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We hebben de eer om deze nieuwsbrief te openen in naam van ons
allebei, een Maaslands wijnkoppel.
Danny en ik zijn niet grootgebracht met wijn, integendeel, in onze families werden er vroeger enkel pintjes
gedronken. Maar doordat er
wel eens vaker met vrienden
een flesje wijn of een lekker aperitief werd geschonken, kwam de interesse om er ook wat meer over te weten. Want discussiëren doen we allebei graag,
niet enkel over wijn.
Danny werd door een vriend mee geloodst naar deze wijnclub die toen nog Maasmechelen als uitvalsbasis had . Eerder hadden ze samen reeds een wijncursus
gevolgd bij onze wijnmeester Paul.
Maar die mannen begonnen telkens met passie te praten over de ingeschonken
wijn, dat ik , Daniëlle, er natuurlijk ook graag over wilde kunnen meepraten. De
rest kunnen jullie raden: wijncursus en een extra lid voor de Maaslandse Wijnclub.
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Sedert 2002 staan we samen in de ledenlijst. De tijd ervoor stond Danny waarschijnlijk in ’t zwart ingeschreven, want daar is niets meer van terug te vinden in
de archieven. En na elke bijeenkomst kunnen we zeggen: “ We hebben weer iets
bijgeleerd, we hebben iets speciaals geproefd of het was weer supergezellig.”
En nog ( bijna ) elke dag proeven we, bespreken we en kiezen we samen wijn bij
een lekker gerecht. Of zoals vaker ook in omgekeerde volgorde: “ Kook maar
iets voor bij deze wijn.”
Als gezin zijn onze vakanties meestal ook gelinkt aan interessante wijngebieden:
Frankrijk en de laatste jaren Italië. Onze kinderen kunnen ervan meespreken.
Met de vakantie voor de deur willen we jullie dan ook een fijne, zonnige zomer
toewensen met een lekker glaasje in de hand, thuis, in onze fantastische club of
op één of andere wijnbestemming.
Danny en Daniëlle Luys-Houben
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25ste KAPITTELDINER

Wijn en afvallen ....................... 2
Wijn en kunst ............................

2

Wijn en doping ........................ 2
BOB Maasland .......................... 3
Mooiste wijndorpen (7) ............ 4
DNA van wijndruiven ............... 5
Resultaten wijnproeven ............ 8
Waar hebben we dit nog gezien… 8
Spreuk van deze zomer ............ 8
Wijncartoon ................................ 8
Onze coördinaten ..................... 8

AGENDA 2015-2016

Hiermee sluiten we werkingsjaar 2015-2016 definitief af.
We mogen zeker terugblikken
op een geslaagd jubileumjaar.
16 of 23 september zijn we er
weer. We wensen jullie alvast
een schitterende vakantie en
veel zon...
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In memoriam PETER CRETSKENS
° Elen, 20 april 1964
Genk, 26 mei 2016
Regiomanager
ERGO Insurance Belgium
Met diepe verslagenheid namen we kennis van het
plotse overlijden van Peter.
Namens bestuur en leden van onze vereniging bieden we Ann, de kinderen en de ganse familie onze
diepste blijken van medeleven aan.
In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk medelid van ons Wijngenoot–
schap “Maaslandse Wijnvrienden”.

Nieuws uit de wijnwereld
Afvallen met RODE wijn.
Dat een glas rode wijn per dag goed is voor
je hart, is al langer bekend. Maar dat je er
ook van afvalt weten de meesten nog niet!
De universiteit van Navarro in Spanje heeft
de afgelopen 30 jaar onderzoek gedaan
naar het effect van rode wijn op het
lichaamsgewicht. Aangezien rode wijn
boordevol antioxidanten zit die goed zijn
voor de stofwisseling, helpt het drinken
van rode wijn bij gewichtsafname. Maar let op: het gaat
hier om één glas rode wijn per dag. Zwaardere drinkers
hebben wel meer risico om aan te komen.

Kunstig met kroonkurken
De Engelse artiest Conrad Engelhardt heeft een reeks kunstwerken gemaakt,
allen naaktportretten met kurken geschonken door Londense restaurants.
Elk kunstwerk bevat tussen de 2000 à 5000 wijnkurken.
De artiest, zelf een wijndrinker, begon reeds jaren geleden met het verzamelen van kurken stoppen.
Ze begonnen al aardig wat plaats in het huis in te nemen toen de kunstenaar
overwoog om iets kunstig te doen met zijn collectie.
Al vrij vlug merkte hij dat voor zijn werken hij nog meer kurken nodig had en
schreef dan ook 11 restaurants aan die zeker te vinden waren voor het project.
Wie zich geroepen voelt kan deze zomer al beginnen met drinken, zodat je in
2025 genoeg kurken verzameld hebt om je eerste werk te maken…
veel succes en… proost!

