NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
Verder is de wijnwereld om ons heen volop in
beweging. Zo komt onze Alma Mater De
Wijnacademie met een nieuw voorstel voor het
register waarover Ron Andes u in deze nieuwsbrief
verder zal bijpraten. Op de nieuwjaarslunch en de
ALV van 4 maart as. zie ik u heel graag persoonlijk
terug. Voor die tijd wellicht op de Wine
Professional waar we als vereniging zoals vanouds
een stand hebben.
VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER: SOLERA!

In tussentijd wens ik u en de uwen een in alle
opzichten voorspoedig 2018!

Beste leden,
Cees van Casteren MW
De economische wet ‘stilstand is achteruitgang’
gaat voor ons nu even niet op, want op het einde
van weer een verenigingsjaar moet je even
stilstaan om terug- en vooruit te blikken.
De eerste constatering is dat het goed gaat met
onze vereniging. Het aantal nieuwe leden groeit,
we hebben nog nooit zoveel activiteiten gehad en
ook de animo voor de wijnreizen is groot. De
website functioneert naar behoren en de relatie
met de Wijnacademie is goed. Als bestuur zijn we
tevreden maar willen volgend jaar toch méér!
Daarom vroegen wij uw mening in een enquête
waarop u enthousiast gereageerd hebt. In deze
nieuwsbrief geven we de feedback!
Een van de eerste zaken die we besloten, is om
met een nieuwe activiteitencommissie van start te
gaan die zich naast de bekende activiteiten als
Nieuwjaarsreceptie en ALV ook zal gaan
bezighouden met proeverijen, masterclasses,
wijnmakerdiners en het wijnweekend.
Ook zult u in deze nieuwsbrief lezen over de
ambitieuze plannen van de reiscommissie waarin
naast Ruud Winkels, Yvonne Zohar en Jolande Vos
ook ondergetekende in zit.
Inmiddels wordt er ook al nagedacht over het
volgend lustrum van de VVN in 2019. Zou u graag
mee willen werken aan een van deze activiteiten,
laat het ons dan horen! We willen het aantal
actieve leden in de vereniging ook graag
uitbreiden.

Voorzitter
NIEUWJAARSLUNCH
Zoals bekend is onze Nieuwjaarslunch dit jaar in de
Mariënhof in Amersfoort op zondag 21 januari a.s.
aanvang 12:30. In de Mariënhof worden wij
ontvangen in de Singelzaal, waar wij met een glas
champagne en een amuse toasten op het nieuwe
jaar. De huidige exploitant zal ons welkom heten
en iets vertellen over de boeiende geschiedenis
van het Mariënhof. Onze voorzitter zal vervolgens
onze plannen voor 2018 ontvouwen en kort
terugblikken op 2017. Vervolgens gaan wij in de
Rotisserie aan tafel voor een voortreffelijke 3gangen lunch. De bijbehorende wijnen zullen dit
jaar worden verzorgd door Granada wijnen.
Geeft u zich nu hier op want het aantal plaatsen is
beperkt.
-------------------------------------------------------------------De volgende tekst is een bijdrage van de
Wijnacademie:
Beste Vinologen. Nog even en we zitten alweer in
2018. In dit jaar zult u zeker vaker van ons horen
want er staan weer belangrijke veranderingen op
til die ik nu al graag met u wil delen.
Per 1 januari 2018 treedt het nieuwe, online
interactieve KwaliteitsRegister voor Vinologen in
werking. In plaats van de toets die eenmaal per 10
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jaar werd afgenomen, komt een meting – eens in
de 5 jaar – op basis van ‘Permanente Educatiepunten’. Deze PE-punten kunnen o.a. behaald
worden door deelname aan scholing zoals cursus,
college, lezing, seminar, congres of studiereis. De
VVN gaat hierin een belangrijke rol gaan spelen
omdat de VVN veel van deze activiteiten
organiseert. Ook het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering van de VVN levert een PE-punt
op.

contact@registervinoloog.nl of op telnr. 0886009600.

De geldende na- en bijscholingsactiviteiten zijn te
vinden in de scholingsagenda op de nieuwe
website www.registervinoloog.nl.

