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Maaslandse Wijnvrienden vzw 

Voorwoord Danny Silkens 

Sinds 2007 ben ik lid van de Maaslandse 
Wijnvrienden. Binnengeloodst werd ik 
door mijn kameraad Bert. “Kom ins mèt 
preuve, tis lekker en gezellig” waren zijn 
overtuigende woorden. Zoveel jaren later 
gebruik ik dezelfde woorden om andere 
genieters te informeren en de kans te ge-
ven om het zelf mee te maken. Ik wilde 
eerst het woord overtuigen gebruiken, 
maar dat klinkt een beetje alsof er druk 
moet worden uitgeoefend. En druk is nu 
juist echt helemaal niet te bespeuren in 

deze toffe groep die geniet van een heerlijk glas wijn, een toffe bab-
bel, een leuke grap en vooral de deskundige uitleg van onze Meester-
Commandeur Paul. Iedereen die dit leest kan alleen maar bevestigen 
dat Paul de hoeksteen van onze vriendenkring is. Ik heb ooit een wijn-
cursus gevolgd bij Paul. Deskundige en technische uitleg waren die 
avonden van de partij. Doch altijd besluit Paul met “jouw mening” is 
net zo belangrijk als die van je collega, je vriend of die van mij. Ieder-
een heeft zijn eigen smaak en voorkeur. Zodra je kan genieten van 
hetgeen in je glas zit, is de missie volbracht. En dat is Paul zijn missie, 
mensen laten delen in zijn passie. Ik gebruik Paul als leidraad in mijn 
tekst, maar hetzelfde geldt voor alle bestuursleden: John, Marc, Re-
lind, Guy. Allen streven ze maar één doel na. Genieten! Het verschil 
zit hem “enkel” in het feit dat zij altijd in de weer zijn om iedereen te 
laten genieten. Ik heb zelf in een paar besturen gezeten. Het is altijd 
werken. De grootste verdienste van dat werk is als je een geslaagde 
activiteit kan neerzetten, waarbij de mensen met een glimlach naar 
huis gaan. Ik kan alvast bevestigen dat ik telkens weer met een glim-
lach naar huis ga. En dan is het niet omdat ik wat alcohol in mijn lijf 
heb, maar wel omdat ik wederom heb genoten. Maaslandse wijn-
vrienden, Maaslandse genieters, bedankt.     

Danny 

 Maart 2016 
Jaargang 4 - editie Lente 
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 Deel 3/slot 

 
Grote sponszwam 
 
Een bijzondere en verrukkelijke 
herfstpaddenstoel die steeds vaker 
te koop is. Een topper qua rende-
ment want exemplaren van enkele 
kilo's zijn geen uitzondering. Hij 
heeft de vorm van een bol met een 
korte steel die zich vertakt in ver-
schillende kwabben. Van deze 
vrucht kan je alles eten. De smaak is 
subtiel en zoet, en de geur bij het 
bakken is onweerstaanbaar en doet 
denken aan hazelnoten en bos-
grond. 

 
Een lichtbeige kleur en een aange-
name geur van mos. Groeit snel aan 
de voet van dennen. Neemt het afval uit de bomen op (dennennaalden, bladeren enz.). Daarom 
best de paddenstoel in stukjes scheuren en hem snel onder de kraan afspoelen. Kan rauw of ge-
stoomd gegeten worden, maar de smaak is dan minder. Snel en kort bakken op een hoog vuur, liefst 
in geklaarde boter, geeft het heerlijkste resultaat. 
 
 
 

Trechtercantharel en gele can-
tharel 
 
Behoren tot dezelfde familie en ver-
krijgbaar vanaf het najaar tot in de 
winter in heel gematigd Europa. Ze 
groeien in grote aantallen en in hek-
senkringen. Smakelijk in het begin 
van het seizoen en geplukt bij droog 
weer. Lijken qua vorm op elkaar, 
enkel de kleur is heel verschillend 
van fel oranjegeel tot beigebruin. 
Ook de geur is verschillend: fruitig 
en subtiel voor de gele en meer 
muskus en aarde voor de beige. De 
paddenstoelen groeien op mos en 
zo worden ze doorgaans ook ver-

kocht. In hun trechter vangen ze plantaardig afval en insecten op en dus borstel je eerst best de binnen-
kant. Bakken op een middelhoog vuur in olijfolie of op een hoog vuur in geklaarde boter.  In het begin 
geven ze water af, giet dit heerlijke vocht af en gebruik  het nadien tijdens het bakken door het mond-
jesmaat toe te voegen. Cantherellen zijn heel geschikt voor gerechten met sauzen, schelpdieren of soe-
pen. 
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Gin wordt volgens zijn productieproces onderverdeeld in 3 grote groepen: 
 

