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Maaslandse Wijnvrienden vzw 

Beste Maaslandse Wijnvrienden, 
 

Als ik terugdenk aan het moment dat we samen 
met enkele wijnliefhebbers de Maaslandse 
Wijnvrienden oprichtten in 1991 dan realiseer 
ik me nog niet dat deze club een overleving 
heeft van nu al 22 jaren.  Vlug ga je dan ook 
spreken van “al vele waters doorzwommen” en 

effectief met een schitterend resultaat als we de 
evaluatie vandaag opmaken.  Zeker de laatste 

jaren is de werking enorm verbeterd; schitterende 
opkomsten van alle leden, toffe respons op de programmatie, me-
dewerking op die momenten dat er handen te kort zijn, effenaf 
een club om fier op te zijn.  Als wijnmeester heb ik ook altijd ge-
tracht de mooie balans te zoeken tussen de technische, praktische 
en plezierige kant van het wijnproeven. De technische kant vinden 
we terug in de avonden waar er wel degelijk iets bijgeleerd wordt 
en wat je ook kan terugvinden in de lijvige syllabi die toch tijdens 
of na iedere bijeenkomst uitgedeeld worden.  De praktische kant 
van het wijnproeven is steeds van die aard dat er naast verrassen-
de wijnen ook topwijnen de revue passeren omdat er perfect met 
de lidgelden wordt omgesprongen om de beste proeverij naar on-
ze leden te brengen.  De plezierige kant maken we iedere bijeen-
komst mee omdat het ontspannen proeven is en het woord 
“genieten” hoog in het vaandel staat.  Ik vind het dan ook enorm 
fijn om voor jullie deze avonden te verzorgen.  Ik ben ook over-
tuigd dat we de goede weg ingeslagen hebben en daarom wil ik 
het zeker niet nalaten om Relind, Guy, John en Marc hiervoor te 
bedanken. Hun inzet en werkijver voor de vereniging mag zeker 
onderstreept worden. Uiteraard zonder jullie kunnen we niet en 
daarom van mijn kant een dikke mercie naar ieder lid van de ver-
eniging.  Ik wil nog vele jaren verder doen met de Maaslandse en 
op deze manier zal het zeker kunnen.  Nu moet ik weer snel mijn 
voorbereiding gaan maken voor de opening van het nieuwe sei-
zoen op 27 september met als onderwerp de druiven grenache en 
riesling hahahahahaha.   
Bedankt.                   Paul 
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   Algemene Vergadering (19.30u) 

   3 x Grenache—3 x Riesling (20u) 
 

   15 november 2013 

   Bordeaux  wijnselecties 
 

 

   8-9-10 november 2013 

   Gouden Wijndagen Van Dinter 
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 Viniola 2013 

Vigniola/Viniola staat voor een (cultureel) wild- en wijnfestijn op hoog culinair niveau dat doorgaat op een 

feeërieke locatie. Je kan je enkel een beeld vormen van deze grootse organisatie door eens te bladeren in de 

verschillende menu’s met aangepaste wijnen die in het verleden al de revue passeerden.  Woorden schieten 

hier te kort en iedereen mag het voor zichzelf invullen.  Moeten we hier spreken van een zekere decaden-

tie ?  Volgens onze bescheiden mening niet omdat je als liefhebber naar een dergelijk evenement kan toe-

groeien en het financiële aspect (op dit ogenblik afgerond € 40 per jaar / per persoon) is zeker niet onover-

komelijk…  Bijkomend proef je hier wijnen die je als modale burger zelden op restaurant zal bestellen. Het 

motto van Viniola “ l’ art du bon vivre” zegt alles! 

 

De eerste edities (1996 en 1998) werden georganiseerd door enkele leden van de Maaslandse Wijnvrienden 

onder de naam Vignola en dit op een non-profit basis. 

 

Vanaf de derde editie (2008) werd het een vijfjaarlijks evenement onder de naam “VINIOLA” en door Wijn-

handel Van Dinter in samenwerking met de Maaslandse Wijnvrienden georganiseerd.    

