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WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste vinologen,
Als je net zoveel reist als ik, gaan de seizoenen
soms een beetje langs je heen. Hoewel de zomer
er in Nederland definitief op zit (en het was niet
slecht) zit ik hier in Bolivia midden in de lente. Alles
staat in bloei en is flink aan het groeien.
Ik heb het gevoel dat we met de vereniging ook
weer aan het groeien zijn. Het is een proces dat
een paar geleden is ingezet en dat nu met het
huidige bestuur steeds meer handen en voeten
krijgt. Steeds meer nieuwe reizen en activiteiten
worden in de steigers gezet en we zijn hard bezig
met het programma voor 2017. Ook hebben we
afgelopen week een woordje gehouden bij het
afstuderen van de nieuwe lichting Wijnacademie
Vinologen en hopen dat ze zich massaal bij ons
komen aansluiten.
Naast de Vinoloog van het Jaar wedstrijd –Mike
van harte proficiat!- ben ik momenteel vooral druk
bezig met de twee ‘verre’ reizen: die naar Chili van
komende maand en naar Nieuw-Zeeland in januari
2017. Het worden reizen die je eens in je leven
gaat meemaken, absoluut uniek van samenstelling
en intensiteit. Zowel in Chili als in Nieuw-Zeeland
gaan we van elke dag een thema maken zodat de
bezoeken een kapstok krijgen –is voor de bedrijven
ook handig. Hoogtepunt in Nieuw-Zeeland wordt
het Pinot Noir 2017 symposium, een eenmalige
onderdompeling in Pinot Noirs van over de hele
wereld gedurende vier dagen!
Wat wijn in Nederland betreft, hebben we de
afgelopen maanden de teloorgang van de
Koninklijke Dirkzwagergroep moeten meemaken,
een absoluut dieptepunt in on en off trade in ons
land. Gelukkig zien we verschillende gezichten
terug bij degenen die business hebben
overgenomen en ook Mitra lijkt aan een herstart te

beginnen. Prinsjesdag bracht een gemengd beeld;
de bubbelaccijns wordt weliswaar afgeschaft maar
via een kromme redenering wordt dat
gecompenseerd door een verhoging op stille
wijnen. Moeten we gewoon veel meer bubbels
gaan drinken...!
Voor nu wens ik iedereen alvast een goed vierde
kwartaal van 2016 toe. Voor velen een belangrijk
kwartaal met de feestdagen in het vooruitzicht.
Mocht je tegen het einde van het jaar aan de
goede voornemens beginnen en er een actievere
rol binnen de vereniging mogelijk zijn, middels een
commissie of bestuursplek, laat het me dan weten.
We kunnen iedereen gebruiken om de VVN verder
te laten groeien.
Vanuit de Cinti vallei in Bolivia, a proxima vez!
Uw voorzitter,
Cees van Casteren MW: chair@vinologen.net
------------------------------------------------------------------VENETO PROEVERIJ
Op 14 september hebben 34 vinologen
deelgenomen aan de proefavond “Veneto” in
Hotel Mitland. Ruud Winkels presenteerde Soave
aan de hand van een aantal sheets en onder
andere een filmpje van Pieropan. De wijnen die
Ruud liet proeven waren van Ca Rugate en
Pieropan.
Jolande Vos hield een presentatie over Valpolicella.
Jolande vertelde onder andere over de
verschillende technieken bij het maken van Ripasso
en Amarone. De deelnemers kregen een Amarone
van een Bertani (klassiek) en Marion (modern) in
het glas. Beiden waren echte topwijnen.
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Het onbekende maar veelbelovende wijngebied
Colli Euganei werd toegelicht door Yvonne Zohar.
Deze streek ligt op de zelfde hoogte als Bordeaux
en in deze streek zijn van oudsher ook veel
klassieke bordeaux rassen aangeplant. Een zeer
vulkanisch gebied met historie en prachtige wijnen.
Yvonne liet wijnen van La Montecchia en Vignalta
proeven. Het was een zeer geslaagde avond. De
presentatie is te downloaden op onze website
onder downloads.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

