NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland

Beste vinologen,

Ik hoop dat deze Nieuwsbrief jou bereikt en dat jij, je familie en vrienden gezond zijn en het goed maken.
Ook hoop ik dat je de uitdagingen van vandaag, vastberaden en indien mogelijk met een beetje humor aan
zult gaan. Laten we er het beste van maken!
Ik besef dat ons aller levens erdoor geraakt worden, voor tenminste een aantal maanden, zo niet jaren. En
in dat traject wil ik iedereen een hart onder de riem steken.
Als ZZP-er heb ik er ook mee te maken; een maagdelijk blanco agenda voor twee maanden vooruit heb ik
sinds mijn afstuderen in 1988 nog nooit meegemaakt. Ik wens iedereen voldoende quarantaine-wijn toe
om de komende tijd door te komen.

Voor degenen die thuis zitten en wellicht wat meer tijd hebben, wil ik graag de online educatieve
Champagnecursus van het Comité Interprofessionel van Champagne aanbevelen. Zoals gepresenteerd op
onze ALV is dat een prachtige gelegenheid om je kennis van dit aansprekende wijngebied in Europa op peil
te brengen of te houden: https://www.champagne-mooc.com
Naast een viertal gratis modules is er ook een extra module met video’s en een test waarvoor je een
diploma kunt ontvangen (maar die premium versie kost wel €49).

Ondertussen test Yvonne Zohar eenzelfde cursus – de Rioja Wijnacademie - van het Consejo Regulador te
Rioja, en zodra zij groen licht heeft gegeven, zullen we ook daarvoor de link toesturen.

Nadat wij al de finale van Vinoloog van het Jaar 2020 en de 1 e voorronde voor Vinoloog van het Jaar 2021
hebben moeten cancelen, hebben wij na de aangescherpte maatregelen van de overheid ook moeten
besluiten de 2e en 3e voorronden voor Vinoloog van het Jaar 2021 op resp. 21 april (Maarn) en 11 mei (
Breda) af te gelasten. Al de afgelaste activiteiten zullen op een nader te bepalen datum worden ingehaald.
Ook de laatste masterclass Zuid-Amerika is tot nader bericht uitgesteld (maar de wijnen liggen klaar op
jullie te wachten).
Het is op dit moment de vraag of de studiereis naar Toscane van 10 tot 14 juni doorgang kan vinden. Wij
hopen daar eind april een besluit over te kunnen nemen.
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Om toch al een beetje op reis te gaan, beveel ik nogmaals de echt hele mooie en interessante
documentaires aan van onze Nederlandse documentairemaker Klaas de Jong. Voor slechts ongeveer €35
($39.99) maak je een toer door 10 prachtige wijngebieden, ontmoet je invloedrijke wijnmakers en krijg je
meningen vanuit verschillende invalshoeken: https://www.winemasters.tv/join
Daarnaast geeft dit je toegang tot de komende episodes van 2020.
Enfin, de zon schijnt, de lente is aangebroken en hopelijk kunnen wij binnenkort proosten op het leven als
wij Corona overwonnen hebben.
Hou je taai en blijf gezond!
Namens het voltallige bestuur
Cees van Casteren MW
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