- Compound Gin : na het stoken van een neutrale gin worden smaakstoffen (botanicals) toegevoegd. 
- London Dry Gin : alle ingrediënten (ook de botanicals -  kruidenmengsels) worden vóór het distilleerproces sa-

mengevoegd en samen gedistilleerd. 
- Distilled Gin : is een London Dry Gin waarbij nog extra smaakstoffen worden toegevoegd. 
 

Natuurlijk springen ook de tonic-fabrikanten op de “gin-kar” door verschillende soorten tonic te maken die ook weer 
onderverdeeld worden in kruidig – floraal – neutraal en die dan smaaktechnisch aansluiten bij de gin. Suiker of andere 
zoetstof zal uiteraard nooit ontbreken. 
 
Naast de gin en de tonic worden er ook veel extraatjes verkocht die het glas moeten opfleuren of die een bepaalde 
smaak willen accentueren. Het gaat van peperbolletjes over kaneelstokjes tot gedroogde fruitstukjes tot zelfs kom-
kommer! Je kan het zo gek niet bedenken…  
 
We laten je hier kennis maken met enkele gin soorten en hoe ze geserveerd dienen te worden, een keuze uit het 
arsenaal gins die door onze wijnmeester Paul verdeeld worden. 

 
BR Bleu Ribbon Gin 

Een kruidige kwaliteitsgin. Hij wordt gedistilleerd als London dry gin, hij bevat bijna geen suiker. De subtiele en toch 
krachtige smaak ervaar je eerst zeer zacht, nadien wordt deze droger met een hint van lavendel, 
tijm en witte peper. Dit geeft een kruidige toon en een heerlijk lange afdronk.  
-  Botanicals: tijm, lavendel, koriander en Jamaicaanse peper 
-  Herkomst: Verenigd Koninkrijk 
-  Combineert fijn met Fentimans Tonic Water. 

 
 
Madame Geneva Gin Rouge 
 
Madame Genève is een revolutie in de traditionele Gin markt.  
De combinatie van de typische smaak van jeneverbes en de fruitigheid van 
een rode wijn zorgen voor een compleet nieuwe spirit. 
De gin bestaat uit 46 botanicals samengevoegd met een intense, aromatische 

rode wijn. De infusie met rode wijn van de Primitivo druif, zorgt voor een smaaksensatie die je 
niet direct gewoon bent maar al snel naar meer smaakt. De gin zelf is uiterst zacht van smaak en je 
merkt echt wel het pallet aan smaken die je in een rode wijn herkent. Uiteraard is hij rood van 
kleur en er is een lichte fruitigheid waar te nemen. Het is zeker en vast de moeite waard om te 
ontdekken. 

Distilled Gin GOLD 999,9 

Deze gin uit de Elzas wordt gedistilleerd in een gouden distilleerketel welke aan het begin van vorige 
eeuw gevonden werd en wordt gepresenteerd in een gouden fles met een gouden dop: een echte 
“Eyecatcher”.  Deze complexe gin waarin jenerverbes, tangerine, verse violet, spicy gember, korian-
der en balsamico aroma’s met amandel, vanillle, klaproos, papaver en gentiaan samen komen leidt 
tot de perfecte balans.  
 Neus: De eerste geur is jeneverbes gevolgd door madarijn om te eindigen met een explosie van 
bloemige noten en tangarine. 
In de mond: Eerst indrukken van mandarijn en citrus, zeer fris met een subtiele vanille afdronk. 
Aangepaste tonic: Schweppes Premium Mixer Gember & Cardemon, Schweppes Premium Mixer 
Lavendel en Oranjebloesem, Fever Tree Meditteranean Tonic 
Garnering: vanille of kaneelstokje, zeste van mandarijn of jeneverbes. 

