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Afgelopen maanden was ik (mede) organisator van
twee VVN-reizen intercontinentaal. De eerste in
november 2016 naar Chili en de tweede in januari
naar Nieuw-Zeeland. Beide reizen waren wat mij
betreft een groot succes.
Allereerst gaat er niets boven het zelf ervaren hoe
het is in wijngebieden en het directe contact met
wijnmakers. Je leert zoveel op reizen, op gebied
van wijnbouw en wijnbereiding, maar ook over
terroir, appellations, merkenbeleid en allerlei
aanverwante zaken. Daarnaast leer je medereizigers kennen, en wel op een heel andere
manier dan op reguliere bijeenkomsten in
Nederland. En dat is een groot voorrecht.
In Chili waren we met een relatief grote groep van
23 personen. Hoewel dat normaliter wat
beperkingen geeft wat bezoeken betreft en
overnachtingsmogelijkheden, hebben we in Chili
op de meest fantastische plekken gelogeerd en
gegeten.
Zo waren we gast van Casa Tarapacá en Santa
Rita’s Casa Real, beide prachtige, historische
landhuizen van vroegere eigenaren van deze
huizen. Het verblijf bij VIK zal niemand meer
vergeten; individueel ingerichte kamers op Relais &
Chateau niveau. Ook het diner in de kelders van
Clos Apalata van Casa Lapostolle waar we
geborreld hebben met niemand minder dan Michel
Rolland was uniek. Voor een uitgebreid verslag –
geschreven door de deelnemers zelf- verwijs ik
naar onze elke keer beter wordende website.
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Nieuw-Zeeland werd bezocht door een veel
kleinere groep. Daardoor leer je iedereen echt
goed kennen. We hebben eigenlijk alle
wijngebieden hier bezocht, op zowel Noorder- als
Zuidereiland. Van Waiheke Island en de Hawke’s
Bay tot aan Martinborough en uiteraard
Marlborough. Hoogtepunt voor mij was het Pinot
Noir Symposium in Wellington dat eens in de vier
jaar wordt georganiseerd. Hier werden we drie
dagen lang letterlijk en figuurlijk ondergedompeld
in Pinot Noir. We sloten af met drie dagen in
Central Otago in het zuidelijke deel van het
Zuidereiland.
Inmiddels ben ik terug en ben alle indrukken van
de twee reizen te verwerken. Echt geweldig!
Mocht je ook weer eens het directe contact met
wijnmakers willen opzoeken, wijngebieden
bezoeken en medeleden beter leren kennen, biedt
het bestuur dit jaar diverse mogelijkheden. We
hebben nog een paar plaatsen beschikbaar voor de
reis naar Hongarije (september) en voor de unieke
trip naar Madeira kun je je ook nog inschrijven.
Ook zitten er reizen naar Alto Adige in de pen en
naar Listrac. Beide in de tweede helft van dit jaar,
waarover je binnenkort meer zult horen.
Met vineuze groet, Cees van Casteren MW
-------------------------------------------------------------------LAATSTE OPROEP DEELNAME REIZEN NAAR
HONGARIJE EN MADEIRA.
Klik hier voor alle details van de reis naar Madeira
en hier voor alle details naar Hongarije; er kunnen
nog een paar vinologen mee!
-------------------------------------------------------------------LAATSTE OPROEP VOOR DEELNAME VERKIEZING
NEDERLANDSE ASPERGEWIJN 2017.
As zondag 19 februari bepalen wij wie de winnaar
wordt van de Verkiezing Nederlandse Aspergewijn.
Je kunt nog meedoen. Details en aanmelden kan
hier. Verwacht mooie wijnen met asperge
gerechtjes.

