NIEUWSBRIEF Verenigde Vinologen Nederland
Beste VVN-leden, hierbij ontvangt u onze
nieuwsbrief over het 2e kwartaal van 2022.

Workshop Rhône door Lars Daniels
Eerste regiobijeenkomst in Den Haag
Een van de beleidsvoornemens van het
bestuur voor 2022 is om bijeenkomsten,
waaronder proeverijen, te organiseren in de
regio’s. De eerste bijeenkomst is gehouden
op Maandag 2 mei bij wijnhandel Sharing
Wine van onze leden Inge Kavelaar en Sharon
Dreissen. Jaap Turkesteen heeft de taak van
regiovoorzitter op zich genomen. Inmiddels
hebben ca. 30 leden aangegeven aan deze
regiobijeenkomsten in Den Haag te willen
deelnemen. Medio dit jaar willen wij ook
starten met regiobijeenkomsten in Utrecht
onder leiding van Ton Pinxten. Wij zoeken
nog regiovoorzitters voor de andere delen
van het land. Heb je interesse mail dan naar
bestuur@vinologen.net

Toch(t) naar Dordrecht, Zomerfeest
Onze nieuwjaarsreceptie zou worden
gehouden bij restaurant Delicees in
Dordrecht. Helaas kon dit door Corona geen
doorgang vinden. Maar niet getreurd, op
Zondag 28 augustus gaan wij per boot naar
Dordrecht. We verzamelen in Rotterdam en
varen met een partyboot naar Dordrecht
waar wij bij restaurant Delicees de lunch
zullen gebruiken en vervolgens varen wij
weer terug naar Rotterdam. Op de boot zal
de muzikale omlijsting worden verzorgd door
een bandje van ons lid Jasper van den Heuvel
en Cees van Casteren zal waarschijnlijk weer
een wijnquiz organiseren. Nadere info volgt
begin juni.

Op 13 en 20 oktober a.s. verzorgt Lars
Daniëls MV een tweeluik over één van ’s
werelds bekendste en boeiendste
wijngebieden: de Rhône.
Eerst komt de noordelijke Rhône aan bod, le
Rhône septentrional, het oorspronkelijke
koninkrijk van syrah, met zijn wijngaarden op
graniet, gneis, schist en –als een soort van
opmaak voor het zuiden– ook galets in het
zuidoosten. Niet alleen syrah komt in de
proefglazen, uiteraard ook wit van viognier,
marsanne en roussanne.
Op de tweede avond neemt Lars u mee naar
het mediterrane deel van de Rhône, daar
waar het dal breder is, het klimaat warmer
en de mistral aantrekt. Hier delen
wijngaarden kalkrijke bodems, alluviale
gronden en zanderige vlakten met lavendel,
olijfbomen en garrigue. grenache noir
domineert, maar le Rhône méridional kent
vele variëteiten, van carignan en cinsault tot
mourvèdre. En hier worden steeds betere
witte wijnen gemaakt. Ook op deze avond
komen natuurlijk mooie voorbeelden voorbij.
Beiden workshops worden gegeven in
Dorpshuis de Twee Marken in Maarn,
aanvang 19:30.
Schrijf je hier in voor de workshop op 13
oktober over de Noord-Rhone en schrijf je
hier in voor de workshop op 20 oktober over
de Zuid-Rhône.
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Masterclass Duurzame wijn: Nieuwe inzichten
en ontwikkelingen door Job de Swart MW

Piemonte Wine School
Duurzaamheid (Sustainability) krijgt steeds
meer aandacht van wijnproducenten én
consumenten. Als vervolg op de eerste
presentatie over ‘Duurzaamheid in wijn’ voor
de VVN in 2019 praat Master of Wine Job de
Swart je bij over de laatste ontwikkelingen in
de wijnindustrie. Er wordt namelijk goede
voortuitgang geboekt op wereldwijde schaal!
Duurzaamheid is de heilige graal om tot een
toekomstbestendige wijnindustrie te komen.
Dit gaat verder dan een beredeneerde
aanpak of biologisch(-dynamisch) keurmerk.
Aan de hand van inspirerende
praktijkvoorbeelden deelt Job de Swart de
laatste inzichten op het gebied van
‘regeneratieve landbouw’ plus nieuwe rassen
en onderstokken. Ook bespreekt hij diverse
milieuvriendelijke wijnbouwmethoden en
opties die wijnmakers ter beschikking hebben
om het gebruik van water, energie en
hulpstoffen te minimaliseren. Verder komen
nieuwe, duurzame initiatieven in de
distributieketen van producent naar
consument aan bod.
De presentatie wordt omlijst door 10 wijnen
van toonaangevende wijnmakers die nieuwe
wegen inslaan om tot een duurzame
wijnproductie te komen. Ben je erbij?
Vragen die aan bod komen:
- Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor
duurzame wijnproductie?
- Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van duurzaam wijngaardbeheer?
- Welke technieken kunnen wijnmakers
helpen om het gebruik van energie en
hulpstoffen te minimaliseren?
- Hoe toekomstbestendig is de wijnindustrie?
Schrijf je hier in voor deze Masterclass