Gin… soorten en serveertips. Deel 2 

http://www.bierenwijnhuis.be/sterke-dranken/exclusieve-soft-drinks/schweppes-ginger-amp-cardamom-premium-mixer
http://www.bierenwijnhuis.be/sterke-dranken/tonic/schweppes-lavender-amp-orange-blossom-premium-mixer
http://www.bierenwijnhuis.be/sterke-dranken/tonic/schweppes-lavender-amp-orange-blossom-premium-mixer
http://www.bierenwijnhuis.be/sterke-dranken/exclusieve-soft-drinks/fever-tree-mediterranean-tonic
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Vervolg pag. 3 
Saffron Gin 

Saffron Gin is gebaseerd op een verloren, en teruggevonden recept van Franse kolonisten die destijds 
India koloniseerden. Het recept was typerend voor die tijd, een gin met exotische botanische ingredi-
ënten die bol staat van smaak en intense aroma’s. Saffron gin wordt met de hand gemaakt in kleine 
batches met als geheim ingrediënt "saffraan", dit geeft de gin een delicate, pittige toon mee. Verder 
gebruikt men in deze gin de basis ingrediënten zoals jeneverbes, limoen, koriander en engelwortel. Een 
lekkere, licht pittige gin die er zeker uitspringt! 
  
Aangepaste tonic: Fever Tree Tonic, Schweppes Premium Mixer Tonic Pink Pepper, Schweppes Premi-
um Mixer Tonic Original 
Garnering: zeste van limoen, tijm  en een paar saffraandraadjes 
 
 
 

Tanqueray N°10 

Het intense ‘TEN’ hart wordt geblend met de neutrale graan alcohol en meer traditionele ingrediën-
ten als jeneverbes, koriander, angelica en drop poeder, samen in de distilleerketel voor een vierde 
distillatie. Hier wordt ook een extra hoeveelheid aan verse citrusvruchten toegevoegd, dit om het 
onderscheidende karakter te benadrukken in de uiteindelijke drank. Ook kamille bloemen worden 
gebruikt voor Tanqueray No. TEN. Kamille geeft een zeer verzachtend effect en maakt het geheel 
mooi rond. Tanqueray No. TEN is gebotteld op 47.3% alcohol om alle subtiele smaken nog beter vast 
te kunnen houden.Tanqueray No. TEN heeft een unieke smaak die zeer fris is door het gebruik van de 
citrus vruchten. Het subtiele gebruik van kamille zorgt voor de ronde afdronk.  

 

Ferdinand’s Gin 44% 

Alleen al door het luxueuze papier om de fles, raakt u benieuwd naar de inhoud. Een gin waarvan alle 
30 verschillende ingrediënten met de hand geplukt worden. Ook alle ingrediënten komen uit het Saar 
gebied in Duitsland. Verder uniek is dat er na rijping van de kruiden, riesling wijn (ook uit het gebied) 
wordt toegevoegd. Dit zorgt voor een unieke smaak en een alcoholpercentage van 44%. 
Voordat het infusie proces met Riesling druiven begint, wordt Saar Ferdinand's Dry Gin gedistilleerd 
met behulp van botanische planten en kruiden zoals: jeneverbes, lavendel, rosa canina, sleedoorn, ro-
zenbottel, angelica, hop bloesem, rozen, koriander, gember, citroen en tijm. 
  
Aangepaste Tonic: Fever Tree Mediterranean Tonic, Schweppes Premium Lavendel en oranjebloesem 
Garnering: enkele blaadjes citroentijm of lavendel. 
 
 
 

Hernö Navy Strength Gin 57,5%  
 
Deze gin wordt gestookt in het kleine dorpje Dala, net buiten de stad Härnösand in het 
noordelijkste deel van Zweden. Ze werken ambachtelijk en met natuurlijke ingrediënten. 
Hernö Navy Strength is perfect gebalanceerd met de smaken van venkel, koriander, droge 
grenen, bijenwas en citrusvruchten samen met lichtere florale noten. Met zijn 57% is het 
een bom aan alcohol en een explosie aan smaak. Kiersten is hun eigen hand gemaakte kope-
ren pot still van 250L. Ze is gemaakt in Duitsland en eind mei 2012 kwam ze op haar thuisba-
sis in Zweden aan. De meest genomineerde gin op The Gin Masters 2013, met 2 medailles 
voor de Navy Strength. Alle taken om deze Gin te maken worden met de hand uitgevoerd en 
er worden alleen natuurlijke organische ingrediënten gebruikt. 
 
