Duitsland. Dat er bij wijn ook héél wat
regelgeving komt kijken, leerde ze aan
de Wijnacademie, waar ze tot slot haar
vinologenopleiding volgde. Nog meer
trainen, nog meer leren, nog meer de
diepte in. In combinatie met een baan,
jurist bij het ministerie van Defensie,
soms best pittig. “Maar ook ontzettend
leuk! Maar ja, toen ik klaar was, vond ik
dat ik er wel iets mee moest doen.”

Wijngeheimen ontrafeld
● DORDRECHT
Van een slobberwijn naar Bordeaux en
Riesling. Antoinet Rentema heeft een
verfijnde smaak ontwikkeld. Al jaren
verdiept de Dordtse zich in de wonderlijke wereld van deze godendrank.
Stampwerk was het! Om al die theorie
in haar hoofd te krijgen. Er zijn honderden druivenrassen waar wijn van
wordt gemaakt! En trainen, trainen,
trainen die smaakpapillen. Nu is er
(bijna) geen wijn meer die een geheim
voor Antoinet heeft. Deze kennis deelt
ze graag. Daarom heeft de registervinoloog van de Wijnacademie een wijninstituut, RiversPoint, opgericht voor
workshops, cursussen en proeverijen
op maat.
Ze was onder de indruk. Op z’n zachtst
gezegd. Van de luxueuze wijnhuizen die
rijkdom uitstraalden, hun kilometerslange wijnkelders en de miljoenen flessen
die er lagen. Een trip naar de champagnestreek gaf eind jaren negentig een
onverwachte wending aan het leven
van Antoinet. Na een tour in één van
de fameuze Franse wijnhuizen, merkte
ze bij de proeverij dat ze heel duidelijk
verschil proefde tussen de verschillende flessen. “Ik hield van een glas wijn,
maar had me er nooit zo in verdiept.
Op dat moment ben ik er écht voor
gevallen en is er iets gaan kriebelen.” Ze
besloot een cursus te volgen. “Razend
interessant. Heel intrigerend hoe wijn
aan zijn smaak komt. Al die factoren die
van invloed zijn. De ligging, het klimaat,
de bodem, de druif natuurlijk, en noem

‘Het is heel
intrigerend
hoe wijn
aan zijn
smaak komt’

Wijnstijlen
Vorig jaar richtte ze daarom RiversPoint
op. Een wijninstituut waar liefhebbers
cursussen en workshops kunnen volgen.
De naam werd bedacht nog voordat de
locatie bekend was. “Dus hoe bijzonder
is het dat ik onderkomen vond aan het
Damiatebolwerk met zicht op het drierivierenpunt!” In het proeflokaal is plaats
voor maximaal twaalf deelnemers. Een
ideaal aantal vindt Antoinet. Zo kan zij
haar aandacht goed verdelen over de
deelnemers die bijvoorbeeld bij de cursus een eerste kennismaking met wijn
meer te weten komen over het maken
wijn, het herkennen van wijnstijlen en
de belangrijkste druivenrassen. Antoinet
heeft inmiddels de nodige lessen verzorgd. “Het is ontzettend leuk om te
doen! Maar soms ook wel lastig, hoor.
Je hebt mensen die al het een en ander
van wijn weten en mensen die alles nog
moeten leren. Hoe kan ik het vertellen,
zodat het voor iedereen goed te begrijpen is? Dat is soms nog best spannend.”

(Foto: Sherie Lee Leinse)

maar op.” Ze behaalde haar wijnbrevet.
Haar honger naar meer stilde ze met
de cursus Werken met Wijn in Den

Haag. Het werd ouderwets zwoegen
om alle informatie opgeslagen te krijgen. En proeven, proeven en nog eens

proeven. Na een schooljaar oefenen
en leren rondde ze de cursus af met
een scriptie over wijngebied Franken in

Nieuwsgierig geworden?
Meer weten over de cursussen,
workshops en wijnevenementen
op maat?
Zie dan www.riverspoint.wine.
Antoinet Rentema is bereikbaar
via mail@riverspoint.wine of
tel. 06-25147530.

