
JongeWijnenProeverij 2019  

Beste wijnvrienden,  

Ook dit jaar is er voor de leden van de Brabantse Wijnbouwers weer gelegenheid om met elkaar de 
jonge wijnen van dit oogstjaar een eerste beoordeling te geven. 

Onder leiding van Siem Zwaard zullen we de wijnen in een heel vroeg stadium beoordelen. Deze 
wijnen zijn nog niet in balans, hebben nog te veel van het één en te weinig van het ander. Maar vaak 
is het nog mogelijk om door middel van een aantal correcties uiteindelijk een gewenst resultaat te 
krijgen.  

Deze studiebijeenkomst is geen wedstrijd. Collegiaal worden de wijnen besproken zonder afbreuk te 
doen aan de inspanningen die de wijnmaker heeft verricht. 

Aan deze studiebijeenkomst zijn kosten verbonden en het aantal deelnemers is door de beschikbare 
ruimte beperkt MAAR bij ruimschootse overschrijding van het aantal aanmeldingen zullen we kijken 
naar een extra bijeenkomst.  

 

SPELREGELS 

Datum Zaterdag 7 december 2019 

Plaats Zaal 17 in De Boodschap, Nassaulaan 62 te Rijen.  

Kosten • € 7,50 per wijn (maximaal 2 per deelnemer) 
• € 5,00 voor deelnemers die alleen proeven  
• Te betalen ná ontvangst van onze factuur. 

Deelname • Alleen voor leden van de BWB met zelfgemaakte wijnen van eigen druiven. 
• Per aangeboden wijn moeten 2 flessen worden ingebracht. Denk aan de juiste 

temperatuur. 

 
Aanmelden • Mogelijk tot en met vrijdag 29 november. 

• Als voor die datum 25 wijnen zijn aangemeld, sluit de inschrijving en starten we 
met een wachtlijst. Bij minimaal 20 wijnen op de wachtlijst volgt er een tweede 
bijeenkomst, bij voorkeur 1 week later. 

• Maximaal 2 wijnen per persoon zijn toegestaan. 
• Uitsluitend per e-mail naar: penningmeester@brabantsewijnbouwers.nl met 

kopie naar proeven@brabantsewijnbouwers.nl  
 

• Vermeld: uw naam, BWB-lidnummer en wijn(naam). 
• Vermeld ook: druivenras(sen) en gebruikte gist(en) en: wit / rood / rosé en 

droog / zoet (i.v.m. volgorde). 
• Elke aanmelder ontvangt binnen 1 week een factuur van de penningmeester.  

Doorgaan • De proeverij gaat alleen door indien er minimaal 15 deelnemende wijnen zijn. 
• Begin december ontvangen de deelnemers nog definitief bericht. 
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Keuring • Deelnemende wijnen worden ingeleverd op de dag zelf, vóór de keuring. 
• Deelnemers en proevers brengen hun eigen 6 Iso-degustatieglazen mee.   
• De proeverij is GEEN WEDSTRIJD, er worden geen punten gegeven. 
• Deelnemende wijnen krijgen een nummer bij inlevering. 
• Alleen de organisatie weet welke nummers bij welke deelnemers horen. 
• Neem informatie mee over de gebruikte druiven- en gistrassen, e.d. 
• Elke wijn wordt blind geproefd door alle aanwezigen en daarna besproken. 

 
Lunch Eigen lunchpakket en drinken meenemen (koffie en thee zijn de gehele dag 

verkrijgbaar beneden aan de bar. Dus niet in de zaal i.v.m. het proeven). 

  

Programma 7 december 2019 

09:15 – 09:45 Inleveren van de wijnen 

10:00 – 12:30 Proeven 

12:30 – 13:00 Lunchpauze 

13:00 – 16:00 Proeven 

Vertegenwoordigers van de regio's nodigen we van harte uit in te schrijven om aanwezig te zijn, 
zodat zij volgend jaar zelf een identieke JongeWijnenProeverij kunnen organiseren. Maar schrijf snel 
in, want vol = vol. 

Namens het bestuur van de Brabantse Wijnbouwers, 
Loek Scheeren 
Wim Marijnissen 
 


