29 september 2009

PERSBERICHT
Jan Rokyta wint Prix Pommery en titel Vinoloog van het Jaar 2010!
Op zondag 27 september heeft de finale
plaatsgevonden van de wedstrijd Vinoloog van het
Jaar. Terwijl in het Barbizon Palace Hotel het 21ste
Proefschrift Wijnconcours van start ging, kwamen de
8 finalisten in een aparte zaal bijeen voor de
finaleproeverij. Cees van Casteren had een lastige
proeverij van 12 wijnen en 25 opgaven
samengesteld die de finalisten danig op de proef
stelden. De meeste finalisten hadden dan ook echt
een uur nodig om tot zorgvuldig beredeneerde
antwoorden te komen. De inzet was immers de Prix
Pommery: een geheel verzorgd weekend en
bezoek/proeverij aan Champagne Pommery voor 2 personen. De finalisten bleven in spanning
tot de prijsuitreiking die plaatsvond op het centrale podium in de St. Olofskapel. Cees van
Casteren benadrukte dat het op zich al
een hele prestatie is om als finalist van
de wedstrijd Vinoloog van het Jaar mee
te mogen doen en maakte vervolgens de
uitslag bekend. Jan Rokyta mag zich
‘Vinoloog van het Jaar 2010’ noemen
hetgeen hem na 3 eerdere finaleplaatsen
van harte is gegund. Jan kreeg van
Monique Viatour, exportmanager van
Vranken Pommery Benelux, de
felbegeerde ‘Prix Pommery’ overhandigd
in de vorm van een cheque. Henk Bart
van Wijnimport Bart, distributeur Horeca
voor Pommery Champagne,
overhandigde Jan een Jeroboam Pommery
Champagne.
De andere podiumplaatsen werden ingenomen door
Henk Leurs (nipt 2e) en Mick van Oppenraaij (3e)
die allebei een magnum Pommery Champagne
overhandigd kregen. Ook de overige finalisten, zijnde
Guus Schuijt, Dirk Vanhorenbeeck, Robert Verweij,
Gerrit van der Vliet en Mike Heyer, mochten een fles
Pommery Champagne in ontvangst nemen. Met recht
een feestelijke afsluiting van deze jaarlijkse wedstrijd
die een spannend einde kende.

Vervolg Persbericht.

Importeur Pommery Champagne in Nederland:
Wijnimport J. Bart
www.wijnimportbart.nl

Interesse in de Champagnes van Pommery?
Kijk op www.pommery.com

Kijk voor meer informatie over en activiteiten van de VVN op www.vinologen.net, of
contacteer:
VVN-Secretariaat
Korte Langewijnseweg 6
1272 BV Huizen
T. 035 52 66 045 of M. 06 22 489 763
Email: secretariaat@vinologen.net
Website: www.vinologen.net

