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Maaslandse Wijnvrienden vzw 

De prettige en informele sfeer spreekt mij aan 
 
Het was in februari 2008 dat mijn vrouw en beide zonen mij voor de verjaardag een 
“Wijncursus” cadeau deden; een keer wat anders dan SOS (stropdas, overhemd, 
sokken).  Via via hadden ze vernomen dat ene Paul van Dinter in het Belgische 
Rotem wijncursussen verzorgt voor beginners en voor liefhebbers. Vooral de kwalifi-
caties “beginners en liefhebbers” spraken me aan; beiden waren namelijk van toe-
passen op mij. 
 
In het najaar van 2008 heb ik met heel veel plezier de cursusavonden bij Paul ge-
volgd. En toen Paul bij zijn slotwoord tijdens de laatste avond gewag maakte van 
het bestaan van een laagdrempelige “wijnclub”, zijnde de Maaslandse Wijnvrien-
den, heb ik meteen informatie hierover opgevraagd. Na deze informatie van John 
ontvangen te hebben en aansluitend nog de nodige mailwisselingen met hem ge-
voerd te hebben bezocht ik op 13 februari 2009 voor de eerste keer een bijeen-
komst van “De Maaslandse Wijnvrienden”. 
Ik herinner me die eerste avond nog goed. Al mijn “Hirngespinsten” ten spijt, ik ben 
tenslotte Nederlander (dit vooral niet te verwarren met Hollander), voelde ik me 
vanaf minuut één thuis. Ik werd en word nog steeds uitermate vriendelijk ontvan-
gen en benaderd.  
 
Paul heeft destijds niets teveel gezegd over de “De Maaslandse wijnvrienden”. Wat 
mij betreft tot op de dag van vandaag een fijne vereniging waar iedereen op zijn of 
haar niveau kan deelnemen en waar nimmer of nooit denigrerende opmerkingen 
worden geplaatst over iemands mening of wijnkennis. De informele sfeer, door-
spekt met de nodige humor (hè Ronny), is absoluut vermeldenswaardig. Ik kan het 
niet treffender formuleren dan Linda en Johan Tollenaere in de Nieuwsbrief van 
december 2016: “In de “Maaslandse” kan je dat ook heel “gewoon” doen, dat vin-
den wij ook heel belangrijk. Iedere vogel kan daar zingen zoals hij of zij gebekt is”. 
Nu ik hiertoe de gelegenheid krijg wil ik mijn welgemeende waardering uitspreken 
voor het bestuur. De wijze waarop alles wordt gecommuniceerd, de onderwerpen 
worden geselecteerd, de activiteiten worden voorbe-
reid en invulling wordt gegeven aan de uitvoering 
van de activiteiten verdient een groot compli-
ment. Bij dezen. 
 
Tot slot: ik hoop dat een goed voorjaar en dito 
zomer voor de deur staan waarin de weergo-
den en de natuur ons dusdanig goed gezind zijn 
dat de vignerons, waar dan ook, in staat wor-
den gesteld om weer heerlijke wijnen voor ons 
te produceren. Dat we er nog lang in goede 
harmonie en goede gezondheid  van mogen 
genieten: à votre santé. 
 
Bert Verstappen 
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Maaslandse     
Wijnvrienden   
Nieuwsbrief 

31 maart 2017 : 
 Limburgse wijnen 
 
28-29-30 april 2017 : 
 Lenteproeverij 
 
5 mei 2017 : 
 26ste Kapitteldiner 
 
24 juni 2017: 
 Zomeractiviteit 

AGENDA 2016-2017 

Rioja Reis Maaslandse Wijnvrienden 
24-25-26-27 mei 2017 
 
43 enthousiaste deelnemers... 
Het programma is rond... 
Verdere info volgt nog per mail !!! 
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Het is herfst (geweest)… tijd voor paddestoelen - slot 

 

Enoki of fluweelpootje 
 
 
Een gewone paddenstoel die in het wild groeit in dichte bosjes op 

boomstronken, maar tegenwoordig ook een zeer goede kwaliteit levert 

indien gekweekt, hoofdzakelijk in Japan waar hij in menig gastrono-

misch recept opduikt. Gekweekt lijkt het fluweelpootje hoog en wit, en 

haar smaak komt iets minder tot uiting. Kent een eenvoudige bereiding, 

rauw of gekookt te eten, of op smaak gebracht in een bouillon. 
 