Van de eerste editie in 1996 ontbreken momenteel echter de nodige culinaire gegevens. Het evenement 

had plaats op de Landcommanderij van Alden Biesen. 

 

De tweede editie werd georganiseerd op 21 november 1998 eveneens in het decor van de Landcommande-

rij van Alden Biesen onder de speciale aanwezigheid van Dirk Brossé (componist-dirigent). Hieraan werd ook 

het Kapitteldiner van Champagne de Venoge gekoppeld.  BV (Bekende Vlaming) en TV-presentator Kurt van 

Eeghem zorgde voor de presentatie en de bindteksten. Tijdens het diner werden diverse wijngenootschap-

pen en intronisaties van leden voorgesteld.  

 

In 2008 werd het een vijfjaarlijks terugkerend evenement dat 

plaats had op de schitterende locatie van sterrenrestaurant 

“Château Neercanne” in Maastricht.  Deze uitgave, die op 23 no-

vember 2008 plaats had  stond ook in het teken van 20 jaar Wijn-

handel Van Dinter.  Bij het voortreffelijke menu en het aperitief 

werden dan ook liefst 20 wijnen gepresenteerd! 

De jachthoornblazers (onder een betoverend sneeuwtapijt!) 

brachten al bij het binnenkomen meteen de gasten in opperbeste stemming.  Het aperitief in de Tsaar Peter 

de Grote-zaal bestond uit een keuze van champagnes en enige mondvermaakjes van de chef-kok.  Sterren-

chef Hans Snijders verzorgde vanaf 16u op diverse locaties van het terrassenkasteel een schitterend menu 

dat werd afgewisseld met het voorstellen van de aanwezige deelnemende bedrijven en vriendenclubs. Paul 

Van Dinter zorgde daarbij nog voor de nodige achtergrondinformatie over de wijnen die het gerecht verge-

zelden.  Tijdens het kaasbuffet, dat in de wijnkelders van het château werd uitgeserveerd, werd de zaal Car-

rière Poswich omgetoverd tot een gezellig “Grand Café”. Hier werd dan het nagerecht en de koffie geser-

veerd.  Als afsluiter kon er nog worden “nageborreld” onder de muzikale jazzklanken van het “Five Four 

Trio”. 

Over de eerstvolgende editie, die zeker op het elan van de vorige uitgave zal verder gaan, en die doorgaat 

op zondag 24 november 2013 op Château Neercanne te Maastricht, kunnen we op dit ogenblik enkel zeg-

gen dat het weer TOP wordt.    De voorbereidingen zijn in volle gang en zoals gewoonlijk worden menu en 

wijnen als verrassing gepresenteerd op de dag van het evenement zelf.  Muzikaal zal er ook weer een 

groots intermezzo zijn van bekende performers. Viniola 2013 is daarenboven ook de gepaste afsluiter voor 

het zilveren jubileumjaar van Wijn- en delicatessenhandel Carine en Paul Van Dinter.  

Meer info zie artikel “Het is weer feest bij Wijnhandel Van Dinter” (pag. 5) of contacteer Paul Van Dinter. 
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De biologische wijncultuur houdt rekening met de natuurlijke cycli van het biologisch leven, teelt haar 
vruchten in een levende en evenwichtige grond, draagt een diep respect voor het milieu en bijgevolg 
dus ook voor een goede gezondheid van de mens.  De biologische wijnproductie omvat twee pijlers: 
de behandeling van de druiven tijdens het groeiproces en als tweede tijdens het vinificatieproces.  

Alle gebruik van chemisch samengestelde producten is verboden, doch de om-
schrijving “biologisch” is sterk afhankelijk van de bestaande wetgeving van land 
tot land.  

De biologische teelt is 100% milieubewust en volledig veilig voor de gezondheid.  
Dit kan spijtig genoeg niet gezegd worden van de "gewone" wijnteelt, die voor 
de gemakkelijkheidsoplossingen kiest met vooral grote productiviteit en opti-
maal winstbejag voor ogen. 

