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Wijntraining Online 

Hét digitale naslagwerk behorende bij 
het Gevorderden E-Learning 
programma.  

“Van wijnliefhebber naar kenner”  

Ruud Weterings 
Wine Entrepreneur | Vinoloog
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www.wijntraining-online.nl  
ISBN/EAN: 978-90-822232-0-0

www.facebook.com/Wijntraining
www.twitter.com/RuudWeterings

Blijf op de hoogte van speciale 
aanbiedingen reizen en kortingen. 

Stap 1: Like onze Facebook pagina. 

Stap 2: Pak een glas wijn en maak een 
foto! (beide  mag ook natuurlijk)

Stap 3: Vertel wat je van ons 
programma vindt

Stap 4: die is er niet…
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http://www.wijntraining-online.nl
http://www.facebook.com/Wijntraining
http://www.twitter.com/RuudWeterings
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INHOUD

                
Certificaat 1 Vinificatie 
Hoofdstuk   1  De wijngaard     
Hoofdstuk   2  Druivenstok      
Hoofdstuk   3  Vinificatie            
Hoofdstuk   4  Witte wijnen
Hoofdstuk   5  Rode wijnen
Hoofdstuk   6  Rosé wijnen
Hoofdstuk   7  Mousserende 
Hoofdstuk   8  Zoete wijnen

Certificaat 2 Noord Frankrijk
Hoofdstuk   9  Champagne 
Hoofdstuk 10  Alsace
Hoofdstuk 11  Bourgogne
Hoofdstuk 12  Beaujolais
Hoofdstuk 13  Loire

Certificaat 3 Zuid Frankrijk
Hoofdstuk 14  Bordeaux
Hoofdstuk 15  Zuidwest Frankrijk
Hoofdstuk 16  Jura - Savoi
Hoofdstuk 17  Rhône
Hoofdstuk 18  Provence
Hoofdstuk 19  Languedoc - Rousillon 

Certificaat 4 Italië - Spanje Portugal
Hoofdstuk 20  Italië 
Hoofdstuk 21  Spanje 
Hoofdstuk 22  Portugal

Certificaat 5 Overige Europa
Hoofdstuk 23  Duitsland
Hoofdstuk 24  Noordwest Europa
Hoofdstuk 25  Zwitserland
Hoofdstuk 26  Oostenrijk - Hongarije
Hoofdstuk 27  Gebieden rond de zwarte zee
Hoofdstuk 28  Overige gebieden Oost Europa

Certificaat 6 Overige Wereld
Hoofdstuk 29  Zuid-Afrika
Hoofdstuk 30  Noord-Amerika
Hoofdstuk 31  Zuid-Amerika
Hoofdstuk 32  Australië - New Zealand 
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Meer weten van Wijn? Wijnen proeven, 
leren en je eigen smaak ontdekken? Met 
dit E-Learning programma leer je 
makkelijker wijnkeuzes te maken en 
ontdek je meer en meer over je eigen 
smaak. Je krijgt spelenderwijs de 
achtergrond van wijn en het combineren 
van wijn en spijs onder de knie. We 
gaan met allerhande wijnstijlen, diverse 
druivenrassen en verschillende wijnen 
aan de gang. 
Let op: Dit naslagwerk is zeker niet 
volledig, dit pretenderen wij ook niet. Het 
is wel handig om dit naast het 
E-Learning | Game-Learning programma 
te gebruiken. 

