Reglement Verkiezing Nederlandse Aspergewijn
1. Definities
a. Organisator is: de Verenigde Vinologen Nederland (hierna: VVN) met als secretariaat: Korte
Langewijnseweg 6, Huizen;
b. Inzender is iedere wijnhandelaar of – producent die middels de inzending van wijnen wenst
deel te nemen aan de Verkiezing van de Nederlandse Aspergewijn;
c. Inzending betreft het minimumaantal van zes flessen wijn die volledig identiek zijn, dus
hetzelfde jaar, dezelfde producent en dezelfde samenstelling;
d. Nominatiepanel is een onafhankelijk panel van vinologen, dat één voorronde houdt om de
ontvangen inzendingen te beoordelen en te nomineren om deel te nemen aan de finale
Verkiezing Nederlandse Aspergewijn;
e. Vinologenpanel is de groep van vinologen die de finale Verkiezing Nederlandse Aspergewijn
verzorgd.

2. Inzendingen
2.1.

Deze kunnen gedaan worden tot uiterlijk 2 februari van het jaar waarin de verkiezing wordt
gehouden en dienen per inzending voorzien te worden van het ingevulde inzendformulier en
een technische proefnotitie.

2.2.

Inzendingen die ontvangen worden ná die datum zullen niet worden toegelaten tot de voorronde én zullen derhalve nimmer kunnen doordringen tot de finale.

2.3.
Per inzender is het aantal in te zenden wijnen gelimiteerd tot maximaal drie (verschillende)
wijnen.
2.4.

De consumentenprijs van de ingezonden wijn mag maximaal € 14,00 bedragen.

2.5.

Het land van herkomst mag de hele wereld zijn.

2.6.

De winnende wijn in enig jaar is alleen in het daaropvolgend jaar uitgesloten van deelname.

3. Voorronde
3.1.
Door een (nominatie)panel van Vinologen zullen alle wijnen die voldoen aan de criteria
genoemd in
artikel 2 worden geproefd en allereerst ingedeeld worden of ze genomineerd zijn of
niet. Vervolgens zullen een 30-tal wijnen genomineerd worden.

3.2.

Deze nominatieproeverij zal gehouden worden in de eerste week van februari en de
genomineerde wijnen zullen op de site van de VVN: www.vinologen.net worden vermeld.

3.3.

De inzenders zullen uiterlijk eind week 6-2018 per mail bericht ontvangen, indien de door
hun ingezonden wijn genomineerd is.

4. Finale
4.1

De verkiezing van de Nederlandse Aspergewijn 2018 vindt plaats middels een blindproeverij
van de 30 genomineerde wijnen. Door een panel van vinologen zullen uiteindelijk een zestal
wijnen worden gekozen die in de wijn-spijsfinale strijden om de titel.

4.2.

In de finale zullen deze zes wijnen wederom blindgeproefd worden met een drietal aspergegerechtjes met dito verschillende smaakprofielen. De winnende wijn is wijn met de hoogste
score in wijn-spijs-proeverij.

5. Opening nieuwe aspergeseizoen
5.1

De winnende wijn zal worden geschonken tijdens de opening van het nieuwe aspergeseizoen, dat jaarlijks georganiseerd wordt door het Nederlands Aspergecentrum of een andere
partij. De inzender van wijn is bereid om 180 flessen van de winnende wijn te leveren tegen
inkoop- c.q. kostprijs.

5.2.

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe aspergeseizoen kan door het Nederlands Aspergecentrum of diens opvolger ook een prijsvraag worden uitgeschreven voor consumenten
middels diverse Social Media-kanalen. De winnaar van de prijsvraag wint een doos met 6
flessen van de winnende wijn. Beschikbaar gesteld door de inzender.

6. Communicatie
6.1.

Het reglement en het inzendformulier (invulbaar PDF) zijn te downloaden van de VVNwebsite: www.vinologen.net (rechtsboven onder downloads)

5.2.

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

5.3.

De VVN zal zich inspannen voor een maximum aan free publicity in de (sociale)media.

5.4.

De uitslag wordt uiteraard gepubliceerd op de website van de VVN: www.vinologen.net

Verkiezing Nederlandse Aspergewijn
De verkiezing van de Nederlandse Aspergewijn zal plaatsvinden door leden van de Verenigde Vinologen Nederland bij aspergerestaurant De Hamert te Wellerlooi (Noord-Limburg) op 18 februari 2018,
waarbij eerst 30 wijnen blind geproefd zullen worden in een voorronde, waarna in de finale
uiteindelijk zes wijnen in combinatie met drie verschillende aspergegerechtjes geproefd zullen
worden. De beoordeling zal direct door de vinologen verricht worden, waarná aansluitend de
verwerking van de proefresultaten zal plaatsvinden. Om 17.30 uur zal dan de Nederlandse
Aspergewijn 2017 bekend gemaakt worden.
De wijnen zullen geschonken worden tijdens de nationale opening van het aspergeseizoen.
Inzenden wijnen (één doos van zes flessen per wijn) uiterlijk 2 februari as. aan: VVN pa. Egchelseweg
43, 5987 AA EGCHEL,
T.a.v. J. Schers.
Voor verdere informatie en afspraken over in te sturen wijnen graag contact opnemen met Hans
Schers, Registervinoloog van de Wijnacademie
0031-773069508
h.schers@karakterwijn.nl
Download Reglement en Inzendformulier: www.vinologen.net - rechtsboven aan onder knop:
Downloads

