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Maaslandse Wijnvrienden vzw 

Beste MWV, 
 Eric had het in de vorige nieuws-

brief reeds over een 
“blijgezinde kletsbol” bij de 
MWV, en er lopen er nog 
wel een paar rond. Ik ben 
er daar o.a. ook eentje van. 
Mijn weg naar het wijnge-
not is niet zo vanzelfspre-
kend begonnen. Bij mijn 
ouders thuis bestonden 
alcoholische dranken, in 
welke vorm dan ook, niet 
echt. Er was wel de klas-
sieke ‘ouwe klare’ met 
Nieuwjaar en occasioneel 

een flesje wijn bij belangrijk 
bezoek, maar dat was het dan 

verder. In ‘t geniep iets drinken 
ging sowieso praktisch al niet, want bij ons thuis bestond 
de ‘drooglegging’ dus gewoon echt, en mijn vader als ex-
rijkswachter kon al rieken als ik nog maar aan wijn of bier 
dacht. Als student ben ik dan later ook al niet echt ten 
prooi gevallen aan de god Bacchus. Hoe ik die sobere ge-
heelonthoudingsperiode (miljaar als dat woord echt be-
staat krijg je er bij scrabble verdomd veel punten voor) 
overleefd heb is voor mij vandaag een raadsel.  
Het is eigenlijk pas op ‘t moment dat ik van mijn werkge-
ver in 1996 als nieuwjaarscadeau een kistje met daarin 6 
flessen St. Emilion Grand Cru uit 1990 kreeg, dat het echt 
begon. God wat heb ik die flessen indertijd bekeken, ge-
koesterd en genoten, en het kistje zo mogelijks nog meer. 
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 Zaterdag 27 juni 2015 :  

 ZOMERHAPPENING 

 

Onder voorbehoud staan volgende 

data genoteerd voor het seizoen 

2015-2016: 

Algemene vergadering en eerste de-

gustatie-avond : 25 september 2015 

23 oktober 2015 

20 november 2015 

15 januari 2016 

…. 

We wensen jullie een fijne en zonnige 

vakantie.  Het bestuur 

AGENDA 2014-2015 
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Vervolg van pag. 1 

 
Feitelijk ben ik waarschijnlijk altijd wel al voorbestemd geweest om wijn in mijn leven op te 
nemen. Reeds als kind wist ik op familiefeestjes toch altijd wel op de ene of de andere ma-
nier iets van het edele vocht in mijn glas te laten belanden. Zoet, zuur, bitter, wrang, maakte 
toen eigenlijk niets uit, hoe bitterder hoe liever ik het dronk. Geen mens begreep dat ik dat 
lekker vond, en ik vandaag eigenlijk ook niet meer. 
Hoe dan ook na die eerste flesjes in ‘96 ga je dan het bredere wijnlandschap verkennen. Je 
koopt een flesje en drinkt leeg, en nog e e n en nog e e n, ... . En dan kom je op een moment 
waarop je beseft dat je wijn gewoon kan drinken, maar je ook kan kiezen om er iets meer 
over te weten te komen. En ik besefte op dat moment dat dit het verschil was tussen wijn 
drinken of wijn genieten. En voor wie er aan twijfelt, ik ben een genotsmens. 
Het vervolg is eigenlijk geschiedenis. Ik leerde Paul kennen, volgde de beginnerscursus, na-
dien de gevorderdencursus en na enkele jaren pauze vervoegde ik de MWV. Doorheen die 
eerste jaren gaat dan je woordenschat er enorm op vooruit. Waar je in den beginnen het 
nog hebt over lekker en fruitig, schakel je al snel over op aangenaam bouquet, tropische 
fruitkorf, mineralig, muffe appeltjes, aardse tonen, hoekig, evenwichtig, vanille, amandel, 
aardbeien, viooltjes, ... . Met elk glas dat je vanaf dan drinkt, train je al je zintuigen en feite-
lijk ga je dan ook echt veel breder genieten van wijn. Je deelt vanaf dan dit genot ook een 
stuk makkelijker met anderen en spreekt met vol zelfvertrouwen over wijn. Geen Nederlan-
der , excuseer, geen andere nationaliteit die je nog onder de tafel praat.  
Wijn drinken is dan vaak ook nog een sociaal gebeuren en dan meestal ook nog in aange-
naam gezelschap. Dat verhoogt nog eens het genot. 
  
