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Begin dit jaar ging de tweede editie vandewijnwinkel-

verkiezing van start. Tijdens de eerste ronde, die tot

eind juli duurde, konden enthousiaste consumenten

en professionals hun favoriete wijnwinkel nomine-

ren. Na het sluiten van deze ronde volgde een span-

nende stemronde. Er zijn gelukkig heel wat goede

wijnwinkels in Nederland, en het valt niet mee daar

een keuze uit te maken.De vijf winkels met de meeste

stemmen werden door een onafhankelijke vakjury

onderworpen aan een nauwkeurig onderzoek.

De jury bestond uit wijnjournalisten Ellen Dekkers en

Harold Hamersma, retailspecialist Erik Hemmes,

Ronald de Groot van Perswijn en de winnaar van vorig

jaar: Ton Schaapveld van Wijnhandel Schaapveld uit

Zutphen. Zij beoordeelden de geselecteerde winkels

op de criteria uitstraling, assortiment, kennis en

advies, service, bereikbaarheid, toegankelijkheid en

natuurlijk de moeilijk definieerbare, maar onmisbare

X-factor. De winnaar werd op 3 oktober 2010 op

Klassiek Europa bekendgemaakt.

Het oordeel van de jury
Op de eerste plaats eindigde Van Eyck Wijnkelders

uitHelmond.Uit het juryrapport: “Eenwijnwinkel van

internationale allure, prachtig verbouwd, met een

persoonlijke benadering van elke klant. Een bezoek

aanVanEyck inHelmond is een echte belevenis.De rit

absoluut waard.”

De tweede plaats was voor Henri Bloem in Amstel-

veen. Over deze winkel zei de jury: “Een wijnwinkel

waarvan het hart van de wijnliefhebber direct sneller

gaat kloppen. Geweldig assortiment, met alles wat je

hartje begeert. De presentatie zou wat creatiever

mogen zijn,met wat meer licht en wit in de winkel.De

zeer verdiende nummer twee van dit jaar.”

En joost ! wijn in Hilversum belandde op de derde

plaats. De jury: “Heerlijke wijnwinkel, met smaak in-

gericht, heel klantgericht. Een leuk assortiment, dat

op enkele punten echter wel iets meer spanning zou

mogen hebben.”

Net buiten de prijzen vielen Bramasole in Rijswijk en

Rood, wit & rosé in Dordrecht. Toch willen we deze

winkels wel even noemen, want het zijn twee heer-

lijke zaken waar elke wijnliefhebber zich thuis kan

voelen. Een compliment waard.

Beste nieuwkomer
Om ook startende wijnwinkels een steun in de rug te

kunnen geven, heeft Perswijn ervoor gekozen ook een

prijs in te stellen voor de beste nieuwkomer.Deze prijs

ging naar Gavi Wijnkopers in Dronten. Deze winkel

is pas een paar maanden open, maar er staat al een

heel volwassen onderneming met een zeer fraaie

uitstraling. �
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De winnaar(s)
Wat is de beste wijnwinkel van Nederland? Bij welke winkel is de service ouderwets goed?

Het assortiment breed en boeiend? De wijnadviezen verrassend en overtuigend? Perswijn

zocht het uit, samen met u. De overtuigende winnaar voor 2011 was Van Eyck Wijnkelders

in Helmond.

Tekst en foto’s: Sjoerd de Groot

Adressen
Van Eyck Wijnkelders
Heistraat 4c-4d
5701 HN Helmond
www.vaneyck.nl

Henri Bloem Amstelveen
Amsterdamseweg 160
1182 HK Amstelveen
www.henribloem.nl

joost ! wijn
Albertus Perkstraat 3
1217 NK Hilversum
www.joostwijn.nl

Gavi Wijnkopers
De Reling 10
8254 KG Dronten
www.gavi.nl

Bramasole Wijnen
Tollensstraat 2b
2282 BM Rijswijk
www.bramasole.nl

Rood, wit & rosé
Voorstraat 227
3311 EP Dordrecht
www.roodwitenrose.nl
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