Deventenaar importeert Portugese wijn

door RENÉ NIJLAND

21 NOVEMBER 2006 - DEVENTER - De stad is een enthousiaste importeur van
Portugese wijnen rijker: Jan Willem van der Aart. Familie, vrienden en potentiële
klanten konden dezer dagen met hem het glas heffen in de School van Frieswijk in
Schalkhaar. Twee Saxion-studentes van de hotelschool uit Apeldoorn schonken
proefbodempjes uit een kleine veertig flessen speciaal door Van der Aart geselecteerde
blanco’s, tinto’s en rosés.

‘Portugal heeft zúlke mooie wijnen’, zegt de kersverse wijnimporteur Jan Willem van der Aart. Zijn bedrijf heeft de naam Casa Arminho meegekregen. Foto
YVONNE PIETERS

Veel Portugese wijnen zijn in ons land totaal onbekend. Dat gat in de markt wil Van der Aart
met zijn bedrijf Casa Arminho aanboren. Want de kwaliteit van de Portugese wijnen is de
laatste jaren zeer sterk toegenomen. Hij gelooft niet dat de markt reeds verzadigd is. ‘Die is
eerder te beperkt. Portugal heeft zúlke mooie wijnen.’
Vooral het gebruik van meerdere druivensoorten - soms wel vier - bij de assemblage, maakt
volgens hem het verschil.
Van der Aart werkte 25 jaar voor het Koninklijk Nederlandse Korfbalverbond (KNKV),
waarvan zeven jaar in Deventer als districtsmanager-oost. In die functie kwam hij met
Portugal in aanraking. ‘We hebben vijftien jaar lang een uitwisseling gehad. Speelden
demonstratiewedstrijden op scholen en universiteiten. Daar hebben we Portugese vrienden
aan over gehouden die toevallig ook verstand hadden van wijn.’
Twee jaar geleden kwam er plotseling een eind aan het dienstverband van Van der Aart bij de
KNKV. Hij besloot zich aan te melden bij Kansrijk eigen Baas, een project van onder meer de
universiteit Twente, de provincie en de Rabobank dat startende ondernemers via een
intensieve training klaarstoomt voor een eigen bedrijf op het platteland. Van der Aart houdt
kantoor in de School van Frieswijk en heeft zijn wijnvoorraad opgeslagen in Diepenveen. De
naam van zijn bedrijf verwijst overigens naar zijn huisadres. Arminho is Portugees voor
Hermelijn.

