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Van het bestuur
Beste mensen,
Zo in de aanloop naar de kerst is de appelpersdag achter de rug met vele liters geperst sap en de
organisatie in goede handen van Leo Janssen. Ook een belangrijk moment in het jaar was de gilde
wijnkeuring. Een keuring om er achter te komen waar je als wijnmaker staat met je wijnkwaliteit.
Daaraan gekoppeld een thema avond over het ruiken en proeven van wijn, het herkennen van ziektes
en uitleg over het keuringsformulier. De wijncursus voor beginners is ten einde, de wijn in de fles en
op naar de certificaatuitreiking in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie. Een leuke groep cursisten die
enthousiast de cursus hebben gevolgd en tot een geweldig resultaat zijn gekomen. Een heerlijke
appelwijn die met smaak gedronken kan worden.
Ook kijken we uit naar het kerstdiner in het Cederhof in Kapelle. Velen hebben zich al opgegeven om
samen te genieten van al het goede wat ons wordt voorgeschoteld. Voor het vijfde opeenvolgende
jaar weer genieten van de kookkunsten van Adrie van Enkelen met zijn team binnen de sfeervolle
entourage van het Cederhof.
Verder zijn we in het bestuur bezig met de voorbereiding van de ALV op 20 maart, de financiën, de
overdracht en inwerking van de nieuwe penningmeester en zijn we een nieuw bestuurslid aan het
inwerken die de plaats van Germa in het bestuur mogelijk zal innemen. Ook zijn er stekken gestoken
voor een aantal activiteiten voor het komende voorjaar die, eenmaal afgerond, op de agenda
geplaatst zullen worden. De website wordt regelmatig bijgewerkt en beschikt over allerlei informatie
aangaande het gilde. Blijf op de hoogte door af en toe eens te kijken. Daar is ook de agenda te vinden
van de activiteiten. Ook op de website de foto’s van de activiteiten die geweest zijn en in het archief
ook de foto's van langer geleden. Blijf op de hoogte.
Vanuit het bestuur bent u weer bijgelezen met deze nieuwsflits en ontmoeten wij u graag bij de
activiteiten.
Rest mij u allen namens het bestuur fijne kerstdagen te wensen en een voorspoedig 2020 met mooie,
lekkere wijnen.
Met vriendelijke groet namens het bestuur, Wim Mulder.

Gildekampioenschap 2019
Paut Kromkamp.
De keurmeesters, die helemaal uit Hoorn en omstreken kwamen, waren ook dit keer zeer tevreden.
De voorzitter, die ook ’s avonds bleef om de punten nog verder toe te lichten, noemde ook speciaal
de goede verzorging van de lunch door Marja en Gert Goedegebuure. Ze komen graag nog eens
terug.
Het was de avond van de getallen – en van hier en daar een opbouwend kritische opmerking: Er
waren 46 wijnen van 14 deelnemers. Dat waren vorig jaar nog 70 wijnen…. Vooral het aantal
vruchtenwijnen is opvallend teruggelopen.
37 druivenwijnen zijn ingediend, waarvan (ook opvallend) 23 rood.
Slechts 9 vruchtenwijnen deze keer, en helaas geen deelname van beginnende wijnmakers. Jammer,
want zo’n keuring is altijd heel leuk en leerzaam.
Dat de helft van de druivenwijnen rood was is uitzonderlijk. De kwaliteit van de droge rode en van de
rode vruchtenwijnen was boven verwachting. Maar liefst de helft scoorde boven de 75 punten!
De Johanniter wijnen werden bijna allemaal iets te zuur bevonden. Tip van de keurmeester: iets later
plukken of iets ontzuren.
Piet Wagenaar, die de keuring samen met Bart Jongsma helemaal heeft voorbereid en geleid, heeft
alle getallen verzameld en voor ons op een rijtje gezet:
Deelnemers
Wijnen
Beginners
Vruchtenwijnen
Druivenwijnen

14
46
Geen inzendingen
9
37
punten

Vruchtenwijnen

1 Nieuwenhuize Wim en Ina
2 Heusden Wim & Annet
3 Stijns Arthur

76
70
69

Druivenwijnen

1 Moor Wim en Geziena
2 Wagenaar-Steyn Piet en Jobien
3 Kromkamp Jacco & Paut
4 Heusden Wim & Annet
5 Wagenaar-Steyn Piet en Jobien
6 Mulder Wim & Bregta

