NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
Beste VVN-collega’s hierbij ontvangt u onze
nieuwsbrief voor het 2e kwartaal van 2021 met
o.a :
•
•
•
•
•
•

Voorwoord van onze voorzitter.
Uniek boek van ons erelid Huibrecht Duiker.
Veel animo voor de wijnreis naar Australië.
Nieuwe activiteiten.
Externe cursussen en evenementen onder
aandacht.
Overzicht van de data van VVHJ.

De activiteitencommissie draait weer op volle
toeren om de komende maanden weer nieuwe,
hopelijk live, evenementen in te plannen.
Met vriendelijke groeten,
Ed Carper
Bestuurslid communicatie en webmaster

-----------------------------------------------------------------Voorwoord
Beste leden,
Beste vinologen,
Er is licht aan het eind van de tunnel maar we
moeten nog even volhouden.. Een aantal van ons
is al gevaccineerd en het ziet ernaar uit dat we in
de tweede helft van 2021 weer live activiteiten

kunnen gaan organiseren, inclusief reizen.
Voorzichtig pakken we de planningen weer op.
Het bestuur heeft na de ALV nagedacht over een
aantal zaken waarvan ik vooral het lustrum en de
regio’s onder uw aandacht wil brengen.
Allereerst de regio’s. Tot aan de eeuwwisseling
bestonden er binnen de VVN regio’s met een
eigen regisseur. Die organiseerde maandelijks
een proefavond en kreeg daarvoor van het
landelijk bestuur een budget. Met name regio’s
die minder centraal gelegen waren – zoals
Limburg waar ik toen woonde – hadden veel
profijt van een extra regionaal aanbod aan
activiteiten. Wij zouden in 2021 zo’n regionale
aanpak willen opstarten. Daarvoor hebben we
echter wel regisseurs nodig. De regisseurs laten
we echter niet bungelen; zo zal er een training
voor regisseurs komen en suggesties voor
proefavonden. Uiteraard zal er een budget voor
regionale proefavonden komen. Dit zijn we als
bestuur momenteel aan het uitwerken. Maar
alles valt en staat met de animo van regisseurs.
Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten! Bij
voldoende interesse gaan we dan snel een
informatieavond organiseren waarbij we onze
ideeën met jullie gaan bespreken.
Dan het lustrum in 2024. Dit wordt het tiende
lustrum en de bedoeling van het bestuur is om dit
groots te gaan vieren. Een aantal activiteiten
staan daarbij op ons lijstje:
- een 10e Lustrumgala
- een Symposium
- een extra feestelijke Vinoloog van het Jaar
wedstrijd
- een lustrumcruise
- een lustrumreis
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We staan open voor andere activiteiten maar we
denken op tijd met de bemanning cq bevrouwing
van de commissies te moeten beginnen. Heb je
interesse EN tijd om de komende jaren te gaan
werken aan een onvergetelijk 10e Lustrum? Laat
het ons dan weten aub?
Verder wens ik iedereen sterkte met de laatste
Corona-loodjes. Die zullen voor veel van ons het
zwaarste wegen, dat beseffen we. Aarzel daarom
niet om binnen het netwerk van de VVN de
contacten te gebruiken om het nog even vol te
houden. Immers, er is licht aan het eind van de
tunnel.
Iedereen ondanks alles een fijn voorjaar
toegewenst!

-----------------------------------------------------------------Veel animo voor de wijnreis naar Australië
De belangstelling overtrof onze verwachtingen.
Maar liefst 52 mensen hebben zich aangemeld.
Het toont aan dat er behoefte is aan dit soort
reizen. Wordt vervolgd..
-----------------------------------------------------------------Nieuwe activiteiten
-

Nog niet definitief:
-

Met vineuze groet, Cees
Namens het voltallige bestuur

-

Cees van Casteren MW
-----------------------------------------------------------------Vinpressions
Vinpressions is ons Erelid Hubrecht Duijker’s 119 e
(!!) boek!! Het is een ontspannen, kleurrijke reis
rond de wereld in 80 wijnen – en evenzovele
bijpassende eigen schilderijen. En wie een boek
of boeken wil laten signeren, is zeer welkom bij
Hubrecht in Abcoude (overal te bestellen).

