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Maaslandse Wijnvrienden vzw 

HET WOORDJE VAN DE 
VOORZITTER. 

 
Beste Wijnvriendinnen en Wijnvrienden, 

 

Nu we bij de “Maaslandse  Wijnvrienden” 

enkele keren per seizoen jullie met onze 

nieuwsbrief op de hoogte willen houden van 

de laatste nieuwe weetjes, ontsnap ik er als 

voorzitter niet aan om een voorwoordje te schrijven. 

 

Vorig seizoen hebben Jean, Jean-Pierre, Erik, Ronny en Mark met succes hun 

test afgelegd waardoor ze “Grootmeester” geworden zijn.  

De laatste vraag die toen aan hun werd  gesteld was:  

Wat betekenen de “Maaslandse  Wijnvrienden”  voor jullie persoonlijk? 

De antwoorden die we kregen waren bijzonder positief maar omdat we in 

België de kroon niet mogen ontbloten kan ik geen details vrijgeven. 

Wat onze club echter voor mij persoonlijk betekent,  wil ik wel met jullie 

delen: 

 In de vele jaren dat ik reeds lid ben van de “Wijnvrienden”,  heb ik 
steeds ervaren dat bij alles wat er georganiseerd wordt: thema-avonden,  
diners,  zomeractiviteiten en reizen,  alle leden van de club goed met elkaar 
kunnen opschieten.  Hierdoor kunnen we dan ook allen in een aangename 
sfeer samen van één van de mooiste hobby’s  genieten en iets bijleren.   An-
dere wijnclubs zijn soms wel eens een beetje elitair en, af en toe, ook snobis-
tisch. Gelukkig zijn wij dit niet! Bij ons is iedereen welkom, wat zijn status 
ook is of kennis  omtrent wijn ook mag zijn. Het mooiste bewijs hiervan is 
dat alle introducés, na één avond bij ons doorgebracht te hebben, onmiddel-
lijk lid worden.   
 Persoonlijk haal ik hieruit  een grote voldoening  en ik weet dat dit 
bij de andere bestuursleden ook zo is. We blijven er dan ook constant aan-
dacht aan besteden zodat onze club ook toekomst gericht dezelfde gezellig 
club blijft die ze vanaf dag één steeds geweest is.  Ik ben er  fier op  dat ik 
van dit maaslands wijngenootschap  voorzitter ben mogen worden. 
 

 2012 loopt stilaan naar zijn einde toe. In naam van het bestuur 
wens ik jullie en jullie familie dan ook een mooi 2013, veel gezondheid en 
vreugde en regelmatig een verrassend wijntje. 

Guy 
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Hoe bewaart u best uw wijnflessen? Beschikt u over een kelder en hebt u 
de mogelijkheid uw wijn daarin te bewaren dan geven we u graag enkele 
vuistregels mee waarmee u het beste rekening mee kan houden.  
Vandaag de dag spitsen ook heel wat bedrijven zich toe op de bewaring 
van wijn. Ze kunnen u een waaier aan mogelijkheden aanbieden van het 
inrichten van een fraaie wijnkelder, klimaatregeling, regeling van de lucht-
vochtigheid, luchtcirculatie, opbergsystemen tot klimaatkasten voor dege-
nen die niet over een kelder beschikken.  
 
 Voor een ideale bewaring (en 
dat geldt voor alle wijnen) moet de 
keldertemperatuur constant zijn en 
rond de 12-14° bedragen. Bruuske 
temperatuurschommelingen moe-
ten kost wat kost vermeden wor-
den. Bij een te hoge temperatuur 
rijpt de wijn te snel. Een goede 
klimaatregeling in uw kelder is dus 
het eerste waaraan je moet denken. 
Iedere kelder, iedere opbergruimte 
is een geval apart en dient afzon-
derlijk te worden bestudeerd 

 De lucht mag niet blijven hangen in een wijnkelder: een goede luchtcirculatie 
is dus noodzakelijk 

 Ook de vochtigheidsgraad is een belangrijke factor. Een luchtvochtigheid van 
68 tot 85% is nodig om de kurken in goede staat te houden. Het handhaven van 
het juiste luchtvochtigheidgehalte is dus van groot belang. 

