NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
VOORWOORD

LEDENENQUTE

Beste VVN-collega’s,

Wij willen onze activiteiten graag nog beter
afstemmen op de behoeften en wensen van jullie.
Door een enquête willen wij in kaart brengen
welke activiteiten jullie voorkeur hebben, zodat wij
bij het plannen van de activiteiten voor 2019 hier
rekening mee kunnen houden. Mocht je de
enquête nog niet hebben kunnen invullen: doe het
s.v.p. alsnog. Het invullen kost slechts enkele
minuten. De enquête kan worden ingevuld door op
deze link te klikken. Bi voorbaat dank voor je
medewerking.

hierbij treft u kort nieuws over onze nieuwe
sponsor voor en de datum van de finale Vinoloog
van het Jaar verkiezing, verslag van een recente en
kort overzicht van de komende activiteiten (met
o.a. reizen naar Israël en Argentinië/Uruguay), een
paar Save the dates 2019 en een herinnering om
deel te nemen aan de ledenenquête.
Met vriendelijke groeten,
Olav Meyknecht
Bestuurslid Communicatie

-------------------------------------------------------------------ACTIVITEITENCOMMISSIE: ONLANGS GEHOUDEN
ACTIVITEITEN
Reisverslag 10-daagse studiereis VS-Canada 2018
(van 28 augustus t/m 6 september) staat live
onder Downloads op onze website.

NIEUWE SPONSOR VINOLOOG VAN HET JAAR
VERKIEZING
Domaines Barons de Rothschild, waartoe ook
Lafite Rothschild behoort is (hoofd) sponsor
geworden van de wedstrijd Vinoloog van het Jaar.
De finalisten gaan dan ook strijden om het “Lafite
Laureaat” (met dank aan Robert Handjes van De
Monnik Dranken).
Dat betekent dat de winnaar een weekend voor
twee personen krijgt aangeboden naar Bordeaux.
Hiertoe behoort ook een lunch op Chateau Lafite
Rothschild. De prijs bestaat concreet er uit dat de
vertegenwoordiger van de Lafite groep in
Nederland, De Monnik Dranken, de vliegreis en het
hotel betaalt.
DATUM FINALE VINOLOOG VAN HET JAAR
BEKEND
Na de spannende en eliminerende halve finale van
maandag 15 oktober is de finale gepland op
maandag 28 januari bij De Monnik Dranken in
Oldenzaal.
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------KOMENDE ACTIVITEITEN
NIEUWJAARSLUNCH + BEZOEK MONDRIAAN & DE
STIJL – ZONDAG 20 JANUARI DEN HAAG
Dit jaar doen wij iets anders. Geen lunch in een
sterrenrestaurant, maar een bezoek aan de
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tentoonstelling Mondriaan & De Stijl in het
Gemeentemuseum van Den Haag, gevolgd door
een mooie lunch in Brasserie Berlage op het terrein
van het museum.





Er zijn 3 opties:





‘Compleet’
‘Compleet’ voor leden met een
museumjaarkaart, de Rembrandt pas en/of de
VIP kaart van de bank-/giroloterij
‘Alleen lunch’

Meldt u zich aan via de links of via de website.
Voor de lunch is plaats voor max. 70 personen,
voor de rondleiding in de ochtend max. 40
personen (bij overboeking bestaat de optie voor
een extra rondleiding na de lunch).

Verkiezing van de Benelux mousserende wijn
–voorjaar 2019
Wijnweekend Zeeland – voorjaar 2019
45 Jarig Lustrum in 2019. De lustrum week is
van zaterdag 15 tot zondag 21 september
2019. In deze week zal een speciale proeverij
worden georganiseerd, alsmede een lezing
door een internationaal bekende
wijnprofessional. Op zaterdag 21 september
sluiten wij af met een groots galadiner. De
lustrumcommissie bestaat uit Cees van
Casteren MW, Yvonne Zohar, Jolande Vos en
Ruud Winkels.