Wijn maskeert doping in het wielerpeleton.
Eindelijk komt de waarheid op tafel. Lance Armstrong heeft als meervoudig winnaar van de Tour de France jarenlang zijn dopinggebruik gemaskeerd door Franse rode wijn te drinken. Nu is ook duidelijk waarom er zoveel flessen Bordeaux werden
uitgereikt vanuit de volgwagens in de Tour. Het schandaal levert nog
dagelijks reacties op waaruit blijkt dat de Franse nationale trots een
stevige deuk heeft opgelopen.
Rode wijn maskeert hoge testosteron-niveaus als gevolg van drugsgebruik. Armstrong heeft dezer dagen zijn dopinggebruik formeel
toegegeven. Hij bekende dat hij meestal dronken onderweg was, maar
er geen inzinking of een kater aan overhield omdat hij ´good stuff´
dronk. Hij en z´n ploegmaten namen geen ge-noegen met ´petits vins´,
maar gingen uitsluitend voor Mouton Rothschild, Haut Brion of
Latour...
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Op dit moment produceren de Belgische wijnboeren meer dan 1 miljoen liter wijn. De productie van Belgische wijnen is tussen 2014 en 2015 met meer dan de helft gegroeid. In 2014
nog maar 600.000 liter, in 2015 al meer dan 1 miljoen liter!
Er is dus een veel grotere aanplant maar ook het weer in 2015 speelde een imense rol. 2014
kwamen we uit op een totaal van 175 ha, in 2015 gestegen tot 235 ha. Vergelijk: in 2006 amper 75ha wijngaard en de groei is nog niet gedaan.
Haspengouw (van Alken tot Riemst) heeft een eerste erkende label en de “Maaskant” volgt
binnenkort want het dossier moet nog goedgekeurd door Europa…
Karel Henckens van wijndomein Aldeneyck is
de grote voortrekker van dit initiatief. Eerst
was er sprake van een AOC voor beide Limburgen, nu slechts een smalle strook met de grindondergrond van de Maas als leidraad.
e wijngaard moet niet alleen in deze welbepaalde strook liggen, ook de aangeplante druiven mogen enkel de rassen acolon, auxerrois,
chardonnay, dornfelder,, gewürztraminer, pinot blanc, pinot gris, pinot noir, riesling en siegerebe bevatten. Een andere bepaling is dat je
niet meer dan 55 of 65 hectoliter per hectare
mag oogsten (afhan-kelijk van de druivensoort). Een laatste punt is dat de wijn jaarlijks
gekeurd moet worden om er voor te zorgen
dat een welbepaald kwaliteitsniveau gehaald
wordt.
De BOB of “Beschermde OorsprongBenaming” zal dus streng gereglementeerd worden en da
kan maar enkel de consument ten goede komen.
Voorlopig zullen een negental domeinen aangesloten zijn, maar in de toekomst zullen dit er
waarschijnlijk meer worden gezien de overstap van sommigen van hobby-wijnmaker naar
“wijnboer”. Zo zijn er in de omgeving van Leut enkele mensen pas opgestart waarbij
“Palmenhof” de grootste nieuwkomer is. Hij wil groeien van 8 naar 25 ha!. Ook een aantal
nieuwe namen duiken op: Dilsen (Thilesna), Botseberg (Leut) en ons medelid Eric Langie
(Alauda) met wijngaarden in Leut, Aldeneik en Ophoven.
Gemikt wordt dus op de toegelaten druivensoorten, maar dit sluit niet uit dat naar de toekomst ook andere (hybride-druivensoorten) kunnen opgenomen worden in het rijtje. Aan Nederlandse kant is het (nu nog) enkel het wijngoed in Thorn (6ha) dat de BOB-benaming op zijn
flessen mag noteren.
Ook in de omgeving van Maastricht zijn ze bezig met een aanvraag BOB “Mergelland” genoemd.
We kijken al vol spanning uit naar de eerste “Maasland” proeverij...
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De mooiste wijndorpen van de Bourgognestreek.

