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Beste mensen,
Een beetje eigenwijs, dat ben ik wel. Ga m'n eigen gang in de wijnwereld, zoek zelf de krenten uit de pap,
bepaal zelf wel wat ik mooi vind, heb het niet zo op médailles, onderscheidingen, punten, vinologen,
masters of wine, broederschappen, de wereld rond de wijn, zeg maar. De wijn, die interesseert me, daagt
me uit, daar geniet ik van. Wat er allemaal omheen wordt georganiseerd doe ik af als ruis. Wel een beetje
hooghartige houding, zal ik eerlijk toegeven. Natuurlijk ben ook ik benieuwd wat anderen vinden van wat
ik krenten vind. Reacties van klanten worden altijd gewaardeerd, positieve zijn natuurlijk het leukst,
poetsen je ego waardoor je wat meer glimt, negatieve het nuttigst omdat je daar zoveel meer van leert.
insturen ?
Voor het eerst heb ik maar eens wat wijnen opgestuurd naar een wijngidsschrijver. Wel benieuwd wat hij er
van zou vinden. Zo iemand proeft duizenden flessen per jaar (7000 - 7500) uit alle hoeken en gaten van het
heelal, poepduur, spotgoedkoop en alles daar tussen in. Veel meer dan ik ooit zou kunnen (en willen). Die
heeft een indrukwekkende achtergrond waar tegen hij je wijnen kan plaatsen. Hou je nog een paar
"aandachtspunten" over die de waarde van dat royale overzicht danig in de wielen kunnen rijden: waar staat
je wijn in een serie? Staat je elegante, verfijnde en subtiele rode wijn tussen "bomen van wijnen" als nummer
56 na nr 55, een houtgerijpte prestige cuvée uit Chili? Is de proever die proefdag wel op niveau of heeft ie
zonet een parkeerbon onder de ruitewissers vandaan gehaald, koffie gemorst op zijn aantekeningen (of Ipad) en zijn broek, heeft de kat zojuist op het karpet gekotst en moet hij vanavond ook nog bij mopperige,
krakkemikkige overburen al participerend en mantelzorgend de wc bril opnieuw vastschroeven?
Je weet het niet met die proefomstandigheden. Veel ervaring brengt wel enige immuniteit voor de
omgevingsfactoren met zich mee, maar helemaal zeker ben je er toch niet van.
toch maar doen
Met zulke gedachten is een afkeuring of niet publiceren van je wijnen in een gids al niet meer zo'n drama,
dus besloot ik toch maar eens de stap te wagen. De argumenten: waarom niet nog meer mensen van mijn
mooie werk laten genieten, het wordt weer winter waardoor m'n nieuwe cv volop moet kunnen branden en
mijn twee pubers zijn toe aan een nieuwe spijkerbroek, hielpen ook mee. Sturen dus.
Maar vóór sturen eerst kiezen wát te sturen. Niet teveel was me bezworen. Dus dan maar de vaste waarden:
maar ook dan is het nog moeilijk kiezen: het zijn allemáál mijn dierbare kindertjes.
6 flessen
Ik kwam uit op zes flessen (want er passen twaalf in een reguliere verzenddoos), eentje per type op reserve,
een kurkfoutje is immers nooit uit te sluiten. Eind juni de doos verstuurd, inclusief informatie over prijs
etc.
Ik kreeg een maand later van de uitgever een verzoek tot het aanleveren van missende informatie, welke
stond er niet bij. Dus maar even gebeld. "Nee, dat was een foutje", ik had dat mailtje helemaal niet mogen
ontvangen, excuses etc. Mijn conclusie: geen wijnen van mij in de gids. Ach ja, zo is het leven, ik heb mijn
leuke klanten dus geen probleem. Klein beetje teleurstelling, dat wel, maar dan ook maar een hééél erg
klein beetje, meer niet. Zand er over.

de gids
Dinsdag toch maar de gids gekocht, eens zien welke wijnen van collega importeurs vermeld zijn, wat er van
gevonden wordt. Kom ik mezelf (mijn wijnen) tegen, op pagina 297 en 298. Vijf, welgeteld, de zesde stond
er niet bij. Mooie cijfers die doen denken aan mijn latere middelbareschool rapporten (niet die van de
eerste jaren!!).
We zijn het dus eens verzuchtte ik, blij en opgelucht, nu weet heel Nederland het, zou het helpen? Ik ben
benieuwd. Het is nu nog rustig dacht hij hoopvol.
herkansing
Toch is het wel een beetje jammer dat nummer zes (Paradiso Primitivo) er niet bij zit. Toch een scheutje
koffie over de broek gegaan? Of stond ie op plaats 56 in de rij? Ik weet het niet. Hij mag van mij in de
herkansing, niet bij Hamersma, maar bij u. Voor de halve prijs, in een doosje met de andere vijf wél
uitverkorenen. Het Hamersmadoosje: doet u de proeverij nog eens heerlijk op uw eigen tempo en onder
zelf bepaalde omstandigheden eens lekker over, wie weet tot wat voor conclusie u komt!

tot en met 14 oktober a.s.:

"Hamersmadoosje"
(6 fl.) van € 51,60

voor: € 47,50
bestaande uit:

Tersande rouge 2012 *eco* € 7,15 / fles
Paul 2011 *eco* € 9,25 / fles
Cantine Paradiso Negroamaro 2010 € 7,30 / fles
Vadio tinto "old vines" 2009 € 11,90 / fles
Vicentini "Terre Lunghe" 2011 € 8,10 / fles
Cantine Paradiso Primitivo 2011 € 7,90 / fles
achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

p.s.: Tersande rood 2011 is uitverkocht,
wordt vervangen door 2012,
lijkt sprekend op het voorgaande jaar,
kost € 7,15 t/m 14-10 mag ie voor € 6,90

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html
Volg de ontwikkelingen op nieuws.html
Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een
groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook)
Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn
bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u
hoeft verder niets in te vullen): stop mail dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

