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Beste wijnvriendinnen en –vrienden,

Voorwoord Jean Verlaak……………... 1

Het is mijn beurt om bij het begin van dit nieuwe seizoen, mijn wijnverhaaltje te vertellen.

Agenda 2014-2015 .………….………… 1

Tijdens onze vakantie van 1996 waren
verschillende van onze reisgenoten
echte wijnliefhebbers. Wij genoten
dan ook van enkele zeer boeiende
rondleidingen en schitterende
proeverijen in wijndomeinen.
Ik had de smaak te pakken en
wilde er dan ook meer over weten. Ik schreef mij dat zelfde jaar
in voor de beginnerscursus van
Paul, daarna ook in 1997 de gevorderdencursus.
Toch duurde het nog vijf jaar eer ik de
stap zette naar onze wijnclub.
Net als ieder nieuw lid, zat ik er in het begin een beetje onwennig bij,
maar al snel bleek dat je niet op je wijnkennis werd afgerekend. In een
ontspannen sfeer werd wijn geproefd, erover gebabbeld met een vrolijke
noot ertussen.
Gaandeweg vond er ook een evolutie plaats van de Franse standaardwijnen, waarvan wij uitvoerig geproefd hadden tijdens de cursussen van
Paul, naar nieuwe wijnlanden die wij nog moesten ontdekken. En niets is
dan mooier dan 6 nieuwe ontdekkingen op een avond te kunnen proberen, in een gezellige sfeer. De klassiekers werden niet vergeten: Superproeverijen zoals Château Margaux, Hospice de Beaune en Bordeaux
versus Toscane. Maar ook nieuwe verrassende dingen als Port, Madeira,
Duitse Riesling en Pinot Noir uit de hele wereld.
Wij reizen heel graag en proberen telkens nieuwe landen en culturen te
ontdekken. Er zijn ondertussen nog maar weinig landen waar geen wijn
verbouwd wordt. Steevast nemen wij dan ook enkele proeverijen mee.
Ik vind het steeds een ontdekking om de plaatselijke wijnen te kunnen
proeven, de mensen achter de wijn te leren kennen en om de wijn te
kunnen combineren met de gastronomie van het land.
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AGENDA 2014-2015
3 oktober 2014
- Algemene vergadering
- Het smaakpalet in topwijnen
21 november 2014
- “Methode traditionnelle”
16 januari 2015
- Nieuwjaarsreceptie
- Jos Thomassen “wijnproefavond”
“Friuli: una grande sorpresa”
27 februari 2015
- Wijnverrassingen uit eigen kelder
27 maart 2015
- Kapitteldiner
22 mei 2015
- Blind maar niet doof … ?
27 juni 2015 : ZOMERHAPPENING
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Vervolg pag. 1 - voorwoord Jean Verlaak

Ook tijdens onze tweejaarlijkse wijnreizen wordt hierop ingespeeld. Denk maar eens terug aan de schitterende wijnproeverijen met passie gepresenteerd door o.a. Robert Klingenfus en Johannes Geil.
Dit alles vraagt natuurlijk heel wat creatief werk in de voorbereiding. We kunnen dan ook rekenen op een gedreven bestuur.
En een passende beloning voor het bestuur is natuurlijk het enthousiasme van de leden: de vrolijke gezichten bij iedere proeverij, de ambiance bij zomeractiviteiten, kapitteldiners en wijnreizen, ook bij de partners van onze leden, die er altijd graag bij
zijn.
Wij zijn ook blij dat wij met zijn allen iets terug kunnen doen voor Paul en helpen hem met veel plezier bij de proeverijen van
zijn open-deur-dagen.
Sinds onze club een VZW is geworden werd een “nieuwe activiteit” ingevoerd: de “examens”.
Bijna iedereen stond daar in het begin een beetje twijfelachtig tegenover. Nu ik het zelf enkele keren heb meegemaakt, vind
ik het telkens een gezellige avond. Je kan je eigen kennis testen, zonder dat je er op afgekraakt wordt.
Voor wie het nog niet gedaan heeft: een aanrader!
Kortom, we hebben een toffe club en ik ben elke keer weer blij dat ik er bij kan zijn.
Ik hoop dat we samen nog van vele nieuwe wijn-ontdekkingen mogen genieten.
Want (Jos had ook al zoiets gezegd): het leven is te kort om middelmatige wijn te drinken.

