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De bedoeling is dat we je via deze weg op de hoogte willen houden van
het reilen en zeilen van onze vereniging en je ook de nodige praktische
info willen verstrekken met betrekking tot het wijngebeuren in het
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HERFSTDEGUSTATIE
Zoals jullie misschien al weten zal Paul Van Dinter
zijn Herfstdegustatie “The Golden Days of Wine”
organiseren op 9 - 10 en 11 november 2012. Wat
het juiste programma gaat zijn en op welke uren is
op dit moment nog niet bekend. Wel kunnen we u
reeds verklappen dat tijdens deze dagen de aanzet
zal gegeven worden van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Wijnhandel
Van Dinter.
Hebt u enkele uren de tijd om een handje toe te
steken op 10 of 11 november dan vernemen we dit
graag en Paul zal dit gebaar ten zeerste waarderen.
Meer info ontvangt u zo vlug het totaalprogramma op punt staat en wij
weten wanneer onze hulp gewenst is.

Onze coördinaten .................... 5

AGENDA 2012-2013

19 oktober 2012 :
Pinot noir...
een werelddruif van formaat!
30 november 2012 :
Strijd der Titanen...
Bordeaux versus Toscane
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MAAK JE EIGEN ARCHIEF
Op vraag van één van onze leden kunnen we jullie melden dat
het verslag, de nodige documentatie en andere info omtrent
onze proefavonden vanaf nu ook gedownload zullen kunnen
worden in PDF-vorm. Hierdoor kan je zelf je eigen archief aanleggen van alle informatie die we verstrekken.

HOE EEN AGENDA WORDT SAMENGESTELD ?
In de eerste plaats worden de
voorstellen, die we via de leden
ontvangen , geëvalueerd op
technische en financiële haal-

Uiteraard is deze service enkel en alleen toegankelijk voor de
aangesloten leden. Je eigen email-adres en paswoord is datgene
welke we jullie reeds toestuurden om de “leden” pagina’s op
onze website te kunnen openen. (mocht je dit kwijt zijn, vraag
dan even een nieuw aan bij onze secretaris).
Wij zijn momenteel bezig de activiteiten van afgelopen seizoen
te inventariseren en proberen met terugwerkende kracht de
voorgaande jaren eveneens op deze manier toegankelijk te maken. Dit vraagt echter wat tijd dus… schiet niet op de pianist! In
onze volgende nieuwsbrief zal je hierover meer informatie ontvangen.

baarheid. De weerhouden items
worden aangevuld door thema’s
die we putten uit eigen ideeën
en klassiekers uit het verleden,
al of niet in een nieuw jasje gestoken. Het is uiteindelijk Paul
die vooral het aspect van de
technische haalbaarheid bekijkt,
terwijl Marc het financiële

Waar mogelijk zal ook de info over onze nieuwe activiteit beschikbaar zijn in PDF-vorm, zodat je deze zelf kan afdrukken en
meebrengen naar de proefavond. Op jaarbasis maakt dit voor
ons een vermindering van de drukkosten en je hebt het voordeel dat, als je niet aanwezig kan zijn op de proefavond, je toch
kan blijven volgen hoe de proefavond is verlopen. Op de proefavond zelf zal dus geen documentatie meer verdeeld worden.
Indien we spelen op het verrassingseffect dan begrijp je al dat
de info niet op voorhand zal gepubliceerd worden.

plaatje voor zijn rekening neemt.
Ook zorgen we voor een zekere
afwisseling in onze degustaties.

ONZE NIEUWE GROOTMEESTERS OP HET KAPITTEL 2012

Eenmaal de thema’s vastgelegd
bekijken we de mogelijke data
om deze te organiseren. Hierbij
dienen we met diverse andere
zaken rekening te houden:
schoolvakanties, beschikbaarheid van de zaal, organisaties
van andere verenigingen, spreiding van de activiteiten om er
maar enkele te noemen.
Van L naar R :
JP. Deckers - M. Vranken - E. Gielen - J. Verlaak - R. Lamberigts
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1000 ZONNEN
We hebben voor hen, die de
uitzending door omstandigheden gemist hebben, het
filmpje op onze website geplaatst. Ga hiervoor naar de openingspagina. Hier zie het logo
van “1000 ZONNEN”. Klik op dit logo en het filmbestand zal opgehaald worden. Het downloaden kan wel even duren gezien de
grootte van het bestand, doch je zou probleemloos dit bestand
kunnen afspelen in Windows Media Player of VLC Mediaplayer.
We kunnen u ook nog meegeven dat er ongeveer 1.30u opnames
en testen voorafgingen aan deze éne minuut uitzending en dat
onze bestuursleden bijna 5 uur onderweg waren die dag… De
VRT-redactie was onze vereniging op het spoor gekomen via onze website en contacteerden Paul voor verdere praktische afspraken die telefonisch op slechts 1 dag rond waren.
Spijtig genoeg was het verboden tijdens de opnames zowel wijnhandel als vereniging met naam te vernoemen. De opmerkzame
kijker zal wel de bestuurs-medaille op tafel zien liggen en zal ook
merken dat de kurkentrekker enige sluikreclame bevatte…
Als bestuur mochten we deze unieke kans niet voorbij laten gaan
om even in de kijker te staan, wat ook het uiteindelijk resultaat
op het scherm zou zijn vermits we op de vertoonde beelden geen
inspraak hadden. Gelukkig heeft niemand er een trauma aan
overgehouden - in tegendeel - en zijn we weer een ervaring rijker
geworden.