Deel 7 - slot

MEURSAULT
Na de bocht van Monthelie gaat de weg lijnrecht naar Meursault.
Het is zonder twijfel de belangrijkste plaats van witte wijnen in
Bourgogne, met ook zijn gotische toren. Paradoxaal maar
Meursault heeft geen Grand Crus enkel Premier Crus, maar wel
van zeer hoge kwaliteit, verdeeld over de ganse wijngaard. Het
zijn in het zuiden Clos des Perrières, de bekendste van allen, Les
Perrières, Les Charmes, Les Poruzots, Les Genevrières, Les Narvaux en Les Gouttes d’or. In het noorden, richting Volnay hebben
we Les Cras en Les Caillerets. Hun goudgele kleur, intense aroma’s van honing en linde, boter en nootjes, hun ronde smaken
en hun lange afdronk plaatsen deze
Crus aan de sterrenhemel van de Côte des Blancs.perceel Sporadisch kan je ook nog een perceel Pinot
Noir vinden.

PULIGNY-MONTRACHET
Als bakermat van de grootste witte droge wijnen ter wereld
kent Puligny Montrachet geen gelijke. Zou het de bruine bodem zijn met diepe mergel en kalksteen? De ideale ligging
tegenover de zon of de beschutting tegen de wind? Of is het
gewoon de perfecte alchemie tussen al deze natuurlijke elementen en de kennis van de wijnboer?
Feit is dat Puligny als naaste buur van Meursault reeds 2000
jaar bestaat, het heette toen PULINIACUS. De terroir geeft de
Chardonnay hier subtiliteit en harmonie evenals een finesse
door het microklimaat met soms vreemde mediterrane accenten.
De Grand Crus Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-BâtardMontrachet en Chevalier-Montrachet vormen een niet te versmaden vijftal.

CHASSAGNE-MONTRACHET
Vloeiend lopen de heuvels van Puligny Montrachet met zijn Grand Crus over in de wijngaarden van Chassagne Montrachet met zijn Premiers Crus zoals En Cailleret, La Romanée, Les Grandes Ruchottes en le
Clos Pitois. Ze zijn dan ook bekend en staan moeiteloos in
de lijst van de grote witte Bourgognewijnen. Bij het eerste
zicht van het dorp zou je niet vermoeden dat het de ziel van
Bourgogne herbergt. In 1879 werd Château le Haut omgedoopt tot Chassagne Montrachet. Het dorp telt enkele Premiers Cru’s waaronder Les Dents de Chien, Blanchots Dessus en En Rémilly die erg aanleunen wat betreft karakteristieken bij de buurgemeenten. Ten zuiden van het dorp worden de wijnen vettiger en romiger. Het is hier op de zeer
rotsachtige kleigronden dat je de beste rode wijnen kan vinden en vooral aan het uiteinde van het dorp waar de percelen op grotere hoogte liggen.
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Het DNA van druiven
Druivenrassen kunnen geschiedkundig ingedeeld worden in 4
groepen.

De eerste groep zijn de primitieve rassen die genetisch zeer
dicht aanleunen bij de oerrassen. Dit is ondermeer het geval
voor de Savagnin, de Arvine, of de Italiaanse Lambrusco en
Nebbiolo.

Als tweede hebben we de oude cépages, iets meer geëvolueerd zoals de Cabernet France en de Pinot Noir.
Hun voorouders zijn alsnog onbekend maar zij hebben vele nakomelingen en zijn genetisch verwant met de
meeste actuele rassen. Deze laatste groep, zeg maar de moderne rassen, ontstonden in de Middeleeuwen tot
de 18de eeuw, dit door mutatie of zaaien. Zo zijn Cabernet Sauvignon en Merlot twee afstammelingen van de
Cabernet Franc. Verder zijn Chardonnay, Aligoté, Melon en Gamay vier cépages afkomstig van de kruising tussen Pinot Noir en Gouais. Praktisch onbekend is de Gouais, afkomstig uit het
voormalige Joegoslavië, sterk genetisch bepalend en zijn afstamming, ongeveer 120 cépages groot, zijn
kwalitatief zeer goed, hoewel de druif zelf geen hoogvlieger is.

De hedendaagse rassen vormen de derde groep, gecreëerd in de 1 9de en 20st eeuw. Het was de tijd van de
kruisingen. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Caladoc (kruising van Grenache Noir en Cot), de Marselan
(kruising tussen Cabernet Sauvignon en Grenache Noir), de Pinotage (kruising van Pinot Noir en Hermitage
(Cinsault). Ze zijn ontstaan in de jaren ’60 van vorige eeuw. De laatste creatie is nog geheim maar zou volgens
bronnen Cabestrel heten een kruising tussen Cabernet Sauvignon en Mourvèdre.