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

Vinologen dienen zich vanaf heden zelf in te
schrijven in het nieuwe KwaliteitsRegister.

Zoals bekend, wordt de finale van de Vinoloog van
het Jaar 2018 gehouden op maandag 8 januari
2018 tijdens de Wineprofessional in het RAI
complex in Amsterdam.

Degenen die dat doen voor 1 maart 2018, krijgen
50% korting op het inschrijfgeld. Daarnaast bestaat
een overgangsregeling voor Vinologen die al in het
‘oude’ Register staan ingeschreven.
Enkele voordelen op een rijtje:
* u hoeft geen examen meer te doen;
* u krijgt toegang tot actuele updates van de
vinologenlessen;
* u kunt zelf uw bij- of nascholing én specialisatie
uitkiezen;
* u kunt bij verschillende aanbieders activiteiten
kiezen;
* uw eigen activiteiten kunnen PE punten
opleveren;
* u wordt zichtbaar voor derden als
RegisterVinoloog;

In de verwachting u snel te mogen begroeten op
de nieuwe website, mede namens het bestuur van
de Wijnacademie, met vriendelijke groet, de beste
wensen voor de feestdagen en voor 2018!
Ron Andes MV
Voorzitter Wijnacademie

DE FINALE VINOLOOG VAN HET JAAR

Aanvang wedstrijd:
De finale begint om 10:00 uur in het Gault&Millau
Theater. Jullie worden verzocht om 09:45 aanwezig
te zijn. Voor dit relatief vroege tijdstip is gekozen
omdat de beurs dan nog gesloten is en er hopelijk
“rustig” kan worden geproefd.
Bekendmaking winnaars en prijsuitreiking:
De bekendmaking van de winnaars en de
prijsuitreiking is van 13:15 tot 13:45 in het Forum
Gastronomicum Theater.
De prijsuitreiking is alleen toegankelijk voor
genodigden. Leden kunnen zich laten uitnodigen
na aanmelding aanwezig te willen zijn bij de
prijsuitreiking via secretariaat@vinologen.net
--------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie en snel registreren met
korting, ga naar www.registervinoloog.nl. Hier
vindt u ook een complete en overzichtelijke
handleiding voor registratie onder het kopje
‘Vinologen’.
Mocht u alsnog vragen hebben, kunt u contact
opnemen met het secretariaat van het
KwaliteitsRegister Vinologen per mail naar

SOCIAL MEDIA COMMUNICATOR GEZOCHT
Om meer zichtbaarheid te genereren zoeken we
iemand met Social Media skills die actief en
reactief berichten wil posten over en rond de VVN
op FB, LinkedIn, twitter en Instagram. Vragen en
aanmelden via Olav.
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NIEUWE ACTIVITEITENCOMMISSIE
De vereniging heeft een nieuwe
activiteitencommissie. Deze bestaat uit:





Caroline Cocheret de la Morinière
Marjan Kleeblad
Andrea de Leeuw
Ruud Winkels (namens bestuur)

De commissie zal naast de bekende activiteiten
zich ook bezig gaan houden met wijnproeverijen,
wijnmakersdiners en het wijnweekend.

Alle overige data van de jaarkalender tref je aan op
de volgende bladzijde van deze Nieuwsbrief.
-------------------------------------------------------------------NU OOK OP TWITTER EN INSTAGRAM
Heb je al gepost op Twitter e/o Instagram?
Twittter: @VVNVinologen
Instagram: verenigdevinologennederland
Laat je horen.
------------------------------------------------------------------ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

NIEUWS VAN DE REISCOMMISSIE
De reiscommissie heeft een enquête gehouden
onder de leden , hieraan hebben ruim 70 leden
deelgenomen. 62 leden (89%) willen graag
studiereizen maken met de VVN.
Favoriet waren reizen naar Puglia, Portugal, Listrac
en betreffende de verre reizen: Canada/US.
Omdat de Wijnacademie dit jaar al een reis naar
Portugal organiseert hebben wij besloten dit jaar
niet naar Portugal te gaan, maar naar Oostenrijk
met een bezoek aan de Vievinum beurs in Wenen,
dit zal rond 10 juni zijn.
Verder is de bedoeling dat wij in maart naar Listrac
gaan, begin september naar Canada/US en in
oktober naar Puglia. Daarnaast is er ook nog een
idee voor een korte reis naar de Elzas.
GEPLANDE VVN ACTIVITEITEN 2018 OP KORTE
TERMIJN:







