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WINGERD EN WYN      PROMOSIE 

Die senior kelderassistentontwikkelingsprojek, oftewel Skop, bied 
sedert Oktober 1987 kelderwerkeropleiding in Suid-Afrika aan en 

vier vanjaar sy 30ste bestaansjaar. Die beste studente is op  
7 Oktober op ’n sertifikaatgeleentheid met die viering van Skop se 

30ste bestaansjaar vereer.

Wynbedryf vereer 
kelderassistente

M
eer as 90 studen-
te het die Nasio-
nale Sertif ikaat 
in Wynbereiding 
(NQF vlak 3) en 

ander spesiale eerbewyse op 
die senior kelderassistentont-
wikkelingsprojek (Skop) se ser- 
tifikaat geleentheid ontvang.

Dertig jaar gelede het ’n paar 
visioenêre wynmakers, wat hul 
studie aan die Landboukollege 
Elsenburg in die Boland voltooi 
het, besef nie slegs wynmakers 
het opleiding nodig nie, maar 
ook die assistente wat in die kel-
ders werk. Só het die eerste kel-
derwerkeropleiding in Suid-Afri-
ka op 22 Oktober 1987 begin.

Vandag is Skop ’n gesogte 
en erkende handelsmerk in die 
Suid-Afrikaanse wynbedryf.

Die wynmakers wat toe be-
trokke was, is almal lede van 
die Elsenburg Keldertegno-
logie Oudstudentevereniging 
(EKOV). In 2005 het hulle 
Wine Training South Africa 
(WTSA), ’n organisasie sonder 
winsoogmerk, gestig waarbin-
ne alle opleidingsinisiatiewe 
bestuur word. Die Cape Wine-
makers Guild Trust het in 2014 
’n mede-lid van die organisasie 
geword. Twee leidinggewende 
instellings in die wynbedryf, 
Vinpro en Winetech, ondersteun 
ook die projekte.

Vandag is Skop steeds die 
grootste projek binne die WTSA 
se opleidingportefeulje. Vier kur-
susse word aangebied – van ’n 
inleidende tot ’n gevorderde teg-
niese kursus.

As deel van die kursusse ont-
vang die studente – almal werk-
nemers by wynkelders – tegniese 
opleiding, maar hul persoonlike 
ontwikkeling kry ook aandag. 
Lewensvaardighede, soos kom-
munikasie, probleemoplossing, 
spanwerk en streshantering, 
vorm deel van die leerplan.

Die WTSA is ’n opleidingsin-
stelling van deur die FoodBev 
Seta geakkrediteeris. Dit bied 
sedert 2015 ’n leerderskap in 
wynbereiding en verskeie vaar-
digheidsprogramme aan. 

MENTORSKAP
’n Kelderassistent-organisasie is 
’n opwindende nuwe projek wat 
deur oudstudente begin is. Mnr. 
Mario Damon, ’n WTSA-raads-
lid en oud-Skopper, sal die lei-
ding neem om die organisasie te 
vestig. Die oogmerk is om onder 
die vaandel van die WTSA aan 
kelderassistente die geleentheid 
te bied om binne hul eie orga-

nisasie inligting uit te ruil en ’n 
skakelgeleentheid te skep. Klem 
word gelê op leierskapopleiding 
en mentorskap.

REGISTREER
Die opleidingsprogram se ge-
wildheid groei steeds. Verlede 
jaar het 680 kelderassistente 
opleiding ondergaan, aansienlik 
meer as die 565 studente wat in 
2015 geregistreer het. Van Mei 
tot einde Augustus vanjaar het 
meer as 700 studente ook reeds 
kortkursusse bygewoon.

Drie jaar gelede was die eerste 
Nasionale Sertifikaat in Wyn-
bereiding ’n gidsprojek waarin 
slegs ses studente opleiding ont-
vang het. Vanjaar is 25 studente 
vir dié program geregistreer. 

Gekeurde studente kan vol-
gende jaar ook vir ’n Nasionale 
Sertifikaat in Bestuursvaardighe-
de registreer.

Vanjaar se opleidingsjaar sluit 
teen einde November af. Oplei-
ding word weer in Mei volgende 
jaar, ná die parstyd, hervat.

Mnr. Shepherd Khosana, een 
van die studente, is danksy sy 
harde werk en deelname aan 
die Skop-programme en -men-
torskap tot assistentwynmaker 
by die Robertson Koöperatiewe 
Kelder bevorder. FOTO: VERSKAF

Mnr. Sjaak Nelson (regs), 
wynmaker van die 
Jordan-kelder by Stel-
lenbosch, oorhandig ’n 
spesiale eerbewys aan 
mnr. Denovan Daniels van 
Jordan wat sy nasionale 
sertifikaat in wynberei-
ding ontvang het. Hy het 
elf Gilde-wyne gekry – een 
bottel vir elkeen van sy elf 
diensjare. 

LINKS: Me. Emma Burger 
oorhandig die eerbewys 
aan die topstudent, mnr. 
Daniël van Schalkwyk 
van De Morgenzon by 
Stellenbosch. 

REGS: Me. Natasha Boks, 
die spreker op die toeken-
ningsgeleentheid, was 
voorheen die hoofwyn-
maker by Nederburg en 
betrokke by Wine Training 
SA se leierskap-en-men-
torskapprojek.


