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Dit voorjaar opende ook Vinidivisa, maar die richt zich op Italiaanse wijnen
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Nog meer
wijn in de
Zaanbocht

De Zaanbocht in Wormerveer heeft er vanaf donderdag nog een speciaalzaak bij: wijnwinkel Rijkhoff.
Nog een, omdat dit voorjaar ook al Vinidivisa in Huis
te Zaanen opende. Maar die richt zich op Italiaanse
wijnen, terwijl Rijkhoff in Franse en Duitse wijnen
handelt.

Frans van den Berg

frans.van.den.berg@mediahuis.nl

Wormermeer # Met twee grote
wijnvaten is de ingang deze donderdag nog afgesloten, al staan de deuren wel al open. Binnen is eigenaresse Leylâ Rijkhoff (34) nog druk met
inrichten. „Vrijdag en zaterdag is de
opening voor klanten, die dan een
glas kunnen drinken. We houden
het klein. Een grootse opening is ongepast, gezien alle ellende in de horeca door corona. Er zitten zoveel
bedrijven in de problemen of ze zijn
gestopt. We zijn allemaal nu pas een
beetje aan het opstarten.”
De coronamaatregelen troffen
Rijkhoff, omdat ze een importeur
van wijnen is. Voornamelijk aan de
betere restaurants in de Randstad
levert ze. „Die handel kwam stil te
vallen en dat net drie maanden nadat ik het importbedrijf had overgenomen”, legt ze de tegenslag uit.
„Door corona kreeg ik wel steeds
meer vraag van klanten van die restaurants om die specifieke wijnen
alsnog te leveren.”
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Ik kwam er zelf
op mijn
vijftiende mee
in aanraking

Dat ze in de wijnhandel terecht is
gekomen, lag overigens niet voor de
hand. „Mijn Turkse vader dronk
geen wijn en mijn moeder alleen
ooit zo’n pak wijn uit de supermarkt. Mijn schoonfamilie Rijkhoff
is wel van het wijndrinken. Ik kwam
er zelf op mijn vijftiende mee in aanraking. Indertijd had ik een bijbaantje in een pizzeria. De jaren daarna
kon ik de horeca niet loslaten. Alleen was het zo dat gasten wel wijn
bestelden, maar dat ik zelf niet echt
snapte wat op de etiketten stond.
Daarom ben ik toen een opleiding
tot sommelier begonnen”, verklaart
de Zaandijkse haar kennis van het
vak.

Gunfactor
Ze draaide nog een tijd mee bij de
Gall en Gall, maar als moeder met
twee kinderen lukte het indertijd
niet om parttime te werken in het
hogere segment van de restaurantwereld. Tot ze een keer Marga van
den Heuvel van importeur La Maison Blanche tegen het lijf liep.
„Of ik haar zaak niet wilde overnemen? Dat ging me wel erg snel. Ik
heb eerst drie jaar met haar meegedraaid voor het zover was. In die drie
jaar ben ik mee geweest met het inkopen in Frankrijk, naar proeverijen en klanten. Vooral in de Bourgogne is het belangrijk om een goed
contact te houden met de producenten. De vraag is namelijk groter dan
het aanbod. De gunfactor is dan het
belangrijkste. Vandaar dat ik drie
tot vier keer per jaar daarheen ga.
Verder natuurlijk Beaujolais en we
zijn ook begonnen met Duitse wijnen. Twee jaar geleden is La Maison
Blanche dus Rijkhoff Wijnen gaan

Leylâ Rijkhoff geeft de laatste aanwijzing bij de inrichting.

Leylâ Rijkhoff heeft nu ook haar eigen wijnwinkel.

heten en is Bodegraven niet meer de
uitvalsbasis, maar Assendelft. We
zijn nog steeds een kleine importeur, bezorgen zelf en het leuke is
dat Marga nog steeds meedraait en
inmiddels ook in de Zaanstreek
woont.”
Met de import en levering aan restaurants heeft Leylâ genoeg werk
omhanden, maar toch rijpte tijdens
corona het idee om weer contact te
hebben met de consument. Toen
aan de Zaanweg dit pand vrijkwam,
sloeg ze toe.
„We hebben ook speciaalbier, omdat klanten daar om vragen. Net zo-

als we dure wijnen hebben, naast die
van vijftien euro. Geen wijnen van
drie euro. Het blijven speciale wijnen die we importeren. Of de restaurants daar problemen mee hebben?
Dat is echt alleen in Nederland zo’n
discussiepunt. Natuurlijk betaal je
voor dezelfde fles in een restaurant
meer, maar daar betaal je ook voor
de omgeving en het personeel. In de
horeca betaal je toch ook meer voor
een biertje of een cola dan in de supermarkt? Waarom is dat met cola of
bier geen probleem en met wijn wel?
Er is een nieuwe generatie die dat
wel begrijpt.”

Een champagne voor een speciale gelegenheid.
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Speciaalzaak

Wormerveer heeft er een
speciaalzaak bij. De wijnwinkel
is zes dagen in de week
geopend zijn van 10 tot 18 uur.
Het adres is Zaanweg 118. Voor
iedereen moet er een biertje of
wijntje te vinden zijn, is het
idee. De prijs van de wijnen
loopt van euro tot... ,,Je kunt
het zo gek maken als je wilt.’’