SPREUK VAN DE HERFST

PROEVEN 2013
De data voor de theoretische
en praktische proeven voor
hen die zich geroepen voelen
om dit jaar deel te nemen —
je ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging met inschrijvingsformulier — werden vastgelegd op vrijdag 29
maart 2013 voor Gezel en
Meester en op 19 april 2013
voor Grootmeester en Commandeur. Gezien het groot
aantal mogelijke kandidaten
– deelname is nog altijd geheel vrijblijvend doch wel
gebonden aan ons Reglement van Inwendige Orde!! hebben we de proeven moeten opsplitsen, doch dit sluit
niet uit dat bij gebrek aan
belangstelling alle proeven
op dezelfde dag worden afgelegd.

“Je kan beter drinken om te vergeten…
dan vergeten te drinken.”

IN DE KIJKER ...
Toevallig ontving ik de dag na onze laatste degustatie een mail waarin een nieuw “gadget” werd
voorgesteld dat ik u toch niet wenst te onthouden,
temeer daar het aansluit bij de deskundige uitleg
van Paul en bij de laatste proef van de avond…
Het gaat hier namelijk over een schenktoestelletje
“Vinturi” genoemd.
Op deze website http://www.vinturi.eu
kan u ermee kennismaken.

Mogen we wel vragen je in te
schrijven uiterlijk vóór 1
december 2012.
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RECEPT

WIJN EN GERECHT
Als de “r” weer in de maand zit, weten we het zeker: de zomer
zit er op. De dagen worden korter, de zon maakt helaas plaats
voor wind en regen en het wordt kouder. Maar wat we ook

Mosselen met witte wijn en room

Recept voor 2 personen.
2,5 kg mosselen
20 cl droge witte wijn
1 groene selder
1 grote ajuin
peper, tijm en laurierblad
verse look
25 cl lichte of culinaire room

niet mogen vergeten: er zijn ook de nieuwe, verse mosselen
volop aanwezig al wordt het de laatste jaren echt een wedloop
om ze in juli al te kunnen serveren. Lekker met een koud
glaasje witte wijn, of een lekker pintje bier (zeker niet te versmaden!). Aangezien we in de eerste plaats een wijngenootschap zijn hier dan toch maar de voorkeur voor wijn. Vraag is
nu… welke ?
Omdat er zoveel recepten bestaan, al of niet met allerlei exotische toevoegingen aan de mosselpot, is het moeilijk hier een
juiste oplossing te geven. Maar de wijnen uit de Elzas zijn in de

Spoel de mosselen herhaaldelijk in
zuiver water en haal er alle gebroken schelpen uit. Verwijder wier,
schelpjes en kalk.
Selder en ajuin in grove stukken
snijden.
Neem een ruime kookpot, stoof de
groenten aan in een flinke klont
boter, voeg een teentje look toe en
de rest van de kruiden. Overgiet met
wijn en room en doe er flink wat
peper van de molen op.
Zet het deksel op de pot en laat aan
de kook komen. Schud de mosselen
elke 2 minuten even op, tot de
groenten uiteindelijk boven komen
en alle mosselen open zijn (max. 8
min koken).
Serveer met verse frietjes of donker
bruin brood. Voor het mosselsausje
gebruik je 2/3 mayonnaise, 1/3
mosterd en gehakte peterselie. Wil
je het minder calorierijk, neem dan
1/3 mayo, 1/3 yoghurt en 1/3
mosterd.
Smakelijk!
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eerste plaats een fijne begeleider:
Een aantal ideeën:


Pinot Blanc: zacht en rond. Dé mosselwijn én de begelei-

der van de bekende mosselpan natuur.


Riesling: fris en fruitig. Lekker bij een lichte salade met

mosselen.