Onder de noemer “Piemonte Wine School”
starten wij in samenwerking met I Vini del
Piemonte & Fred Nijhuis een nieuwe reeks
workshops om onze leden meer te leren over
de unieke wijnen waarmee Piemonte zich
wereldwijd blijft onderscheiden.
Tijdens de workshops komen die wijnen aan
bod die doorgaans minder belicht worden,
maar minstens zoveel te bieden hebben als
hun wereldberoemde collega’s. Elke
workshop gaat Fred Nijhuis dieper in op de
bijzonderheden van steeds 2 of 3
druivenrassen en uiteraard proeven we elke
keer een mooie selectie wijnen.
I Vini del Piemonte vertegenwoordigt
belangen voor een grote groep producenten
en heeft Fred Nijhuis enige tijd geleden
benoemd tot één van hun internationale
ambassadeurs. Voor leden van de VVN
bieden de workshop een uitgelezen kans om
nog meer kennis en ervaring over
Piëmontese wijnen op te doen. Door de
steun van I Vini del Piemonte kan je als lid
van de VVN voor slechts € 15 deelnemen aan
een workshop.
De eerste workshop van de Piemonte Wine
School wordt gehouden op maandagavond
27 juni 2022, waar de druiven Arneis &
Nascetta worden behandeld en geproefd.
Schrijf je hier in.
Vervolgens zullen in het najaar 2022 worden
behandeld:
•
•

Barbera & Ruchè
Dolcetto & Freisa

Begin 2023 staan op de planning:
•
•

Erbaluce & Grignolino
Albarossa, Pelaverga & Moscato
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Alle workshops worden gehouden in Maarn
en beginnen om 19:30.
Wijnweekend
De bedoeling is om op 17 en 18 september
het wijnweekend te organiseren. Dit jaar
willen wij de BOB Maasvallei bezoeken. Dit is
de eerste en enige grensoverschrijdende BOB
in Europa.
Overige evenementen waarvan nog geen datum
bekend is:

• 4-luik sparkling wine (najaar)
De bedoeling is dat 4 gespecialiseerde
docenten alles vertellen over de bubbels uit:
Frankrijk, Italië, Spanje en
Duitsland/Nederland.

Nieuws van de reiscommissie.
Naast onze studiereizen naar de Loire en
België, die al vol zitten, zijn wij bezig de
volgende reizen te organiseren:
• Woensdag 12 t/m zondag 16 oktober
Lombardije met Fred Nijhuis
Wij organiseren een studiereis naar
Lombardije, de wijnstreek in het noorden van
Italië waar we uitgebreid kennis maken met
mooie mousserend, weelderig wit en rijk
rood. We starten in de Oltrepo Pavese waar
prijs-kwaliteit een specialiteit is om
vervolgens te genieten van sprankelende
wijnen in Franciacorta. Daarna vertrekken we
naar Valtellina de vallei waar de nebbiolo de
basis is vele intrigerende wijnen, inclusief de
exclusieve Sforzato. Als laatste stoppen we in
de regio Bergamo om Italiaanse wijnen met
een internationaal accent te proeven in
Valcalepio en zo mogelijk te genieten van de
rijke cultuur die Bergamo te bieden heeft.
Uiteraard bezoeken we overal enkele van de
beste producenten en proeven we nog meer
wijnen in samenwerking met de diverse

Consortia. De reis wordt begeleid door Fred
Nijhuis. Momenteel leggen wij de laatste
hand aan het programma, nadere
berichtgeving volgt en de inschrijving zal
mogelijk zijn vanaf begin juni.
Verantwoordelijke vanuit reiscie: Ruud
• Najaar 2022 Oostenrijk
Rondreis door Oostenrijk
Verantwoordelijke vanuit reiscie: Yvonne
• Najaar 2022
Rondreis ddoor Noord-Griekenland
Verantwoordelijke vanuit reiscie: Yvonne

