NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland

NIEUWJAARSLUNCH
Op 8 januari vond onze traditionele
Nieuwjaarslunch plaats, ditmaal waren we te gast
bij Hotel Amrath te Amsterdam.
Bijgaand het menu en een paar sfeer impressies:

Met dank aan www.bulwineimport.com voor de
geschonken wijnen:

-------------------------------------------------------------------LEDEN ENQUETE: GRAAG HOREN WIJ UW
MENING
In het weekend van 21 en 22 januari hebben alle
leden een enquête ontvangen afkomstig van het email adres nieuws@vinologen.net via
surveymonkey.com. Vul hem s.v.p. nog even in
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indien u dit niet al gedaan had. Resultaten ziet u
tijdens de ALV van 12 maart te Utrecht (met
workshop Griekse wijnen).Mocht u hem niet in uw
Inbox zien, kijk dan even in uw spam box.

genomineerd worden voor deze titel. In totaal
zullen een dertigtal wijnen genomineerd worden.
Ook koks worden betrokken via de portal
kokswereld.nl.

VERKIEZING NEDERLANDSE ASPERGEWIJN 2017
Proeverij
Op 19 februari 2017 gaan wij als VVN leden samen,
e
nu voor de 2 keer, dé Nederlandse Aspergewijn
uitkiezen. Dit jaar voor de eerste keer in
samenwerking met het Nederlands Asperge
Centrum. Locatie: restaurant de Hamert te
Wellerlooi [N-Limburg].

Na deze nominatie vindt tijdens een wijnspijsproeverij door vinologen in een competitie van
drie gerechtjes, waarbij de dertig wijnen zullen
worden geproefd. Er zal bijzondere aandacht zijn
voor de ultieme wijn-spijscombinatie, als
voorwaarde geldt dat er interactie plaatsvindt
tussen de beide smaakprofielen (zowel van de wijn
als van spijs). De combinatie die hierbij in totaal
het hoogst scoort zal veel publiciteit krijgen
(persberichten en websitevermeldingen) en de
best bijpassende wijn zal de titel Nederlandse
Aspergewijn 2017 behalen.
Dringende oproep aan VVN leden

Winnaar op opening Aspergeseizoen
De winnende wijn zal ook worden geschonken
tijdens de opening van het Aspergeseizoen op 13
april 2017 en zal veel publiciteit krijgen in de
media. Verder zal ook de consument betrokken
worden bij de verkiezing van de Nederlandse
Aspergewijn middels het raden van de winnende
wijn uit de verkiezing. Hieraan is de prijs
verbonden van een doos van de winnende wijn. De
wedstrijd zal gespeeld worden middels social
media kanalen die door het Nederlandse
Aspergecentrum worden bediend.
Belang voor vakhandel
Door wijnmakers en wijnhandelaren- dus ook door
VVN leden als zodanig- kunnen wijnen worden
ingestuurd die meedingen naar de titel
Nederlandse Aspergewijn 2017. Van de
meedingende wijnen wordt van inzenders
verwacht dat zij vooraf zes flessen van de wijn
inzenden aan de VVN, waarna registratie zal
plaatsvinden. In een voorronde zal door een
onafhankelijke jury besloten worden welke wijnen

Het bestuur vraagt veel leden deze leuke en
inspirerende middag tot een succes te maken. Kom
proeven en (be)oordelen!
Ledenprijs: € 17,50. Niet-leden betalen € 27,50.
Facultatief aansluitend aspergediner met de
winnende wijn € 42,50
--------------------------------------------------------------VINOLOOG VAN HET JAAR
Ook dit jaar organiseren we weer de verkiezing
Vinoloog van het Jaar.
Na de aanpassing in 2016 met regionale
voorrondes in het land herhalen we dat dit jaar
omdat gebleken is dat we daardoor meer
vinologen kunnen betrekken. Het schema ziet er
als volgt uit:

•
•
•

Zondagmiddag 2 april te Harderwijk
Dinsdagavond 9 mei te Breda
Maandagavond 12 juni te Maarn

Ook PR matig gaan we dit ondersteunen.

2

NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
REISVERSLAG CHILI

DANK VOOR HULP OP WINE-PROFESSIONAL

Op de website staat het reisverslag Chili 2016

onder Downloads.