3 juni: online workshop Loire door Job Joose
MV; inschrijving is open zie hier en het loopt
al snel vol.

26 juni: Fietstocht in Brabant met bezoek aan
wijngaard de Linie en de wijngaard Sint
Catharinadal.
27 juni: Mid-zomer feest.
3-4 juli: Wijnweekeinde met bezoek
wijnhoeve de Kleine Schorre.

Of deze laatste activiteiten door kunnen gaan is
nog even afwachten. Nadere berichten zullen
volgen.
------------------------------------------------------------------

Externe cursussen en evenementen onder
aandacht.
Wijnacademie
Door het aantrekken van de banden met de
Wijnacademie zijn nu ook deze activiteiten te
vinden op onze website. De moeite waard om
daar regelmatig een kijkje te nemen. Te meer
omdat er korting is voor de leden van de VVN en
deze evenementen de broodnodige PE punten
opleveren in de A categorie.
Ga voor het meest actuele programma naar de
website van de Wijnacademie. En vergeet niet
aan te vinken dat je lid bent van de VVN dat
levert altijd korting op.
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Any Wine
Sommeliersoorkonde wordt niet meer door de
Wijnacademie zelf gegeven, maar er zijn
docenten opgeleid om deze cursus te doen. Ik
kan het persoonlijk aanbevelen: Heel veel over
wijnspijs combinatie, maar ook praktijkles hoe
bedien ik de klanten en op welke manier geef je
informatie aan de klanten. Zo geeft nu Esther
Meijer bij Any Wine deze cursus en is goed voor
15 PE punten in categorie A. De cursus gaat in
september van start: 13 en 27 september, 4 en
18 oktober, 1 november en 8 november is het
examen in Maarn.

De halve finale 2021 staat gepland voor 29 juni
in Maarn.
De finale VVHJ 2021 is in Oldenzaal bij de
Monnik in de eerste week van juli. Helaas
kunnen er zoals het er nu naar uit ziet nog
geen toeschouwers bij zijn

1e voorronde 2022 is al weer gepland:
Maandagavond 13 september 2021
Locatie: De twee Marken, Trompplein 5,
Maarn.
maximum aantal deelnemers 30.
Inschrijven: link

Fred Nijhuis
Fred Nijhuis geeft natuurlijk mooie met name
Italiaanse proeverijen zowel voor de VVN als zelf
en altijd goed voor PE punten in de B categorie.
Ga hier naar toe voor meer informatie over de
workshops van Fred.
Carper Vinum
Lang niet meer met je proefgroep kunnen
proeven? Bij Carper Vinum kan dat online
‘oefenen met proeven op SDEN4 niveau’ en ook
goed voor 2 PE punten in categorie B hier voor 20
mei en hier voor 9 september . En ook in de
categorie ‘Enjoyment’ is er online aanbod. Steeds
8 wijnen met tips over de hapjes die je er bij kan
maken: 22 mei ‘nieuwe wereld wijnen’ en 12 juni
‘Italië’ en 18 september ‘Tour de France’.
------------------------------------------------------------------

2e voorronde 2022: Dinsdagavond 28
september 2021
Locatie: Hotel Princeville (van der Valk),
Princenhagelaan 5, Breda.
maximum aantal deelnemers 30.
Inschrijven: link
3e voorronde 2022: Woensdagavond 20
oktober 2021
Locatie: Hotel Hotel Hotel Arnhem van der
Valk, Amsterdamseweg 505, Arnhem.
maximum aantal deelnemers 30.
Inschrijven: moet nog worden bevestigd door
de locatie
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 2022.
Alles onder voorbehoud dat er na 20:00 uur
weer alcohol mag worden geschonken.

Voorrondes vinoloog van het jaar
Er is nog één voorronde vinoloog van het jaar
2021 te gaan en na een lange onderbreking gaan
we nu weer van start! Voor de laatste voorronde
van 2021 kan je je niet meer inschrijven, die zit
vol tenzij er nog mensen afvallen.

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

Deze laatste voorronde zal op 15 juni plaats
vinden en is verplaatst naar Maarn.
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