WIJNREIZEN
5-DAAGSE WIJNSTUDIEREIS NAAR ISRAËL – 6-10
APRIL 2019

SAVE THE DATES 2019




Terroir en terroirexpressie: de wijnmaker
achter het stuur? 28 februari 2019 (Ook een
leuk cadeau idee).
Onno Misset RV en Cees van Casteren MW
richten zich in deze presentatie op de rol van
de microbiologie in de conversie van most
naar wijn. En hoe de wijnmaker met kennis
van alcoholische en malolactische gisting ook
kan werken aan een betere terroir-expressie in
de wijn. Na de lunch gaan we door met een
terroir-proeverij van verschillende blocks van
Saint-Clair’s Sauvignon Blancs, gevolgd door
een blindproeverij van een aantal
internationale wijnen met als vraag in
hoeverre de wijnen een goede afspiegeling zijn
van hun terroir en druivenras.
Aanmelden kan gelijk via deze link
Algemene Leden Vergadering 3 maart
De ALV wordt gehouden op 3 maart 2019 in
hotel Mitland in Utrecht. Na afloop van de ALV
is er een presentatie door Joep Speet over de
trends in de wijnhandel, invloed van internet
en mogelijkheden van de traditionele
wijnhandel om klanten te binden. Joep sluit af
met een proeverij van trendy en populaire
wijnen. Joep Speet is Senior buyer bij Pallas
Wines en Sourcing Manager bij Delta Wines.

De VVN is van plan in 2019 een wijnstudiereis te
organiseren naar Israël. Naar Israël zal je denken?
Wordt daar dan wijn gemaakt? Jazeker, Israël en
de andere oostelijke landen rondom de
Middellandse Zee, zoals Libanon en Turkije,
vormen de bakermat van de wijnbouw in de
wereld. In Kanaän werd meer dan 2000 jaar
voordat de wijnstok Europa bereikte al wijn
gedronken.
Tijdens de 5-daagse studiereis (met 4
overnachtingen) zullen de 3 belangrijkste gebieden
worden bezocht.









Dag 1 – reis Amsterdam-Tel Aviv – aankomst ’s
avonds, diner in Tel Aviv.
Dag 2 - Golan Heights
o Geplande bezoeken aan de volgende
wineries: Assaf winery, Pelter Winery
en Golan Heights winery.
Dag 3 en 4: Zichron Ya’akov
o Geplande bezoeken aan de volgende
wineries: Tishbi Estate Winery,
Margalit Winery, Vitkin Winery of
Somek Winery.
Dag 4 en 5 - Judean Hills
o Geplande bezoeken aan de volgende
wineries: Castel Winery, Seahorse
winery, Flam Winery, Tzora
Vineyards.
Eind van dag 5 terug naar Amsterdam.
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Verdere details vind je op de website of hier.
LET OP: Wij vragen iedereen uiterlijk 26 december
2018 aan te geven of je geïnteresseerd zou zijn in
deze wijnstudiereis door een mail te sturen
naar reiscommissie@vinologen.net
Overigens is dit dan nog geen opgave voor de reis.
Afhankelijk van de initiële respons wordt de reis
dan verder georganiseerd.

9-DAAGSE WIJNREIS ARGENTNIIE + OPTIONEEL 3
DAGEN URUGUAY: 2-9 OF 13 NOVEMBER 2019
Het voornemen van de reiscommissie is om in
2019 een studiereis naar Argentinië (9 dagen) en
(optioneel) Uruguay (3 extra dagen) o.l.v. Cees van
Casteren MW te organiseren. Voordat wij veel

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 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

energie gaan steken in het boeken van
accommodaties, wijnhuizen en het transport ,
willen wij graag weten of er voldoende interesse is
in deze reis. LET OP: De voorlopige inschrijving
staat open tot 24 december 2018.
Highlights o.a.:
Buenos Aires, Mendoza, Salta, vele masterclasses
en optioneel Montevideo

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.

Verdere details vind je op de website of hier
LET OP: De voorlopige inschrijving staat open
tot 24 december 2018. Op basis van de dan
getoonde belangstelling bepaalt de reiscommissie
of deze reis doorgaat. Als de reis doorgaat
ontvangt u bericht hoe en tot wanneer u definitief
kunt inschrijven en op welke voorwaarden. U
verplicht zich door deze voorlopige inschrijving tot
niets, maar wij gaan er wel vanuit dat u zeer
serieuze belangstelling heeft. Ieder lid kan met 1
introducee inschrijven. Geef s.v.p. aan of je alleen
naar Argentinië mee wilt of ook naar Uruguay.
-------------------------------------------------------------------ALTIJD AL BENIEUWD GEWEEST NAAR DE
ENGELSE WIJNBOUW?
In 2019 van 27 t/m 29 augustus kan je nog steeds
mee met Margarets Taste:

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 .

Wijnreis Zuid-Engeland –van 27 t/m 29 augustus
2019 georganiseerd door VVN lid Margot van
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