Een kleine greep uit een enorm assortiment.   
We kijken samen met jullie al uit naar een GIN-tasting in de toekomst.  

http://www.bierenwijnhuis.be/sterke-dranken/exclusieve-soft-drinks/fever-tree-tonic
http://www.bierenwijnhuis.be/sterke-dranken/exclusieve-soft-drinks/schweppes-pink-pepper-premium-mixer
http://www.drankgigant.nl/wijnen/rudolf-muller-riesling.html
http://www.bierenwijnhuis.be/sterke-dranken/exclusieve-soft-drinks/fever-tree-mediterranean-tonic
http://www.bierenwijnhuis.be/sterke-dranken/exclusieve-soft-drinks/schweppes-lavender-amp-orange-blossom-premium-mixer
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Wat gebeurt er eigenlijk met het overschot van de druiven na de persing? 
  
Vooral in Champagne waar de persing maar een maximum aantal liters mag opleveren 
en dus nog veel sap in de druivenmoer zit. Deze moer bevat dus vooral vruchtvlees, 
pitten, rist en sap. 
De cosmetische wereld is een afnemer maar het grootste gedeelte van de wijnafval 
wordt verwerkt tot brandewijn, industiële alcohol en biobrandstoffen. Over de twee 
laatste toepassingen gaan we het echter niet hebben en we beperken ons tot het aan-
genaamste derivaat namelijk brandewijn, denken we maar aan de beroemde Marc de 
Champagne of de Ratafia de Champagne. 
 
Ratafia is een alcoholische drank oorspronkelijk uit Catalonië (Roussillon in Frankrijk en 
het Noordoostelijk deel van Spanje) . De naam is afkomstig van het Latijnse “rata fiat” 
en betekent “moge het akkoord bezegeld worden". De drank werd dan ook gedronken 
bij de ratificatie van een akkoord of verdrag. Later werd de drank ook in andere stre-
ken gemaakt. 
Ratafia wordt gemaakt door aan druivenmost (soms ook most van andere vruchten) 

suiker, kruiden en alcohol toe te voegen. Door de toevoeging van alcohol stopt het gis-

tingsproces, waardoor niet alle suikers worden omgezet. De ratafia blijft daardoor zoet 

van smaak. Het percentage alcohol in Ratafia ligt tussen 16 en 22%. 

De meeste ratafia worden niet op grote schaal verkocht. Er zijn er twee met een Appel-
lation d'Origine Contrôlée: de Ratafia de Champagne en de Ratafia de Bourgogne. 

 
Eén van de grote spelers is de firma Goyard die in 1911 op het 
idee kwam om van dorp tot dorp te gaan om brandewijn te dis-
tilleren. Hij deed dit met twee distilleerapparaten op een vracht-
wagen. Nadien breidde de firma uit en op een bepaald moment 
had hij 12 zulke mobiele apparaten. Sindsdien werd onophoude-
lijk gezocht naar nieuwe uitdagingen, markten of afzetgebieden 
voor de bijproducten van de wijngaard. Bedoeling was om het 
maximum te halen uit een druif en niets verloren te laten gaan. 
Hij had de moed en was de eerste om een ambachtelijke stokerij 
neer te zetten in het midden van de wijngaarden in Aÿ, dichtbij 
Epernay. Tijdens de tweede wereldoorlog werd een deel van de 
fabriek verwoest en ook na de oorlog duurde de wederopbouw 
langer dan voorzien. 

Het was pas in de jaren '70 van vorige eeuw dat het huis terug winstgevend werd en er aan nieuwe pro-
ductontwikkeling werd gedacht. Nieuwe installaties en methodes werden uitgedacht. 
Vandaag de dag heeft de firma Goyard drie fabrieken, gevestigd in Mareuil-zur-Aÿ, Sept-Saulx en Ville-
Meureuil (Aisne). In september rijden de camions van Goyard op en af, van dorp tot dorp, om het res-
tant dat overblijft na de persing van de druiven - het druivenmoer- bij de boeren op te halen. Nadien 
wordt eerst alles grondig gezuiverd. 
De firma vierde vorig jaar zijn 100-jarig bestaan. Naast de dranken produceert de firma ook druiven-
pitolie, je merkt het... niets van de druif gaat echt verloren. 
Meer nog: de firma heeft ook nog een verwerkingsinstallatie voor afgedankte wijnranken en het kan hier-
door een 1200 ton hout verwerken als biomassa. 
Goyard is ondertussen deel geworden van de groep Cristal Union, een agro-industriële coöperatieve met 
als speerpunten suikerverwerking en de productie van bio-ethanol. 

