NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
aspergeambassadeur 2017 onthuld.
Sterrenchefkok Niven Kunz is door het Nederlands
asperge centrum benoemd tot
aspergeambassadeur 2017.

UITREIKING OORKONDE WINNAAR VERKIEZING
NEDERLANDSE ASPERGEWIJN 2017
Afgelopen 31 maart werd aan de winnaar van de
Verkiezing Nederlandse Aspergewijn 2017 de
bijbehorende oorkonde uitgereikt door onze
voorzitter.

-------------------------------------------------------------------E

OP NAAR DE 2 RONDE VINOLOOG VAN HET JAAR
Ook dit jaar organiseren we weer de verkiezing
Vinoloog van het Jaar. U bent al via de e-mail
hierover verder geïnformeerd. Nog niet
e
aangemeld? Doe het alsnog even gelijk hier, de 2
ronde is op dinsdagavond 30 mei (let op datum is
gewijzigd)
Na de aanpassing in 2016 met regionale
voorrondes in het land herhalen we dat dit jaar
omdat gebleken is dat we daardoor meer
vinologen kunnen betrekken. Het schema ziet er
als volgt uit:

Op de foto zie je v.l.n.r. Marc Rynja van Bouvigne
Wijnimport, Floor en Maarten Nas van Abels
Wijnen, Cees van Casteren MW.
De winnende wijn was Manoir Grignon Muscat Sec
geproduceerd door LGI – Carcassonne – Pays D’Oc
en werd ingezonden door Abels Wijnen uit
Malden, Rijksweg 126, 6581 ES Malden,
www.abelswijnen.nl




Dinsdagavond 30 mei te Breda
Maandagavond 12 juni te Maarn

ACTIVITEITENCOMMISSIE

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

Uit de ledenenquête bleek dat er interesse is aan
korte en “goedkope” studiereizen. Om in deze
behoefte te voorzien organiseren wij in het najaar
van 2017 twee korte maar spectaculaire
studiereizen.

In het Intercontinental Amstel Hotel is dinsdag 11
april het nationale aspergeseizoen 2017 voor
geopend verklaard. Onder toeziend oog van
culinair en asperge minnend Nederland is de

Let wel, deze twee studiereizen zitten dicht op
elkaar qua planning! Hopelijk geeft dat nog meer
leden de gelegenheid om aan een van de reizen
deel te nemen!
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Listrac
Van woensdagavond 27
september (vertrek 18:30
van Schiphol) tot zondag 1
oktober gaan wij naar
Listrac. De reis staat onder
leiding van Cees van
Casteren MW bijgestaan
door Yvonne Zohar & Jolande Vos.
Listrac is de onbekendste van de 7 gemeente
appellations in de Medoc, ligt iets verder van de
rivier dan de bekende appellations, maar brengt
ook geweldige wijnen voort.
De prijs is nog niet 100% definitief en is afhankelijk
van een bijdrage van Listrac en de kosten van
hotels en de restaurants. Wij streven naar een prijs
van € 325.=. Dit is inclusief 4 overnachtingen bij
gebruik van een kamer door 2 personen, alle
maaltijden, vervoer ter plaatse en de bezoeken aan
de chateaus. De toeslag voor een 1-persoonskamer
is € 150,=.
De prijs is exclusief de vlucht. Geadviseerd wordt
de vlucht van Easyjet van Amsterdam naar
Bordeaux om 18:30 op woensdag 27 september en
de terugvlucht om 16:40 op zondag 1 oktober. De
kosten van deze vlucht zijn thans ca. € 70,=. Het
reisschema zal op deze vlucht worden afgesteld.
Alto Adige

