Verslag van de regiobijeenkomst van regio 2 Zuid Holland op maandag
30 november bij Henk Lommers op de Hofstede Kruidenburg te
Bodegraven.
Aanwezig waren 18 leden.
5 leden hebben zich afgemeld.
Waaronder 2 op de laatste dag door ziekte
(beterschap gewenst deze personen).
Henk Lommers opent de bijeenkomst.
De nieuwe aanwezigen worden welkom geheten en vertellen wat over
hun plannen.
Peter Kramer uit Boskoop wil achter in zijn vrij ruime tuin wat stokken
gaan zetten hij is erg benieuwd welke rassen hij moet kiezen. Tevens
huurt hij een rijtje bij Peter .
Fred de Graaf heeft al zo'n 170 stokken (Monarch en Cab, Cortis) en komt
bij Bas en Adri voor informatie.
Tycho Vermeulen runt de Haagse stadswijngaard is ook verbonden aan
de Universiteit van Wageningen – en wil een onderzoek starten naar
rassen en temperatuur , hij heeft hier wel gegevens voor nodig – voor
eventueel contact -tycho.vermeulen@wur.nl.
1 Als eerste gaan we in op de stand van zaken wat betreft het nieuwe
bestuur Erik de Groot licht dit toe.
Na een bewogen vergadering is de stand als volgt.
Per 1 januari zal er een nieuw bestuur aantreden mits een aantal
onduidelijkheden zijn opgelost.
Het huidige bestuur blijft zolang de tent draaiend houden.
Per 15 december wordt de producenten vereniging opgericht
commerciële wijnboeren kunnen hier lid van worden. Er zijn eigenlijk
tussen deze vereniging en het WGN geen overlappingen dus blijft het
aantrekkelijk voor commerciële wijnboeren om lid te blijven van het
WGN.
De nieuwe structuur bestaat dus uit 3 personen –
voorzitter,penningmeester en secretaris minimaal nodig om een
vereniging draaiend te houden.
Daaronder komen kolommen – zoals regio's ,Communicatie(blad website)
organisatie evenementen er kunnen erbij komen bv een commerciële tak
of wat dan ook. Belangrijk dat de leden actief worden in deze vereniging
elke bijdrage hoe klein ook is waardevol, mocht je ideeën voor
verbetering hebben of zelf iets willen doen schroom dan niet en neem
contact op met Theo Mellenbergh <melbergh@planet.nl>
2.We doen rondje langs de tafel over hoe de oogst is gegaan dit was er
interessant de indruk is achter gebleven dat iedereen laat heeft geoogst
met lage suikers en de zuren waren boven andere jaren. Graag wil ik hier
een overzichtje van maken – stuur dan even de volgende gegevens op

-oogstdatum-Oechsele-Zuur-aantal kg/per/plant-ligging
wijngaard(beschut, open o.i.d.).
Verder kwam ook de Suzukivlieg ter sprake – over het algemeen was ie
wel aangetroffen in de vallen maar viel de aantasting van druiven mee
waarschijnlijk door de lage Oëchsele onder 1060 vallen ze druiven niet
aan omdat de larven niet genoeg te eten hebben.
Overigens een heel leuk en apart ding wat naar voren kwam was de
belevenis van Henk – die 18 uur na het kneuzen de Souvignier Gris ging
persen en een roze sap uit de pers zag lopen terwijl hij toch op een witte
wijn gerekend hard, maar wat gebeurde er na gisting proces sloeg de
rode kleur neer samen met de afgestorven gist moet een apart gezicht
zijn geweest. De wijn is nu dus mooi wit.
Iedereen zit wel es met vragen daarom wil ik jullie adviseren de
artikelendatabase van het wijngaardeniersgilde te bekijken
inloggen/kenniscentrum/artikelendatabase ook zijn een aantal bladen
online te lezen.
3. Afspraken.
Planten kunnen besteld worden voor 15 december bij Jan bij voorkeur per
mail -kling@ziggo.nl.
Verder is besloten om te onderzoeken of er genoeg behoefte is om (lege)
0,75ltr bordeaux flessen gezamenlijk in te kopen –deze moeten dan wel
in Bodegraven afgehaald worden en er moeten genoeg aanmeldingen
zijn om een pallet (1400 flessen) te bestellen de prijs per fles zo rond de
50ct /minimum afname 100
Eerst gaan we dus inventariseren wat de behoefte is – dus aangeven
hoeveel groen/wit je wilt hebben -activiteit@zuidhollandsewijnboeren.nl
Ed Montfoorts uitnodigen voor juni, lezing over welke gist bij welke druif
en nader ingaan op zuren. Tevens mogelijkheid tot aanschaf diversen.
Ed geeft aan dit een leuk onderwerp te vinden – wordt waarschijnlijk. 6
juni.
Dan de keuringen beoogde data:
Wit/rosé/fruit zaterdag 5 maart 13.00 uur
Rood
zaterdag 19 maart 13.00 uur
We zijn dan mooi voor de landelijke keuring in Wijchen die op 9 april
gehouden zal worden.
flessen inleveren zie: www.zuidhollandsewijnboeren.nl/wijnkeuring
tevens inventariseren hoeveel iedereen wil in leveren , hierover volgt
t.z.t. nog bericht.
LET OP er is afgesproken dit jaar geen bijdrage van 10 euro te vragen
voor de regio, er is nog zo'n 400 euro in kas – de enige vaste last is
eigenlijk de website, verder wil ik de activiteiten zelf bekostigend laten
zijn. Dus zal er op de avonden zelf eventueel een duit in het zakje
gedaan moeten worden.

En toen was het eindelijk tijd voor het onderdeel nummer 5 : vishapjes en
Zuid-Hollandse wijn – duidelijk was te proeven dat de ene wijn wat
wegviel en de ander juist naar voren kwam bij de vis. Dit was een
gezellig en lekker onderdeel van de avond , we hebben vijf wijnen
geproefd waaronder de bronzen Johanniter en de verse oogst 2015 van
Peter en ook vijf vishapjes , w.o. visballetjes, zalm, paling op toast. Niet
iedereen lust vis, maar een aantal anderen vonden dat helemaal niet erg.
Bijgevoegd een wijn-spijs document
De hapjes waren prima verzorgd door Paul en Ellen Hoiting, de wijnen
door diverse leden waarvoor uitzonderlijke dank.
Conclusie een gezellige en waardevolle avond.
Onder dank voor een ieders inbreng sluit Henk Lommers de bijeenkomst.
Noordwijk, 1 december 2015.
Hans Roelandse.