80
79
78
77
77
76

Gildekampioen

1 Moor Wim en Gezina
2 Wagenaar-Steyn Piet en Jobien
3 Kromkamp Jacco & Paut
4 Heusden Wim & Annet
5 Mulder Wim & Bregta
6 Nieuwenhuize Wim en Ina
7 Goedegebuure Gert & Marja

Wedstrijd "Als prijs"
punten punten wijn
3
80
2
156
1
78
1
77
1
76
1
76
1
75

Al met al een prima activiteit. Leerzaam, gezellig en een prachtige bijdrage aan de vergroting van
onze kennis en kunde. En als iemand een goed idee heeft hoe we meer leden kunnen stimuleren om
ook eens een of meer flesjes in te dienen… we horen het graag!

Appelpersdag 2019
Leo Janssen.
Beste mensen,
Als ik dit schrijf zal bij de meesten van ons het sap wel vergist zijn en buiten staan om te klaren.
Het was best even spannend. De weersvoorspellingen waren niet best en om in de regen sap te
maken is nou niet bepaald een feest.
Fijn dat we van Bart Jongsma de partytent konden lenen. Het was echter op vrijdag erg winderig en
kostte wat moeite om de tent netjes op te zetten en te borgen.
Hierna konden de vrijdag deelnemers, droog aan de slag.
Op zaterdag bleef het gelukkig ook nagenoeg droog en verliep de appelpersdag vlot en in een goede
sfeer, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
Dit jaar is voor het eerst gebruikgemaakt van een apart gilde-mailadres voor deze dag. Om te
organiseren voor mij veel gemak en voor het bestuur veel gemak om de organisatie over te nemen,
mocht ik plots verhinderd zijn.
Dit jaar werd 1845 liter appelsap gedraaid en 337 liter perensap door
43 deelnemers(inclusief vrijwilligers).
Het melange van appels bestond uit:
-Braeburn, Kanzi, Jonagold, Elstar, Golden Delicious, Junami en Maribelle.

Wijnproeven met Ruud; 23 nov. 2019.
Lia Vriens
De opkomst was met 25 personen goed te noemen.
Deze avond werd verzorgd door Ruud Hoogstrate. Ruud is keurmeester en oud coördinator van alle
keurmeesters binnen de FAWBG.
Hij gaf allereerst uitleg over de vernieuwde keuringsformulieren.
1. Hoe de wijn ter keuring aangeleverd dient te worden, d.w.z. in een schone heldere fles en op
de juiste manier afgevuld. In de juiste klasse, rood, rosé of wit.
Elke klasse kent een brede range aan kleuren. Van licht naar
donker.
Ook de helderheid van de wijn is belangrijk, het levert tijdens
een wijnkeuring toch weer wat extra punten op.
2. Vervolgens wordt de geur beoordeeld. De geur van de wijn kan
heel divers zijn. Aangenaam fruitig of onaangenaam aards of
iets dergelijks. Een onaangename geur kan duiden op een
gebrek of een ziekte van de wijn.
3. De smaak. Ja, dat levert de meeste punten op. Vanzelfsprekend
eigenlijk, want waar drink je wijn voor? Toch omdat het lekker
is.
4. Een begrip als balans heeft wat toelichting of uitleg nodig. Dat
was aan Ruud wel toevertrouwd. Ik heb de indruk dat allen aan
het eind van de avond een goede indruk hadden van wat de
balans van de wijn inhoudt. Immers hebben we diverse wijnen
geproefd deze avond. En gelukkig konden we wat
mankementen ervaren, waaronder de balans.
5. Ruud overtuigde ons ook van het belang van de afdronk. Blijft de wijn(smaak) hangen of is
deze direct weg.

Het verzoek van Gert om voor deze avond wijnen met mankementen aan te leveren was niet tegen
dovemans oren gezegd. Hiervan werden de geur, smaakbeleving en afdronk besproken en het was
vermakelijk om de gezichten te zien na het eerste “kritische nipje”. De een proefde dit en de ander
weer dat, daaruit blijkt dat smaakbeleving toch heel persoonlijk is. Maar dan komt het meest
interessante….. hoe los je het mankement op ???? Daar werd door Ruud dieper op ingegaan.