Terug echter naar onze oerrassen Savagnin en Arvine die het dichtst aanleunen bij de oorspronkelijke druif.
Hun karakteristieken zijn meer geprononceerd dan de geëvolueerde rassen. Zo is de Savagnin gekend om zijn
krachtige wijnen met fijne zuren en een sterk karakter.
Dit ras heeft een rijk verleden en was zeer belangrijk voor het wijnpatrimonium. Ook is ze verantwoordelijk
voor vele kwalitatieve opvolgers van het Iberische schiereiland tot Oostenrijk. Kijken we even naar het lijstje: in
Frankrijk de Sauvignon, Chenin en waarschijnlijk ook de Petit Manseng. In Spanje de Verdejo Blanco, in Portugal de Verdelho en in Oostenrijk de Grüner Veltliner.

De ontdekking van de structuur van het DNA in de jaren ’90 was een geweldige stap in de wereld van de druivenkunde. Tot dan was het druivenrassenonderzoek beperkt tot een vergelijk van druivenbladeren en de morfologie van de vruchten.
Vervolg zie pag 6
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Het DNA van druiven

Vervolg van pag. 5

Vandaag kan men door het DNA onderzoek 100% uitsluitsel geven over de afstamming. Hier hebben
Amerikanen een voorsprong over de Europese onderzoekers en konden zij sneller de aardrijkskundige
roots en de verspreiding van de rassen vastleggen.
Het genetisch onderzoek bracht twee belangrijke zaken aan het licht.
1. het merendeel van de huidige
cépages stamt uit de Middeleeuwen.
2. de verspreiding van rassen tussen de wijngebieden en wijnlanden was groter dan eerst gedacht
en de vermelding authenticiteit
moet gerelativeerd worden. Zo
bijvoorbeeld blijft de Miousat,
een “oorspronkelijk” druif uit
Zuidwest Frankrijk niets minder
dan de Humagne Blanc een autochtoon Zwitsers ras. Enkele “Franse” cépages blijken nu uit Spanje te komen: Grenache – Mourvèdre –
Carignan werden geboren in Spanje! De Ugni Blanc, trots van de Cognac komt dan weer uit Italië.
Het DNA-onderzoek heeft vooral in Frankrijk vele ogen geopend en de INAO (Institut National des appellations d’origine) heeft de resultaten gebruikt bij herzieningen van de appellaties.
Staat alles nu in kaart? Neen nog lang niet. In 10 jaar DNA-onderzoek heeft men nog 50 nieuwe wijnrassen
ontdekt in Frankrijk, waarvan 10 enkel en alleen al in Zuidwest Frankrijk. Zo ontdekte men in Bretagne (!)
een wijnrank gelegen dicht bij St-Malo die ook voorkomt in de Charentes en de moeder van de Merlot en
de Cot blijkt te zijn. Een oude cépage die zeer belangrijk was in die tijd maar nooit een vermelding heeft
gekregen in de boeken.
De verspreiding van de rassen is mede een gevolg van historische gebeurtenissen doorheen onze Europese
geschiedenis, denken we maar aan de Kruistochten, de vele oorlogen in Europa, de handelsroutes naar het
Verre Oosten, de kolonisatie van Afrika, de ontdekking van Amerika maar ook uit onverwachte hoek. Zo is
men zeker dat de bedevaart naar Compostella een zeer belangrijke factor is geworden in de verspreiding
van druivenrassen. We mogen niet vergeten dat vóór de phylloxera druiven werden gezaaid. De vele
bedevaarders brachten vanuit Frankrijk onbewust de druivenpitten mee van de rassen die onderweg
werden geplukt.
Vervolg zie pag 7
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Het DNA van druiven

