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Monique Breuer maakt 
kans op titel 
Wijnvrouw van het Jaar

Door Barbara Verbeek

N I EUWS

vier pinot noirs zullen de komende jaren volgen.
De vierde genomineerde werd bekendgemaakt op de 
Huishoudbeurs in de RAI. Dat is de bekende wijnjournaliste 
Esmée Langereis. Over haar en haar vaardigheden op 
wijngebieden komen we in More than Drinks 4 uitgebreid 
terug. Tijdens Villa’s Culinaire Wijntheater in mei zal 
de grote finale van Wijnvrouw van het jaar 2019 bekend 
gemaakt worden.  
Wie van de vier gekozen vrouwen mag zich Wijnvrouw van 
het jaar noemen?

Waar velen dromen, maar niet doen, ging 
Monique Breuer de uitdaging aan haar droom 

te verwezenlijken. Naast haar werk als marketing- en 
communicatieadviseur wilde Monique meer weten over 
wijn. Ze volgde een cursus die later de start bleek van een 
nieuw leven. Vele wijncursussen later studeerde ze in 
2014 af als vinoloog. Drie jaar eerder krabbelde Monique 
een zinnetje op papier: ‘In 2015 wil ik een Pinot Noir 
Serendipity gemaakt hebben’. En dat is gelukt!
Een eigen wijn maken is beslist geen kleinigheid. Een 
baan, studeren en ondertussen werken op een wijngaard: 
er moesten veel hobbels worden genomen. Maar de 
Amersfoortse liet zich niet tegenhouden. Moniques motto 
‘Let it go and let it flow’ leidde tot een prachtige reis die 
eindigde in de realisatie van haar eigen wijn: Pinot Noir 
Serendipity. De wijn werd gelanceerd in de wijngaard van 
Hoog Beek en Royen in Zeist, die ze ook hielp aanplanten. 
Daarnaast zat ze tevens in het bestuur van het Nederlandse 
wijngaardeniersgilde.
Ondertussen heeft Monique vijf jaargangen van haar Pinot 
Noir Serendipity gemaakt. Maar klaar met dromen is ze 
niet. Haar nieuwe uitdaging: zes pinot noirs maken in zes 
verschillende landen. Om meer ervaring op te doen, doet 
ze nu twee oogsten per jaar. In 2017 in Bourgogne en in 
2018 in de Ahr in Duitsland. In 2019 staat Oregon op het 
programma en in 2020 wellicht Nieuw-Zeeland. Haar 
tweede pinot, in samenwerking met het Duitse wijnhuis 
Kriechel, wordt in september 2019 gelanceerd. De andere 

Tijdens BBB in Maastricht op 9 oktober hebben registervinoloog Barbara Verbeek (Wijntheater) en 
interim jurylid Janna Meppelink wijnmaakster Monique Breuer uitgeroepen tot kanshebber voor de 
titel Wijnvrouw van het Jaar 2019. Monique maakt hiermee als derde kandidaat kans op de felbegeerde 
prijs, die tijdens Villa’s Culinair Wijntheater 2019 wordt uitgereikt. Monique Breuer maakte haar 
eigen wijn Pinot Noir Serendipity. Ze lanceert haar tweede pinot noir in september. 

15
MorethanDrinks!MorethanDrinks!

Monique Breuer maakt 
kans op titel 
Wijnvrouw van het Jaar

Door Barbara Verbeek

N I EUWS

vier pinot noirs zullen de komende jaren volgen.
De vierde genomineerde werd bekendgemaakt op de 
Huishoudbeurs in de RAI. Dat is de bekende wijnjournaliste 
Esmée Langereis. Over haar en haar vaardigheden op 
wijngebieden komen we in More than Drinks 4 uitgebreid 
terug. Tijdens Villa’s Culinaire Wijntheater in mei zal 
de grote finale van Wijnvrouw van het jaar 2019 bekend 
gemaakt worden.  
Wie van de vier gekozen vrouwen mag zich Wijnvrouw van 
het jaar noemen?

Waar velen dromen, maar niet doen, ging 
Monique Breuer de uitdaging aan haar droom 

te verwezenlijken. Naast haar werk als marketing- en 
communicatieadviseur wilde Monique meer weten over 
wijn. Ze volgde een cursus die later de start bleek van een 
nieuw leven. Vele wijncursussen later studeerde ze in 
2014 af als vinoloog. Drie jaar eerder krabbelde Monique 
een zinnetje op papier: ‘In 2015 wil ik een Pinot Noir 
Serendipity gemaakt hebben’. En dat is gelukt!
Een eigen wijn maken is beslist geen kleinigheid. Een 
baan, studeren en ondertussen werken op een wijngaard: 
er moesten veel hobbels worden genomen. Maar de 
Amersfoortse liet zich niet tegenhouden. Moniques motto 
‘Let it go and let it flow’ leidde tot een prachtige reis die 
eindigde in de realisatie van haar eigen wijn: Pinot Noir 
Serendipity. De wijn werd gelanceerd in de wijngaard van 
Hoog Beek en Royen in Zeist, die ze ook hielp aanplanten. 
Daarnaast zat ze tevens in het bestuur van het Nederlandse 
wijngaardeniersgilde.
Ondertussen heeft Monique vijf jaargangen van haar Pinot 
Noir Serendipity gemaakt. Maar klaar met dromen is ze 
niet. Haar nieuwe uitdaging: zes pinot noirs maken in zes 
verschillende landen. Om meer ervaring op te doen, doet 
ze nu twee oogsten per jaar. In 2017 in Bourgogne en in 
2018 in de Ahr in Duitsland. In 2019 staat Oregon op het 
programma en in 2020 wellicht Nieuw-Zeeland. Haar 
tweede pinot, in samenwerking met het Duitse wijnhuis 
Kriechel, wordt in september 2019 gelanceerd. De andere 

Tijdens BBB in Maastricht op 9 oktober hebben registervinoloog Barbara Verbeek (Wijntheater) en 
interim jurylid Janna Meppelink wijnmaakster Monique Breuer uitgeroepen tot kanshebber voor de 
titel Wijnvrouw van het Jaar 2019. Monique maakt hiermee als derde kandidaat kans op de felbegeerde 
prijs, die tijdens Villa’s Culinair Wijntheater 2019 wordt uitgereikt. Monique Breuer maakte haar 
eigen wijn Pinot Noir Serendipity. Ze lanceert haar tweede pinot noir in september. 