Wijnpakketten Ik raad je aan om naast al 
de praktische informatie die je uit dit 
programma haalt, deze ook in de praktijk 
te oefenen. Wellicht heb je een heerlijke, 
waardevolle voorraad aan wijnen liggen, 
zo niet… (en dat zijn de meeste) krijg je 
voldoende tips om je prachtige kennis te 
toetsen. Dit heb je echt nodig om wijn te 
leren proeven en vooral je eigen smaak te 
leren kennen. 
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“Leren over wijn was nog nooit zo leuk, 
gewoon thuis vanuit de luie stoel”  

- Illa Gort- 
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WIJNTRAINING ONLINE
Wil je als student, hobbywijnkenner of als 
medewerker van horeca / wijnspeciaalzaak 
je wijnkennis vergroten? 
Met dit E- learning│Game Learning 
programma vind je hét interactieve digitale 
leermateriaal voor het WIJNCERTIFICAAT 
Hier behandelen we de meest bekende  
wijngebieden over de gehele wereld en de 
belangrijkste druivenrassen. In 32 modules 
beschik je over gedegen wijnkennis. 
Daarnaast heb je meer dan voldoende 
praktijkgerichte kennis om er straks voor je 
werk of je hobby mee aan de slag te gaan.

Het E- learning│Game Learning 
programma bevat een unieke 
leermethode. De lessen zijn secuur 
samengesteld door vakbekwame 
wijndeskundigen/ vinologen i.s.m. diverse 

branche organisaties. 

Unieke leermethode
Onderzoeken wijzen uit, dat we bij de 
combinatie van zien, horen en interactie 
maar liefst 90% van de aangeboden 
informatie onthouden (bij lezen is dit bijv. 
slechts 10%!). Game learning speelt in op 
het gegeven, dat de motivatie om iets te 
leren sterk wordt bevorderd wanneer 
educatie wordt gecombineerd met ‘fun’.

Game learning, dat is leren en vermaak. 
Leren door vermaak, zou je ook kunnen 
zeggen.  Door bepaalde informatie en/of 
vaardigheden in spelvorm aan te bieden, 
maken we leren, ontdekken en ervaren 
leuk. Je blijft gemotiveerd en de opgedane 
kennis beklijft beter. Iedereen kan in zijn 
eigen tempo kennis verzamelen en 
ervaringen opdoen. Elke gebruiker krijgt 
uitleg en feedback. De leermethode is 
onconventioneel en het werkt!

De training bestaat uit de volgende 
leermiddelen 
✓ 32 Modules met voice-over.
✓ Game learning is leren en oefenen 

met ‘fun’ gecombineerd.
✓ Gemak versus tijd, leren wanneer 

en waar het jou uitkomt.
✓ Eenvoudig doorstromen.
✓ 24/7 beschikbaar overal ter wereld.

Inhoud programma:
E-Learning  met VoiceOver + Naslagwerk
Game Learning 32 modules met:
✓ 1200 Multiple choice vragen.
✓ 360 Puzzel opdrachten.
✓ 15 Landkaart opdrachten.
✓ 360 Wijn & Spijs opdrachten. 
✓ 32 Open opdrachten.
✓ Studiebelasting ca 196 uur.
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Naast het Game-
Learning deel, ontvang 
je na elk hoofdstuk een 

speciale opdracht.
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Hoe kan ik het naslagwerk 
inlezen? 

Meer informatie over de verschillende 
hoofdstukken vind je in het E-Learning en  
Game-Learning programma, deze kun je 
vinden in het totaal overzicht. 

Per module kun je het betreffende 
hoofdstuk in het naslagwerk nog eens 
nalezen.

Het E-Learning en Game Learning 
programma  is gebaseerd op het boek 
“Aan de slag met wijn” Deze gebonden 
versie kun je via de website van 
Wijntraining Online.nl bestellen. 
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(Inspiratie) Bronvermeldingen  
P. Klosse, Smaakstijlen 2000 
P. Klosse Het proefboek 2003 
J. Robinson,The Oxford Companion to Wine  
R.Pierik, Wijnhistorie 2010 
P. Klosse, Aan de slag met wijn 2012 
Vakblad Perswijn 

Speciale dank: 
Oud Reuchlin en Boelen BV 
Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH)  
Open Circles Academy BV 
Bodegas Vicente Gandia S.L (Valencia)  
Bodegas José Ferrer (Mallorca)  

en natuurlijk jij als gebruiker van dit unieke 
programma! 

Ik wens je heel veel 
(leer) plezier met dit 

programma.  