Jean

Kijk op seizoen 2014-2015
Beste wijnliefhebbers,
Kunst met kurk...
Bij de agenda 2014-2015 hoort toch wel een woordje uitleg.
Dit jaar starten we niet traditiegetrouw in september maar verschuiven we naar begin oktober, ook
al omdat we later op het seizoen lange periodes van inactiviteit willen vermijden. Statutair is er de
eerste samenkomst de Algemene Statutaire Vergadering waarbij Marc van het afgelopen seizoen
even de “financiële” kant belicht en onze voorzitter de toekomstvisie uiteenzet. De grote “brok”
is—zoals statutair voorzien—waarschijnlijk de verkiezing van een nieuw bestuur! Iedereen van het
bestuur dient ontslag in en stelt zich opnieuw verkiesbaar. Vanzelfsprekend zien wij graag nieuwe
(extra) kandidaturen met veel vreugde in het vooruitzicht. Iedereen kan zich kandidaat stellen (voor
de modaliteiten van de verkiezing zelf verwijzen we naar de statuten art. 12).
De agenda zelf: we hebben weer getracht vernieuwing, afwisseling en verscheidenheid te brengen
in de thema’s. Laat je echter niet afschrikken door sommige titels… . Zelf willen we ook eens op de
verrassing spelen want de titel van het thema zegt niet alles.
Zeker de eerste samenkomst op 3 oktober is weer een top-avond (enkel rode wijnen die een reputatie te verdedigen hebben!)
Bij het thema “Méthode tradionnelle” grijpen we graag eens terug naar de bubbeltjes, maar laten nu de Champagnestreek eens even
terzijde.
In het nieuwe jaar 2015 starten met de inmiddels al gekende “Nieuwjaarsreceptie” waarna Jos Thomassen ons aansluitend laat kennis
maken met de streek FRIULI (dit is zijn “eindwerk” om de titel van “Meester-Commandeur” te kunnen behalen). De jury is zoals steeds
“streng maar rechtvaardig” !
In februari duiken we in onze eigen kelder (iedereen die dit wenst kan intekenen met één of meerdere wijnen) waarbij we dan een evenwichtige selectie maken mocht het aantal te groot zijn. Laat dit niet enkel aan het bestuur over… heb je zelf een noemenswaardige ontdekking gedaan, laat het ons zeker weten. Intekenen kan bij de secretaris (maximum 3 flessen om te proeven en de kosten worden natuurlijk vergoed).
In maart volgen dan nog de wijnproeven voor hen die zich geroepen voelen om mee te doen (vrijdag 6 maart 2015). Omdat we verleden
jaar 7 nieuwe leerlingen mochten huldigen verwachten we zeker een aantal deelnemers voor de volgende stap. (Al de mogelijke kandidaten worden nog persoonlijk per mail verwittigd maar noteer alvast de datum mocht je interesse hebben.)
Het 24ste Kapitteldiner is de volgende uitdaging en ja… het 25ste nadert snel!
Het jaar wordt dan nog afgesloten met een reeks super witte wijnen (we hopen dan al op goed weer!) en uiteindelijk de zomeractiviteit
waarover later meer.
Vanaf nu mag je ook al je lidgeld voldoen (dit blijft ondanks de CRISIS op
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€ 95 zoals de voorgaande jaren !!!)

Het Bestuur.

