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Titia Boxma 
wijnspecialist 

 
Interesse in wijn heeft ze 

altijd al gehad. Ver voordat 

ze besloot tot een carrières- 

witch hief Titia Boxma niet 

alleen bij tijd en wijle het 

glas, maar verdiepte ze zich 

ook in verschillende wijn- 

soorten. Nu deelt de Leidse 

haar kennis op professione- 

le wijze met anderen.  

Door: Pieter Appel 

 
Over wijn leerde ze al veel 

op jonge leeftijd. Titia Box- 

ma kan er enthousiast over 

vertellen: 'Vroeger dronken 

mijn ouders vaak goede 

Duitse wijn. En ook ik kreeg 

daarvoor belangstelling. 

Mijn kennis en ervaring 

breidde ik uit toen ik het huis 

had verlaten.' 

Die belangstelling bleef ech- 

ter beperkt tot een hobby. Ti- 

tia Boxma (52) ging in 1985 

aan de Universiteit van Lei- 

den  Klinische  Psychologie 

studeren, trouwde, kreeg 

twee zoons van inmiddels 18 

en 21 jaar en werkte lange 

tijd  als  loopbaanbegeleidster. 

Ze kwam tot een opvallende 

keus. 

'Vervolgens hield ik mijn ei- 

gen loopbaan eens tegen het 

licht en besloot het roer radi- 

caal om te gooien. Het was 

tijd voor iets volkomen an- 

ders. En wat was er niet logi- 

scher dan om van mijn hobby 

een beroep te maken? Ik be- 

gon met een studie vinologie 

en na die succesvol te heb- 

ben afgerond volgde ik di- 
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verse specialistische 

wijn(spijs)cursussen. De op- 

leiding tot vinoloog is de op 

een na hoogste wijnopleiding 

in Nederland, zeer breed van 

opzet en uitermate gespecia- 

liseerd.' 

De opleiding, cursussen en 

haar al eerder op hobbymati- 

ge wijze verkregen kennis 

versterkten Titia in de over- 

tuiging dat ze met een eigen 

bedrijf kon beginnen. Dat 

werd haar wijnadviesbureau 

'Key to Wine'. Cursisten zijn 

lovend over niet alleen haar 

expertise maar ook over de 

 
 
 
 
 
 
 

enthousiaste wijze waarop ze 

haar kennis aan anderen 

overbrengt. 

Titia: 'Ik begeleid wijnproef- 

avonden en cursussen in de 

wijnwinkel van Henri Bloem 

in Leiden. Daarnaast verzorg 

ik proeverijen bij mensen 

thuis en voor bedrijven. De 

belangstelling voor wijn 

groeit. Ofschoon Nederland 

zelf nauwelijks een wijnland 

is, wordt in ons land toch een 

aantal jaren lang wijnbouw 

uitgeoefend op een kleine 

195 hectare. De kwaliteit 

neemt toe maar het gaat nog 

steeds om relatief dure wijn 

die vooral plaatselijk wordt 

verkocht. Qua wijnconsump- 

tie drinken we vanaf 2005 

stabiel ongeveer 22 liter per 

persoon per jaar. Ter vergelij- 

king: in 1973 zaten we op 9 

liter. Ook in Leiden zie je dat 

er meer belangstelling komt 

voor wijn. Dat blijkt ook uit 

de komst van wijnbars. Een 

grote wijnbar waar op de 

kaart meer dan tweehonderd 

wijnen staan, ontbreekt hier 

vooralsnog.' 

De belangstelling van Neder- 

landers voor wijn blijft vol- 

gens haar niet beperkt tot de 

traditionele  wijnlanden 

Frankrijk en Italië. 

'Momenteel zie je steeds 

meer wijnen afkomstig uit 

voormalige Oostbloklanden 

als Kroatië en Slovenië. Op- 

vallend in opkomst is China. 

Dat land is momenteel al de 

vijfde wijnproducent van de 

wereld en zal ieder moment 

de Verenigde Staten voorbij 

gaan. Chinezen kopen mo- 

menteel zelfs wijngebieden 

in Frankrijk op. Mijn favorie- 

te wijnland is overigens Ita- 

lië. Daar wordt wijn altijd 

gedronken als begeleider van 

een heerlijke Italiaanse maal- 

tijd. Maar ik kan ook genie- 

ten van een goede Duitse 

Riesling of Oostenrijkse 

Gruner Veltliner. Om maar te 

zwijgen van mijn passie voor 

Sherry en Madeira,' besluit 

ze. 
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ZOMERKOUD 

 
Bovenstaande titel kunnen 

we tegenwoordig bijna letter- 

lijk nemen. Toch hebben we 

weer wat een paar mooie da- 

gen achter de rug, en we ho- 

pen de zomer nu echt gaat 

beginnen. Tijd voor die zo- 

merse lekkernij: ijs. 