 De flessen moeten stabiel worden opgeborgen, zeker niet hermetisch want 
dat werkt schimmelvorming in de hand, waarbij voldoende lucht moet kunnen 
circuleren rond de nissen en de flessen. Je bewaart de flessen het beste horizon-
taal. 

 Felle verlichting moet vermeden worden. Wijn wordt het liefste in een donke-
re ruimte bewaard. Zorg voor een minimale verlichting. De neon- of TL-lamp  is de 
meest schadelijke verlichting voor wijn. 

 Kartonnen dozen houden vocht en geurtjes op. Bewaar uw flessen dus niet in 
de dozen maar schik ze liever in een nis of een rek. 

 Kwalijke geuren zijn schadelijk voor de wijn. Bederfelijke voedingsmiddelen 
(aardappelen, groenten,...), conserven met azijn, onderhoudsproducten, verf e.d. 
mogen niet in de nabijheid van uw kostbare flessen worden bewaard. 

 Bewaar geen houten kisten op de grond of tegen de muur. Het is raadzaam de 
kisten te openen om de flessen een minimum aan verluchting te geven. Inbre-
kers zullen ook de voorkeur geven aan wijnen die in kisten worden bewaard. 

De (ideale) wijnkelder... 

IN DE KIJKER ... 

Ben je een “handige Harry” en wil je zelf je wijnkelder inrichten dan kunnen 

we je hier enkele links naar allerlei producten aangeven met betrekking tot 

bewaring. Hier vind je misschien het ideale voor-

beeld dat je kan inspireren tot... 

http://www.exaro.nl/ 

http://www.fonq.be/nl_BE/wijnrek/2228/ 

http://www.girbal.be/wijnrekken.htm 

Of kijk eens naar dit keldertje…  

http://www.youtube.com/embed/aST4vCSxhDU 

ERRATA VORIGE UITAVE  

Opmerkzame lezers hebben 

waarschijnlijk 2 data ontdekt die 

verkeerd werden weergegeven in 

onze eerste uitgave. 

Pag. 1 :  

Agenda : 21 oktober  ipv 21 sep-

tember 

Pag. 3 : 

Proeven 2013 : 29 maart 2013 

ipv 19 maart.  

Onze excuses! 

SPREUK 
VAN  
DEZE 
WINTER : 

Als wijn je hindert in het 
werk… 
Stop dan met werken ! 

Volgende keer: een (kleine) wijnvoorraad aanleggen 

De meer dan succesvolle Golden 

Days of Wine 2012 zijn weer ver-

leden tijd. Toch houdt Paul Van 

Dinter er aan alle medewerkers 

van onze vereniging van harte te 

danken voor hun belangeloze 

inzet tijdens deze 3-daagse. “Vele 

handen maken licht werk” is een 

uitdrukking die hier zeker op zijn 

plaats is. Ook de flexibiliteit waar-

mee jullie deze opdracht uitvoe-

ren (ruim op tijd voor aanvang en 

als het even uitloopt… geen pro-

bleem) is meer dan een bedankje 

waard. We kijken nu al uit naar 

de volgende uitgave in de lente 

van 2013.  DANK! 

The Golden days of Wine 2012 
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WILD EN WIJN. 

De combinatie van wild en wijn kan leiden tot gastronomische hoog-
standjes, op voorwaarde dat je een aantal vuistregels in acht neemt. 
Wild kan men onderverdelen in twee grote groepen, namelijk veder-
wild en pelswild (ook wel haarwild genoemd). Onder vederwild 
verstaan wij alle soorten wild gevogelte, gaande van fazant en pa-
trijs tot eend. Onder pelswild verstaan we alle wild op vier poten, 
zoals haas, everzwijn, ree, hert, enz.  
 