Alles wat je over champagne zou moeten weten…

deel 4

ERKENNING VOOR CHAMPAGNE
Het belang van de wijn van Reims als handelsartikel werd in het begin van de 14de eeuw onderstreept door de opkomst van de “ourtiers de vin”, makelaars die verkoper en koper bij elkaar brachten. Ze werden benoemd door het stadsbestuur. In diezelfde tijd werd ook de bouw van de kathedraal voltooid, waarmee de macht van Reims als kerkelijk centrum bevestigd werd. De aartsbisschop
had vanouds grote belangen in de regionale wijnbouw, waaruit hij een aanzienlijk deel van zijn inkomsten verwierf. De aartsbisschop maakte daarom bezwaar tegen het recht van de burgerlijke autoriteiten om courtiers te benoemen, maar zijn oppositie faalde. De positie van de wijnmakelaars werd onderschreven door ettelijke koninklijke decreten. In het begin van de 15de eeuw, in juli 1412, verscheen er zelfs een koninklijk handvest dat de burgerlijke autoriteiten van Reims het alleenrecht gaf
om courtiers te benoemen. Dezelfde verklaring sprak expliciet over de handel in wijnen, stille wijnen,
als de belangrijkste inkomstenbron van de stad.
Champagne was tot in de 18de eeuw bijna altijd een stille wijn.
Een wijn zonder belletjes. In die vervlogen eeuwen was het een
rode of roséwijn, soms een vin gris, een witte wijn met een rossige gloed, gemaakt vooral van Pinot Noir en Pinot Meunier. Al in
de 9de eeuw werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
vins de la Montagne, van de hellingen van de Montagne de
Reims, en de vins de la Rivière, van de hellingen langs de oevers
van de Marne.
Hoe beter de wijn, des te specifieker de herkomstaanduiding. De
beste wijnen van de Montagne kwamen van twee met name genoemde dorpen, te weten Bouzy en Verzenay. De beste van de
Rivière waren die van Epernay, Ay en van de abdij van Hautvillers. Gedurende eeuwen bleven de namen van die specifieke
dorpen belangrijk. Er werd dus gesproken van vin d'Ay, vin dAvernay, vin de Hautvillers, vin de Verzy, vin de Sillery en natuurlijk vin de Reims. Toen Epernay, dat natuurlijk veel gunstiger lag
dan Reims - aan de Marne en later aan de spoorlijn naar Parijs meer ging meetellen, kwam de naam champagne als begrip pas
geleidelijk aan in zwang. Dat was betrekkelijk laat. In 1601 werd naar verluidt voor het eerst expliciet
geschreven over de 'vin de Champagne'.
De groeiende bekendheid van de wijnen van Reims, Epernay en omgeving had natuurlijk alles te maken met het feit dat de Franse koningen zich in Reims lieten kronen, maar ook met de kwaliteit van de
wijn zelf. Vooral die van Ay heeft in het verleden naam gemaakt.
Het was de favoriete wijn van Henri IV, de koning die champagne introduceerde aan het hof. De 16de
eeuwse Paus Leo X bezat ook een wijngaard in Ay en drie Europese koningen uit die tijd, Karel V van
Spanje, Frans I van Frankrijk en Hendrik VIII van Engeland, hadden ter plekke een agent die voor hen
de beste wijnen moest selecteren. Ook Lodewijk XIV, in 1654 in Reims tot koning gekroond, had als
favoriete drank champagne, tot hij, tegen het einde van zijn leven, op dringend advies van lijfarts Fagon, overstapte op Bourgogne.
Vervolg zie pag. 4
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Alles over champagne...

