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VOORWOORD

Schouwen-Duiveland. Het weekend staat in het teken
van wijn-spijs.

Beste VVN-collega’s,
Vlak voor het zomerreces treft u bijgaand een kort
overzicht van de komende activiteiten (direct) na de
zomer.
Met vriendelijke groeten,

Zaterdag, onder leiding van Allard Tuitel, culinair
promoter op Schouwen-Duiveland, maken wij een wijnspijs wandeling. Wij bezoeken tijdens onze wandeling
door Zierikzee een aantal restaurants. Bij elk restaurant
krijgen wij een klein gerecht en een bijbehorende wijn.
Na het inchecken geeft Rien van der Meulen (Register
Vinoloog, Dip. WSET, Weinakademiker), een workshop
wijn-spijs.

Olav Meyknecht
Bestuurslid Communicatie

------------------------------------------------------------------ACTIVITEITENCOMMISSIE: REEDS GEPLANDE VVN
ACTIVITEITEN NAJAAR 2018
In de rubriek ‘Activiteiten’ tref je een overzicht van de al
geplande 2018 activiteiten. Regelmatig worden nieuw
toegevoegd.
Zondag 2 september: Prijsuitreiking Wijnkeuring van de
Lage Landen 2018 door vinologe Janna Rijma-Meppelink
met proeverij en (facultatief) wijn-spijs diner. Locatie:
Kasteel Amerongen.

’s-Avonds kookt de keukenbrigade van de Schuddebeurs,
onder leiding van chef-kok Bart de Bree een geweldig 4gangen diner voor ons.
Zondag gaan wij na het ontbijt in de Schuddebeurs, naar
Wijnhoeve de Kleine Schorre. Dit is met 42.000
wijnstokken en 10 Ha, een van de grootste en beste
wijngaard van Nederland.
Hier krijgen wij een presentatie. rondleiding en lunch
door de wijnmaker van de Kleine Schorre, Johan van der
Velden.

Verdere informatie en inschrijven kan hier.
Vanaf 13,30 uur. Informatie en inschrijven via deze link .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Weekend 29 (vanaf 12 uur) en 30 september (tot ca.
14.30 uur): Culinair wijn-spijs weekend in Zierikzee e.o. Zeeland.
Het wijnweekend wordt een traditie bij de VVN. Vorig
jaar bezochten wij Zuid-Limburg. Dit jaar gaan wij naar
het prachtige Zeeland, om preciezer te zijn, naar

Dinsdag 2 oktober 10- 16 uur: Complexiteit in wijn e
bekeken van wijngaard tot wijn (wegens succes nu 3
sessie!) door Lars Daniëls MV.
Waar komt die complexiteit vandaan? En hoe kan die
positief worden beïnvloed?
In een tweedelige presentatie met proeverijen
onderzoeken en trachten we die vragen te
beantwoorden. Daarbij gaan we van wijngaard naar wijn.
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En bekijken we wat de invloed is van druivenrassen,
terroir en allerlei aspecten van de vinificatie.
Veel VVN-leden gingen je al voor, nu is het nog jouw
beurt dit te ervaren.

Reis Elzas
De reiscommissie is druk bezig een wijnreis te
organiseren naar de Elzas. De planning is om deze reis te
organiseren van 29 november tot 2 december. Nadere
informatie volgt in september.

Interesse? Aanmelden kan hier.
--------------------------------------------------------------------------En last but not least: Op maandagavond 20 augustus
2018 (aanvang 19.30 uur) organiseert de Verenigde
Vinologen Nederland wederom een examentraining voor
vinologen in opleiding om hen voor te bereiden op het
proef technisch examen.

---------------------------------------------------------------------------

Ken je iemand voor wie dit interessant is? Geef het dan
s.v.p. door. Aanmelden kan hier.

Dinsdagavond 23 oktober (vanaf 19 uur): prachtig
wijnmakers diner met Niels Verburg van Luddite in
Leiden. In samenwerking met Udo Göebel van
WineMatters.

Het diner vindt plaats in restaurant “Steakhouse Terroir”
in Leiden. Wij worden door Niels en Udo ontvangen met
een mooi glas Viognier en genieten vervolgens van een
prachtig 4-gangen diner met de van Niels; Niels zal
natuurlijk alle wijnen uitgebreid toelichten.
Steakhouse Terroir, Slachthuislaan 31, 2316 DE Leiden (1
km vanaf NS Station Leiden Centraal)
Aanmelden: bij voorkeur zo snel mogelijk omdat wij een
optie hebben op het restaurant. Aanmelden kan hier.

45 Jarig Lustrum in 2019
In 2019 wij ons 45 jarig lustrum. Het bestuur heeft al een
lustrumcommissie benoemd. Deze bestaat uit Cees van
Casteren, Ruud Winkels, Yvonne Zohar en Jolande Vos.
Wil je ook meehelpen het lustrum te organiseren stuur
dan een mailtje naar bestuur@vinologen.net.
Ook is er al een lustrumweek gepland. Dit is week 38 in
2019 (15-21 september 2019).
In die week willen wij in ieder geval de volgende
activiteiten organiseren:
- Gala-avond op zaterdag 21 september
- Spectaculaire wijnproeverij
- Masterclass van een internationaal bekende wijnprofessional.

--------------------------------------------------------------
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Automatisering
De vereniging heeft nu een eigen (virtuele) exchange
server voor het e-maill verkeer. Dat betekent dat wij zelf
het beheer hebben en zelf mailadressen kunnen
aanmaken. Al je opmerkingen, positief en negatief, kan
je nu mailen aan bestuur@vinologen.net, alle
bestuursleden ontvangen dan je mail.
Ook zijn er nu mailadressen voor
reiscommissie@vinologen.net; ac@vinologen.net
(activiteitencommissie) en ec@vinologen.net
(educatiecommissie).
Hiernaast zijn wij bezig om onze website en de
backoffice AVG-proof te maken en een OneDrive in te
richten om bestanden te delen.
--------------------------------------------------------------------------OOK NOG STEEDS OP TWITTER EN INSTAGRAM
Ook via Twitter en Instagram zijn we aanwezig (maar nog
niet echt actief; je kunt je ook daar laten horen)
Twittter: @VVNVinologen
Instagram: verenigdevinologennederland

WIE IS WIE: HERHAALDE OPROEP OM JE PROFIEL AAN
TE VULLEN
Via de website heb je –na inloggen- inzicht wie de leden
van de VVN zijn en wat ze doen. Deze informatie wordt
zinvoller als iedereen zijn gegevens aanvult. Via ‘wijzig
persoonsgegevens’ kan je dat zo zelf regelen. Daar is
onderaan een vrij tekstveld voor korte bondige
informatie.
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