Je technische kennis onderhouden en aanscherpen, wijn genieten in aangenaam gezelschap, 
dat zou mijn samenvatting van de MWV kunnen zijn. Ik heb een druk bezet beroepsleven en 
prive  tijd is schaars en kostbaar. Mijn motto daarbij is dat je vooral elke minuut die je hebt 
moet laten tellen.  De avonden met de Maaslandse horen daar voor mij bij voorrang bij. Een 
rustig moment op een zomeravond met glas druivenvocht, dat kan voor mij de hemel op 
aarde zijn. Een zelf klaar gemaakt kerstdiner met mijn familie en daarbij de juiste wijnen, 
daar kan ik kinds gelukkig van worden.  
  
Persoonlijk kan ik heel veel wijn echt apprecie ren. Evenwel ben ik nog steeds bijzonder tuk 
op wijnen die wat kelderjaren nodig hebben. Dit soort wijnen genieten mijn ultieme interes-
se. Die fles geduldig in je kelder laten rusten en dat juiste moment afwachten om te drinken 
vind ik fantastisch. Het is duidelijk dat je daarbij hulp nodig hebt, of te wel dikwijls voor 
ontgoochelingen komen te staan. Ja hoor, dat is mij ook al regelmatig overkomen, die fles 
dan toch te lang laten liggen en hopla, alleen nog goed voor aan je .... te geven.  
Tja, en voor die hulp daar kan ik eigenlijk al jaar en dag rekenen op Paul en zijn brede ex-
pertise evenals op de MWV, die met de vele verschillende thema-avonden een enorme bij-
drage leveren aan mijn interesse. Bij deze gelegenheid wil ik jullie daar alvast welgemeend 
voor bedanken ! 
  
Ik kijk uit naar de vele mooie momenten die we samen nog gaan beleven en de nieuwe hori-
zonten die we als MWV nog gaan ontdekken. 
Veel wijnplezier in de komende zomermaanden en geniet er van. 
  
Marc 
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LAZIO een speciaal wijngebied in opmars.      Deel 1 

Het optimaliseren van deze wijnrassen leidde tot de terugkeer van de wijnen van Lazio op de 
wijnkaarten van toprestaurants en vermeldingen in de bekendste Italiaanse wijngidsen. 
Vandaag telt de streek 26 DOC (Denominazione di Origine Controllata) en 1 DOCG 
(Denominazione di Origine Controllata Garantita) namelijk Cesane del Piglio, dit sinds augus-
tus 2008. 
Van noord tot zuid heeft Lazio een verrassende biodiversiteit door de vele druivenvarie teiten en 
bodems. 
De productiegebieden strekken zich uit van Cesanese nabij Frosinone waar complexe en impo-
sante rode wijnen worden gemaakt tot de streek grenzend aan Umbria en de stad Viterbo, be-
kend om zijn witte wijnen zoals de beroemde Grechetto. 
Met de komst van een nieuwe generatie virtuoze wijnmakers, zich bewust van de natuurlijke 
weelde van Lazio, is het gemakkelijker om wijnen te vinden die het unieke karakter van de streek 
accentueren. 
De appellaties die vooral hebben bijgedragen tot de revival van de wijnen uit Lazio zijn Tuscia in 
het noorden, Pontina in het zuiden en Ciociara in het zuidoosten. Spijtig genoeg zijn er nog veel 
wijndomeinen in Castelli Romaini die toch nog steeds kwantiteit verkiezen en dus wijnen met wis-
selende kwaliteit leveren. Je kan er kleine topwijnmakers vinden naast grote lage kwalitiets-
coo peratieven. Spijtig want het potentieel is hier enorm. Van de Calanques van Teverina (diepe 
valleien die uitmonden in de zee) met zijn microklimaat en invloed van de nabijgelegen zee, via de 
mineraliteit van de vulkanische bodems en de heuvels van Frusinate, allen zijn het elementen 
die kunnen bijdragen tot de productie van topwijnen. Naast de witte Grechetto die nu reeds po-
pulair is in Italie  en de rode Cesane del Piglio, verdient deze appellatie om 
ontdekt te worden want er worden hier schitterende wijnen gemaakt van Malvasia en Trebbian. 
Ze groeien in een bodem met vele minerale zouten en potassium. De wijnen van de wijnhuizen 
Frascati en Marino zijn de beste voorbeelden van producten die op elke wijnkaart van de meeste 
trattorias in Lazio voorkomen. 