Vervolg van pag.3

RAMPSPOED
Ook in Champagne was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De strategische ligging van Reims,
op een kruispunt van internationale wegen, leidde tot veel oorlogsgeweld op het grondgebied van
Champagne. Een van de langdurigste en gruwelijkste conflicten was de Honderdjarige oorlog, die voor
een groot deel in Champagne werd uitgevochten. Na het overlijden van Karel IV van Frankrijk eiste Edward III van Engeland in 1337 de Franse troon op. Al snel viel hij Frankrijk binnen en na een serie Engelse overwinningen leidde Edward in 1359 zijn leger naar Champagne om zich in de kathedraal van Reims
tot koning van Frankrijk te laten kronen. Edward en zijn mannen sloegen een kamp op bij Verzy. De belegering van Reims, met ettelijke aanvallen, duurde 38 dagen, maar mislukte en Edward en zijn leger
moesten zich terugtrekken. Door de slag waren de wijngaarden echter verlaten en de persen vernield.
Na de kroning van Karel V in de kathedraal van Reims tot koning floreerde
de wijnbouw weer. De archieven van de aartsbisschop laten zien dat rond
1375 het grondgebied van praktisch alle dorpen in een straal van 30 km
rond Reims beplant was met wijnstokken.
In het begin van de 15de eeuw laaide de oorlog met Engelsen echter weer
op en Reims kwam onder controle van het invasieleger. Het tij keerde
toen de Fransen, onder de inspirerende leiding van Jeanne d'Arc, de
maagd van Orléans, Reims bevrijdden en Karel VII in 1429 in de kathedraal werd gekroond. De oorlog eindigde pas in 1453 en de expansie van
de wijnbouwcultuur kon er opnieuw beginnen.
Maar door de oorlogen, en eveneens door de pest, had de Champagne
dan zijn leidende rol in het Europese handelsverkeer verloren. Eerst werd
Venetië, vervolgens Antwerpen en dan Amsterdam het centrum van de
wereld. Een wereld die ondertussen steeds groter werd door ontdekkingsreizen en kolonialisme. Internationaal was de Champagne haar vooraanstaande positie kwijt, hoewel
de wijn van de streek zijn voordeel deed met de moeizame verbindingen tussen Aquitanië en het Europese achterland.
De wijnen van Champagne wisten zich binnen Frankrijk te handhaven. Zeker na de beëindiging van de
Honderdjarige oorlog en nog meer vanaf het moment, in 1461, dat Lodewijk XI in Reims tot koning van
Frankrijk werd gekroond.
CRUCIALE ONTWIKKELINGEN
Tot in de 17de eeuw waren de wijnen van Champagne niet de schitterende witte, mousserende wijnen,
zoals wij die nu kennen: het waren lichtrode stille wijnen, vins tranquilles. Vooral de gereputeerde wijnen uit Champagne waren rode of rosé wijnen. Ze leken sterk op de Bourgognes uit die tijd. Er was
sprake van hevige rivaliteit tussen de twee.
Al eeuwenlang produceerde men in Zuid-Frankrijk, in Saint-Hilaire, tussen Limoux en Carcassonne, op
systematische wijze mousserende wijnen. In Champagne werd voor 1700 ook met regelmaat een
mousserende wijn geproduceerd. Het was echter het resultaat van toeval . Wijnproducenten konden
toen nog niet helemaal de geheimen van het gistingsproces doorgronden: vooral het fenomeen dat wij
melkzuurgisting noemen, bleef lang onbekend.
Vervolg zie pag. 5
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Alles over champagne...