Wat is een geschikte "wildwijn"? 
Om tot een goede combinatie van wild en wijn te komen is er één 
heel belangrijke vuistregel: hout en wild gaan niet samen. Daarmee 
bedoelen we dat wijnen die op houten vaten gerijpt werden omwille 
van hun tannines niet goed passen bij wild, zolang ze niet helemaal 
versmolten zijn met de wijn. Door de tannines van het hout zal de 
wijn in combinatie met de wildgerechten namelijk als uitdrogend 
overkomen. 
Dit betekent bv. dat een goede Bordeaux uit een goed jaar doorgaans 
pas na meerdere jaren in de kelder in aanmerking zal komen als 
wildwijn.  
Geschikte wijnen voor bij wild hebben bij voorkeur zachte tannines 
en de smaak van rijp fruit, gecombineerd met een zekere kruidig-
heid. 
De keuze is echter ook afhankelijk van het soort wild...  
 
 
VEDERWILD 
 
Voor vederwild zoals fazant kies je best een 
fijne wijn, met finesse, die goed gerijpt is 
(dus al iets ouder). De wijn benadrukt dan 
de wildsmaak. Een iets oudere wijn zal de 
fijnheid van het gerecht ook benadrukken. 
We denken bv aan een oude Pinot Noir zoals 
een Côtes de Beaune of een oudere  
Rioja. 
 
 
HAARWILD 
 
Pelswild zoals ree of haas mag een krachtigere wijn hebben. Hier 
kan men wijnen kiezen die naast finesse ook body (kracht) hebben. 
Een zekere kruidigheid is ook op zijn plaats. Maar ook hier moet je 
ervoor opletten geen wijnen te kiezen met een te hoog tanninegehal-

te. 
Aanraders zijn bv. Een Pinot Noir uit de 
Côtes de Nuits of krachtige wijnen uit de 
Rhônestreek zoals een Cornas of een Châ-
teauneuf-du-Pape (als hij al een paar jaar 
oud is). Ook rijpe (uit een warmer klimaat) 
niet-Franse wijnen met een zekere com-
plexiteit zijn echte aanraders en dikwijls 
een stuk goedkoper, zoals de betere Pinot 

Noir uit Oregon en Nieuw-Zeeland, Pinotage uit Zuid-Afrika en zelfs 
rijpe Merlot uit Chili en Australië. Voorwaarde is wel dat ze niet te 
veel hout gezien hebben en een paar jaartjes oud zijn. Ook grote Ita-
liaanse wijnen zoals Barolo en Barbaresco hebben een uitstekende 
combinatie van zachte tannines en rijp fruit met daarbij een zekere 
kruidigheid.  

WIJN EN GERECHT RECEPT 

WILDRAGOUT :  

kan met  hert, ree, everzwijn. – 4 prs 

 

1 kg vlees voor wildstoverij  

1/4 lit. wild fond of bruine fond. 

1 grote ui, fijn gesneden  

1 kruidenbosje van peterseliestengels, 

tijm, rozemarijn en laurier  

1 klein doosje  tomatenpuree 

1/2 fles stevige rode wijn 

200g gerookte of gezouten spekreepjes 

150g verse zilveruitjes (geen zure of zoet/

zure uit een bokaal) 

150g kastanjechampignons 

2 eetlepel bloem – enkele suikerklontjes 

1 borrelglaasje cognac 

Aalbessengelei naar smaak 

Enkele stukjes zwarte bittere chocolade 

 
Bereiding : 

 

Bak in een hoge sudderpan het spek aan in 

een klont boter met een scheutje olijfolie. 

Schep het spek daarna uit de pan. Stoof nu 

in dezelfde pot de groenten aan: ui en zil-

veruien. Haal de groenten even uit de pot 

met een schuimspaan. 

Nu kleuren we de stukken vlees aan in 

(eventueel wat boter toevoegen).  

Doe er terug de groenten bij en bestrooi 

met de bloem. Bevochtig met de wijn, de 

cognac en bruine fond of wild fond. Het 

kruidenbosje, peper en zout toevoegen 

samen met de tomatenpuree en de groen-

ten. Roer even alles door elkaar zodat de 

tomatenpuree oplost. 

