NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
aanbod kunnen doen? Geef de email adressen
s.v.p. door aan het bestuurslid ledenwerving Olav
Meyknecht op zijn mailadres
nieuws@vinologen.net
Verder wens ik u een in alle opzichten voorspoedig
laatste kwartaal toe en hoop velen op de komende
activiteiten te mogen begroeten!
Cees van Casteren MW
VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER: SOLERA!

Voorzitter

Ik weet niet hoe het met u gaat, maar voor mij is
het jaar voorbij geschoten. Het is alweer eind
oktober, de feestdagen nog en we gaan beginnen
aan weer een nieuw wijnjaar!

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

Met nog enkele activiteiten voor de boeg, kunnen
we nu al zeggen dat het ook voor de vereniging
een druk jaar is geweest. Naast vaste activiteiten
als nieuwjaarsreceptie & proeverij, ALV &
proeverij, verkiezing aspergewijn van het jaar en
Vinoloog van het Jaar, zijn we actiever dan ooit op
het gebied van studiereizen en masterclasses. Dit
alles gericht op het op peil houden van onze kennis
middels gevarieerde en entertainende excursies.
De vereniging bloeit als nooit tevoren.
Toch hebben we als bestuur nog een aantal
uitdagingen. De belangrijkste daarvan is het
geleidelijk verversen en uitbreiden van ons
ledenbestand om zodoende de kwaliteit en
voortbestaan van de vereniging te garanderen.
Het is net als bij een solera systeem bij sherry: als
je de criadera’s niet van verse wijn voorziet, zal de
solera geen lang leven beschoren zijn. Als bestuur
hebben we de handicap dat we nooit de
emailadressen van afgestudeerde vinologen van de
Wijnacademie hebben ontvangen en die nu ook
nog moeilijk kunnen achterhalen.
We denken echter wel dat we die vinologen iets te
bieden hebben: een actieve vereniging van
wijnliefhebbers die voor een belangrijk deel
professionals zijn. Mocht u in uw vriendenkring
collega-vinologen kennen die geen lid zijn, spreek
ze dan a.u.b. aan en vraag of wij ze een mooi

½ FINALE VINOLOOG VAN HET JAAR
Het was een hele moeilijke wijnproeverij, deze
halve finale Vinoloog van het Jaar.
Gerenommeerde proevers die maar 2 of 3 punten
haalden. De hoogste score hadden drie
deelnemers met 8 punten. Vooral de rode wijnen
leverden problemen op. 11 vinologen gaan naar de
finale.
-------------------------------------------------------------------DE FINALE VINOLOOG VAN HET JAAR
De finale vindt plaats op maandag 8 januari 2018 in
het RAI complex tijdens de Wineprofessional. In
een professionele omgeving zullen wij de winnaar
huldigen. Details worden nog later
bekendgemaakt.
-------------------------------------------------------------------BESTUURSSAMENSTELLING - OPROEP
Het bestuur roept leden op zich aan te melden
voor een bestuursfunctie. Tijdens de ALV van 2018
– zondag 4 maart - zijn:


aftredend en nog voor één periode
herkiesbaar: Hans Schers (voorzitter
Educatie en Webmaster)



aftredend en niet-herkiesbaar Migchel
Dirksen (Secretaris) - na 16 jaar trouwe
dienst.
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Interesse? Heb je vrije tijd, energie en brede skills?
Neem s.v.p. contact op met Ruud Winkels voor
profieldetails.
SOCIAL MEDIA COMMUNICATOR GEZOCHT
Om meer zichtbaarheid te genereren zoeken we
iemand met Social Media skills die actief en
reactief berichten wil posten over en rond de VVN
op FB, Lin, t en Instagram. Vragen en aanmelden
via Olav.
-------------------------------------------------------------------ACTIVITEITENCOMMISSIE