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

LEDENWERVING

VINOLOOG VAN HET JAAR / PRIX POMMERY

Leden worden o.a. geworven uit deelnemers
examentraining en geslaagden van de
Wijnacademie. Voorheen moesten we vooral zelf
adressen zien te vinden vanwege gebrek aan
samenwerking met de Wijnacademie. Diverse
gesprekken onderling hebben nu gezorgd voor een
eerste, gemeenschappelijke actie: er is een
gemeenschappelijke felicitatie brief uitgereikt aan
de geslaagden én Cees heeft afgelopen 28
september heeft de geslaagden ook toegesproken

Mike Heyer heeft de Prix Pommery gewonnen en
de daarbij behorende titel ‘Vinoloog van het Jaar’.
Mike is commercieel directeur van Distilleerderij
Cooymans International en mag deze titel tot
oktober 2017 dragen. Hij kreeg de Prix Pommery
uit handen van Kim Vermeer van LFE, de
distributeur van Champagne Pommery in
Nederland. De prijs houdt een fles Pommery
Champagne Cuvée Louise 2002 in en een geheel
verzorgd weekend met bezoek en proeverij aan
Champagne Pommery voor twee personen. De
andere podiumplaatsen waren voor Alessandro
Matrone, wijnadviseur bij Kwast Wijnkopers (2e
plaats) en Anton van Balveren (3e plaats) eigenaar
van Slijterij de Prins uit Rhenoy. Alle prijzen zijn ter
beschikking gesteld door Vranken Pommery.
De 21e finale van de wedstrijd Vinoloog van het
Jaar 2017 vond plaats tijdens het afgelopen
Proefschrift Wijnconcours op 25 september jl. in
het Barbizon Palace Hotel Amsterdam. Aan de
wedstrijd hebben in totaal bijna 50 vinologen
deelgenomen. Na drie voorrondes en een halve
finale streden 10 finalisten om de 1e plaats. Cees
van Casteren MW had een lastige proeverij van 12
wijnen samengesteld, die de finalisten danig op de
proef stelde. Hierin stonden drie Rieslings uit
Frankrijk, Duitsland en Australië. Daarnaast drie
verschillende wijnen uit Oostenrijk, drie wijnen uit
de Nieuwe Wereld, zijnde Zuid-Afrika, Australië en
Nieuw Zeeland en tot slot drie Spaanse rode
wijnen.

Ons staat een heel actief jaar 2017 te wachten.
In bijgaande activiteitenkalender vinden jullie alle
nu bekende activiteiten op een rijtje. Tussendoor
volgen nog masterclasses en/of proeverijen die
nog georganiseerd gaan worden maar nog niet in
het schema staan.
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------HULP GEZOCHT VOOR WINE-PROFESSIONAL
Het bestuur zoekt nog enkele enthousiaste leden
die mee willen helpen de VVN stand mede te
bemannen op maandag 9, dinsdag 10 of woensdag
11 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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Voorlopige activiteiten kalender 2017
Data

Activiteit

Omschrijving

Aantal
deelnemers

Voorinschrijving

Zon 8januari

Nieuwjaarsdiner

Locatie volgt.

Max. 70

Ja, nu nog
niet

Ma 9- Woe
11- januari

Wineprofessional

Wij hebben een stand op deze beurs

n.v.t.

Ma 23
januari – di
7 februari
Zo 26 maart

Studie wijnreis NieuwZeeland

Nieuw-Zeeland reis met bezoek pinot
noir congres en bezoek Noorder- en
Zuider eiland
Ledenvergadering plus masterclass in
Hotel Mitland, Utrecht

9

X april

Aspergewijn van het jaar

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

Max.50

Di 23- zat 27
mei

Studiereis Madeira

ALV

Ja, nu nog
niet

(data onder
voorbehoud)

Zon 10- don
14
september

Studie wijnreis Hongarije

Eger en Tokay onder begeleiding
Miranda Beems.

Diverse data
[volgen nog]

Vinoloog van het jaar

Proef wedstrijd met voorrondes, halve
finale en finale

n.n.b.

Grand Prix Mas la Plana

n.n.b.

Masterclasses
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