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PERSBERICHT – 21.10.2016 

BELGISCHE WIJNAMBASSADEUR 2016 

 

De VZW Belgische Wijnbouwers, opgericht in 2009, vertegenwoordigt op heden ruim 80% 

van de professionele wijnbouwers.  

 

De VZW vormt de belangenorganisatie van de Belgische wijnbouwers en stelt zich tot doel  

de wijnbouw in België te structureren en te professionaliseren, de Belgische wijnbouwers te 

vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen. 

 

Naast het bestuur van de VZW, allemaal wijnbouwers, zijn er nog andere landgenoten die 

zich op hun manier inzetten voor onze sector. 

 

Met de verkiezing tot Belgische Wijnambassadeur willen wij met onze vereniging mensen 

eren die zich hebben ingezet voor de wijnbouwers in België, onze dankbaarheid tonen en de 

wens/de hoop uitdrukken dat onze sector ook in de toekomst op hun verdere medewerking en 

ondersteuning mag rekenen 

 

Werden de voorgaande jaren reeds uitgeroepen tot Belgische Wijnambassadeur: 

2013 : toenmalige Minister-President Kris PEETERS. 

2014 : José LEMAHIEU, oprichter van de Vereniging voor Vlaamse Sommeliers en 

organisator van de jaarlijkse verkiezing Beste Belgische Wijn. 

2015 : Michel WUYTS, sportjournalist en wijnliefhebber 

 

Dit jaar roept de VZW BELGISCHE WIJNBOUWERS de heer Alain BLOEYKENS, 

wijnspecialist en –journalist, uit tot BELGISCHE WIJNAMBASSADEUR 2016 

 

Alain Bloeykens, geboren te Gent op 23.10.1964, is voltijds wijnjournalist voor zowel de 

audiovisuele als geschreven media en al 17 jaar organisator van Megavino. 

 

Als journalist – wijnkenner gaf hij de Belgische wijnbouw vanaf haar ontstaan een eerlijke 

kans. Als organisator van MEGAVINO bracht hij in 2005 als eerste Belgische wijn in de 

media. 

Hij heeft de Belgische wijnbouw zien groeien en de kwaliteit zien evolueren. 
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Hij is de Belgische wijnbouw genegen, doch blijft objectief en zeer kritisch. 

 

Wat goed is, is goed; wat minder is moet beter. 

 

De Belgische, professionele wijnbouwers appreciëren zijn kritisch-chavinistische houding en 

danken hem met deze onderscheiding voor het feit dat hij de consument wijnen van eigen 

bodem leert ontdekken en appreciëren. 

De officiële benoeming van Alain Bloeykens tot Belgische Wijnambassadeur - waarop u bent 

uitgenodigd - zal plaatsvinden op zondag 23 oktober 2016 (verjaardag van Alain Bloeykens) 

op MEGAVINO  tijdens de uitreiking van de medailles BESTE BELGISCHE WIJN om 

15.00 uur (zaal MEZZA) gevolgd door een receptie van uitsluitend Belgische wijn. 

 

Info :  

Lodewijk WAES/VZW Belgische Wijnbouwers 0475/20.45.70 

 

 