IJsjes zijn lekker en speciaal. 

Een zeker omdat het zomerse 

weer in Nederland nog maar 

matig doorbreekt. Toch zie je 

bij de eerste zomerse dagen 

weer veel mensen met ijsjes 

in de hand. En natuurlijk kan 

dat af en toe in een gezond 

voedingspatroon  ingepast 

worden. Maar bij ijs geldt dat 

je er best van kan genieten 

maar wel met mate. 

Er zijn tegenwoordig heel 

veel soorten ijs te krijgen. Ga 

voor de grap eens voor het 

schap in de supermarkt staan 

om te kijken hoeveel er te 

krijgen is. Belangrijke ingre- 

diënten van ijs zijn suiker en 

vet. Bij het ene soort ijs wat 

meer vet dan het andere 

soort. Wat er in vrijwel alle 

ijsjes wel veel zit is suiker. 

Want de smaak van koude 

producten is minder sterk 

dan warme producten. 

Heb je weleens een ijsje la- 

ten smelten? Je ziet dat het 

dan veel zoeter wordt dan 

wanneer het ijs nog koud is. 

Wil je op de lijn letten, dan 

is het belangrijk om ijs altijd 
als iets speciaals te zien. Het 

wordt verspreid in: Leiden. 
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wege haar expertise en enthousiaste wijze van les geven. 'Ook in Leiden zie je dat er meer belangstelling komt voor wijn.' 

(Foto: Peter van Evert) 

 

is een extraatje waar je be- 

wust van moet genieten. 

Toch kun je ijs inpassen in 

een gezonde voeding, als je 

goed oplet. Je kunt bijvoor- 

beeld ook heel makkelijk 

zelf ijs maken. Er zijn volop 

ijsvormpjes te krijgen waar 

je zelf met fruit en (suiker- 

vrije) limonade heerlijke ijs- 

jes mee kan maken. Op inter- 
net zijn er prima recepten te 

familieberichten@hdcmedia.nl 
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Alle rechten ten aanzien van de inhoud van deze 

uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden en 

berusten bij Holland Combinatie.                      

Op het gebruik van deze uitgave zijn de 

Algemene Gebruiksvoorwaarden TMG van 

toepassing, die te vinden zijn op 

www.tmg.nl/gebruiksvoorwaarden. 

Wethouders in 
roeiboot Njord 

In de rubriek 'Dat was toen' 

publiceren we foto's uit Lei- 

den of regio van minimaal 

tien jaar oud. Ook een leu- 

ke oude foto in Het op Zon- 

dag? Mail deze naar: redac- 

tie@hetopzondag.nl. 

Deze een foto uit 1979 tij- 

dens de open onderlinge 

wedstrijden ter gelegenheid 

van een Njordlustrum. De 

bijzondere foto is opge- 

stuurd door Joop J.Gijsman 

en komt uit het archief van 

roeivereniging Die Leythe. 

'Ook Die Leythe deed mee 

aan het lustrum en inviteer- 

de een aantal wethouders 

om een gladde vier te roei- 

en', laat Gijsman weten. 'Na 

wat roei-instructie werd de 

wedstrijd geroeid, hier met 

Fred Kuijers, Jitt Peters, 

Dick Tesselaar en (wijlen) 

raadslid Cor Elzenga. De 

vier voor het plankier van 

de Leidsche Roeivereen- 

iging met op de achtergrond 

de oude situatie met de 

woonboten voor de loodsen 

van Houthandel Noordman.' 

Of de wethouders gewonnen 

hebben is niet bekend... 

vinden. Het voordeel als je 

het zelf maakt is dat je pre- 

cies weet wat erin zit. Dus 

laat die zomer maar komen! 

 
 

Ingrid Omtzigt, Diëtisten- 

praktijk NutriSupport Leider- 

dorp, nutrisupport.nl, 06- 

55702087 
 
 
 

Schulden      
Van de volwassenen in Hol- 

lands Midden heeft 4 procent 

aangegeven grote moeite te 

hebben om rond te komen van 

het huishoudinkomen en bij 8 

procent van de volwassenen is 

sprake van problematische 

schulden. Van de ouderen 

heeft 2 procent grote moeite 

met rondkomen en ook 2 pro- 

cent heeft schulden. Deze per- 

centages zijn, ondanks de fi- 

nanciële crisis, niet gestegen 

sinds 2009. 
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