Nieuwjaarsbijeenkomst: zondag 21 januari
Complexiteit in wijn: maandag 22 januari
(reeds vol) en wegens succes extra op dinsdag
3 april; je kan je hier gelijk aanmelden. Deze
cursus is geaccrediteerd door de Stichting
Kwaliteitsregister Vinologen.
Verkiezing Nl Aspergewijn: 18 februari.
Aanmelden als proever-beoordelaar kan hier.
o Op 2 januari versturen we de
uitnodigingen voor de inzending van
de wijnen
ALV: zondag 4 maart

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar
gehouden op zondag 4 maart in hotel Mitland in
Utrecht.
Wij combineren dit met een workshop “Wijnbouw
in Nederland” door Mariëlla Beukers.
Mariëlla zal ingaan op de geschiedenis van de
Nederlandse wijnbouw, de huidige stand van de
wijnbouw, de gebruikte druivenrassen, het terroir
en de verschillende wijnen. Na een inleiding
proeven we 6 wijnen, uit verschillende provincies
van het land. Zowel klassieke als nieuwe
druivenrassen zullen op tafel staan.
Mariëlla Beukers is historicus en vinoloog. Zij is
wijnschrijver en publicist en specialiseerde zich de
laatste jaren in de geschiedenis van Nederlandse
(wijn)bouw. Samen met Irene de Vette publiceerde
zij in 2015 ‘Wijn van eigen bodem’. In 2016
verscheen de Engelse vertaling daarvan, ‘Discover
Dutch Wine’, als e-book.
-------------------------------------------------------------------WIE IS WIE: HERHAALDE OPROEP OM JE PROFIEL
AAN TE VULLEN
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.
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Voorlopige activiteiten kalender 2018
Data

Activiteit

Omschrijving

Aantal
deelnemers

Zon 21 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

Lunch in Marienhof, Amersfoort

Max. 70

Ma 8- Woe 10
januari

Wineprofessional

Wij hebben een stand op deze beurs

n.v.t.

Ma 22 januari

Masterclass Complexiteit
(1)
Examentraining
Verkiezing Nederlandse
Aspergewijn 2018
ALV

Masterclass Lars Daniels in Maarn

45

Vinologen in opleiding
Asperge restaurant De Hamert te
Wellerlooi (Noord-Limburg)
Ledenvergadering plus workshop
Nederlandse wijn in Hotel Mitland, Utrecht

45
Max. 50

Maart

Wijnreis Listrac
Vinoloog van het Jaar

Max. 15

Di 3 april
Zo in mei
Di in juni
Ma in sept.
9-13 juni

Masterclass Complexiteit
(2)
e
1 voorronde VvhJ
e
2 voorronde VvhJ
e
3 voorronde VvhJ
Studiereis Oostenrijk

O.l.v. Cees van Casteren, 3 dagen
Wijnproefcompetitie voor alle vinologen
van Nl. georganiseerd door de VVN
Masterclass Lars Daniels in Maarn
?????
Breda
Maarn
Bezoek wijnbeurs Vievinum en delen van
Oostenrijk

50
50
50
Max. 25

Ma 20 augustus

Examentraining

Vinologen in opleiding

45

Begin
september

Studie wijnreis Canada,
Washington State, Oregon

Onder begeleiding van Cees van Casteren

Max. 20

Ma in
November
October
N.N.B.
N.N.B.
N.N.B.

½ finale VvhJ
Studie wijnreis Puglia
Wijnweekend
Wijnmakers diner
Wijnproeverijen

Onder begeleiding Yvonne en Jolande

20 pers.

n.n.b.

Masterclasses

Bordeaux/Listrac, Oostenrijk, Canada/VS,
Puglia, ( Elzas)

Ma 19 februari
Zo 18 februari
Zo 4 maart
2018

50

45

Idee, nog onder voorbehoud
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