
H inke groeit op op een boerderij in het Friese 
Tirns. Na haar studie werkt ze als P&O-ad-
viseur. We schrijven 2003 en voor Hinke 

staan op dat moment alle lichten op groen om een 
grote wens in vervulling te laten gaan: een we-
reldreis. In Argentinië bezoekt ze de wijnregio 
Mendoza en daar raakt ze in de ban van de bijzon-
dere combinatie wijngaarden, wijnmensen en 
wijn. Ze besluit haar verdere reis te plannen van 
wijngebied naar wijngebied. Ze bezoekt Chili, 
Australië en Zuid-Afrika en komt als enthousiast 
wijnliefhebber terug.

VAN LIEFHEBBER TOT EXPERT
Hinke gooit het roer om. Ze verhuist naar Amster-
dam, zoekt een nieuwe baan en gaat meer wijn-
gebieden bezoeken. Haar eerste reis gaat in 2007 
naar de Champagne. Dat haar tweede reis op-
nieuw richting Reims gaat, is veelzeggend. Ze 
komt al snel in aanraking met kleine wijnprodu-
centen die eigenzinnige wijnen maken en op de 
Nederlands markt nauwelijks bekend zijn. Ze be-
gint met thuisproeverijen en de belangstelling on-
der haar vrienden is groot.
In 2011 besluit ze, naast haar werk, haar eigen im-
portbedrijf te starten. Nu, tien jaar later, is ze dé 
champagne-expert van Nederland. Ze heeft haar 
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We proeven champagne. En dan mag Hinke de Jong 

niet ontbreken. Al tien jaar maakt zij zich sterk voor 

deze prachtige wijn.
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kennis verdiept aan de Universiteit van Reims en 
het Lycée Viticole in Avize, en in 2016 werd ze 
Champagne Ambassadeur van het Comité Cham-
pagne. Sindsdien zet ze zich fulltime in voor haar 
bedrijf. 

CHAMPAGNE TRAVEL
‘Brouzje’ is een afleiding van het Friese woord 
voor bruisend, in de zin van mousserend, maar 
ook van actief. En dat is Hinke. Ze weet steeds 
nieuwe pareltjes te vinden om te importeren, ze 
organiseert champagnediners, masterclasses en 
elk jaar een educatieve reis naar de Champagne 
speciaal voor sommeliers. Vanaf volgend jaar kun-
nen ook wijnspecialisten met haar op reis. 
Haar wijnen worden geschonken in restaurants 
met Michelinsterren en zijn verkrijgbaar bij veel 
wijnspeciaalzaken. Omdat Hinke ondertussen een 
uitzonderlijk groot netwerk heeft opgebouwd in 
de Champagnestreek, besloot ze onder de naam 
Champagne Travel reizen op maat naar het gebied 
te organiseren, met bezoeken aan zowel de be-
kende, grote champagnehuizen als de kleine pro-
ducenten. Als het om champagne gaat, kun je niet 
om Hinke de Jong heen.

TAFELAAN PERSWIJN GAAT MET WIJNLEVERANCIERS 
AAN TAFEL. WAT ZIJN DE BESTE WIJN-SPIJS-
COMBINATIES?

HINKE KORT
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