Het uitgangspunt van de biologische wijnbouwers is een evenwichtig biologisch 
levende grond. 
Er wordt uitsluitend bemest met organische meststoffen (compost, groenbemesting, dierlijke mest-
stoffen, mineralen enz.) Op die manier worden gezonde wijnranken voortgebracht met druiven die 
een maximum aan mineralen en oligo-elementen bevatten en ziektebestendig zijn. 
Onkruid wordt bestreden op manuele en mechanische manier.  Dit wil zeggen: eggen, wieden, ploe-
gen. 
Gezien de plant en de druif in se gezond is, moet geen beroep gedaan worden op chemische insectici-
den en fungiciden om ziektes te bestrijden.  Die komen slechts zeer sporadisch voor. Er wordt immers 
preventief gewerkt.  In noodgevallen, zijn er weer voldoende natuurlijke middelen om deze te bestrij-
den, zoals bordelese pap ( koper, kalk, water-oplossing= een eeuwenoud middel).  Verder worden ook 
aftreksels van planten gebruikt, zoals van netels en zeewier en ook rotspoeder, basaltmeel en diverse 

mineralen en oligo-elementen . Ook bij de vinificatie (de wijn-
makerij), zijn alle chemische hulpmiddelen taboe, zoals kleur, 
smaak en aromaverbeteraars, ontzuur- of bijzuur middelen.  

De biodynamische teelt daarentegen is een aanvulling van de 
biologische wijncultuur.   

Ze gaat uit van een totaalconcept van de wereld en van alle le-
ven, van een wisselwerking tussen grond en atmosfeer.  In de 
biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat hemel-
lichamen invloed uitoefenen op de groei van de gewassen.  Voor 

en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met veron-
derstelde kosmische invloeden.  De maan zou bijvoorbeeld niet alleen de getijstroom beïnvloeden, 
maar ook de waterhuishouding van gewassen. 

De gewone compost die gebruikt wordt in de biologische cultuur, wordt aangevuld en aangesterkt 
met biodynamische preparaten.  Verder is er weinig verschil met de biologische wijnteelt.  Biodynami-
sche landbouw wordt de laatste jaren overal opgehemeld.  Ook in de wijnbouw blijkt het een echte 
modetrend. In diverse wijntijdschriften die normaal niet zoveel aandacht besteden aan de biologische 
teelt wordt met veel lof gesproken over de biodynamische benadering, die wordt afgeschilderd als het 
neusje van de zalm. De kwaliteit van deze wijnen verbetert stelselmatig.        (Vervolg zie pagina 4) 

Biologische & Biodynamische  wijn 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemellichaam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemellichaam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijstroom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhuishouding
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Biologische & Biodynamische  wijn 

De oorsprong van de naam "biodynamisch" 

Biodynamisch komt van het Griekse BIOS = LEVEN en van DYNAMIS = ENERGIE. De kwalificatie 
"Biodynamisch" betekent dus dat men werkt in overeenstemming met de energie (zon, planeten, water, 
zuurstof) die het leven schept en onderhoudt.  

Biologisch-dynamische landbouw is een pseudowetenschappelijke vorm van biologische landbouw die 
gestoeld is op de antroposofische principes van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner.   Deze teeltmetho-
de ontstond in de jaren twintig van de twintigste eeuw als een reactie op bezorgdheid over de uitvinding 
van kunstmest.  Enkele van zijn pupillen ontwikkelden daarop een biodynamische methode voor tuinie-
ren, waarop antroposofe Maria Thun in 1963 de eerste zaaikalender samenstelde, gebaseerd op de astro-
nomische wijzerplaat. 

De biologisch-dynamische landbouw geeft een iets andere betekenis aan het woord "biologisch" dan de 
standaard biologische landbouw.  Naast organische mest wordt er met 'preparaten' gewerkt.   Deze pre-
paraten zouden de vermeende levenskracht van de gewassen ondersteunen.  De kosmische krachten zou-
den via de organische preparaten naar de aarde geleid worden en zo een positieve invloed hebben op de 
groei van het gewas. 

