REGLEMENT VINOLOOG VAN HET JAAR WEDSTRIJD (2021)
Vinoloog van het Jaar is een wedstrijd georganiseerd door de Verenigde Vinologen Nederland.

Doel
Het is doel is om je als vinoloog te testen in herkennend blindproeven van wijnen met feedback
over de geproefde wijnen en aldus te leren. Het wedstrijdelement is om het spannender te
maken, maar het gaat om deelnemen: meedoen is naast leuk ook leerzaam en belangrijker dan
winnen. Cees van Casteren MW of zijn vervanger zullen na afloop van de iedere ronde de
geproefde wijnen nabespreken en uitleggen hoe je tot de goede keuze kon komen.
Voorronden
Er worden (verspreid over Nederland) vier of meer voorronden gehouden.
In elke voorronde worden 12 wijnen blind geproefd waarbij 15 punten gescoord kunnen
worden. Je mag aan meerdere voorronden meedoen. De voorronden zijn toegankelijk
voor alle Vinologen van de Wijnacademie of ze nu lid zijn van de vereniging of niet. Vinologenin-opleiding kunnen buiten mededinging meedoen aan de voorronde(n), maar kunnen zich niet
plaatsen voor de halve finale. Ook degene die drie (3) maal Vinoloog van het Jaar is geworden
kan alleen buiten mededinging meedoen aan de voorronden.
Halve finale en finale
De 20 procent deelnemers (afgerond) met de beste score per voorronde plaatst zich voor de
halve finale en de beste 10 van de halve finalisten plaatsen zich voor de finale. Indien ex aequo
van de laagste beste score over deze 20 procent heen gaan, kwalificeren die zich in principe
ook – maar er mogen zich nooit meer personen kwalificeren dan bij elkaar 30% van het totaal.
Zorgen de ex aequo’s van de laagste beste score dat het totaal van de (in principe)
kwalificerende deelnemers de grens van 30% overstijgt, dan kwalificeren zich slechts de
deelnemers TOT de ex aequo laagste beste scores.
Allereerst een voorbeeld voor de bepaling van wie zich kwalificeert: van 28 t/m 32 deelnemers
van een voorronde plaatsen zich de beste 6 deelnemers, van 33 t/m 37 deelnemers van een
voorronde plaatsen zich de beste 7 deelnemers. Enzovoort. De bepaling van de personen die
zich kwalificeren wordt gemaakt inclusief ex aequos.
Dan twee cases ter illustratie van bepaling van de halve finalisten.
Voorbeeld 1 (voorronde met 39 deelnemers):
15 punten: 1 deelnemer
14 punten: 2 deelnemers ex aequo
13 punten: 1 deelnemer
12 punten: 7 deelnemers ex aequo
In dit geval mogen er (39x20%=7,8 dus afgerond) 8 personen door; dat zijn sowieso de eerste 4
deelnemers, PLUS alle 7 deelnemers die ex aequo 12 punten hebben gescoord. Immers: 11 van
de 39 deelnemers (=28%) ligt onder de grens van 30% van het totaal.

Voorbeeld 2 (voorronde met 27 deelnemers):
13 punten: 2 deelnemers
12 punten: 1 deelnemer
11 punten: 1 deelnemer
10 punten: 9 deelnemers ex aequo
In dit geval mogen er in principe (27x20%=5,4 dus afgerond) 5 deelnemers door. Dat zijn
sowieso de eerste 4 deelnemers. Omdat 4+9=13 (13/27=48%) boven de grens van 30% van het
totaal ligt, gaan in dit geval slechts de eerste vier deelnemers door.
Let op: deelnemers kunnen net zo vaak meedoen als ze willen maar kunnen zich maar één keer
plaatsen. Indien ze al geplaatst zijn, telt hun score niet meer mee bij de vaststelling van de
halve finalisten in volgende voorronden.
De doorstromers naar de halve of hele finale worden (persoonlijk) hierover geïnformeerd.
Gerealiseerde scores worden alleen aan hen individueel doorgegeven. De wedstrijdcommissie
kan in bijzondere omstandigheden een vinoloog een wildcard geven voor deelname aan de
halve finale.

Indien twee of meer personen de hoogste score hebben tijdens de finale dan laat de
wedstrijdcommissie een barragewijn proeven waarover een of meer vragen worden
gesteld.
Als tijdens de halve finale meerdere deelnemers een gelijke score hebben en hierdoor
meer dan 10 personen zich zouden plaatsen voor de finale kan de wedstrijdcommissie
besluiten om meer personen toe te laten tot de finale of via het proeven van een
barragewijn en het hierover stellen van 1 of meer vragen te komen tot een nadere
selectie.
Wedstrijdcommissie
De vragen worden opgesteld door de wedstrijdcommissie die bestaat uit Cees van Casteren
MW en Jan Vegter MV. Zij bepalen wat de juiste antwoorden zijn, kijken ook de
antwoorden na en bespreken deze na afloop van de wedstrijd met de deelnemers. Zij
kennen ook de punten toe aan de deelnemers.
Kosten
Per voorronde betalen leden van de VVN een bijdrage van €15. Niet leden betalen een
bijdrage van €35 per voorronde. Deelname aan de halve finale en de finale is voor diegene
die zich hebben geplaatst gratis. Deelnemers aan de halve finale die strijden om de
wildcard betalen een bijdrage van €15.
Winnaar
De uiteindelijke winnaar is diegene die tijdens de finale de meeste punten scoort en mag zich
een jaar lang Vinoloog van het Jaar en winnaar van het Lafite Laureaat noemen.