Laat minstens een uurtje gaar sudderen op 

een zeer zacht vuurtje en dit onder deksel. 

Mocht er te weinig vocht overblijven, dan 

water, fond of wijn toevoegen. Voeg nu de 

gesneden champignons toe en laat nog een 

kwartiertje sudderen. Haal het kruiden-

tuiltje uit de saus. De saus afwerken met 

rode bessengelei. Voor de durvers: los op 

het einde nog enkele stukjes zwarte choco-

lade op in de saus. Dit geeft een speciale 

smaaktoets aan de saus… 

Kies als garnituur voor echte wintergroen-

ten: gestoofd witloof of spruitjes samen 

met een selder- of kastanjepuree of zelf 

gemaakte kroketten. 

 

Smakelijk! 

Vervolg zie pagina 4 



4 

Bij het openen van een champagnefles ont-
snapt plots CO2 in gastoe-
stand. Het thermodynami-
sche evenwicht is ver-
stoord en de wijn wordt 
oververzadigd met CO2. 
Hij moet zich kost wat 
kost ontdoen van het over-
tollige koolzuurgas. Het 
opgeloste CO2 keert ver-
volgens geleidelijk terug 
naar een gastoestand door 
bubbels vrij te geven. In 
tegenstelling tot wat vaak 
wordt aangenomen, vor-
men de champagnebub-
bels zich niet op de plaat-
sen waar het glas foutjes 
vertoont. In de meeste 
gevallen zijn de cellulose-
vezels van  handdoeken of 
microkristallen in de wijn 

die verantwoordelijk zijn voor de repetitie-
ve productie van champagnebubbels. De 
opgeloste CO2-moleculen verspreiden zich 
in de minuscule gasbelletjes. Er ontstaat een 
bubbel die vervolgens in omvang toeneemt. 
Door de opwaartse druk komt de bubbel 
los, maar de ontsteking van de bubbel blijft 
gevangen in het deeltje. Er ontstaat een 
nieuwe bubbel die hetzelfde lot ondergaat 
en zo gaat het steeds verder. De meest ac-
tieve nucleatieplaatsen kunnen tot 30 bub-
bels per seconde produceren en bij het los-
komen is de diameter van de champagne-
bubbels niet groter dan een paar tientallen 
micron (slechts  
enkele honderdsten van een millimeter). 
 

Het opstijgen van de champagnebubbels 
 
Van zodra de champagnebubbels van hun 
nucleatieplaats zijn vrijgekomen, zetten ze 
hun weg voort in de vloeistof. Het opgeloste 
CO2 verspreidt zich verder in de bubbel die 
groter wordt en op zijn weg naar de opper-
vlakte geleidelijk gaat versnellen. In het 
begin van de degustatie bereiken de bub-
bels die op de bodem van het glas zijn ont-
staan en waarvan het traject in het glas dus 
het langst is, de oppervlakte met een diame-
ter die bijna één millimeter bedraagt. 

Het uiteenspatten van de champagne-
bubbels aan de oppervlakte 

Net als een ijsberg komt een champag-
nebubbel maar voor een klein gedeelte aan 
de oppervlakte. Het grootste deel van het 
volume bevindt zich onder het oppervlak. 
De vloeibare film die het uitstekende deel 
van de bubbel vormt, wordt geleidelijk aan 
dunner tot hij ongeveer een micrometer 
bedraagt en openbarst. Er ontstaat een 
gaatje in de film dat verder opengaat waar-
door het gas kan ontsnappen.   

Het ontstaan en het loskomen  
van champagnebubbels. 

 

Wild in combinatie met  rode wijn 

 

Over het algemeen kan je stellen dat een droge rode wijn het beste bij wild 

past. Het gaat dan zowel over lichte, soepele en fruitige rode wijnen, mid-

delzware en meestal kruidige rode wijnen en krachtige, volle rode wijnen 

met houttonen. Kiezen tussen deze drie varianten van droge, rode wijn doe 

je op basis van: 

 

 Gewicht - Is het gerecht licht, middelzwaar of zwaar? 