Een historische curiositeit is de witte wijn van Viterbo, 
meer bepaald van het district Montefiascone met de naam 
"Est!Est!Est!". De legende vertelt dat in de 12de eeuw de 
Duitse bisschop Johannes Fugger instond voor de wijn aan 
het Pauselijke hof. Hij gaf zijn bediende de taak alle bode-
gas te bezoeken en deze met de beste wijn te markeren met 
"Est" op de deur. Toen hij deze van Montefiascone bezocht 
was hij zo enthousiast over de excellente wijn dat hij 
prompt noteerde "Est!Est!Est!". De bisschop deelde de me-
ning van zijn bediende en verhuisde definitief naar deze 
stad. 
De rode wijnen uit Lazio zijn vooral afkomstig van de ce -
pages Ciliegiolo en Montepulciano evenals de internationa-
le zoals rassen Merlot ,Cabernet Sauvignon en Syrah. Men 
streeft vooral de Franse stijl na en door het fruit en de mi-
nerale toetsen doen sommige Shiraz wijnen denken aan 
de Franse co te-Ro tie exemplaren.  
De bekendste rode druif is de Cesane del Piglio of afgekort 

de Piglio, afkomstig uit de productiearea van de provincie Frosinone. 
 

Vervolg op pag.4  
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Vervolg pag. 3 

De ce page Cesanese bestaat in twee types:        

Cesanese Comune en Cesanese di Affili. Wijnen uit de DOCG Cesanese el Piglio zijn altijd ge-
maakt van 90% Cesanese Comune en/of Affili aangevuld met 10% Sagiovese , Montepulciano, 
Barbere of Trebbiano Toscano. De wijnen hebben een dieprode kleur, zijn zacht en fruitig en 
lenen zich om jong gedronken te worden indien de Ceranese Comune de bovenhand haalt  

en tot 10 jaar wanneer de Cesanese Affili overheerst. 
 
Uitschieters in de wijnregio van Lazio zijn vooreerst voor wit het domein van 
Sergio Mottura, gelegen op 100 km van Rome en 160 km van Florence.  De 
130 ha van Sergio liggen er genesteld tussen de heuvels en canyons van Civi-
tella d’Agliano. 
Sinds 1933 worden hier de wijngaarden bewerkt die echt wel gelegen zijn in 
een verbluffend landschap.  De Grechetto druiven worden op organische wijze 
geteeld en resulteren in de typische stijl van midden-Italie  waar deze druif 
veel voorkomt. 
In het wijndomein van Mottura, waar de focus op kwaliteit ligt, groeit de 
Grechetto op de heuvels op een kleibodem. 
Handgeplukt gaan de druiven na persing in inox tanks om het fruitige en flora-
le boeket te accentueren. Op het label van de fles staat een stekelvarken, de 
mascotte van het huis, een dier dat enkel in een milieuvriendelijke omgeving 
kan leven. 
Voor rood is het domein Casale del Giglio een voorbeeld van een stijlrijk ge-
maakte wijn met vooral toetsten van bosvruchten en rozenaroma’s met krui-
dige en zachte accenten. 
 

