
 

 

 Vin & Voyage 

 

Een Masterclass wijnproeven – Een Wijncursus in ‘t kort. 

Interactieve digitale wijnproeverij – Ontdek de Wondere Wereld van Wijn 

 

Minimaal 5 personen – maximaal 30 - Duur van de proeverij: 1 uur – Thema in overleg te bepalen. 

Presentatie en leiding: Gijs van Bilsen, Registervinoloog van de Wijnacademie 

Opzet met Microsoft Teams en Break-out Rooms 

 

   

 

Doe mee met deze ‘Minicursus Wijn herkennen’ bij u thuis en leer de kneepjes van het wijnproeven. 

Ieder voor zich en toch met z’n allen. M.b.v. Microsoft TEAMS en ook opsplitsing in kleine groepjes. 

 

Deelnemers ontvangen een paar dagen voorafgaand aan deze Masterclass thuis: 

□ Handleiding en ‘time-table’ met 

betrekking tot deze proefsessie. (z.o.z.) 

 

□ 3 flesjes wijn (of desgewenst meer). 

Thema’s naar keus in overleg te 

bepalen. 

 

□ Resumé Basisbeginselen wijnproeven.  

Hoe beoordeelt u wijn, welke zintuigen 

spelen daarbij een rol. Een ‘Masterclass’ 

wijnproeven, een wijncursus in ’t kort. 

 

□ Specifieke informatie over de te 

proeven wijnen.                                           

 

□ Proefformulier.  

In welke richting sturen uw bevinden 

aangaande de te proeven wijnen u….. 

□ Een vijftal multiplechoicevragen 

algemene wijnkennis. 

 

 

Van de deelnemers wordt gevraagd: 

□ Voorafgaand aan de proefsessie even 

serieus de documentatie te lezen. 

□ Zelf te zorgen voor: 3 schone, reukloze 

wijnglazen, 1 ballpoint, stukje brood en 

glas water.

  Prijskaartje schommelt - afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal wijnen - tussen de 29,50 - 39,50 - 49,50 per 

persoon, alle documentatie, wijnen, tekst, uitleg, geboden amusement en professionele wijnkennisoverdracht inbegrepen! 

INTERESSE OF ONTVANGT U GRAAG DE VOLLEDIGE INFORMATIE?  BEL OF MAIL MET GIJS VAN BILSEN 0637661203 OF GIJS@VANBILSEN.NL 



 

 

Vin & Voyage 

 

Handleiding en “Time-table” – Test uw wijnkennis 

 

  Inlogmoment op TEAMS vanaf 10 minuten voor aanvang. 

1e tm 9e minuut Inleiding en uitleg door Gijs van Bilsen, Registervinoloog van de  

Wijnacademie aan alle deelnemers gezamenlijk. 

Manier van wijn proeven wordt toegelicht alsmede de beoordeling. 

Tevens gelegenheid tot het stellen van een korte vraag. 

10e minuut Gezamenlijk verband wordt verbroken.: opsplitsing in groepjes van 4 of 5 

mensen max. in zgn, Break-out-Rooms. Indeling van de groepen is 

desgewenst vooraf in overleg met de initiator van deze proefsessie bepaald.  

Elke groep kent een woordvoerder voor later. Groepindeling + woordvoerder 

zal worden medegedeeld bij aanvang van deze sessie door Van Bilsen. 

Iedereen schenkt thuis zijn drie wijnen in.  

Linker glas is nr.1, het middelste glas is nr. 2 en het rechter glas is nr. 3. 

In het geval voor 6 wijnen is gekozen… nr. 4, 5 en 6 gaandeweg naar rechts. 

 

11e tm 31e minuut Individueel proeven van de (drie) ontvangen wijnen en beoordeling aan de 

hand van het proefformulier. Wellicht met hulp van Gijs van Bilsen, die zich 

kan voegen IN de Breakout Rooms. 

Onderling overleg in elke Break-out Room is vanzelfsprekend mogelijk en 

juist de opzet van deze Teams-meeting. Houd het tijdspad in het oog. 

 Aan het eind van deze Break-out-Room-Proefsessie communiceert de 

woordvoerder de antwoorden m.b.t.  glas 1, 2 en 3 (+ 4,5,6) aan de hele groep. 

 

Gedurende deze  3 x 7 minuten kan Gijs van Bilsen ‘inbreken’ in de Break-out Rooms en desgewenst een stukje 

begeleiding geven. Initiatief om ‘in te breken’ kan van Gijs van Bilsen uitgaan maar hij kan er ook toe worden 

uitgenodigd door een specifieke Breakkout-Room door middel van het icoontje ‘’handje opsteken”.  

 

31e tm 50e minuut Gezamenlijk verband wordt hersteld door Gijs van Bilsen. 

Elke groep geeft bij monde van zijn woordvoerder zijn visie en mening over 

de gekeurde wijnen en antwoorden op specifieke vragen aangaande de 

verstrekte opdracht. 

50e tm 60e minuut Samenvatting door Gijs van Bilsen. 

Bekendmaking van de ‘winnaar’ van deze proefsessie, waarbij de 

organoleptische beoordeling van de wijnen PLUS de gegeven antwoorden op 

de multiplechoicevragen meetellen. 

 Aardige attentie van de winnende Break-out-Room zal worden opgestuurd. 
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