Werk op en top hygiënisch
Let op de temperatuur
Verschillende soorten druiven/ vruchten apart laten gisten
Gebruik de juiste zuren
Het toepassen van bananen/ rozijnen
Het toepassen van een zoetje

Zo zijn er diverse methodes om de smaak van niet zo’n lekkere wijn op te peppen. Je raakt hierover
niet snel uitgepraat. Het werd dan ook een “latertje”. We hebben er weer veel van opgestoken, met
dank aan Ruud. Wordt vervolgd!!

Haa Kaa Watte?
Robert Wattel
In 2014 was er een culturele tocht via het Fruitteeltmuseum langs Berkenhof met de vlindertuin, met
tussendoor nog koffie en koek. De oesterputten in Yerseke zijn bezocht en natuurlijk mochten ze
goed smaken! Er zijn meerdere fietstochten georganiseerd, waaronder één naar Goes om de
stoomtrein te bezoeken en mee te rijden. In Oostkapelle is een wijnproeverij geweest die flink
bezocht werd en tijdens dit alles is er flink gelachen en goed genoten.
Mocht dit bovenstaande u niet bekend klinken en denkt u, “dat zou ik wel leuk vinden om ook mee
te maken”, dan heb ik een gouden tip: schrijf je in voor het HKW (Hemelvaart KampeerWeekend) van
2020. Het wordt namelijk weer door Luctor et Fermento georganiseerd!!!
Namens de organisatie van 2020,
Robert Wattel

Activiteiten
Komende activiteiten
- 13 december kerstdiner
- 2020
- 10 januari Nieuwjaarsreceptie
- 14 februari thema-avond rosé (onder voorbehoud van beschikbaarheid Piet Wagenaar)
- Februari en begin april ciderworkshop
- 20 maart ALV
Op http://www.luctoretfermento.nl vindt u ook de actuele informatie over de activiteiten.
Voor de meeste activiteit geldt, dat u via de penningmeester, een mail met meer informatie krijgt.
Inloopavonden
Bij de meeste van u is het wel bekend dat het wijngilde ook inloopavonden heeft. Elke eerste en
derde donderdag van de maand van 19.00 tot 20.30 is er een inloopavond. U kunt dan materialen
kopen, gebruik maken van de uitleen en advies vragen. Uitgezonderd feest- en gedenkdagen.
LET OP IN DECEMBER ZIJN ER AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN.

(Wijn)weetjes
Recept
Van Marcel Bul
Marcel heeft een zestal recepten ingestuurd. Drie met en drie zonder alcohol. De eerste twee vond u
in de vorige nieuwsflits. Hieronder vindt u weer twee recepten. Een met en een zonder alcohol.

Informatie van andere wijngildes
Regelmatig ontvangen wij boekjes en nieuwsbrieven van andere wijngildes. Wilt u deze bekijken dan
kunt u dat doen door op deze link te klikken.
De nieuwsbrieven van ons zusterwijngilde Balsemien kunt u vinden op www.balsemien.be onder de
rubriek “Nieuws/Reisinfo”.

Facebook
Heeft u een facebookaccount dan kunt u het gilde ook volgen op Facebook. Natuurlijk
mogen onze berichten op facebook gedeeld worden.

Vragen, antwoorden en tips.
U kent dat misschien wel. U bent met iets bezig en denkt dat moet toch anders kunnen. Of u wilt met
iets beginnen en zit nog met en aantal vragen. Of bent u misschien wel degene, die alles (of best
veel) weet en hebt u nog tips voor anderen. Stuur u vragen, tips en antwoorden aan ons. We nemen
ze dan op in de volgende nieuwsflits. Zo kunnen we elkaar helpen en kunnen we kennis onder de
leden verspreiden. U kunt uw vraag, antwoord en tips aan de redactie van de nieuwsflits sturen:
nieuwsflitsluctoretfermento@gmail.com .
Wie van u gebruikt zijn eigen gemaakte wijn ook om er mee te koken en te bakken en wil zijn/haar
recept met ons delen? Stuur uw recept naar de redactie en wij plaatsen het recept in de nieuwsflits.
nieuwsflitsluctoretfermento@gmail.com

Fijne kerstdagen en een heel goed 2020