WORKSHOP: DE WIJNEN VAN HONGARIJE (DOOR
MIRANDA BEEMS)
Met 19 mannen en vrouwen hebben wij onlangs
van 9 tot 13 september een geweldige wijnreis
gemaakt door Hongarije en kennis gemaakt met de
bijzondere wijnen uit dit land, zoals wijn van de
Kékfrankos, Kadarka, Furmit en Hárslevelü, maar
ook van Pinot Noir, Chardonnay en Cabernet Franc.
Opvallend is dat van de Furmit en Hárslevelü, de
druiven die de basis vormen voor de prachtige
zoete aszu wijnen, nu ook hele mooie droge wijnen
worden gemaakt. Dit is echt een trend in Hongarije
en de wijnen zijn veelbelovend.
We hebben de expert in Nederland van Hongaarse
wijnen, Miranda Beems, bereid gevonden jullie
“alles” te vertellen over de wijnen van dit
opkomend wijnland en jullie krijgen een paar
geweldige wijnen te proeven.

IMPRESSIE WIJNSTUDIEREIS ALTO ADIGE
Van 5 t/m 8 oktober bezochten 14 vinologen Alto
Adige. Op de website staat via deze link een kort
filmpje over en een presentatie van het gebied.
Het reisverslag volgt later.

Graag delen wij onze ervaringen met jullie en wel
op:
Datum: Woensdagvond 29 november 2017,
aanvang 20:00,
Locatie: De Twee Marken, Maarn
Kosten: € 10,= voor leden, € 17,50 voor
introducées.
Aanmelden kan nog hier.
VERSLAG HONGARIJE REIS
Het verslag van deze reis staat online en kan je via
deze link inzien.
--------------------------------------------------------------

GEZOCHT: LEDEN VOOR ACTIVITEITEN COMMISSIE
Gezien de vele activiteiten die we plannen voor
jullie is extra ondersteuning gewenst. Heb jij goede
ideeën, kan je goed plannen, organiseren en
communiceren en wil je je netwerk inzetten en
uitbreiden? Laat het Ruud weten.
------------------------------------------------------------------
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Impressie Wijnmakers diner Dry River met Wilco
Lam
Tijdens onze studiereis naar Nieuw-Zeeland dit
voorjaar hebben wij Wilco Lam ontmoet. Wilco is
Nederlander en de bevlogen wijnmaker van het
Nieuw-Zeelandse topdomein Dry River. De wijnen
zijn schaars en exclusief en in Nederland nauwelijks
te verkrijgen. Wilco maakt in Martinborough naast
hele mooie witte wijnen als Chardonnay en
Riesling, geweldige wijnen van de Pinot Noir en
Shiraz.
Op maandagavond 25 september hadden wij een
geslaagde wijn & spijs avond met zijn wijnen en het
diner van Brasserie van Baerle.






Pinot noir 2013,2014, 2015
Syrah 2008, 2013, 2015
Riesling 2011, 2015, 2016
Chardonnay 2009
Gewurztraminer 2013

Met dank aan (de brigade van) Floor van Ede.

REEDS GEPLANDE VVN ACTIVITEITEN 2018
In de rubriek ‘Activiteiten’ tref je een overzicht van
de reeds geplande 2018 activiteiten. Regelmatig
worden nieuw toegevoegd. Belangrijke Save the
dates:





Nieuwjaarsbijeenkomst: zondag 21 januari
Complexiteit in wijn: maandag 22 januari
Verkiezing Nl Aspergewijn: 18 februari
ALV: zondag 4 maart (zie ook blz. 4)

-------------------------------------------------------------------HULP GEZOCHT VOOR WINE-PROFESSIONAL
Het bestuur zoekt nog enkele enthousiaste leden
die mee willen helpen de VVN stand mede te
bemannen op maandag 8, dinsdag 9 of woensdag
10 januari as.
Wat is nu leuker om anderen enthousiast te maken
voor de VVN en zelf rond te neuzen op deze
vakbeurs? Of zelf deel te nemen aan een
masterclass. En je komt vast bekenden tegen.
Aanmelden graag per email bij Migchel Dirksen,
info@loirewijnen.nl
-------------------------------------------------------------------STELT ZICH VOOR
In de deze rubriek stellen (nieuwe) leden zich voor
zodat zij ook gemakkelijker hun weg kunnen
binnen onze vereniging. In deze Nieuwsbrief zijn
dat:

Marijke Beers:
Ik heb een wijnbedrijf: Wijn op Maat Arnhem en
geef wijncursussen, o.a. voor SDEN,
wijnworkshops, themawijnproeverijen. Verder ik
geef wijnadvies aan restaurants en train ik
personeel op het gebied van wijn. Ik sta met een
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wijnbar op festivals en recepties, bruiloften etc.
Ook verzorg ik met cateringbedrijf Pick Up high
wines aan huis.
Ik zoek / bied aan: mijn expertise voor
bovenstaande activiteiten.

naar Canada gecombineerd met Washington State.
Ook is er veel belangstelling voor een korte reis
naar Listrac.
Als wensen voor de toekomst werden veel
genoemd: Duitsland, Piëmonte, Priorat en België.
De reiscommissie gaat met de uitslag van de
enquête aan het werk en hoopt eind november het
reisprogramma voor 2018 te presenteren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Ed Carper:
Na 35 jaar IT ben ik 2 jaar geleden begonnen om
vanuit mijn bedrijf Carper Vinum wijnproeverijen
en SDEN 1, 2 en 3 -cursussen te organiseren in de
verskade.nl te Zaandam. Zie carpervinum.nl. Mijn
naam staat niet voor de zoetwatervis, maar voor
“Druivenplukker” (Latijns voor carpe is pluk, u weet
wel van “carpe diem” ; “pluk de dag” ), dus leek mij
Carper Vinum wel toepasselijk. De juiste naam was
er al en de passie voor wijn is er bij gekomen. Ik
zoek / bied aan: wijnproeverijen en en SDEN 1, 2
en 3 –cursussen, maar ook wijnadvies en
proeverijen voor bedrijven.
NU OOK OP TWITTER EN INSTAGRAM
Ook via Twitter en Instagram worden we actief:
Twittter: @VVNVinologen
Instagram: verenigdevinologennederland
Laat je horen.
------------------------------------------------------------------ENQUÊTE VVN STUDIEREIZEN
Onlangs stuurden wij jullie een enquête over
wijnreis wensen. Deze is door 70 leden ingevuld.
62 leden hebben aangegeven interesse te hebben
in studiereizen georganiseerd door de VVN.
Favoriet zijn de reizen naar Puglia (Zuid-Italië) en
Portugal/Spanje (Portgebied of Rias – Baixas
gecombineerd met Vinhos Verdes). Voor een verre
reis was het meeste enthousiasme voor een reis

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar
gehouden op zondag 4 maart in hotel Mitland in
Utrecht.
Wij combineren dit met een workshop “Wijnbouw
in Nederland” door Mariëlla Beukers.
Mariëlla zal ingaan op de geschiedenis van de
Nederlandse wijnbouw, de huidige stand van de
wijnbouw, de gebruikte druivenrassen, het terroir
en de verschillende wijnen. Na een inleiding
proeven we 6 wijnen, uit verschillende provincies
van het land. Zowel klassieke als nieuwe
druivenrassen zullen op tafel staan.
Mariëlla Beukers is historicus en vinoloog. Zij is
wijnschrijver en publicist en specialiseerde zich de
laatste jaren in de geschiedenis van Nederlandse
(wijn)bouw. Samen met Irene de Vette publiceerde
zij in 2015 ‘Wijn van eigen bodem’. In 2016
verscheen de Engelse vertaling daarvan, ‘Discover
Dutch Wine’, als e-book.
-------------------------------------------------------------------WIE IS WIE: HERHAALDE OPROEP OM JE PROFIEL
AAN TE VULLEN
Via de website heb je –na inloggen- inzicht wie de
leden van de VVN zijn en wat ze doen. Deze
informatie wordt zinvoller als iedereen zijn
gegevens aanvult. Via ‘wijzig persoonsgegevens’
kan je dat zo zelf regelen. Daar is onderaan een vrij
tekstveld voor korte bondige informatie.
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