De mooiste wijndorpen van de Bourgognestreek.   Deel 2 

 

MOREY SAINTDENIS 

 

De kleinste van de Co te de Nuits, een 
lilliputter met slechts 130ha. Zijn 

grootsheid ligt echter elders, het 
grenst aan de hellingen van 5 grote 
rode Grand Crus (le Clos de Tart, le 

Clos des Lambrays, le Clos Saint-Denis, 
le Clos de la Roche en een deel van 

Bonnes-Mares) alsook 20 Premiers 
Crus. Begrensd in het Noorden door 

Gevrey-Chambertin en in het Zuiden 
door Chambolle Musigny slingeren de wijngaarden zich tussen deze terroirs en nemen van beide 

appellaties eigenschappen van de bodem over. Dit buurtschap levert wijnen op met kracht van de 
Gevreys en de elegantie van de Chambolle. De percelen met een oostelijke zonnekant liggen op 
een hoogte tussen 240 en 380 meter. 
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Eerste rode draad door de verschillende Franse departementen is het respect voor de traditione-

le bereidingen en oeroude recepten. De meeste charcutiers weten welk vlees ze behandelen, 

waar het werd grootgebracht en hoe het werd gekweekt want een karakteristiek zoals dikte van 

het vet is de basis van de verwerking. Natuurlijk heeft een groot land zoals Frankrijk met verschil-

lende klimatologische zones verschillende types charcuterie aangepast aan die omstandigheden. 

Zo zal je eerder boudins noir (bloedpens) in het noorden terugvinden en gedroogde worstjes in 

het mediterane gedeelte. 

 

Tweede kenmerk van de moderne generatie charcu-

tiers is hun wil om een einde te maken aan de unifor-

misatie van de smaak. Dit komt vooral omdat overal 

dezelfde kruiden worden aangeboden, hetzelfde 

mengsel of kruidenmix. Het zijn deze samenstellingen 

die de smaak bepalen en het vlees de universele 

smaak geven. Gelukkig zijn er dus de vakmannen die 

zelf een mix samenstellen en hun kruiden lokaal be-

trekken en niet bij het industriële circuit van groothan-

delaars. 

 
Derde tendens is zich ontdoen van de regels die actu-

eel gelden en die de artisanale charcutiers beboet om het afwijken van de standaardregels zoals 

vaste kooktijden en technieken. Het beperkt de creativiteit en verhindert experimenten. Spijtig 

want deze “Bijbel van de charcuterie” werd niet opgemaakt door traditionele chefs maar wel door 

de industriële “bobo’s”, met als gevolg dat elk traditioneel recept een deel van die chemische ad-

ditieven bevat. 

Dit zijn vooral kleurstoffen E1 00 alsook het bekende karmijnrood van de schildluis om het vlees 

de rode kleur te geven, bewaarmiddelen, antioxygenen enz. We vergeten dan nog de kunstmati-

ge smaakmakers, dextroses (suikers) phospaten en weekmakers. 
 
Ook de zouten en nitraten zijn dan nog niet aan bod geweest (sodiumnitraten en potassiumnitra-

ten) die de vervangers zijn van het traditionele salpeter. Zij kleuren het vlees mooi rood. Zij heb-

ben wel een antibacteriële rol maar tasten het smaakpatroon aan en zouden verantwoordelijk zijn 

voor sommige kankers. De lekkerste traditionele charcuterie is dan ook vrij van deze zouten. 

 

Vierde item is het doorgeven van het vakmanschap.Vele aspirant leerlingen kunnen het vak niet 

meer leren omdat hun chef de producten enkel aankoopt en zelf geen bereidingen meer maakt. In 

de scholen blijft de opleiding beperkt tot theorie en industriële bereidingen. Het is dan dringen om 

bij een traditionele charcuterie een leerplaats te bemachtigen. Als leerling moet je idealistisch zijn 

om het vak te leren want traditionele bereidingen zijn heel wat moeilijker en zwaarder om te ma-

ken dan de industriële. Er is meer handenarbeid nodig. Een maatregel in de goede richting zou 

alvast de creatie zijn van een “Qualitychef”, een titel die het verschil kan aanduiden tussen een 

artisanale chef en zij die de industriële producten verkopen. De vermelding zou staan voor chefs 

die minimum 80% van de producten zelf maken, doch ook om de drie jaar met een innoverend 

product op de markt komen.  
            Wordt vervolgd 

Frankrijk Culinair…         deel 2 
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Gadgets  op basis van wijn... 

