NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
Beste VVN-collega’s hierbij ontvangt u onze
nieuwsbrief voor het 3e kwartaal met o.a :
•
•
•
•

Voorwoord van onze voorzitter.
Uitnodiging om deel te nemen aan een
webinar over Oostenrijk.
Nieuw lid Pauline stelt zich voor.
Overzicht van de data van de voorrondes
VVHJ.

En goed om te weten dat de wijnwandeling van
20 juni doorgaat! Volgende week komt de
activiteitencommissie weer bij elkaar om de
activiteiten voor de tweede helft van het jaar te
plannen.
Met vriendelijke groeten,
Ed Carper

De pandemie, de lockdown en alles wat daarna is
gekomen, hebben me wel aangemoedigd om
mijn leven en de dingen die ik belangrijk vind
opnieuw te evalueren. Ik weet dat ik niet de
enige ben die het gevoel heeft dingen in zijn
leven te willen veranderen.
Misschien is dat ‘iets goeds’ dat het virus ons
heeft gebracht of zal brengen? Mocht je daar ook
mee bezig zijn, wens ik je veel succes en moed
toe in de overwegingen die je te wachten staan.
Ondertussen gaat de VVN door en zijn we de
Vinoloog van het Jaar wedstrijd weer aan het
opstarten en zal de Finale die eerder dit jaar zou
hebben plaatsgevonden op 6 juli in Oldenzaal
plaatsvinden (zonder publiek, sorry). Verder zijn
we in gesprek met Lars Daniëls MV voor een
tweeluik over de Ahr en Mosel en zijn er nog
andere online-activiteiten aan de kalender
toegevoegd.

Bestuurslid Communicatie

Voorlopig hebben we vertrouwen dat de reis naar
Griekenland toch doorgang kan hebben, maar
houden voortdurend een vinger aan de pols.

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

Hou de website goed in de gaten want nieuwe
activiteiten zullen binnenkort toegevoegd
worden.
Ik wens iedereen veel sterkte en succes met de
opstart en de volgende fase van de beperkingen.
Mocht je vragen en/of suggesties hebben, staat
het bestuur tot je beschikking.

Voorwoord
Beste leden,
Ik hoop dat iedereen in goede gezondheid de
pandemie zover is doorgekomen? Op de tweede
plaats hoop ik ook dat we er financieel niet te
zeer onder geleden hebben al is inmiddels
duidelijk dat het voorlopig voor een diepe
recessie zal zorgen.

Met vineuze groet, Cees
Namens het voltallige bestuur
Cees van Casteren MW
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Uitnodiging deelname webinar
Hierbij een interessante follow up van de
afgelopen twee masterclasses; het is een
Webinar over Oostenrijkse wijn met Birthe van
Meegeren, Regina Meij, Koen van der Plas,
Magda van der Rijst en Cees van Casteren
Het is een bespreking van zes wijnen in een
praatprogramma-achtige setting, duurt maximaal
een uur en zou entertaining en leerzaam moeten
zijn. Zo neemt Regina Meij ons mee naar 1994 als
Oostenrijkse wijn zo goed als volledig van het
Nederlandse (en wereldwijde) toneel is
verdwenen en laat ze je zien hoe je een
‘landenmerk’ in de markt zet (Nederland staat op
plek 4 van importlanden voor Oostenrijkse wijn).
Meld je aan via:
https://event.webinarjam.com/channel/austrian
winenl
------------------------------------------------------------------

ben een uitstekende planner, inkoper,
wijnbouwer en wijnbrouwer. Ik heb mijn eigen
wijngaardje bij huis en maak mijn eigen wijn.
Sommige jaren lukt dat beter dan ander ;-)
Paulien Louwerier, Vinkega
-----------------------------------------------------------------Voorrondes vinoloog van het jaar
De rondes vinoloog van het jaar gaan weer van
start! Schrijf je in er is nog ruimte en maak je
geen zorgen de RIVM richtlijnen worden
natuurlijk in acht genomen:
De volgende voorronden staan nu gepland:
1e voorronde: Woensdagavond 24 juni 2020
Locatie: Van der Valk Den Haag/Nootdorp,
Gildeweg 1, Nootdorp
maximum aantal deelnemers is 40
Inschrijven: link .
2e voorronde: Donderdagavond 9 juli 2020
Locatie: Dorpshuis de Twee Marken,
Trompplein 5 , Maarn
maximum aantal deelnemers 40.
Inschrijven: link

Nieuwe leden stellen zich voor

3e voorronde: Dinsdagavond 8 september
2020
Locatie: Van der Valk Arnhem,
Amsterdamseweg 505, Arnhem
Maximum aantal deelnemers 30.
Inschrijven: link
4e voorronde: Dinsdagavond 22 september
2020
Locatie: Dorpshuis de Twee Marken,
Trompplein 5 , Maarn
Maximum aantal deelnemers 40.
Inschrijven: link

Als liefhebber van een goed glas wijn, begon ik
me af te vragen, Wat is wijn? Cursus wijnbouw
gedaan, SDEN 2 en 3 en het voor mij logische
vervolg, de vinologenopleiding. Met 3
examenrondes de opleiding afgerond. En nu? Ik

5e voorronde: Maandagavond 26 oktober
2020
Locatie: Hotel Princeville(van der Valk),
Princenhagelaan 5, Breda.
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maximum aantal deelnemers 30.
Inschrijven: link
Het is nog niet bekend waar en wanneer de
halve- en de finale worden
gehouden. Waarschijnlijk is de halve finale
dit najaar en de finale in het voorjaar 2021.
De finale VVHJ 2020 is 6 juli in Oldenzaal
bij de Monnik. Helaas kunnen er geen
toeschouwers bij zijn
-------------------------------------------------

Masterclass Urugay, Peru en Bolivia
De laatste Masterclass in de serie Zuid Amerika is
nu gepland op 16 juli 2020. Je kunt je nog hier
aanmelden.
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