
Beste mensen,

De pas gearriveerde nieuwe wijnen van Château de Cabriac en de in aantocht zijnde Piemonte wijnen van 
Burlotto komen in een volgende nieuwsbrief aan de orde, deze gaat over het jaarlijks terugkerende 
fenomeen: de meest uitgebreide Nederlandse wijngids: 

"De Grote Hamersma" 

Hij is weer uit. Ook dit jaar stuurde ik goedewijnen naar Harold Hamersma en ook dit jaar staat er weer 
een aantal van in deze gids vermeld. Dertien in totaal waarvan eentje in de categorie "de honderd beste". 

In de vorige "Hamersma nieuwsbrief" zette ik de kanttekeningen die je kunt maken bij de informatie in 
wijngidsen op een rijtje. Toch weet deze wijnschrijver zich wonderwel te redden met deze weerbarstige 
materie. 

Lees hier wat hij van de dertien goedewijnen vindt.

Bovenaan deze nieuwsbrief staan de waarderingen die de dertien goedewijnen van Harold Hamersma 
kregen. Ik ben trots op "mijn kinderen" ze haalden cijfers waar menig ouder met pubers op de middelbare 
school jaloers op zou zijn. En natuurlijk heb je kinderen die je meer had gegund, kinderen die je beter kent 
dan een vreemde die ze even snel moet beoordelen tussen al die aandachtvragende andere. Maar ja, zo zit 
de wijnwereld nu eenmaal in elkaar. Moet je als gidsschrijver door ruim zevenduizend wijnen heen dan krijg 
je dat, nog een wonder dat er dertien van mij bovenuit staken. Je kunt niet alles hebben, wees blij met wat 
goed gaat en geniet daar van. Dat doe ik graag samen met u. Want zonder u geen vermelding in gidsen, 
geen brood op de plank en niet dit mooie werk.

Laat ik Hamersma een handje helpen, hij de wijnen uitgezocht, ik de feestelijke aanbieding.
Omdat het er dertien zijn laat ik de duurste (Barolo Acclivi 2009) weg, van deze wijn heb ik nog maar een 
paar flesjes, die komen vast te pas rond de Kerst. Bovendien is het verzenden van 13 flessen heel erg lastig. 

Omdat het feest is doe ik de duurste en best beoordeelde wijn, Javali Old Vines 2011 voor de halve prijs in 
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de 
  

"Hamersmadoos 2016"
12 "goedewijnen" uit de gids

€ 153,00   (ipv € 168,70)

* aanbieding geldig tot en met 14-11-2015
* zolang de voorraad strekt

* excl. € 6,00 verzendkosten 

in de "Hamersmadoos 2016" zitten:

Château de Cabriac Prieuré de St. Martin 2011
Château Labadie 2011

Monte da Ravasqueira Vinha das Romas 2012
Quinta do Javali Old Vines 2011

Quinta do Javali Reserva 2011
Quinta dos Lobatos 2013

Domaine des Homs Rosé 2014 (in gids staat 2013)
Domaine de Cabriac Vermentino 2014
Domaine des Homs Le Viognier 2014

Vicentini Terre Lunghe 2014
Vicentini Il Casale 2013

Alexander Koppitsch Grüner Veltliner 2014

klik op de links voor meer informatie

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 

http://goedewijn.info/cabriaccorbieresprieure-11.html
http://goedewijn.info/labadie-11.html
http://goedewijn.info/monteravasqueiravinhadasromas-11.html
http://goedewijn.info/javalioldvines-11.html
http://goedewijn.info/javalireserva-11.html
http://goedewijn.info/javalilobatos-13.html
http://goedewijn.info/homsamandierrose-14.html
http://goedewijn.info/cabriacvermentino-14.html
http://goedewijn.info/homsviognier-13.html
http://goedewijn.info/terrelunghe-14.html
http://goedewijn.info/ilcasale-13.html
http://goedewijn.info/koppitschgrunerveltliner-14.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/


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.

mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