Vervolg pag. 6 
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Marc de Champagne 
 

Eén van de twee gereglementeerde eaux-de-vie uit Champagne sinds het 
decreet van 1942.  
Het alcoholgehalte schommelt rond de 40 graden. 
Marc wordt bekomen door distillatie van geriste droesem van druiven uit 
de Champagnestreek, bestaande uit pellen en pitten die overblijven na de 
persing van de jus. Hij wordt nadien verfijnd door lagering in eiken vaten. 
Met zijn amberkleur en krachtige smaak wordt hij beschouwd als de 
"digestief" van de regio. 
Marc van rode druiven zou kunnen gedistilleerd worden dadelijk na de 
persing maar het is vanuit het standpunt van rendement beter om te 
wachten tot de gisting volledig voorbij is want de droesems bevatten nog 
suikerdeeltjes die niet gedeeltelijk zijn omgezet naar alcohol. 
Wat de Marc van witte druiven betreft, hier is het zelfs een absolute nood-
zaak om deze eerst te laten uitgisten, dit dan nog best in gesloten vat met 
een deksel en slang waardoor de gassen kunnen verdwijnen. 
De betere Marc de Champagne heeft een uniek karakter door een perfecte 
distillatie en veroudering van meer dan 1 0 jaar in eiken vaten. Bijkomende 

aroma's van kruiden en tabak zijn terug te vinden in de drank. Buiten zijn functie als 
digestief kan men hem ook gebruiken als ingrediënt voor sausen, als flambeerdrank 
bij vleesgerechten of als Marc is voor Frankrijk wat Grappa is voor Italië en Tsipouro 
voor Griekenland. 
 
Fine de la Marne 
 
De tweede eau-de-vie is de "Fine de la Marne" die men bekomt door distillatie van 
stille wijnen afkomstig uit Champagne. De smaak is veel fijner en eleganter. Fine de la 
Marne is voor Champagne wat Cognac is voor Charentes en Armagnac voor Gascog-
ne. Vooral delicate smaak van bloemen en vanille. 
Beide eaux-de-vie mogen niet verward worden met de "Fine Champagne" want deze 
benaming is enkel geldig voor een eau-de-vie uit Cognac! De naam "Champagne" in 
deze laatste benaming komt feitelijk van "Champaigne" wat vlakte betekent. De drui-
ven van deze eau-de-vie komen inderdaad van de vlaktes van Cognac en niet van de 
hellingen. 
 
Ratafia 
 
Ratafia is een gesuikerde likeur die men bekomt door een mengeling te maken van 
neutrale alcohol en de 1 9% restsappen die overblijven na persing van de Champagnedruiven (het is wette-
lijk verplicht om maar 81 % te gebruiken van het sap). Het is een drank die vooral gastronomisch kan ge-
bruikt worden in vele desserten en de smaken zijn vooral cacao en geconfijt fruit. Kan dus best koud ge-
dronken worden als apéritief of digestief, maar kan ook perfect bij een foie gras, een kaas met kruiden of 
desserten met fruit en chocolade. Groot voordeel van deze drank is dat eens geopend je hem nog enkele 
maanden kan bewaren (liefst in de ijskast). Naast Goyard zijn er nog enkele Champagnehuizen die zelf hun 
Ratafia maken, enkele betere zijn deze van Giraud uit Aÿ, Janisson-Baradon uit Epernay, Séleque uit Pierry 
en Geoffroy uit Aÿ. 
Ratafia is voor Champagne wat Pineau is voor Charentes, Pommeau voor Normandië, Macvin voor de Jura 
en Floc voor Gascogne. Voor de exclusieve Ratafia vervangt men de neutrale alcohol door Marc de Cham-
pagne wat natuurlijk een extra dimensie geeft aan de drank: aroma's van pruimen en peperkoek, warme 
tonen van honing en een langere afdronk. 