WIJNROOMIJS  

Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt vroeg of laat wel van Ameri-

ka overgewaaid: ziehier de eerste “wine ice cream”.  Een geniale ontdek-

king, aldus producent Mercer’s uit New York. Roomijs met een wijn-

smaakje, slechts 5% vol. Alcohol en verkrijgbaar in acht verschillende 

smaken of varianten.  Wat denk je van een bolletje Cherry Merlot, Peach 

White Zinfandel, Red Raspberry Chardonnay, Chocolate Cabernet, Straw-

berry Sparkling, Riesling, Port of Spice?  Voorlopig nog niet verkrijgbaar 

via onze club, maar… wel in Nederland of via de online shop van de pro-

ducent: www.mercerswineicecream.com  
uit VAB magazine mei 2015 

WIJN IN PETFLESSEN 

In Spanje reeds gangbaar in de restaurants: wijn geschonken uit een pet-flesje; 

Door een lezer uitgeprobeerd : zeker niet slecht maar alleen het idee al… hij smaakt 

plots minder! 

Nieuw is deze verpakkingsvorm niet. Al in 2009 zagen we voor het eerst petflessen 

in het super-marktschap opduiken, maar een lang leven bleken ze niet beschoren. 

Vandaag is het zoeken naar dergelijke flesjes, enkele uitzonderingen niet te na ge-

sproken.  

Een nieuwe trend voor deze zomer? Neen, we denken van niet. Heel wat consumen-

ten zijn er niet klaar voor. Schroefdop… ja maar… 

Waar de wijnproducent vooral op mikt is een recycleerbaar productoverschot, dat 

minder zou kosten dan glas.  Er zijn ook nadelen: houdbaarheid van de wijn want 

testen aan de wijnuniversiteit van Bordeaux heeft geleerd dat de wijn zeer snel kan 

oxideren met alle gevolgen! 

PROEFBUISWIJN. 

De Franse wijningenieurs van 10-Vins hebben een soort Nespresso-

machine ontwikkeld voor wijn.  De D-Vine schenkt per glas de wijn 

van jouw keuze en dat op de juiste temperatuur.  De machine 

zorgt ervoor dat de wijn perfect gekoeld en in de juiste hoeveelheid 

(10cl) in het glas terechtkomt.  En net zoals bij Nespresso heb je een 

assortiment tubes die allemaal een andere wijn bevatten.  De produ-

centen zijn met een campagne voor crowdfunding gestart en hopen 

het apparaat volgend jaar op de markt te kunnen brengen.  Vermoe-

delijke kostprijs ? 250 € voor het toestel, 2 tot 16 € voor de tubes. 

Nog opmerkelijker: in Frankrijk zou al meer dan vijftig procent van 

de wijnliefhebbers voor het idee gewonnen zijn. Blijft de vraag of dit 

bij ons ook zo is.  Wijn in buisjes is trouwens al enkele jaren verkrijg-

baar… maar zelf heb ik ze nog nooit gezien! 
uit VAB magazine januari 2015 
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Vergeten ce pages van de champagne…    deel 1 

In de 19de eeuw telde de Champagneregio verschillende ce pages: PinotNoir, Pinot Blanc, Meu-

nier, Chardonnay, Arbane, Petit Meslier, Gamay, Chasselas, Savagnin Blanc, Troyen en Morillon. 

In 1927 werd met een wettelijk decreet gesnoeid in deze lijst en werd beslist dat Champagne 

enkel kon gemaakt worden van “diverse varie teiten van de Pinot, van Arban en van Petit Meslier". 

Chardonnay en Meunier werden beschouwd als varie teit hoewel we nu door de gentechnologie 

weten dat het niet meer dan "neven" zijn. 

Wat betreft de Gamay, een druif die in deze periode veelvuldig voorkwam door zijn hoog rende-

ment doch lagere kwaliteit, deze verdween van de lijst van toegelaten druiven. 

De bestaande Gamay aanplant genoot nog een overgangsregeling in het gebied van de Aube tot  

1952 maar daarna was de verwerking niet meer toegestaan. 

In 2010 werd het decreet dan nog specifieker gemaakt: enkel de ce pages Arbane, Chardonnay, 

Meunier, Petit Meslier Blanc, Pinot Blanc, Pinot gris en Pinot Noir mogen deel uitmaken van 

de wijnkorf bestemd voor de sprankelende wijnen van Champagne. 

