NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland

WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Afgelopen kwartaal is er weer veel gebeurd in onze
vereniging.
Het belangrijkste nieuws is dat, zoals jullie
misschien al hebben vernomen, de Wijnacademie
met ingang van 2016 zelf de nascholing van de
registervinologen gaat verzorgen. Hoewel het
moment dat de Wijnacademie ons dit meedeelde
voor ons onverwacht kwam, is dit in lijn met de
eerdere afspraken die zijn gemaakt met de
Wijnacademie. Lang deze weg wil ik alle
vrijwilligers bedanken die hebben bijgedragen aan
het succes van de nascholingscursussen. Met name
Hans Schers heeft zich buitengewoon ingespannen
om jaarlijks een boeiend en aantrekkelijk
programma samen te stellen. Hans zal in 2016 de
Wijnacademie ondersteunen om de overgang goed
te laten verlopen.
Voor de laatste door ons georganiseerde
nascholingstoets zijn alle 14 kandidaten geslaagd.
De Examentrainingen voor de studenten aan de
Wijnacademie blijven wij wel verzorgen.

Het nieuwe jaar start goed met ons
Nieuwjaarsdiner op 10 januari 2016 in Landgoed
Wolfslaar te Breda. Wij hebben dit jaar gekozen
voor een lunchmenu zodat iedereen weer op tijd
thuis kan zijn.
Van 11 tot 13 januari zijn wij aanwezig met een
stand op de WineProfessional.
Onze Algemene Ledenvergadering staat gepland
voor 6 maart 2016 vanaf 14:00 in Karel V te
Utrecht.
Verder hebben wij in 2016 tal van activiteiten zoals
u in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Al met al gebeurt er veel achter de schermen, en
dat wilde ik jullie laten weten.
Heb je opmerkingen, suggesties of vragen, aarzel
dan niet om het bestuur te vragen.
Uw voorzitter,
Cees van Casteren MW: chair@vinologen.net

Een hoogtepunt waren onze studiereizen naar
Sicilië en de Ahr. Van de deelnemers vernam ik dat
deze zeer geslaagd waren en dat Anne Kok het
weer perfect had georganiseerd. Op onze
internetsite kunnen jullie het verslag van de reis
naar Sicilië en Ahr lezen.
Verder hebben wij een geslaagde masterclass Rias
Baixas achter de rug. Hierbij waren 33 vinologen en
introducees aanwezig. Germán Muñoz heeft ons
alles bijgebracht van dit prachtige wijngebied.

1

NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland

2.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Ons staat een heel actief jaar 2016 te wachten.
Op 31 januari willen wij onder leiding van Migchel
Dirksen een bezoek brengen aan de Salon des Vins
de Loire. Aanmelden kan al via de site.
In april gaat de wijn-studiereis naar Veneto.
Yvonne Zohar en Jolande Vos zullen als reisleiders
optreden.
In september gaan wij onder begeleiding van Jose
Smit een 3-daags bezoek brengen aan de
Champagne.
Het hoogtepunt van ons reisprogramma 2016
moet worden een studiereis naar Chili onder
leiding van Cees van Casteren. Wij starten op
donderdag 17 november in Santiago met een
masterclass Chili onder leiding van Patricio Tapia
en Cees en eindigen weer in Santiago op 26
november.
In deze 10 dagen brengen wij bezoeken aan alle
belangrijke wijngebieden zoals, Maipo, Cachapoal,
Colchagua, Maule en Aconcagua en hebben wij
wijnproeverijen bij diverse tophuizen. Tussendoor
hebben wij een vrije dag in de badplaats
Valparaiso. Binnenkort volgt meer informatie over
deze reis.
Wij hebben gekozen voor een nieuwe opzet van de
wedstrijd Vinoloog van het Jaar. De belangrijkste
verandering is dat wij nog maar één voorronde
houden in Maarn en de andere twee voorronden in
de regio. Verder gaan wij vooraf meer publiciteit
maken voor deze wedstrijk in de vakbladen. Door
deze acties hopen wij meer deelnemers te trekken.

Gjalt Engwerda heeft aangegeven dat hij, na 10
jaar de “vinoloog van het Jaar” mede te hebben
georganiseerd, het stokje graag overdraagt. Wij
hebben Hans Schers bereid gevonden de taken van
Gjalt over te nemen en willen Gjalt hartelijk
bedanken voor al zijn inspanningen.
Na het succes van de masterclass Rias Baixas zullen
wij in 2016 twee masterclasses gaan organiseren.
Onderwerpen en data worden nog bekend
gemaakt.
In onderstaande activiteitenkalender vinden jullie
alle activiteiten op een rijtje.

3.

LEDENWERVING

Onlangs zijn we actief gestart met het benaderen
van aspirant-vinologen en vinologen om lid te
worden van onze vereniging. Resultaten kunnen
we in een volgende Nieuwsbrief of op ALV met
jullie delen.
4.
HULP GEZOCHT VOOR WINEPROFESSIONAL
Het bestuur zoekt nog enkele enthousiaste leden
die mee willen helpen de VVN stand mede te
bemannen op maandag 11 of woensdag 13 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
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4.

Voorlopige activiteiten kalender 2016

Data

Activiteit

Omschrijving

Aantal
deelnemers

Voorinschrijving

10- januari

Nieuwjaarsdiner

Dit jaar is de locatie restaurant
Wolfslaar te Breda.

Max. 70

Ja

11-13
januari

Wineprofessional

Wij hebben een stand op deze beurs

n.v.t.

1-3 februari

Bezoek Le Salon des Vins
in Angers

Met eigen vervoer gaan wij naar
Angers. Onze Loire kenner Migchel
Dirksen begeleidt de reis. Kosten ca.
€ 445,= p.p. exclusief reiskosten.

Max. 24

Ja

6 maart

ALV

Ledenvergadering plus masterclass in
Karel V, Utrecht

17 april

Aspergewijn van het jaar

Wij selecteren op een locatie in
Limburg onder leiding van Hans Schers
de aspergewijn van het jaar

Max.50

Ja, nu nog
niet

24-28 april

Studiereis Veneto

Yvonne Zohar en Jolande Vos nemen
ons mee naar Veneto. Het gebied van
o.a. de Amarone en Ripasso.

Max. 22

Ja, nu nog
niet

14 -16
september

Studiereis Champagne

José Smit organiseert een drie daagse
reis naar de Champagne. Kosten ca.
€ 350,=, exclusief eigen vervoer.

Max. 20

Ja, nu nog
niet

Najaar

Wijnweekend

Wijnweekend in Kasteel Engelenburg
te Brummen. Masterclasses, culinair
top diner, overnachting en
wijnproeverij. Deze bijeenkomst is met
partners. Kosten ca. € 240,= p.p.

Max. 40

Ja, nu nog
niet

17 - 26
november

Studiereis Chili

Onder leiding van Cees van Casteren
bezoeken wij alle tophuizen in Chili.

Max. 22

Ja, nu nog
niet

n.n.b.

Vinoloog van het jaar

n.n.b.

Grand Prix Mas la Plana

n.n.b.

Masterclasses

(data onder
voorbehoud)
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