 Structuur - Hoe voelt het gerecht aan in je mond: smeltend, mals, ste-

vig of met beet? 

 Smaak - Welke smaaksensaties nemen je tong en neus waar: fijn, in-
tens, krachtig, rijp...? 

 
Wijnprincipes die de keuze verder bepalen: 

 

 Kwaliteitsvlees vraagt een kwaliteitswijn. 

 Kies geen lichte wijn bij zware kost of vice versa. 

 Kruidig voedsel vraagt om een kruidige wijn. 

 De kleur van de wijn is minder belangrijk dan de smaak. 

 

Vraagt de bereiding van wild ook om wijn, kies dan dezelfde wijn die je bij 
het gerecht serveert. 
 
Vooral in bepaalde, specifieke oude bourgognes herkent men zelfs de geur 

van rauw wild. Van zo`n wijn wordt gezegd dat hij dierlijke aroma`s heeft. 

Bourgogne past trouwens heel goed bij alles wat uit het bos komt: wilde 

paddenstoelen, truffels, bosvruchtencompotes. Deze aroma`s vindt men ook 

terug in een goede bourgogne. Liefhebbers hebben het wel eens over de 

geuren van een herfstbos en onderhout.  

We willen echter een onderscheid maken tussen twee types bourgogne: de 
befaamde mannelijke en vrouwelijke bourgognes. Met name de geconcen-
treerde en krachtige bourgognes, zoals Gevrey-Chambertin, Pommard, 
Nuits-Saint-Georges en Aloxe-Corton, en de fijnere, meer elegante bourgog-
nes zoals Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée en Volnay. De eerste passen 
perfect bij wild met een uitgesproken smaak: haas, wild konijn, everzwijn, 
reebok, hert. De tweede krijgen de voorkeur bij gevogelte en smaken uitste-
kend bij fazant met witlof of patrijs met savooikool. Ook tam gevogelte (kip, 
kalkoen, kwartel, parelhoen) combineert beter met een vrouwelijke bour-
gogne.  
 

Bepaalde bourgognes zijn te licht voor wild met een uitgesproken smaak. 

Dan kiest men beter een bordeaux. Vooral een mannelijke, krachtige bor-

deaux, zoals een Saint-Estèphe, een Pauillac of een Pomerol. Haas en Pome-

rol bijvoorbeeld vormen een zeer gekende, klassieke en geliefde combina-

tie. Dezelfde regel geldt als bij de keuze van een bourgogne: hoe fijner het 

wild, hoe lichter de wijn. Ook fazant en ander vliegwild houden, net als tam 

gevogelte, meer van een Margaux , een Saint-Julien of een rijpe Saint-

Emilion.  

 

Nog een tip: als u wild serveert met vruchten, moet u letten op de keuze van 

uw Bordeaux. Tannine en vruchten gaan namelijk niet zo goed samen. Kies 

in dat geval een Bordeaux met overwegend merlot, zoals een Saint-Emilion 

of Pomerol. Deze druif geeft meer rondheid aan de wijn.  

Vervolg van pagina 3 
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ONZE COÖRDINATEN 

Met het oog op de toekomstige proeven en met de bedoeling u wat meer specifieke duiding te geven 

omtrent de verschillende niveaus, hebben we met ons bestuur een algemene indeling gemaakt van 

hetgeen jullie “zouden moeten kennen” om kans op slagen te hebben. 

 

Als LEERLING (je wordt na 1 jaar lidmaatschap automatisch Leerling) zou je over een algemene wijn-

kennis moeten beschikken met nadruk op : 

 het algemene vinificatieproces. 

 de voornaamste druivensoorten (druiven die wereldwijd aangeplant zijn). 

 de grote Franse druivenstreken (met de voornaamste druivensoorten). 

 je krijgt voor de schriftelijke proef 18 vragen uit de gepubliceerde vragen en 2 nieuwe vragen. 

 Als praktische proef dien je 2 wijnen (1 rood / 1 wit) blind te proeven en te bespreken. Je maakt zelf je keuze uit 4 door 

ons voorgestelde wijnen.  