Vervolg van pag.4

Rond 1700 begon men in Champagne evenwel geleidelijk aan, maar planmatig, mousserende wijnen te
produceren. Dankzij de inspanningen van de benedictijnen uit de streek, Dom Pérignon, Frère Oudart en
anderen, kreeg men het verschijnsel van de prise de mousse onder de knie - een uitvinding was het niet,
want men wist in Champagne en elders al lang dat wijn in het voorjaar, bij stijgende temperatuur, voor
de tweede keer kon gisten. Pas zo'n dikke 300 jaar geleden hebben monniken in Champagne dus bewust
een tweede gisting op fles gestimuleerd door aan de wijn een kleine hoeveelheid rietsuiker toe te voegen. Die was opgelost in een vloeistof bestaande uit wijn en gistcellen. De dosage heeft echter alleen het
gewenste effect als de tweede gisting gebeurt in een volledig gesloten fles. Slechts dan blijft het koolzuurgas in de wijn bewaard. Het was Dom Pérignon die de kurk herontdekte en in Champagne introduceerde. Maar Dom Pérignon deed nog veel meer voor de vervolmaking van champagne, zoals wij deze
fijne drank nu kennen.
Hij was de eerste in Champagne die van blauwe
druiven een compleet heldere, witte wijn kon
produceren. In hoge mate dankzij de verticale
pers die hij ontwikkelde - en die tot op de dag
van vandaag bijdraagt tot de grote klasse van
het geperste sap.
Overigens worden witte wijnen van blauwe
druiven aanzienlijk hoger geschat en veel meer
gewaardeerd, dan witte wijnen van witte druiven.
Dom Pérignon haalde de veel sterkere Engelse
fles, die de druk van mousserende wijn kan
weerstaan, naar Champagne. Flessen zijn nodig
om de wijn mousserend te krijgen en te houden, maar tot dan was het in Frankrijk gebruikelijk wijn op vat te bewaren en te transporteren en van het
vat te schenken. In Engeland daarentegen bewaarde men toen al wijn op flessen. Deze flessen waren
zwaar en sterk.
In Engeland, of in Spanje, ontdekte Dom Pérignon (of één van zijn confraters) de kurk als stop. De tot dan
gebruikte houten stoppen, die ontwikkeld waren met in olie gedrenkte lappen, bleken voor stille wijnen
weinig geschikt en voor de nieuwe mousserende wijnen volkomen onbruikbaar.
De belangrijkste bijdrage van Dom Pérignon tot de ontwikkeling van champagne zoals we ze nu kennen,
was de kunst van het assembleren van wijnen van vele verschillende wijngaarden en verschillende druivenrassen tot een harmonieuze en complexe wijn. Dom Pérignon was de intelligente en hard werkende
keldermeester van de abdij van Hautvillers geweest. Hij heeft veel betekend voor de geschiedenis van de
méthode champenoise. Maar met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - ondanks het feit dat de
legende ons het wil doen geloven - heeft hij de essentie van de champagnebereiding, het bewust en
doelgericht creëren van mousse door een tweede gisting op fles, niet ontwikkeld en vervolmaakt. Vermoedelijk was het Frère Oudart, keldermeester van de abdij van Saint-Pierre-Aux-Monts die voor het
eerst een liqueur de tirage gebruikte. Dom Pérignon en Frère Oudart hebben elkaar gekend. Ze ontmoetten elkaar en voerden er ongetwijfeld boeiende gesprekken over hun experimentele onderzoeken;
wellicht hebben ze ook resultaten uitgewisseld.
Wordt vervolgd
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Het verhaal van de eik…

deel 3

Na de droogperiode worden de staven op de juiste lengte en vorm geschaafd, breder in het midden
en smaller aan het uiteinde. Vanaf hier komt het meesterschap van de kuiper boven omdat hij de
rechte staven dient om te buigen naar gebogen latten. Het branden of “toasten” gebeurt traditioneel
over vuur en stoom. Nadat de staven in metalen hoepels geschoven worden plaatst men het vat over
een open vuur. Afhankelijk van de duur van dit proces zal het vat verschillende aroma’s afgeven aan
de wijn. Dit kan gaan van vanille, koffie, toast, rook, ceder, sigaar, kokosnoot tot karamel.
Dit noemt men een lichte, medium of zware ‘toast’.
Uiteindelijk wordt het vat afgewerkt zonder gebruik te
maken van nagels, lijm of klemmen.
Het ligt aan het vakmanschap van de kuiper hoe hij de
verschillende gebieden, klimaatzones, droogte van de
staven, dichtheid van de korrel en gevraagde toast zal
verwerken.
Er kunnen ook vaten gemaakt worden met hout uit verschillende bossen of
verschillende diktes
van staven, dit alles
om
unieke smaakeffecten te bekomen. Een andere belangrijke factor is
de
grootte van het eiken vat.