Van
donderdag
5 tot 8
oktober

jaar aan de Masters of Wine aanbood, dus echt
top!
We rijden van Verona naar Trentino en door naar
Alto Adige. Trentino doen we niet aan. We gaan
rechtstreeks naar rassen als Lagrein, Schiava en
Pinot Nero en een hele rits van witte druiven
natuurlijk, waaronder Gewurztraminer, Pinot
Blanc, en Sauvignon Blanc. Daarnaast maken ze
ook mousserende wijnen van wereldklasse van
Chardonnay, Pinot Blanc en Pinot Nero.
De reis staat onder leiding van Cees van Casteren
MW bijgestaan door Ruud Winkels.
Wij vertrekken donderdagochtend 5 oktober al om
07:05 van Schiphol en vliegen met Transavia naar
Verona en gaan dan verder met de trein naar
Bolzano (160 kilometer).
Zondagmiddag brengen wij een bezoekje aan
Verona en vliegen om 21:20 met Transavia terug
naar Amsterdam.
Ook van deze reis zijn de kosten nog niet definitief
bekend, maar het streven is dat de reis ook
ongeveer € 325,= zal kosten. Dit is inclusief 3
overnachtingen in een 2-persoonskamer, een
retour per trein van Verona naar Bolzano, alle
maaltijden, vervoer ter plaats en de bezoeken aan
de wijnboeren. De toeslag voor een 1persoonskamer is € 150,=.
De prijs is exclusief de vlucht. Geadviseerd wordt
de vlucht van Transavia van Amsterdam naar
Verona om 07:05 op donderdag 5 oktober en de
terugvlucht om 21:20 op zondag 8 oktober. De
kosten van deze vlucht zijn thans ca. € 125,=. Het
reisschema zal op deze vlucht worden afgestemd.

gaan wij naar Alto Adige.

Algemene informatie over de reizen

Alto Adige of wel Zuid-Tirol is een oogstrelend
mooie wijnstreek in noord- Italië. Er wordt Duits en
Italiaans gesproken en de wijnstijl is die van cool
climate, wat erg in trek is op dit moment. Het
programma dat we gaan volgen, is eigenlijk een
kopie van het programma dat Alto Adige afgelopen

Schrijf zo snel mogelijk in voor deze reizen. Het
maximaal aantal deelnemers is voor beiden reizen
15 (incl. de reisorganisatoren).
De procedure voor het reserveren van een optie is
als volgt. Als je meewilt stuur je een mail aan
ruud@famwinkels.nl. Als er teveel belangstelling is,
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wordt er geloot. Je krijgt z.s.m. bericht of je bent
in- of uitgeloot. Je krijgt dan een inschrijfformulier
en het verzoek € 200,= aan te betalen. Je kunt dan
pas de vliegreis boeken.

op de hotelkamers tot 15 mei, aanmelden kan tot
uiterlijk 14 mei.

Op beide reizen is ons reglement en voorwaarden
studiereizen VVN van toepassing, die je kunt
downloaden op onze site www.vinologen.net

Op de website hebben we een prikbord waar vraag
en aanbod van voor VVN leden relevante goederen
en diensten kunnen worden aangeboden. Heb je
nog bijzondere wijnen, gadgets, studiematerialen
of ben je wellicht op zoek naar wijnproevers bij jou
in de buurt? Log in als lid en meld wat je hebt of
zoekt.

Hartelijke groet van de reiscommissie
Yvonne Zohar, Jolande Vos, Ruud Winkels
-------------------------------------------------------------------

PRIKBORD met VACATURE

Deze maand staat er een vacature op en een partij
Nederlandse Regent Barrique 2011 - 600 flessen.
-------------------------------------------------------------------EXTERNE ACTIVITEITEN

UITNODIGING WIJNWEEKEND IN CHATEAU NEERCANNE

In de rubriek ‘Externe activiteiten’ tref je nog een
gevarieerd aanbod aan voor de komende maanden
georganiseerd door derden. Regelmatig worden
nieuw toegevoegd.

Op 4 en 5 November organiseren wij een uniek
Wijnweekend in Zuid-Limburg.

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

Het voorlopig programma omvat o.a.:

WIE IS WIE: HERHAALDE OPROEP OM JE PROFIEL
AAN TE VULLEN









Ontvangt en lunch bij een Zuid-Limburgse
wijnboer
Ontvangst op Chateau Neercanne, masterclass
van Cees van Casteren
Aperitief en geweldig 5-gangen diner met
bijbehorende wijnen in het restaurant van
Chateau Neercanne
Overnachten in het op 500 meter van Chateau
Neercanne gelegen Hotel Limburgia
Workshop door een bekende gastspreker in de
Loungegrot van Chateau Neercanne
Lunch op Chateau Neercanne

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.

Alle details volgen in een separate mailing.
De kosten bedragen € 265,= voor (aspirant) leden
en € 285 voor introducees. Wij hebben een optie
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