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Beste mensen,
Het is weer Hamersmatijd, "De Grote Hamersma 2017" had al in de winkel moeten liggen, is kennelijk wat
vertraagd.
Gelukkig heb ik al wel het "Goede Wijn" -gedeelte (p. 309 - 315) van de gids voor u beschikbaar. Zowel het
aantal wijnen als de waarderingen geven me een iets ongemakkelijk gevoel, maar tegelijkertijd word ik er
ook heel blij van.
Maar liefst 32 "Goede Wijnen" staan in de 2017 editie vermeld. De beoordelingen (cijfers) staan
hierboven weergegeven. Negen van deze 32 wijnen zijn zelfs voorzien van een gouden ster wat zoveel
betekent dat ze in de top 100 van alle geproefde wijnen staan. Eén op de elf topwijnen in Hamersma's gids
is dus een "Goede Wijn"!
Dat gaan we vieren.
Deels uitverkocht
Laat ik meteen maar eerlijk zijn: een deel van deze 32 is helaas al niet meer leverbaar: proefflessen inzenden
voor de gids kan tot half juli en publicatie is begin november. Daarnaast kan ik van een aantal wijnen maar
mondjesmaat bestellen waardoor die altijd veel te snel uitverkocht raken, bovendien schakelen diverse
producenten van wijnjaar na de uiterste inzenddatum in juli.
Ik kan er jammer genoeg niks aan veranderen, gelukkig zijn er nog volop Goede Wijnen wél leverbaar, plus
een aantal wijnen van het opvolgende jaar. Dorst hoeft u dus niet te lijden.
Een makkie
Van alle wijnen heeft u al beschrijvingen te verwerken gehad, zal ik het er voor deze keer maar bij een
opsomming laten? Heeft u een makkie en kunnen we snel het glas heffen op het succes.
Ik schreef het al eerder: zonder klanten, dus u, geen import dus ook geen vermelding in De Grote
Hamersma. Als dankjewel aan m'n trouwe klanten: "Het Hamersma Twaalftal" voor een extra feestelijke
prijs.

Het Hamersma Twaalftal
Alexander Koppitsch Weissburgunder 2015 (9*)
Alexander Koppitsch Grüner Veltliner 2015 (9*)
Château de Chasseloir "Comte Leloup 2012 (9-)
Vicentini "Il Casale" 2014 (9-)
Domaine des Homs "Paul" 2015 (2014 = 8,5)
Domaine des Homs "Gravières de Sancastel" 2014 (8,5)
Château de Cabriac Corbières "Tradition" 2014 (8-)
Château de Cabriac Corbières "Prieuré de Saint Martin" 2013 (7,5)
Domaine Sergent Madiran "Tradition" 2012 (8+)
Cantina La Quercia "Peladi" 2015 (8)
Cantina La Quercia "Montepulciano d'Abruzzo" 2013 (8)
Burlotto Langhe "Nebbiolo" 2014 (9)

normaal: € 137,89
tijdelijk tot en met 19 november a.s.

€ 125,00

* alle prijzen zonder verzendkosten
* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

* hier treft u alle 32 vermelde wijnen op een rijtje

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.

