NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland

VOORWOORD

Beste VVN-collega’s,
bijgaand treft u een kort verslag van een paar
recente, een overzicht van de komende
activiteiten en paar Save the dates 2019.





Domaine de Brabantse Wal - Onze Wijngaard,
Klein Wonder 2017 (wit)
Wijndomein Kitsberg, Kitsberg Chardonnay
‘Krachtig’ 2017 (wit)
Wijngaard Hesselink, Pinotin Barrique 2014
rood)
Wijngoed Wilgenhorst, Diva 2014 (rood)

Onderstaand een foto van de medaille winnaars.
Met vriendelijke groeten,
Olav Meyknecht
Bestuurslid Communicatie

------------------------------------------------------------------ACTIVITEITENCOMMISSIE: ONLANGS GEHOUDEN
ACTIVITEITEN
Van 28 augustus t/m 6 september ging een
gezelschap “Once in a life time” met een 10 daagse
studiereis naar Oregon, Washington State (VS) en
Canada. Het verslag van deze reis komt binnenkort
op de website.

------------------------------------------------------------------e
Dinsdag 2 oktober was er voor de 3 keer
‘Complexiteit in wijn - bekeken van wijngaard tot
wijn’ door Lars Daniëls MV.

Deze wijnen proefden we:
-------------------------------------------------------------------Zondag 2 september: Prijsuitreiking Wijnkeuring
van de Lage Landen 2018 op Kasteel Amerongen
waarbij zes wijnen uit de Lage Landen door het
Deutsche Weinbauamt in Neustadt bekroond zijn
met een gouden medaille. Dat waren:
• Coöperatief Verenigde Achterhoekse
Wijnbouwers, Cabernet Cortis 2016 (rood)
• De Steenen Beer, Broekse Rooie 2016 (rood)

e

Van de 1 ‘uitvoering’ is een verslag gemaakt door
Jan Vegter MV, zie hier.
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HALVE FINALE VINOLOOG VAN HET JAAR

HULP GEZOCHT VOOR WINE PROFESSIONAL

Na de spannende en eliminerende halve finale van
maandag 15 oktober zijn de deelnemers bekend
voor de finale Vinoloog van het Jaar. Benieuwd wie
het zijn: kijk op onze website.

Het bestuur zoekt nog enkele enthousiaste leden
die mee willen helpen de VVN stand mede te
bemannen op maandag 7, dinsdag 8 of woensdag 9
januari as. (zoals altijd gelijktijdig met de eerste
drie dagen van de Horecava).

Wanneer en waar de finale plaatsvindt
communiceren we binnenkort.
-------------------------------------------------------------------GEPLANDE VVN ACTIVITEITEN NAJAAR 2018

Wat is nu leuker om anderen enthousiast te maken
voor de VVN en zelf rond te neuzen op deze
vakbeurs? Of zelf deel te nemen aan een
masterclass. En je komt vast bekenden tegen.
Goed voor je netwerk.

In de rubriek ‘Activiteiten’ op onze website tref je
een overzicht van de resterende 2018 activiteiten.
Regelmatig worden nieuw toegevoegd:

Aanmelden graag per email bij onze secretaris
Karel de Lussanet via secretariaat@vinologen.net

Masterclass ‘Wijn & spijs moet een feest worden‘
op maandag 3 december van 10 tot 16 uur in
Herberg Den Rooden Leeuw te Amerongen met
Hans Melissen.

SAVE THE DATES 2019

Georganiseerd door Hans Schers en gegeven door
Hans Melissen, schrijver van diverse boeken over
en met wijn, o.a. Château Poeha, Vloeibare Liefde,
Fransen Kunnen Niet Koken... en Hebben Geen
Verstand Van Wijn! en De Wijngek.
Doelstelling:
Het belichten van wijn-spijs vanuit een andere en
praktische benaderingswijze, waarbij verrassende
combinaties worden verzorgd en: Hoe leer je je
gasten te genieten van een wijn, waar ze eerst nog
een ‘klacht’ over hadden.
Hierbij wordt op basis van een volwaardige lunch
in vijf gangen een fantastische wijn-spijs-ervaring
gedeeld, waarbij ook voldoende ruimte wordt
geboden voor discussie. De vijf gangen zullen
worden op geluisterd door bij elke gang twee
e
wijnen te proeven en te bespreken (5 gang zelfs
met 4 wijnen).
Details en aanmelden kan hier.






Onze nieuwjaarsbijeenkomst is gepland
op zondag 20 januari. Details volgen
Verkiezing van de Benelux mousserende
wijn –voorjaar 2019
Wijnweekend Zeeland – voorjaar 2019
45 Jarig Lustrum in 2019

In 2019 wij ons 45 jarig lustrum. De lustrumcommissie (bestaande uit Cees van Casteren, Ruud
Winkels, Yvonne Zohar en Jolande Vos) heeft al
diverse activiteiten in het vizier.
- Lustrumweek: week 38 in 2019 -15-21 september
-Gala-avond op zaterdag 21 september
- Spectaculaire wijnproeverij
- Masterclass van een internationaal bekende wijnprofessional.
Wil je ook meehelpen het lustrum te organiseren
stuur dan een mailtje naar bestuur@vinologen.net

ALTIJD AL BENIEUWD GEWEEST NAAR DE
ENGELSE WIJNBOUW?
In 2019 van 27 t/m 29 augustus kan je mee met
Margarets Taste:
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Wijnreis Zuid-Engeland –van 27 t/m 29 augustus
2019 georganiseerd door VVN lid Margot van
Lieshout van Margarets Taste. Tijdens deze 3daagse reis zal je meegenomen worden door het
prachtige Zuid-Engeland, naar de wijnregio’s
Surrey, Sussex en Kent.
Naast een overweldigende schoonheid aan natuur
staat je een verscheidenheid aan mooie,
spannende glazen Engelse Sparkling wijnen te
wachten

De focus van deze 3-daagse studiereis ligt hem
voornamelijk op verdieping te geven in de Engelse
wijnbouw, de klimatologische factoren hierin en
het proeven van wijnen van vooraanstaande
(grote) wijnbedrijven uit het zuiden van Engeland
(o.a. bezoeken aan Plumpton College
wijnbouwschool, Greyfriars Vineyard, Albury
Vineyard, Silent Pool (gin) Distillery, Denbies Wine
Estate, Ridgeview Estate, Black Dog Hill Estate, the
English Wine Centre met overzichtsproeverij,
Gusbourne Estate en Chapel Down).
De hele reis is al voorbereid en beschreven. Details
en informatie tref je op onze website hier of bij
Margarets Taste hier.

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.

WIL JIJ JE WIJNACTIVITEITEN ONDER DE
AANDACHT BRENGEN OF HEB JE EEN SPECIFIEKE
VRAAG OF AANBOD?
In deze Nieuwsbrief kunnen we je een podium
geven onder het motto “STELT ZICH VOOR”.
Op ons online prikbord kan je je aanbod of
zoekvraag plaatsen.
Input graag naar nieuws@vinologen.net .

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