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Beste mensen,
2020 was een jaar om snel achter ons te laten, ook voor 2021 geldt dat wat mij betreft. Over handel niks te klagen, maar
corona was nog steeds een bepalende factor net als meer onzekerheid om ons heen.
moeilijk wijnjaar 2021
Op een wederom goede wijnomzet na was 2021 geen gemakkelijk jaar. 2021 was zwaar voor de wijnproducenten. In veel
streken, vooral in Frankrijk, kreeg men het stevig voor de kiezen, eerst nachtvorst die een ravage aanrichtte onder de
uitbottende druivestokken in de wijngaarden, daarna óf overvloedige regen óf ernstige droogte en vervolgens regen vlak
voor- en tijdens de druivenoogst. Ook buiten Frankrijk, werd de ene wijnstreek meer dan de andere, belaagd door
ongunstige omstandigheden. Kleinere oogst en grotere variatie in kwaliteit, dat is het resultaat zoals het nu lijkt. Natuurlijk
zijn er uitzonderingen, per streek en ook per wijnproducent, dus er is vast genoeg moois en waardevols wat naar ons
toekomt, maar de spoeling zal duidelijk dunner zijn. Ik blijf selectief, net als voorgaande jaren, dan maar een aantal wijnen
een jaartje niet in het assortiment. Het is niet anders.
prijsstijgingen
We waren de laatste jaren niet of nauwelijks geconfronteerd met prijsverhogingen, maar daar komt nu helaas wel een eind
aan. Alleen al de "droge kosten” voor wijn (flessen, kurken, capsules, etiketten, dozen) zijn afgelopen jaar sterk gestegen en
daar komt nu ook een zekere mate van schaarste bij. Wijnboeren zijn van oudsher wel gewend aan wisselende opbrengsten.
Een dip in de productie als vorig jaar behoort tot de bedrijfsrisico’s, maar toch is deze tegenvaller bij met name de kleinere,
niet zo bekende wijnproducenten een zware dobber, ze hebben het eigenlijk al jaren moeilijk in financiële zin. Ik ga niet
met ze in discussie over een hogere prijs die ze voor hun producten gaan vragen, ze hebben het nodig om te blijven
voortbestaan en om ook voor de langere termijn kwaliteit te kunnen bieden. Aan mij is geen groot hedgefund manager
verloren gegaan, maar dat vermoeden had u vast al.
snel tegen langzaam
Nu maar hopen dat onze wereld een verstandige koers blijft varen. Deze onzekere en voor velen belastende tijden vormen
helaas, net als vaker in de geschiedenis, een voedzame voedingsbodem waarin het zaad van twijfel, halve waarheden en
verdachtmakingen gretig wortelschiet. Een tijd waarin het voelen en een mening hebben snel aan invloed wint ten koste
van het langzamere proces van denken en afwegen. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar, reflexen zijn snel en krachtig en
komen bovendrijven als de nood aan de man is, het denken en afwegen is meer voor rustiger tijden. Sociale media vormen
een katalysator richting snelheid in dit krachtenveld. Korte uitroepen en meningen zijn de trend (“ik geloof niet zo in
feiten”), lange verhalen, zoals ik over wijn schrijf steeds minder aan de orde. Langere tijd aandacht vasthouden is niet meer
van deze tijd. Het is zakelijk gezien een risico. Hoeveel wijnadvertenties zie je niet met hoofdzakelijk een vermelding van
de behaalde punten aantallen voor de vermelde wijnen? Snel en overzichtelijk, meteen het oordeel, van wie maakt niet
zoveel uit, onmiddelijk kunnen inschatten of het de moeite waard is om te kopen of niet. De wereld versimpeld tot een
getal, iedereen kan wijn kopen op deze manier.
zelfde koers
Voor mij geen verandering van werkwijze, ik blijf u vermoeien met m’n lange verhalen, nu ook trouwens. Er is een groep
mensen waarbij dit werkt, wat mij betreft de leukste en prettigste klanten, we delen de passie voor wijn zonder dat iemand
iets wordt opgedrongen, zelf kiezen op grond van informatie, feiten, zelf een afweging maken, een langzaam proces, een
verstandig proces naar mijn idee, zo koop ik namelijk ook mijn wijnen, waarschijnlijk met nog wat meer afwegingen in de
matrix (mijn aankoop-algoritme). Toegegeven er zit ook een deel gevoel bij, enthousiasme, maar dat heb ik ook als ik een
prachtige wijn proef, voegt aan het weten een extra niveau toe, een beetje zoals kunst. Vooral hoofd, maar ook hart, dat
blijft m’n wijnroute, ook dit nieuwe jaar.
Plaatjes met sneeuw zijn nog steeds een beetje op,
kwam al zoekende onderstaand tegen:
rust, dynamiek, zacht, rechtlijnig, nuances, koersvast
verloren tijd in het spel van zand en water
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Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters.
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

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.

