
 

 

ESMEE LANGEREIS 
 

 

Bio 
Esmee is journalist en professioneel wijndrinker. Ze schrijft en praat nergens liever over in 
kranten, magazines en filmpjes. Nooit saai of ingewikkeld, maar altijd met humor, 
enthousiasme en een glas in de hand. 
In een vorig leven werkte ze als ‘creatief ’in de reclame. Totdat ze in 2007 smoorverliefd 
werd op een Beaujolais, en radicaal het roer omgooide. Ze haalde een internationaal 
wijndiploma, begon als wijncolumnist bij magazines en werd al snel gevraagd als co-auteur 
van De Grote Hamersma. In 2020 trad ze toe als wijnschrijver bij NRC Handelsblad. 
Als Esmee niet op reportage is in een of ander warm wijnland, is ze te vinden bij urban 
winery Chateau Amsterdam, waar ze sinds 2019 deel uitmaakt van het wijnmaak-team. 
 

 

Journalistiek 
2020 - heden  NRC 

wijnjournalist, auteur NRC Wijngids 
 
2014 - 2020  Harper’s Bazaar 
   columnist over dranktrends 
 
2010 - 2020  ELLE Eten 
   wijncolumnist  
 
2013 - heden  De Smaak van Italië Magazine 
   wijncolumnist 
 
2007   Diverse media 

grote interviews met VIP’s, columns en reportages voor verschillende 
magazines en online titels (over wijn en algemene onderwerpen) 
 

Podcasts 
2016 - heden  Never Mind The Podcast 
   host podcast over Netflix, Worstelen en Wijn 
 
2019   Wat Schenken We Vandaag? 

schrijver en presentator podcastserie over wijn voor Albert Heijn, ism 
Harold Hamersma 



 

 

  

Boeken 
- Super Supermarktwijnen 2020 

 co-auteur 
- Wijngids De Grote Hamersma  

co-auteur sinds 2016 

Video’s 
- Make Me Wine, Say Yes To The Fles 
- Sponsored wijnvideo’s (in opdracht) 

 verschillende videoproducties geproduceerd  

Diversen  
- presentator Avond van het Gouden Kookboek (2019) 
- gast in radio- en televisieproducties, oa Kassa!, EditieNL, Nieuws Weekend, 

100%NL 
- docent Schrijven over wijn, cursus Culinair Schrijven van Elle Eten & Hogeschool 

Fontys 
- docent Schrijven voor de Media voor niet-Neerlandici 

 

Prijzen & Onderscheidingen 
- Perswijn magazine Held van het Jaar (2020)  
- nominatie Wijnvrouw van het Jaar (2019) 
- diploma Wine & Spirits Educational Trust, Advanced (2014) 

 

Opleiding & Ervaring 
2001 - heden  Copywriter en branding/strateeg bij diverse reclamebureaus 
2008 - 2013  Managing Editor van (food) magazines 
1994 - 1999  Universiteit van Amsterdam, Neerlandistiek - Taalbeheersing 
 
 