PE punten in het A domein ook te behalen bij de
VVN

Als jij je diploma SDEN niveau 4, Vinoloog van
de Wijnacademie hebt behaald dan heb je tot
5 jaar na het behalen van je diploma het
recht je Register Vinoloog te noemen en deze
titel of de afkorting (RV) te voeren.
Wil je na 5 jaar nog ingeschreven staan in dit
register dan moet je permanente educatie
punten halen. Elke 5 jaar te rekenen vanaf je
eerste inschrijving moet je 100 PE punten
halen waarbij gemiddeld 1 PE punt staat voor
1 uur kennisoverdracht.
Je kon PE punten op drie manieren behalen:
Punten in categorie A. Dit betreft scholing en
activiteiten aangeboden door de
Wijnacademie, minimaal 50 van de 100 PE
punten moet je in deze categorie behalen.
Punten in categorie B. Dit betreft scholing en
activiteiten aangeboden door derden
waaronder de VVN. Ook in deze categorie
moeten 50 punten in 5 jaar worden behaald.
Voor sommige activiteiten geldt een
maximum aantal punten die je kan behalen.
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Punten in categorie C. Dit zijn
dispensatiepunten voor bepaalde
werkzaamheden in de wijnbranche zoals het
geven van wijnonderwijs. Je kan hiermee
maximaal 15 punten in categorie A en ook
maximaal 15 punten in categorie B behalen.

Vinoloog van het jaar.
Monique Haagmans Vinoloog van het Jaar 2022

Recent heeft de Wijnacademie het reglement
gewijzigd, voor geaccrediteerde activiteiten
van de VVN kunnen nu ook PE punten in het
A domein worden toegekend.
Wij hebben inmiddels voor onze
Masterclasses/Workshops, Studiereizen en
Vinoloog van het Jaar wedstrijden
accreditatie aangevraagd bij de
Wijnacademie. Zodra deze is verleend zullen
wij dit vermelden op onze website bij de
betreffende activiteiten.

Cursussen van de Wijnacademie onder de
aandacht.

Door het aantrekken van de banden met de
Wijnacademie zijn nu ook deze activiteiten te
vinden op onze website. De moeite waard
om daar regelmatig een kijkje te nemen. Te
meer omdat er korting is voor de leden van
de VVN.
Programma voor de komende periode:
• Frank Donker over Bulkwijnen inkoop
(30/5 Webinar)
• Job Joosse over Catalonië (27/6)
Ga voor het meest actuele programma naar de
website van de Wijnacademie.

Monique Haagmans heeft op 20 april j.l.
tijdens de finale die gehouden werd bij De
Monnik Dranken in Oldenzaal de titel
"Vinoloog van het Jaar 2022" veroverd. Zij is
hiermee de eerste vrouwelijke Vinoloog van
het Jaar. Op de foto staat Monique naast
Bouke Wijlens van de Monnik en Alessandro
Matrone de winnaar van vorig jaar. Naast de
titel Vinoloog van het Jaar 2022 ontvangt
Monique het Lafite Laureaat, deze prijs
bestaat uit een geheel verzorgd bezoek met
partner aan Chateau Lafite
Rothschild. Tweede in deze proefwedstrijd is
geworden Bjorn Scholten. De derde plaats
werd gedeeld door Dennis Moerdijk en
Eugene Mathy. Bauke Willems van De
Monnik Dranken reikten de prijzen uit.
16 juni zal het bezoek aan Chateau Lafite
plaats vinden, samen met de Vinologen van
het jaar 2020 (Ed Carper) en 2021
(Alessandro Matrone) en hun partners.
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Presentaties in onze kennisdatabank
De presentaties van Fred Nijhuis over
Italiaans Wit, Wijnhuis Cecchi en Terre di
Pisa zijn nu te downloaden in onze
kennisdatabank.
Zijn er leden die presentaties hebben die
interessant zijn voor onze leden en die zij
willen delen, dan kunnen wij deze opnemen
in de kennisdatabank. Stuur dan een mailtje
met de presentatie aan bestuur@vinologen.net

voorronde voor Vinoloog van het Jaar 2023
gehouden. Schrijf je hier in.
Ook is de inschrijving voor de 4e en de 5e
voorronde opengesteld. Deze worden beiden
gehouden bij Dorpshuis de Twee Marken in
Maarn. Schrijf je hier in voor de 4e voorronde
op 13 juni en hier voor de 5e voorronde op
22 juni.

Schrijf je nu in voor de voorronden Vinoloog van
het Jaar

Op Woensdagavond 18 mei wordt in hotel
Van der Valk Princeville Breda de 3e
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