na 20 jaar
sommelier de wijnwinkel

Marco IJpma (l) en Ed Carper testen de wijnkeuze. FOTO CEES HARTMAN

Zaandam ■ Bij Ed Carper gaan er
vaak meerdere dozen wijn per
week doorheen. Niet omdat hij zelf
zo’n dorstige jongen is, al spuugt
hij er niet in. Maar op een van zijn
cursusavonden proeft hij samen
met cursisten al gauw acht tot wel
twaalf verschillende wijnen. Als er
dan ook nog een proeverij voorbij
komt zijn het zo maar vier dozen.
„Ik leer mensen om te proeven en
de verschillen te ontdekken. Dan
ga je van wijn houden.’’

Wijn als ontdekkingsreis. Zaan-
dammer Ed Carper heeft er zijn
beroep van gemaakt. En dat bracht
hem ’niet zo blij in de IT’ naar

’dolgelukkig in de wijn’. Op vakan-
tie in Frankrijk organiseerde hij op
de camping al proeverijen met en
voor andere vakantievierders. 

Thuis in Zaandam zette hij dat
professioneel voort, inclusief vak-
opleiding. Hij zat al eens eerder in
de finale van de strijd om de titel
Vinoloog van het Jaar om het in
2020 zelf te worden. Recent slaag-
de hij in Oostenrijk voor de oplei-
ding ’Weinakademiker’, te vergelij-
ken met de Landbouw Hogeschool
Wageningen.

Smaakbeleving
Alle certificaten die er toe doen
hangen thuis aan de wand. Net zo
belangrijker is mogelijk de prak-
tisch ervaring om wijn te proeven,
de verschillen te ontdekken en
smaken te definiëren. En dat kun

je leren. „Dat is wat ik iedereen
aanraad: ga proeven, ga wijn ont-
dekken.’’

Wijn als begeleider van heerlijke
gerechten. „Heb je een mooie wijn
gevonden en wil je die drinken met
familie en vrienden of samen met

z’n tweetjes, pas daar dan het ge-
recht op aan. Sommigen zullen mij
voor gek verklaren, maar de wijn
kun je niet veranderen, een gerecht
wel.”

Veel proeven
Ed Carper geeft wijncursussen als
voorbereiding op officiële Neder-
landse wijndiploma’s en -certifica-
ten. Hij doet daarnaast wijn- en
spijsproeverijen, thuis, online en
op locatie. ,,In essentie komt het
erop neer dat ik mensen leer om
wijn te waarderen en ervan te ge-
nieten. Dat begint bij veel proe-
ven.’’

,,Als je verschillende wijnen
proeft, dan ervaar je de verschillen;
soms klein, soms groot. Dat kan
komen door land van herkomst,
specifieke locatie - zoals land of

zeeklimaat - hoogte van de wijn-
gaard, leeftijd van de wijnstokken,
wijn gerijpt in eikenhouten vaten
of in aluminium tanks. Noem maar
op. Zo ontwikkel je smaak, je eigen
smaak. Wissel ook regelmatig van
wijn- en druivensoort(en). En dan

nog, de ene chardonnay, sauvignon
blanc of pinot grigio is de andere
niet. Laat staan de grote verschillen
in rode wijnen. Er zijn zoveel
mooie wijnen. Zonde om altijd
maar dezelfde te drinken.”

’Verrast’
Favoriete rode wijn van Ed zijn de
meer ’boerenwijnen’, zoals een
pinot noir of een wijn uit de Cahor.
Al bevalt de meegebrachte St. Emi-
lion Grand Cru 2019 hem ook wel.
Wit is de chardonnay reserva Men-
tes uit Chili een favoriet. Net terug
van een wijnreis naar Yeda in Span-
je gaat Ed Carper graag mee op een
lokaal rondje wijnen proeven. Elke
nieuw ontdekte wijn of wijnwinkel
is er één. „Sommige wijnen hebben
me echt verrast’’, concludeert hij na
afloop.”

REPORTAGE Wijntour door de regio met bekroond vinoloog Ed Carper

’Sommige wijnen hebben mij verrast’
Vraag Ed Carper, vino-
loog van het jaar 2020,
waar hij zelf zijn wijn
koopt en hij zal op één
Duitse discounter na,
haast niemand uitslui-
ten. „Ik heb mijn eigen
wijnimporteur in Uit-
geest, kijk bij lokale wijn-
handels, maar ik ga ook
wel naar Gall&Gall, hoor.
In het buitenland zoek ik
lokale wijnmakers op.
Voor een mooie wijn rijd
ik graag een stukje om.”

Ronald Massaut
r.massaut@mediahuis.nl ❜❜De wijn kun 

je niet
veranderen, een

gerecht wel

❜❜Zoveel wijnen.
Zonde om altijd
maar dezelfde te

drinken

•i
Meer wijnwinkels
Meer wijnwinkels in de regio dan
we op een middag langs kunnen
gaan. Een greep uit het grote aan-
bod. Wormerveer: Rijkhoff Wijnen,
Zaanweg 118B, aparte wijnbar. Vini-
dirisa, Zaanweg. Krommenie:
Drinks & Gifts, Heiligeweg. Zaan-
dam: Wijnhandel Vonk. Purmerend:
Slijterij-wijnhandel De Druiventuin,
Van Burgplein. Slijterij Breebaart,
Neckerdijk, Arthur & Co, John F.
Kennedyplein. Monnickendam:
Wijnhuis Monnickendam, Haring-
burgwal. Volendam: De Stient (aan
de Stient); wijnhandel Johan Pelk,
Burg. van Baarstraat.

Ed Carper. FOTO CEES HARTMAN
Marco IJpma, FOTO CEES HARTMAN.


