
Het leven bestaat uit toevalligheden. Plotse ver-
anderingen. Veranderende klimaten en beroering. 
Vicky Corbeels heeft kronkelige paden bewan-
deld tussen de wijnstokken, van Stellenbosch 
naar Mendoza en in de valleien van Beotië. We-
gen die haar naar de wijn hebben geleid. Als een 
onontkoombaar traject. Dat van het water dat 
zich voedt met de aanslibsels, dat een weg zoekt 
naar de wortels om deze met sappen te vullen 
en te doen verrijzen, recht naar de zon.  

Aan de universiteit studeert Vicky islamkunde. 
Daarna vindt ze werk in de veiligheidssector. In 
2008 volgt ze, zonder dat ze uit is op een loop-
baanswitch, een cursus ‘Aspirant Sommelier’ van 
Syntra (het Vlaamse instituut voor permanente 
vorming). Vandaag geeft Vicky er zelf les…

Stapje voor stapje komt ze steeds hoger op de 
ladder van de oenologie. Ze doet verrijkende 
ervaringen op en beseft hoe noodzakelijk het 

is om ook enorm veel praktische kennis te 
vergaren. “Ik heb links en rechts gewerkt, altijd 
in de wijnsector, om kennis te maken met de 
netwerken en de kopstukken. Ik heb heel wat 
gereisd. Vooral door Frankrijk. Ik heb geprobeerd 
zo veel mogelijk op te steken. Ik begon over wijn 
te schrijven, heb gigantisch veel geleerd. En ik 
heb me laten leiden door mijn mentors: mensen 
die me inspireren, uitdagen, me laten zien wat er 
mogelijk is in het leven.”

In januari 2011 opent Yves Mattagne een nieuw 
restaurant in Brussel, YuMe. Hij neemt Vicky in 
de arm om de kelder samen te stellen en de rol 
van sommelier te vervullen. Ook dat is weer een 
verrijkende ervaring, maar toch niet helemaal 
haar ding. “De horeca is een wereld apart. Met 
z’n codes. Met z’n ‘ja chef!’-gedrag dat mij niet 
ligt, omdat ik te veel vragen stel. En het vergt 
enorme opofferingen in je privéleven. Ik was nog 
altijd mijn weg aan het zoeken.”

Passie volgens Vicky
En hier hebben we dan de eerste winna-
res van de verkiezing van de Wine Lady 
of the Year. Het is gewoon een droom om 
Vicky Corbeels ter inwijding van deze 
prijs te zien worden bekroond. Haar 
traject, haar engagement, hoe ze plezier 
kwaliteit en authenticiteit verdedigt. Zo 
veel tekenen van een enorme liefde voor 
de wijnstok en wijn.

De eerste Wine  
Lady of the Year is  
Vicky Corbeels
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Wine Lady of the Year, 
een woordje van uitleg
De Wine Lady of the Year wordt door internetters verkozen en is een initiatief van Foodprint, Meyhui 
en Winterhalter. Er kwamen in totaal ongeveer 7000 stemmen binnen. Een speciale verkiezing om het 
belang te onderschrijven van vrouwen in de wereld van de wijn die maar al te vaak overschaduwd 
wordt door mannen. In een wereld waarin mannelijkheid nog steeds hét toverwoord is om macht en 
verantwoordelijkheden te krijgen, zet de Wine Lady of the Year de dingen recht. Omdat jongens en 
meisjes nu eenmaal niet hetzelfde worden beoordeeld. Hoog tijd dus dat daar verandering in komt.
Blog: www.wijnwereld.viconsult.be - www.wineladyoftheyear.be

Na een tijdje als sommelier voor Chai & Bar, 
in Tours & Taxis, te hebben gewerkt, gaat onze 
Wine Lady opnieuw op zoek naar een uitdaging 
van haar kaliber. Die is tweeledig. Allereerst 
door opleiding te gaan geven bij Syntra en aan 
privéklanten, waar ze kruidenliefhebbers en 
-professionals inwijdt in de wonderen van wijn. 
En vervolgens doet ze dat bij De Leeuw, een 
importeur van Zuid-Afrikaanse wijnen, en elders.

 “Ik heb de kansen die zich voordeden, met beide 
handen aangegrepen. Ik heb verrassingen gehad, 
goede en slechte, maar vooral de ontmoetingen 
waren beslissend. Door voor andere klanten te 
werken, merkte Peter De Leeuw me op en deed 
hij mij een geweldig voorstel. Hij zocht onder 
meer iemand om Wallonië en Brussel uitgebrei-
der kennis te laten maken met Zuid-Afrikaanse 
wijnen. Dat is een job waarin je kan analyseren, 
synthetiseren, concluderen. Daar ben ik dol op. 
Alle dingen zijn heel natuurlijk gegaan. Voor mij 
is het belangrijk om de twee aspecten van mijn 
werk te combineren. Opleiding, met de cursus 

die ik geef, en het contact met het terrein, en 
met de klanten, met De Leeuw.”

Op haar blog, haar ware signatuur van Wine 
Lady in de ogen van de wereld, neemt Vicky geen 
blad voor de mond en geeft ze heel openhartig 
haar visie op het wijnuniversum. Ook legt ze er 
een buitengewone interesse aan de dag voor de 
verborgen rijkdommen van het wijnlandschap. 
Van Griekenland tot de Beaujolais getuigt ze van 
een enorme voorliefde voor echte wijnen en 
voor mooie menselijke verhalen. Maar altijd wel 
met een edge. Een auteur in vuur en vlam die we 
in de gaten moeten blijven houden.

www.viconsult.be
Peyo Lissarrague

“The least interesting part of 
myself, is that I’m a woman”

Nilofer Merchant

STEVEN RICHARDSON
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