De drie belangrijkste ce pages Pinot Noir, PinotMeunier en Chardonnay, worden verbouwd 

op 99.7% van het wijnoppervlak van Champagne. 

De overige 0.3%, een 100-tal ha, zijn beplant met de ce pages van vroeger: Arbane, Petit Meslier, 

Pinot Blanc en Pinot Gris. Het zijn ofwel oude wijnranken uit de vroegere periode ofwel nieuwe 

aanplant door wijnboeren die hier commercieel nut uit hebben gezien. Vooral Amerikanen en 

Japanners zijn verzot op de cuve es waarin de oude ce pages verwerkt werden. Een tiental wijn-

boeren hebben zulke Champagnes in hun gamma, voor enkele anderen is het louter amusement 

en voor eigen gebruik.  

 

L’ arban(n)e 

 

Een weinig voorkomend druivenras, enkel en alleen terug te vin-

den in Champagne en nog specifieker in de Aube, de zuidelijkste 

Champagneregio tussen Troyes en Auxerre. Oorspronkelijk een 

autochtone druif afkomstig uit Bar-sur-Aube en zijn buurge-

meenten. Ze werd daar reeds eeuwenlang geteeld maar ver-

dween bijna volledig van het wijnveld begin vorige eeuw. 

Het is een wit druivenras met wit sap. De druiven worden geken-

merkt door een afwisseling van grote en kleine pitten. De wijn-

bladeren van deze ce pages zijn groot met lange puntige uitein-

den. De pel is vrij hard en dik wat ze moeilijk maakt om te per-

sen.  

Wat de wijnrank zelf betreft  is de Arbane een traag rijpende druif die vooral tot zijn recht komt op 

hellingen met een grote blootstelling aan de zon, het is een zonneklopper. In een streek die verwe-

ten wordt dat de druiven te vroeg rijp zijn is de Arbane een uitzondering op dit gegeven. Zo be-

haalde ze pas in 2010 een eerste keer een alcoholgehalte van 10° terwijl dit normaal slechts 9° kan 

zijn. 
Vervolg zie pag. 8 
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SPREUK 
VAN  
DEZE 
ZOMER 

Houd de komende dagen je mailbox 

in de gaten… 

De uitnodiging voor onze Zomeracti-

viteit 2015 is op komst en we vragen 

om zo snel mogelijk op onze vragen-

lijst te reageren... 

De normale Champagnece pages halen gezwind 10° tot 11° alco-

hol. Daarenboven is de druif weinig productief en zeer delicaat 

want er is een vroege knopvorming, en dus een grotere kans op 

bevriezing bij een vorstperiode. Als we dan nog een hoge gevoe-

ligheid voor ziektes, vooral voor meeldauw, aan toevoegen be-

grijpen we dat de wijnboeren niet zo happy waren om deze druif 

aan te planten ten nadele van de gemakkelijk te cultiveren ras-

sen als Pinot Noir en Pinot Menier. 

Spijtig want deze druif kan echt wel zeer mooie Champagnes 

voortbrengen, getuige hiervan de cuve e "Ce page Arbane Vieilles 

Vignes" van het huis Moutard. We mogen niet uit het oog verlie-

zen dat met een opbrengst van  slechts 1952 flessen bijvoorbeeld  

de Mille sime van 2006 voor de pittige prijs van liefst € 90.– over 

de toonbank ging (per fles). Enkel voor de liefhebbers van specialiteiten!  Ze zijn trouwens met 

Olivier Horiot de twee enige Champagnehuizen die een monoce page aanbieden 

 

De wijnboeren die nog Arbane aangeplant hebben zijn: 

Aubry (50 are) - Moutard-Dilligent (26 are) - Drappier (20 are) - Tarlant (13 are) - Olivi-
er Horiot (10 are) - Aspasie (5 are) - Janisson-Baradon (3 are) -  
Laherte Frères (2,2 are) 

            Wordt vervolgd 

Vergeten ce pages van de champagne…    vervolg pagina 7 

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   
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Een gezonde ziel 

kan niet leven in 

een droog lichaam. 
(Francois Rabelais 1495-1553)  