 

Wil je verder gaan als GEZEL (2 jaar lidmaatschap), dan is het normaal dat de voorgaande kennis uitgebreid wordt met : 

 kleinere AOC’ s binnen de grote Franse gebieden en hun typische druivensoorten. 

 Classificatiesysteem van Frankrijk (Bordeaux / Bourgogne) en algemeen. 

 De geur- en smaakpaletten van de grote druivensoorten kunnen definiëren. 

 16 vragen uit de oefenreeksen en 4 nieuwe vragen. 

 Praktische proef idem als Leerling. 

 

De volgende stap is dan MEESTER (na 3 jaar lidmaatschap) en hiervoor wordt de kennis verrijkt met de wijnlanden Italië en 

Spanje. 

 Ook hier weer de grote wijnstreken uit  beide landen met de typische druivensoorten die hier worden aangeplant. 

 Classificatiesysteem Italië en Spanje. 

 3 wijnen (minimum 1 rood / 1 wit) blind te proeven en te bespreken uit een keuze van 6 wijnen. 

 14 vragen uit de oefenreeksen en 6 nieuwe vragen. 

 

Om GROOTMEESTER (5 jaar lidmaatschap) te worden gaan we de rest van Europa toevoegen, samen het de Nieuwe Wereld-

landen. 

 grote wijnstreken van Europa (zonder echt in detail te gaan) en voor de nieuwe wereld (Chili – Argentinië – Nieuw 

Zeeland – Zuid Afrika - Australië) de voornaamste kenmerken waaraan we deze wijnen kunnen herkennen bij een 

proeverij. 

 Je zal 12 vragen uit de oefenreeksen krijgen en 8 nieuwe vragen. 

 Ook zal je uit een reeks van 6 wijnen 3 wijnen mogen selecteren om te proeven en te bespreken.  1R/1W/1 keuze 

COMMANDEUR kan je worden nadat je 10 jaar lid bent. Hier gaan we al het voor-

gaande nog verfijnen en uitbreiden met “wijn en gerecht” 

 4 wijnen blind proeven uit een reeks van zes en aangeven bij welk ge-

recht je deze wijn zou plaatsen. 

 10 vragen uit de reeksen en 10 nieuwe vragen. 

 

Het lint van MEESTER-COMMANDEUR, op dit moment enkel toegekend aan onze 

wijnmeester Paul, kan je verdienen door deel te nemen een de schrifte-

lijke en praktische proeven en bestaat uit twee luiken. Hiervoor zou je 

20 jaar lid moeten zijn. Al het voorgaande wordt verder uitgediept. 

 6 wijnen proeven en bespreken met eventueel aanduiding van gerechten 

waarbij deze wijnen als begeleider zouden kunnen dienen. 

 8 vragen uit de reeksen, 12 nieuwe vragen. 

 het tweede luik bestaat uit het verzorgen van een wijnavond voor onze 

vereniging. Onderwerp met betrekking tot wijn naar keuze.  

 
Omdat we binnen het bestuur hier ingezien hebben dat 10 jaar extra toch wat lang is, zouden 

we ons Reglement van Inwendige Orde in de toekomst willen aanpassen. Het voorstel hierom-

trent zal op een Algemene Vergadering aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. 

We zouden bijvoorbeeld het eerste luik willen laten doorgaan na 18 jaar, en dat je, na slagen op 

deze proef, daarna 2 jaar de tijd krijgt om de wijnavond voor te bereiden en te presenteren. 

Wat houden onze wijnproeven in ? 

Verantwoordelijk uitgever:  

 

Maaslandse Wijnvrienden vzw 
p.a.   Verloren Kost 86 

3680 Maaseik 

Ondernemingsnummer 0.830.695.924 
 

Telefoonnr.: +32 (0)89 565758 

E-mailadres: info@wijnvrienden.be 

Website: www.wijnvrienden.be 

 

IBAN :  BE31 9730 5665 9855 

BIC : ARSPBE22 

 

IBAN:  BE07 7350 3048 5266 

BIC : KREDBEBB 
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