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Elke reproductie via fax, fotokopie, email of elke andere reproductie methode is ten strengste verboden en in 
strijd met het auteursrecht indien het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever gebeurt. 
Verschijnt tweemaandelijks. Abonnementen € 35,00 per jaar gaan op elk ogenblik in door overschrijving op rek nr 
001-4665141-02 van International Wine College.  Losse nummers  € 7,0 
Verantwoordelijke uitgever: Marc Gillis, K. Astridlaan 198, 2800 Mechelen, België 
Bekijk ook de website: http://www.internationalwinecollege.be 

HET	  ZIET	  GRIJS	  EN	  JE	  DOET	  HET	  ROND	  EEN	  FLES	  
 
Hebt u het al geraden? Hier zijn nog wat extra 
tips. Het bestaat ook nog in andere kleuren. Het 
wordt gebruikt op hotelscholen (PIVA, 
Anderlecht…) en op wijnconcours als een 
alternatief voor zilverpapieren constructies die 
met plakband moeten aan mekaar gehouden 
worden en dan toch nog gaan doorscheuren of 
lossen. 

 
Welke	  wijn	  zit	  er	  in	  deze	  fles	  ?	  

Dat het iets te maken heeft met het blind 
proeven van wijn, zo ver zijn we ondertussen 
wel. We gaan u niet langer in spanning houden. 
Het gaat over de “Winesock”, een soort van sok 
zonder voet, die op de markt gebracht wordt 
door Herbert Agency uit Deurle. De bedoeling 
is dat de sok over een fles getrokken wordt om 
zo het etiket aan het zicht van de proevers te 
onttrekken, zodat er op een objectieve manier 
geproefd kan worden. Interessant is dat de 
Winesock ook bestaat in een set met 
genummerde exemplaren van 1 tot 6, zodat je 
eventueel ook een kleine reeks wijnen naast 
mekaar kan proeven.  
We kregen op de redactie een exemplaar 
toegestuurd en gingen ermee aan de slag. De 

Winesock is gemaakt uit elastisch textiel en past 
op standaard-750 ml flessen van het type 
Bordeaux, Bourgogne, Champagne en Elzas. 
Ook het hooggeschouderde wat “vierkantere” 
type fles dat hier en daar in zwang komt, valt 
binnen de actieradius van de Winesock.   
Daarmee kom je dus al een heel eind. Vallen 
wel uit de boot: wat buikiger types van flessen 
zoals bocksbeutels,  het buikig type rhônefles 
(zoals bijvoorbeeld in gebruik door Celliers des 
Dauphins) en wat bredere schuimwijnflessen, 
die wel eens gebruikt worden voor luxecuvées 
of voor sommige prosecco’s. 
 
De Winesock is makkelijk aan te brengen en 
sluit stevig aan rond de fles, zodat “wegglippen” 
vermeden wordt. Ze bedekt de fles van kop tot 
teen, zodat niet alleen het etiket aan het zicht 
onttrokken wordt, maar ook de capsule. Toch 
lijkt het ons nog steeds het veiligst om bij 
blindproeven de capsule volledig te 
verwijderen. Dat heeft niets te maken met de 
blikdichtheid van de Winesock, want die is 
prima, maar als u de capsule slordig wegsnijdt 
zou de stof wel eens kunnen blijven haken. Of u 
kan natuurlijk ook de sok aanbrengen over de 
nog ongeopende fles en pas dan ontkurken. 
(Minder risico op morsen ). 
Over morsen gesproken:  de Winesock is 
wasbaar, weliswaar op koude temperatuur. Toch 
maar beter combineren met een dropstop, dus. 
Eén klein minpuntje: als u de sok volledig 
afstroopt zodat ze rond de flesbodem grijpt, gaat 
ze bij smallere flessen een beetje fronsen, zodat 
uw fles wat minder stabiel staat. Dit kan u 
eventueel oplossen door de stof onderaan wat op 
te trekken. 
Leuk om weten is ook dat de Winesock 
gepersonaliseerd kan worden met een firmalogo 
(vanaf 100 stuks). 
Besluit van de jury: een leuke gadget voor 
wijnliefhebbers die af en toe eens blind willen 
proeven.  De Winesock kost 8,47 euro, BTW in. 
Meer info via www.winesock.com   