Een voorbeeld van dergelijke preparaten is "preparaat 500": in het najaar worden koehoorns met koe-
mest gevuld en op de akker (40 tot 60 centimeter diep) ingraven.  De koehoorn zou - volgens de biolo-
gisch-dynamische landbouwer - allerlei krachten uit de kosmos verzamelen. In het voorjaar wordt de 
mest weer opgegraven en in water verdund, waarbij afwisselend linksom en rechtsom geroerd moet wor-
den met een korte tussenpoos.  Vervolgens kan de biologisch-dynamische landbouwer het preparaat ge-
bruiken als bijzondere bemesting. 

Dit principe wordt methodisch en als een wetenschap toegepast. Het  is erop gericht de gezondheid van 
grond,  plant  en eindproduct te bevorderen.  Het gebruik van originele "homeopathische" preparaten, 
ook genoemd attributen is hierbij slechts één van de vele aspecten. 

Is dit verantwoord?   

Is biodynamische teelt inderdaad zoveel beter dan de gewone biologische teelt, zoveel beter dan de con-
ventionele teelt?  Tijd om dit even van naderbij te bekijken.  

Biologische wijn geeft een meer zuiver eindproduct.  Men proeft meer van de natuurlijke invloeden zoals 
klimaat, grond en druif.  De wijn in het glas is dan meer een natuurproduct als een niet-biologische wijn.  
Bijkomend positief effect: de fijnsnarige stoffen die de wijn uniek maken blijven behouden en worden niet 
overschaduwd  door chemische toevoegingen. Een biologische/ biodynamische wijn is zuiverder, puurder 
en smaakt meer naar gegist druivensap dan naar kunstmatig alcoholhoudende fruitsap.  Maar opgepast!  
Ook de kleine fouten in wijn komen bovendrijven als er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.  Dus 
de wijnboer wordt nu nog meer getest op zijn kunde.  Kortom: biologische wijnbouw is lastiger, risicovol-
ler maar geeft een zuiverder eindproduct als de wijnmaker zijn vak verstaat. 

Een voorbeeld van bio-dynamische groeikalender kan u hier eens bekijken :  

http://users.skynet.be/fa613009/zaaikalender2013.pdf 

Er bestaat ook een Engelstalig boekje “When wine tastes best” : een biodynamische kalender voor wijn-
drinkers – uitgave 2010 -  ISBN 9780863157257      John Golsteyn 

Vervolg van pagina 3 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudowetenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antroposofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Teelt_%28kweekproces%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Teelt_%28kweekproces%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstmest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdunning
http://users.skynet.be/fa613009/zaaikalender2013.pdf
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Het is weer feest bij wijnhandel Van Dinter... 

25 jaar wijnhandel… een kleine historiek. 

Als ik terugdenkt aan het prille begin en de opstart met degustaties bij Aldeneikerhof dan komt natuurlijk de 

nostalgie naar boven. Een eerste degustatie met een assortiment van 24 soorten uit Frankrijk was mijn aan-

bod. Familie en vrienden waren voltallig aanwezig en kochten op dat moment voor een gezamenlijk bedrag 

van 100.000 oude Belgische franken, ik was de hemel te rijk. Het dromen kon beginnen en de mogelijkheid om 

het familiehuis in Rotem te kopen bood zich aan. Na vele verbouwingen en renovaties werden de eerste verko-

pen gerealiseerd. Een oud typmachientje waarmee ik met doorslag de facturen maakte was de eerste kantoor-

machine. Mijn moeder deed de winkel als ik op prospectie was. Eén van de mooiste anekdotes is toch deze 

wel: mijn moeder had maar één wijn die ze graag verkocht omdat ze die zelf graag dronk en ook wist waar in 

