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Vraag 1 (Totaal aantal toe te kennen punten: 120) 
 
Glazen 1, 2, 3 en 4 
 
De wijnen 1, 2, 3 en 4 zijn monocépages en hebben dezelfde variëteit als basis.  

Ze zijn afkomstig uit vier verschillende landen. 

 
Beantwoord de volgende vragen. 

 

a) Noem het druivenras en geef argumenten voor uw keus. Betrek alle wijnen in uw argumentatie. 
 (20 punten) 

 
b) Noem per wijn zo precies mogelijk de herkomst. Geef daarbij argumenten. 

 (25 punten per wijn / totaal maximaal 100 punten) 

 

Vraag 2 (Totaal aantal toe te kennen punten: 60) 
 
Glazen 5, 6 en 7 
 
Wijn 5, 6 en 7 zijn drie verschillende monocépages. De wijnen komen alle drie uit dezelfde streek. 

Beantwoord de volgende vragen. 

 
a) Noem per wijn het druivenras en geef argumenten.  

 (10 punten per wijn / totaal maximaal 30 punten) 
 

b) Beschrijf de belangrijkste kenmerken van de vinificatie van wijn 6 en 7 op grond van uw 
waarnemingen.  
(15 punten per wijn / totaal maximaal 30 punten) 
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Vraag 3 (Totaal aantal toe te kennen punten: 40) 

Glas 8 

Beantwoord de volgende vragen. 

 
a) Beschrijf kwaliteit, ontwikkelingsstadium en bewaarpotentieel.  
 (25 punten) 
 
b) Noem zo precies mogelijk de herkomst. Geef daarbij argumenten.  

(10 punten) 
 
c) Geef een gastronomische proefnotitie voor de wijnkaart. 

(5 punten) 
 
 
Vraag 4 (Totaal aantal toe te kennen punten: 50) 
 
Glazen 9 en 10 
 
Wijnen 9 en 10 zijn monocépages van hetzelfde druivenras. Ze zijn afkomstig uit twee 
verschillende landen. 
 
Beantwoord de volgende vragen. 
  
 
a) Bespreek de mogelijkheden per wijn voor verkoop in een of meer horecasegmenten. 

(20 punten per wijn / totaal maximaal 40 punten) 

 

b) Noem per wijn het land en zo mogelijk de streek van herkomst zonder argumenten. 
(5 punten per wijn / totaal maximaal 10 punten) 
 

 

 

 