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Ons staat een heel actief jaar 2017 te wachten.
In bijgaande activiteitenkalender vinden jullie alle
nu bekende activiteiten op een rijtje. Tussendoor
volgen nog masterclasses en/of proeverijen die
nog georganiseerd gaan worden maar nog niet in
het schema staan. Op korte termijn: 19 feb. VNA,
12 maart ALV, VvhJ op 2 april, 9 mei en 12 juni.
------------------------------------------------------------------LEDENWERVING
Leden worden o.a. geworven uit deelnemers
examentraining en geslaagden van de
Wijnacademie. Voorheen moesten we vooral zelf
adressen zien te vinden vanwege gebrek aan
samenwerking met de Wijnacademie. Diverse
gesprekken onderling hebben nu gezorgd voor een
eerste, gemeenschappelijke actie: er is een
gemeenschappelijke felicitatie brief uitgereikt aan
de geslaagden én Cees heeft afgelopen 28
september 2016 de geslaagden ook toegesproken.
------------------------------------------------------------------NOG ZIN OM EEN WIJN STUDIEREIS TE MAKEN?
Dit jaar gaan we nog naar Madeira en Hongarije.
Kijk op de website voor details. Meld je nog snel
aan!

De WP 2017 is weer achter de rug. We hebben,
mede doordat we alle dagen over een goede en
ruime stand bemanning beschikten –waarvoor
dank- nog niet eerder zo veel aanloop gehad.
Meerdere mensen hebben gezegd zich te zullen
aanmelden als lid of aspirant-lid. Ook enkele leden
van de stand bemanning hebben aangegeven in
de toekomst wel iets (meer) voor de vereniging te
willen doen. Meld u zich aan s.v.p.!
Blindproef wedstrijd: De blind te proeven wijn was
een Muscadet Coteaux de la Loire sur Lie, één van
de vier, het kleinste, delen van het Muscadet
gebied. De jaarlijkse productie is 12.000 hectoliter
en het maximaal toegestane rendement is 55hl/ha.
De bodem bestaat voornamelijk uit schiste en
mica-schiste (rode leisteen), restanten van het
Massif Armoricain. Het gebied ligt ten oosten van
Nantes, langs de overs van de Loire, die hier
verhoudingsgewijs tamelijk smal is en met vrij
steile hellingen langs de oevers.
Er zijn een aantal goede antwoorden gegeven, De
winnaar van de Magnum Pommery ontvangt
persoonlijk bericht en zal worden uitgenodigd om
zijn prijs in ontvangst te komen nemen tijdens de
ALV in Utrecht. Alle deelnemers krijgen ook nog
apart per mail een berichtje.
----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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Voorlopige activiteiten kalender 2017
Data

Activiteit

Omschrijving

Aantal
deelnemers

Zon 8 januari

Nieuwjaarsdiner

Hotel Amrath, Amsterdam

Max. 70

Ma 9- Woe 11
januari

Wineprofessional

Wij hebben een stand op deze beurs

n.v.t.

Ma 23 januari
– di 7 februari

Studie wijnreis NieuwZeeland

9

Ma 13
februari
Zo 19 februari

Examentraining

Nieuw-Zeeland reis met bezoek pinot
noir congres en bezoek Noorder- en
Zuider eiland
Vinologen in opleiding
Asperge restaurant De Hamert te
Wellerlooi (Noord-Limburg)
Ledenvergadering plus workshop
Griekse wijnen in Hotel Mitland,
Utrecht

Max. 50

Zo 12 maart

Verkiezing Nederlandse
Aspergewijn 2017
ALV

e

Zo 2 april
Di 9 mei
Ma 12 juni
Di 13- zat 17
juni

1 voorronde VvhJ
e
2 voorronde VvhJ
e
3 voorronde VvhJ
Studiereis Madeira

Harderwijk
Breda
Maarn
De organisatie ligt in handen van
Jolande Vos en Yvonne Zohar.

Zat 9 sept.woe 13 sept.

Studie wijnreis Hongarije

Eger en Tokay onder begeleiding
Miranda Beems en Ruud Winkels.

n.n.b.

Grand Prix Mas la Plana

n.n.b.

Masterclasses

Voorinschrijving

Nu al 25

Max.16
Max. 20
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