de kelder van het huis, toen mijn opslagplaats, het kostbaar goedje opgeslagen was. Het was mijn eigen huis-

wijn aan 59 Bfr. Een klant vroeg een betere wijn, type Saint Emilion, of Margaux of dergelijke. Mijn moeder 

heeft het klaargespeeld om die klant naar buiten te sturen met … inderdaad de huiswijn. Uiteraard hebben we 

er heerlijk om gelachen, maar in ieder geval kwam het er op neer dat mijn moeder zo mooi de huiswijn om-

schreven had dat de klant in kwestie niets anders kon doen dan hem toch maar te proberen. Heerlijk zijn deze 

memoires. Groot was ook mijn ijver en in zet in de beginjaren om zoveel mogelijk omtrent wijn te organiseren 

en te doen: oprichting van de Maaslandse Wijnvrienden, vele wijnreizen naar ieder wijngebied in Frankrijk en 

zelfs Zuid-Afrika en vele degustaties op locaties als Aldeneikerhof, Kasteel Wurfeld, de Litzberg in Lanklaar en 

Restaurant D’Itterpoort in Bree. Doorheen de jaren bleef ik wel erg trouw aan mijn geliefd assortiment uit 

Frankrijk. De jaren vorderden en vele eetgelegenheden, van brasserie tot sterrenrestaurant, vonden hun wij-

nen in ons assortiment. Vele vriendschappelijke relaties groeiden met de wijnboeren en fantastische momen-

ten samen maakten dat de wijnmicrobe niet meer weg te branden was in mijn hele wijnvisie.  Grote wijnma-

kers, zeg maar monumenten uit geheel Frankrijk hebben mij wijnkundig veel bijgeleerd, ieder in zijn specifieke 

vak. Mindere momenten maar gelukkig veel meer mooie momenten die mij zullen bijblijven en doen conclude-

ren dat Carine en ik veel vrienden gekregen hebben door steeds een vertrouwensrelatie op te bouwen die ook 

wederzijds is en was. Acht jaren geleden heeft Carine het heft in handen heeft genomen om er delicatessen bij 

te gaan doen. Zo kon ze zelf haar creativiteit de vrije loop laten om mooie mandjes en presentjes te maken van 

vele lekkere dingen. En met een groot succes!  We mogen dan ook terugblikken op een fantastische tijd die 

onze klanten ons geboden hebben om de zaak reeds zolang te runnen. We zijn dan ook uiterst tevreden dat wij 

zo een trouw cliënteel hebben. Zonder U was dit nooit mogelijk geweest. Dikke mercie !!!!!  

 

Carine en Paul en onze fantastische medewerkers Christel en Peter.  
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FLORAISON (BLOEI) 

De bloei van de wijnstok blijft voor de wijnboer het echte 
begin van een oogst die gedurende het hele rijpingspro-
ces van de druif vorm zal krijgen. Een vroege rijpheid van 
de oogst en het productiepotentieel worden bepaald op 
het moment van de bloei, oftewel floraison. Het tijdstip 
van de bloei geeft een eerste indicatie voor het tijdstip 
van de pluk. Immers, de duur van de periode tussen de 
bloei en de pluk is een constant gegeven voor een bepaal-
de druif in een bepaalde streek. Hij ligt op 100 dagen voor 
Pinot Noir in de Bourgogne en op 110 dagen voor Merlot 

in Bordeaux.  De floraison heeft meestal plaats in de periode van einde mei tot midden juni.  
 