In
be-

de prijssamenstelling van de wijn is het eiken vat een belangrijke
factor. Daarom is het gebruik voorbehouden voor wijnen vanaf een
paalde prijsklasse. Indien goedkope wijnen een houtvermelding
hebben moet er veelal gedacht worden aan gebruik van houtstaven, - poeder, of –chips (wat in Frankrijk “officieel” NIET toegelaten

is…
Enkele hoofdrolspelers in de wereld van de eiken vaten :
Tonnellerie Plousseau: een relatieve nieuwkomer (1955) op de markt, een klein familiebedrijf, het
laatste in Bourgogne, dat zowel normale vaten als foudres van grote capaciteit (tot 6000 liter) maakt.
Ze hebben 2 sites (eentje in Couchey voor de kleinere vaten en een andere nabij Fixin voor de vaten
groter dan 1000 liter). Ondanks hun kleinschaligheid zijn ze toch een gewaardeerde leverancier, dit
door hun uitstekend vakmanschap.
Taransaud: Gelegen in de Cognac regio en reeds meer dan 600 jaar in bussiness. Het is nog steeds
een familiebedrijf met vestigingen in Cognac en Beaune, maar ook buiten Frankrijk namelijk in de Us
en in Kadar, het hart van de Tokairegio in Hongarije. Ook hier de volledige range van vaten want de
grote foudres winnen langzaam terug terrein. Vele wijnboeren willen meer en meer de subtiele toetsen van hout voor bijvoorbeeld hun Pinot Gris, Viognier, Grenache en Tempranillo.
Bijkomend is er ook nog een stijgende vraag in het gebruik van grote houten vaten als gistingsvat, dit
in plaats van inox, en vooral voor de druivenrassen Pinot Noir, Shiraz en Cabernet Sauvignon. De prijs
van zulk een groot vat valt best mee als je dit per liter beschouwt. Ook is de levensduurte van de grote vaten heel wat langer, dit van 15 tot 20 jaar.
Vervolg zie pag. 7
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Het verhaal van de eik…

vervolg pagina 6 / slot

Recent hebben ze bij Taransaud nog een nieuw houten vat ontworpen van liefst 2000 liter genaamde
de “ovum” Het nieuwe ei-vormige profiel zou zorgen voor een
constante beweging binnenin zodat er een betere mix is van de
houtinvloeden. Het vat is nog peperduur maar heeft toch al
grote interesse gewekt van topproducenten uit Champagne en
Bourgogne. Het is een waar kunstwerk.
In totaal werken er 5 meesterkuipers bij Taransaud, ondertussen is kuiperij een high-tech bussiness geworden met enkele
computergestuurde processen, maar toch moeten de leerlingkuipers de vaten eerst nog op traditionele wijze kunnen maken.
Tonnellerie Francois Frères
Reeds de vierde generatie kuipers en beursgenoteerd sinds
1999, maar de leiding is nog steeds in familiehanden. Liefst 9
kuiperijen en een export naar 40 landen. Voor het bedrijf is het eikeffect niet langer de toevoeging
van extra aroma’s maar eerder het versterken van bestaande accenten zoals het aanwezige fruit
meer structuur en complexiteit te geven. Ze geven volmondig toe dat in de jaren ’80 zij té enthousiast zwaardere toasts gebruikt en gepromoot hebben, en daardoor teveel wijnen kwamen met
een overheersend eikaccent.