Vervolg pag. 5 
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ALOXE CORTON 
 
De heuvel van Corton is voor de Côte de Beaune wat Paltin is 
voor Rome: een heilig uitzicht. Ten zuiden ligt de appellatie 
Aloxe Corton bekend om zijn rode wijnen. Het is hier op de 
naar het zuiden gerichte hellingen dat de befaamde Cru Cor-
ton en Corton-Charlemagne liggen. Volgens de geschiedenis-
bronnen zou Karel de Grote Chardonnay verkozen hebbende 
boven Pinot Noir enkel omdat de witte wijn zijn weelderige 
baard niet zou kleuren. Hier groeien enkele van de grootste 
wijnen ter wereld. 
 
 

 

PERNAND  VERGELESSES 
 
In de schaduw van het imposante mas-
sief van Corton ligt de wijngaard van 
Pernand-Vergelesses. Minder bekend 
bij het grote publiek maar des te meer 
bij de kenners. Reeds in 800 dronk Ka-
rel de Grote hier wijn, hij liet echter zijn 
glas vallen en sprak toen de woorden: “ 
A Pernand, verre je laisse”. Deze uit-
spraak gaf zijn naam aan het dorp. 

1200 jaar later overspoelen de wijnvelden nog steeds het landschap en is de faam nog niet afgenomen. Het 
dorp heeft nog steeds zijn charme. Hogerop liggen de wijnpercelen met zicht op het bos. Het is ook bovenaan 
de heuvel dat de witte, zeer kalkrijke maag van mergel ligt, ideaal voor Chardonnay aanplant. 
Pinot noir daarentegen gedijt beter iets lager op de ijzerhoudende gronden die stevige rode wijnen opleve-
ren. 
 

AUXEYDURESSES  
 
Bij het verlaten van Monthelie en alvorens 

de heuvel van St-Romain op te rijden ligt de 

wijngaard van Auxey-Duresses. Het dorp 

daarentegen ligt discreet wat weggeborgen 

in de vallei. Je kan er de kerk van St-Martin 

bewonderen met zijn klokketoren gebouwd 

in tufsteen en waar je het beeld van de ge-

boorte van de maagd Maria kan vinden. De 

heuvel die zich in het verlengde van 

Meursault bevindt is natuurlijk begroeid 

met witte wijnranken. De heuvel aan de andere zijde bevat Premiers Crus waarvan Les Duresses de bekendste 

is. De verschillende bodemprofielen zorgen ervoor dat Auxey-Duresses bekend staat om zijn verscheidenheid: 

soms aromatisch en zacht, soms meer gestructureerd. 

De mooiste wijndorpen van de Bourgognestreek.   Deel 6 
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WIJNWEETJES 

Italië staat het gebruik van synthetische sluitingen voor DOC en DOCG wijnen toe. 

 
De Italiaanse autoriteiten hebben hun goedkeuring gegeven aan het gebruik van synthetische sluitingen 
voor de wijnen uit de Doc en Docg area's. 
 
Deze beslissing opent weer het debat over de al-
ternatieven van kurk. Nomacorc, productent van 
synthetische afsluiting buigt zich momenteel over 
het probleem om zo snel mogelijk marktaandeel 
over te nemen. De Doc en Docg wijnen vertegen-
woordigen 30% van de markt, dus een aanzienlijk 
aandeel. Het is evenwel niet zo dat de wijnboeren in rijen staan aan te schuiven om synthetische sluitingen te 
gaan gebruiken, er zal dus flink wat werk moeten gedaan worden om hen te overtuigen. 
De beslissingen liggen nu dus bij de wijnboeren. Nomacorc is de tweede grootste producent van stoppen, met 
een verkoopcijfer van 2.4 miljard synthetische stoppen. Grootste producent blijft kurkfabricant Amorim met 
meer dan 3 miljard kurken stoppen. 

Muscadet en oesters een perfect huwelijk! 
 

Muscadet, de wijn uit het westelijke Loire gebied, is aan een 

nieuwe opmars bezig. Recentelijk werd tijdens Proefschrifts Fine 

Food Professional menig sommelier verrast door een oester met 

Muscadet te besprenkelen en puur te nuttigen. 