NOUAISON (FRUITVORMING OF VRUCHTZETTING) 

De bloemen van de wijnstok zijn talrijk, klein en groen-
achtig. Ze ruiken zeer aangenaam. Ze markeren het begin 
van de vruchtvorming. Kleine besjes gaan zich vormen na 
eventuele bevruchting. Vervolgens zullen ze dikker wor-
den en zich ontwikkelen tot het punt van rijpheid. De 
vruchtzetting (nouaison) hangt dus samen met het mo-
ment waarop de bevruchte bloemen zich omvormen tot 
besjes. 
Onder bepaalde ongunstige klimatologische omstandig-
heden of door de aanwezigheid van bepaalde factoren 
(virussen, tekorten,...) kan de bloei verstoord worden. Er 

kunnen dan twee verschijnselen optreden: coulure en millerandage.  
Coulure manifesteert zich in het onverwacht afvallen van de bloemen en de meeldraden. Mille-
randage komt neer op de vorming van druifjes zonder bevruchting. Sommige druifjes blijven klein, 
terwijl andere normaal groeien. In beide gevallen kan dit leiden tot een belangrijke vermindering 
van de opbrengst.  
 

VÉRAISON (VERKLEURING) 

De druiven komen in een fase van ontwikkeling en 
beginnen de kleur aan te nemen die ze op het mo-
ment van rijpheid zullen hebben. Die verkleuring 
gebeurt abrupt. Eén enkele druif verandert binnen 
een dag van kleur. De druiven van een hele wijn-
gaard binnen de 14 dagen. Deze verandering is 
minder zichtbaar bij witte dan bij blauwe druiven, 
maar is wel van gelijke aard. 
De véraison heeft meestal plaats van begin tot midden augustus of 60 à 70 dagen na de bloei.   
 
(vervolg zie pagina 7) 

Van bloesem tot oogst... 
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SPREUK 
VAN  
DEZE 
HERFST : 

De beste manier om de kwali-
teit van een wijn te bepalen, is 
door te kijken hoe snel de fles 
leeg raakt.  

MATURATION (RIJPING) 

De rijping wordt gedefinieerd als de periode 
die van de verkleuring tot aan de pluk leidt. 
Gedurende deze periode ontwikkelen de 
omvang en de structuur van de druiven zich 
continu. Het gewicht van de druiven neemt 
toe van enkele tientallen milligrammen bij 
de vruchtzetting tot 1,5 à 3 gram, afhanke-
lijk van het druivenras. Wat betreft struc-
tuur vertaalt de rijping zich vooral in een 
toename van het suikergehalte, fenolische 
samenstellingen (tannines en kleurstoffen) 
en aromatische verbindingen bij een afna-

me van de zuurgraad. Op het moment van rijpheid variëren de suikerwaarden voor het overgrote 
deel tussen 160 en 250 gr per liter.  
 
De plukdatum wordt vastgesteld in functie van chemische analy-
ses van de druiven (balans suiker/zuur, fenolische samenstelling, 
aromatische samenstelling,...) maar evenzeer in functie van kli-
matologische en logistieke omstandigheden. Het optimale tijd-
stip is waarschijnlijk nooit helemaal voorspelbaar, maar kan wel 
vaak dicht benaderd worden door hulpmiddelen zoals de Spec-
tronTM meter (hiernaast) die suikergehalte, aciditeit 
(zuurtegraad), anthocyanides (in water oplosbare kleur-
stoffen) en hoeveelheid water meet. 
 
 

      John Golsteyn 

Van bloesem tot oogst... 

ONZE COÖRDINATEN 

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 

 

 

Volgende editie : winter 2013 

 

© 2013 MWV vzw 

Ontwerp & realisatie : John Golsteyn 

Vervolg van pagina 6 

Viniola 2013  - Culinair wild– en wijn festijn 

Wanneer : zondag 24 november 2013 

Waar : Château Neercanne Maastricht 

Prijs :  € 190 all-inn 

Info: Wijnhandel Van Dinter - tel: +32 89 75 46 95 of  

          mail:  paul@vandinter.be 

WIJN EN SPORT… het kan! 
Op 7 september vindt de 
28e marathon van de Mé-
doc plaats. 42 km langs 50 
(!) chateaux en bij de finisch 
wacht een goodiebag met, 
hoe kan het ook anders, een 
fles Médoc wijn.  Sportieve-
lingen onder jullie kunnen 
nu al inschrijven voor de 
volgende editie in 2014 
want 2013 is volzet. 