Pinot Gris: vol en karakteristiek: Heerlijk bij kruidige mos-

selgerechten.


Gewurztraminer: krachtig en rijk. Goed bij “Thaise” mos-

selen met currypasta.
Vaak gaan mosselgerechten gepaard met romiger of krachtiger sausjes op basis van mayonaise, room, witte wijn of
bier. Je hoeft hier niet te krachtig te gaan in je wijn-spijs combinatie. Droge en matig krachtige wijnen (liefst zonder houtlagering) doen het zeer goed in combinatie met mosselen.
Welke mogelijkheden zijn er dan nog ?
Voor Frankrijk denk ik dan ook verder aan de Loire. Best een
goede Muscadet-de-Sèvre-et-Maine. Een klassieke combinatie
die dankzij de stijgende kwaliteit van de Muscadet wijnen alleen maar beter wordt. Verder doen ook de frisse Sauvignon
Blanc wijnen uit Cheverny, Sancerre en Menetou-Salon het heel
goed bij dit gerecht. Niet houtgelagerde Chablis is dankzij zijn
mineraliteit en frisse fruitige tonen ook een hele
mooie combinatie.
Vervolg op pag.5

NIEUWE LEDEN
We mogen ons dit seizoen al verheugen
met de komst van zes nieuwe leden:

WIJN EN GERECHT (vervolg pag. 4)
Ook de kruidige witte wijnen uit de Languedoc-Roussillon zijn het

Guido Geeraerts uit Maaseik

ontdekken waard. Vooral de niet houtgerijpte wijnen op basis van

Eric Langie uit Maaseik

Marsanne, Roussanne en Grenache Blanc. Al mag bij deze wijnen

Bianca Bijnens-Machiels en
Werner Bijnens van Neeroeteren

de bereiding wel iets pittiger.
Ook in Italië heb je mooie alternatieven. Verdicchio dei Castelli di

Bep Leenders-Van Doren en
Fred Leenders, beide uit Maastricht

Jesi uit de Marche is een voorbeeld van een ideale combinatie. Ga

We heten hen natuurlijk van harte welkom in ons midden en hopen dat zij
een aangenaam en leerrijk jaar tegemoet gaan.

ook de moeite waard. Kijk hier vooral uit naar de Soave Classico,

dan voor de frisse Verdicchio's. De Soave wijnen uit de Veneto zijn
deze mag uitsluitend uit Soave en Monteforted'Alpone komen. Deze twee "Grand Cru" gebieden gebruiken vaak 100% Garganega,
een lokale druif die wat kruidiger uit de hoek komt.
Het meest verrassende is de Kerner uit de Südtirol / Alto Adige.
Deze druif doet het goed in koelere regio's waar hij gelijkmatig kan
rijpen, fris, fijne zuren, en rijpere pitvruchten in de neus. Let wel,
niet iedere wijnboer maakt hier een goede wijn van, een beetje
zoeken en je kan verrast worden.
Nieuw Zeeland mogen we ook zeker niet vergeten. De Sauvignon

Blanc's die hier gemaakt worden horen tot de beste ter wereld.
ONZE COÖRDINATEN

Ook hier weer een koel maar niet te fris klimaat waardoor de druiven optimaal kunnen rijpen. Meer dan het proberen waard!

Verantwoordelijk uitgever:

Ook Spanje heeft een aantal alternatieven :

Maaslandse Wijnvrienden vzw

Als eerste de Rias Baixas. Gelegen in het Noordwesten van Spanje

p.a. Verloren Kost 86
3680 Maaseik
Ondernemingsnummer 0.830.695.924

in Galicië en op basis van Albariño druif. Deze wijnen behouden

Telefoonnr.: +32 (0)89 565758
E-mailadres: info@wijnvrienden.be
Website: www.wijnvrienden.be
IBAN : BE31 9730 5665 9855
BIC : ARSPBE22

altijd hun frisheid (lees: zuren) maar laten dit vaak combineren
met een rijpe fruitigheid.
In de Rueda worden vooral witte wijnen gemaakt op basis van Ver-

dejo en Sauvignon Blanc. Mooie witte wijnen die misschien wel tot
de beste van Spanje behoren. (zie etiket hiernaast )

IBAN: BE07 7350 3048 5266
BIC : KREDBEBB
Volgende editie : Winter 2012
© 2012 MWV vzw
Ontwerp & realisatie : John Golsteyn

Zoals je ziet is er bij mosselen een uitgebreid gamma aan mogelijke
wijnen, en aangezien smaken verschillen…kan je niet anders dan
uitproberen!
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