In het gebied zijn begin 2011 drie premier crus officieel 

erkend en daarmee is een nieuw elan van kwalitatieve 

wijnbouw ingezet.  
Sinds twee jaar staat Muscadet weer volop en positief in het 

nieuws. Muscadet is met de melon de bourgogne de grootste 

monocepage wijngaard van Frankrijk. De appellation heeft in 

2011 en 2012 een afzet van 460.000 hl, 11 % meer dan in de 

twee jaren daarvoor. De nieuwe generatie wijnproducenten 

stemt de wijnen duidelijk af op de smaak van de huidige consu-

ment. De vermelding Cru Communal is gebaseerd op zeer nauw-

keurige analyses op het gebied van terroir, zintuiglijke invloeden 

en vinificatie. Daarnaast moet de wijn aan strenge eisen voldoen 

met betrekking tot rendement, rijping van de druiven en rijping 

van de wijn op de lie (droesem). Muscadet heeft nooit meer dan 

12% alcohol en is daarmee de enige wijn in Frankrijk waaraan 

een wettelijk maximum alcoholpercentage is gesteld. De Crus Communaux behoren tot de appellation Musca-

det Sèvre et Maine, de grootste van de 4 appellaties die het gebied kent (AOC Muscadet, AOC Muscadet Sèvre 

et Maine (sinds 1936), AOC Muscadet Coteaux de la Loire, Muscadet Côtes de Grandlieu).  
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SPREUK 
VAN  
DEZE 
LENTE 

Misschien een idee voor ons 25jarig jubileum... 
 
Manneke Pis heeft een nieuw uniform: op zaterdag 27 oktober 2013 
ontving het bronzen ventje uit Brussel het tenue van de leden van 
Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent sur Marne. Deze wijnbroeder-
schap is eind 20ste eeuw opgericht om de naam van de wijnen van 
Nogent, oostelijk van Parijs op luttele kilometers van de Boulevard Pe-
riferique gelegen, in ere te houden. Hun naam ontlenen ze aan een 
chanson uit 1943, geschreven door Jean Dréjac.  
Waarom de Franse Confrérie het Belgische blote Manneke heeft ge-
kleed, is me nog niet duidelijk. 

Manneke PIS in wijnuniform... 

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   

 

 

Volgende editie : zomer 2016 

 

© 2015 MWV vzw 

Ontwerp & realisatie : John Golsteyn 

 

Wijn en muziek 
strelen het hart.  

WIJN CARTOON 25ste KAPITTELDINER op 5 juni 2016 
De organisatie van het jubileum-kapitteldiner krijgt stilaan vaste 
vorm en het wordt nu tijd om je te informeren over de modalitei-
ten. 
Zoals je weet wordt er voor vervoer heen en terug gezorgd.  De 
rit gaat van Maaseik via Maasmechelen zodat onderweg voor de 
nodige opstapplaatsen kan gezorgd worden. (Rijksweg N78) 
Over de prijs kunnen we jullie meegeven dat de vereniging een 
zeer grote inspanning zal doen: de totaalprijs (all-in) per persoon 
komt op € 200.- 
Voor de leden die vóór 2015 lid waren EN partners komen we 
voor de helft tussen zodat de prijs uiteindelijk op € 100.– pp 
komt. Dit voor een uitzonderlijk mooi feest met de accorderende 
wijnen in het unieke kader van Château Neercanne ! Zij die in het 
verleden aan Vignola deelnamen weten waarover we spreken! 
Om een vlekkeloze organisatie mogelijk te maken vragen we jullie 
nu al om jullie deelname (aantal personen) te bevestigen per mail 
aan het secretariaat.  (jean.golsteyn@gmail.com) 
De leden die vanaf 2015 aansloten worden afzonderlijk gecontac-
teerd met betrekking tot de kostprijs. 
 

Mogen wij ook vragen bij inschrijving ons de helft van het totaal-
bedrag te storten. Dit maakt het ook voor jullie iets “draaglijker”. 
De rest zal dan in de maand mei vereffend worden. 
Storten kan op onze Argenta-rekening (zie hiernaast) met vermel-
ding van Kapittel2016 en aantal personen.  

Namens het bestuur  

mailto:jean.golsteyn@gmail.com