Beveiliging op flessen Lafite
Chateau Lafite Rothschild gaat alle flessen vanaf jaargang 2009 voorzien van het Prooftag anti-fraude
zegel. Prooftag is een zegel met een unieke code van 13 cijfers, waarmee elke fles een authentieke
code krijgt. Ook de Carruades de Lafite, de tweede wijn van Lafite, krijgt deze zegel.
Met de wijnen van Lafite wordt veel gefraudeerd, met
name op de Chinese markt. Volgens James de Roany, adviseur van de Franse overheid op het gebied van wijnexport, heeft de Chinese consument vijftig procent kans om
een niet echte fles Lafite Rothschild te kopen.
Ook andere premiers crus, zoals Chateau Ausone, Chateau
Margaux, Chateau Latour gaan de “Prooftag” zegel gebruiken. Andere toonaangevende namen die zich
oprichten in de strijd tegen wijnfraude zijn ondermeer
Palmer, Smith Haut Lafitte, Chateau Montelena in Californie, Domaine de Comte Lafon en Domaine
Ponsot in Bourgogne en Rhone.
De Roany waarschuwt echter dat ook dit systeem niet feilloos is: “Een echte fles kan altijd nog gevuld
worden met namaakwijn”...
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BEAUJOLAIS op een zijspoor ?
Toen Filips de Stoute, in de 14de eeuw, aan de wijnboeren in Bourgogne de opdracht gaf om de Gamaydruif te verbannen
wist hij natuurlijk niet dat flink wat kilometers zuidelijker in de Côte d'Or deze cépage een ideale habitat zou vinden.
De wijnrank vond met de granietbodem van de Beaujolais de ideale ondergrond. Doorheen de verschillende terroirs van
de 1 0 Beaujolais crus geeft de druif verrassende wijnen die de middeleeuwse koning zeker verbaasd zouden hebben.
Na de supérieure oogst van 2009 merken we terug een vernieuwde interesse in een regio die de laatste twee decenia
vooral het stigma van de Beaujolais Nouveau moest torsen.
In de glorietijd van de primeurwijnen (rond 1986) werden maar liefst 6.4 miljoen flessen verkocht.
Beaujolais ligt tussen Mâcon en het Rhônegebied, op de oostelijke uitlopers van het ‘Massif Central’.
Het Beaujolaisgebied is iets kleiner dan Bourgogne, maar de gemiddelde jaarproductie is veel hoger: 190 miljoen flessen.
De wijngaarden liggen op 200 à 400 meter hoogte, op de oostelijke of zuidoostelijke berghellingen. De wijngaarden zijn
dicht beplant met 7.000 tot 13.000 stokken per hectare. Door deze hoge plantdichtheid en de soms steile hellingen is het
bewerken van de wijngaarden in Beaujolais arbeidsintensief. Wat betreft klimaat is Beaujolais een echt overgangsgebied:
de bergen in het westen vormen een barrière voor zowel koude lucht uit de Alpen, als voor warme lucht uit het zuiden. Als
deze luchtstromen botsen kan het weer plotseling omslaan. Onweersbuien met hagel vormen een groot probleem, omdat
ze plaatselijk grote schade kunnen aanrichten.
De bodem van Beaujolais bestaat vooral uit zand, klei en kalk.
•In het gebied landinwaarts ten noorden van de stad Villefranche-sur-Saône bevat de bodem meer graniet. Hier komen de
betere wijnen vandaan, die recht hebben op de appellation ‘Beaujolais-Villages’ of de naam hebben van een ‘Cru du Beaujolais’.
•Het gebied ten zuiden van Villefranche-sur-Saône is genoemd naar de goud/okerkleurige stenen die hier liggen: ‘le pays
des pierres dorées’. De bodem heeft minder graniet en de wijnen hebben de appellation ‘Beaujolais’.
De appellationwetgeving heeft drie kwaliteitsniveaus:
•AOC Beaujolais. Alle witte wijnen van de Beaujolais vallen onder deze appellation;
•AOC Beaujolais-Villages; •AOC Crus du Beaujolais.
De Beaujolais is de enige AOC-regio in Frankrijk zonder ‘Vin de Table’.

7- 8 - 9 november 2014 : Golden Wine Days bij Paul Van Dinter !
ONZE COÖRDINATEN

SPREUK
VAN
DEZE
HERFST

Wijn is het intellectuele
deel van de maaltijd.
Zonder wijn eten we,
met wijn dineren we.

Clubnieuws:
Wie dit wenst (en aan de gestelde voorwaarden voldoet)
kan ook dit seizoen deelnemen aan de wijnproeven tot het
behalen van een hoger niveau.
Hiertoe horen bijvoorbeeld alle “leerlingen” die afgelopen kapitteldiner
hun zilveren medaille ontvingen.
De proeven gaan door op vrijdag 6 maart 2015
Interesse of vragen: inschrijven per mail aan ons secretariaat.
Ben je niet zeker of je mag deelnemen vraag het aan ons bestuur.
Je ontvangt nog een persoonlijk uitnodiging.
Succes!
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