Vervolg van pag. 6

Zo is de aanwezigheid van de Verdejo
Blanco met zekerheid een voorbeeld
van deze tocht, ze zijn namelijk langs
het ganse traject terug te vinden. Het
is inderdaad zo dat tot in de 19de
eeuw er twee manieren waren van
vermeerderen: sexueel door het
zaaien van druivenpitten en
plantaardig door te stekken. Echter
enkel de methode van het zaaien was
een bron van diversiteit want elke rank
afkomstig van een pit is uniek.
Door deze methode zijn in de Middeleeuwen vele nieuwe rassen ontstaan. De methode van het stekken
geeft identieke rassen, zeg maar klonen. Deze techniek was ook belangrijk want zo zijn oude rassen als
Pinot kunnen blijven.
Na de phylloxera zaait men “bijna” niet meer en gebruikt men enkel de methode van het klonen. Er is ook
nog de mutatie van de DNA, het is een tweede bron van diversiteit. Zo is de Pinot Gris een mutant van
Pinot Noir, de Grenache Blanc een mutant van Grenache Noir, en de Gewurztraminer een mutant van de
Savagnin rose. De typiciteit van deze gemuteerde wijnen zijn totaal apart van hun voorouders.
Over diversiteit gesproken, Georgië is een rijke bakermat voor de wijnkunde. Na het ijstijdperk heeft de
“Vitis Vinifera” zich kunnen nestelen in Georgië en Armenië, Noord Afrika, het Midden Oosten en de Pyreneeën. In Frankrijk is de genetische diversiteit een troef voor de toekomst. Een probleem vormen echter
de premies voor het herstructureren van de wijngaarden waardoor oude waardevolle percelen verdwijnen. Daarom zijn ondertussen al meer dan 150 percelen onder toezicht geplaatst van het Franse instituut van de wijn, zeg maar een soort beschermd erfgoed. Hybriden zijn een in Frankrijk-verboden soort
cépages (de vierde groep). Meer bepaald de kruising tussen Vitis Vinifera en sommige Amerikaanse rassen.
Ze werden gecreëerd aan het einde van de 19de eeuw en waren resistent aan vele ziektes zodat behandelingen konden verminderd worden. Dit was belangrijk in de eerste wereldoorlog toen koper enkel gebruikt
werd voor de productie van wapens en dus niet voor de kopersulfaatbehandelingen voor de wijnranken.
Nadelen waren het afgeven van valse smaken en aroma’s (zoals animale geuren), de harde tannines en
een hogere zuurtegraad. Om deze redenen werden de hybriden verboden.
Achteraf bleken de fouten fel overdreven en is men nu toch terug op zoek naar wijnranken die minder
ziektegevoelig zijn en waar men dus minder pesticides voor nodig heeft. Dan komt men echter in het
vakgebied van de genetisch gemodifieerde wijnranken, stof voor een later onderwerp.
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Wijnproeven 2016
Dit jaar schreven zich 9 leden in om deel te nemen aan de wijnproeven die plaats hadden op 17 maart 2016.
We kunnen met fierheid melden dat alle kandidaten de proeven glansrijk doorstonden en mogen nog opmerken dat sommigen onder hen bijzondere blijk gaven van veel interesse voor het wijnproeven.
De resultaten voor 2016 :
Automatisch “Leerling” :
Bijnens Erwin – Cretskens Peter – Hermans Ann
Wijnproef “Gezel” :
Bijnens Werner – Machiels Bianca – Van Mol Jos
Wijnproef “Meester” :
Bollue Marianne – de Weerdt Math – Langie Eric
Wijnproef “Grootmeester” : Peeters Bart
Wijnproef “Commandeur” : Vranken Marc
Wijnproef “Meester-Commandeur” : Verlaak Jean
De kandidaten zullen, zoals het past, plechtig gehuldigd worden op ons Kapitteldiner van 5 juni.
Namens het bestuur een dikke proficiat!

Waar hebben we dit nog gezien ?
Van 14 tot en met 16 november 2012 vond de 10e editie van de
Effervescents du Monde plaats, waar ieder jaar de top 10 beste
mousserende wijnen worden vastgesteld. Dit jaar werden er
maar liefst 660 wijnen geproefd afkomstig uit 25 landen verspreid
over de wereld!
Misschien tegen verwachting van velen in
besloten de meer dan
100 juryleden dit jaar
dat de Boschendal Le
Grand Pavillon Brut
Rosé uit Zuid-Afrika de
eerste plek verdiende.
Hoewel we de eerste
champagne ‘pas’ op de
5e plaats tegenkomen,
plantten de Fransen
hun
vlag
op
5
felbegeerde plaatsen in
deze top 10.
Frankrijk blijft op het
gebied van bubbels nog
de grootste producent.
Op http://www.effervescents-du-monde.com/index.fr.html
kan je de resultaten vinden van de laatste Jaren tot 2015...

SPREUK
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Wijn is poëzie
in een fles.

WIJN CARTOON
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