 

 

Zwarte truffel 
 
 
Een geval apart, 

het is een onderaardse paddenstoel en vooral 
een uniek streekproduct, symbool voor een 
landelijke savoir-vivre en ook wel eens 
bestempeld als 'het zwarte goud" van de gas-
tronomie. De vrucht van het mycelium is een 
klein compact zwart bolletje met wratjes. De 
truffel heeft geen zichtbare hoed of steel en 
ontwikkelt zich door een unieke manier om zijn 
sporen te verspreiden, namelijk door een sterk 
en verleidelijk parfum. Al eeuwen vinden de 
Italianen de witte truffel de beste en de Fransen de zwarte (en dat zal nog eeuwen zo zijn). Feit is 
dat enkel de exemplaren uit deze landen hemels zijn. 

 
Eén van de componenten die de zwarte truffel onweerstaanbaar maakt voor de mens en dier is de 
testoserase. Deze stof vertoont gelijkenissen met testosteron en het is deze stof die de zwarte truffel 
zijn bedwelmende, volle en organische karakter geeft. 
 
Door de gestegen vraag en het kleinere aanbod (enkele tientallen tonnen per jaar tegen enkele hon-
derden vorige eeuw) is de prijs peperduur geworden. Men ziet in antwoord hierop steeds meer 
truffelboomgaarden (bomen waarvan de wortels geënt zijn met Mycorrhiza) opduiken, maar de hoop 
om de schaarste te kunnen opvangen met het kweken van truffels blijft klein. 
 
Frankrijk, Italië, Spanje en Hongarije zijn de klassieke truffellanden maar ook Oostenrijk, Servië, 
Duitsland en zelfs meer exotische landen als Canada, Australië en Nieuw Zeeland kweken ze nu ook 
op kleine schaal.  
Toch bedraagt de actuele prijs tussen de 600 en 1400 € per kilogram en zelfs meer rond de feest-
dagen (tot 2500 €)  
De ideale periode is januari tot maart, dan zijn ze mooi rijp en sterk aromatisch. Kies voor een aro-
matisch exemplaar met een ideaal gewicht tussen de 60 en 100 gram. Let er op dat hij schoon is en 
liefst zonder gaatjes of kwetsuren. Bewaren kan nog 10 dagen, best in een pot met eieren want die 
absorberen het vocht en nemen de geur over zodat je er een heerlijke omelet mee kan maken.  
Spoel een truffel nooit en indien je ze schilt gebruikt dan de schilfers voor truffelboter of bouillon.  
Lekker rauw of kort te stoven in verse boter. 
 
Smakelijk ! 
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     Om in het oog te houden naast de Rioja : Castilla y Léon  

Deze Spaanse wijnregio met een mozaïek aan wijnvelden, plukt nu letterlijk en figuurlijk de vruchten van de 
dynamische initiatieven van de laatste jaren en de vernieuwde passie voor wijn in de streek. 
 
Haar diversiteit maakt de wijnregio boeiend, net als de toekomstgerichte instelling van de wijnboeren. 

 
Gelegen in het noordwestelijk deel van Spanje en grenzend aan Portugal. Heeft een totale wijnoppervlakte 
van 47.000 ha waarvan de Ribera del Duero alleen reeds 44% van in beslag neemt. Vergeleken met Spaanse 
totale omvang van 1 ,2 miljoen ha is dit eerder beperkt, dit kan echter niet van de kwaliteit worden gezegd. 

 
Castilla y León telt negen verschillende “Denominacion de Origin” en twee areas met kwaliteitswijnen.  
 
De D.O. zijn Bierzo, Cigales, Toro, Rueda, Ribera del Duero, Arribes, Arlanza, Tierra de León en Tierra del 
Viño de Zamora. De areas zijn Valles de Benavente en Valtienda. 
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Toro 
 
Een eerste D.O., beschouwd als de belangrijkste, is de Toro, gelegen ten westen van de Rueda en in het noor-

den begrensd door de Duero rivier. Deze regio kende de laatste tientallen jaren een belangrijke uitbreiding. 

Van 8 wijnboeren met 2700 ha in 1 999 tot 50 wijnhuizen en 5800 ha actueel. Het gebied kent een erg droog 

continentaal klimaat met een maritieme Atlantische invloed, een jaarlijkse regenval van 400mm per jaar en 

een gemiddelde temperatuur van 13°. De wijnpercelen liggen op 600 à 750 met hoogte en zijn aangeplant op 

een tertiaire bodem van kalksteen. 
 

 

De belangrijkste cépage is de Tinta de Toro, een 

kloon van de Tempranillo, en de Garnacha 

(Grenache) voor rood. Witte wijnen worden ge-

maakt van de Verdejo en de Malvasia. Een be-

langrijk voordeel is het feit dat dit gebied nooit 

getroffen werd door de phylloxera, met als ge-

volg dat je hier nog wijnstokken van meer dan 

100 jaar kan terugvinden.  

Rood haalt hier volop de bovenhand. 

 
Het eerste wijnhuis dat deze regio terug op de 

wereldkaart zette was Bodegas Fariña, gesticht 

in 1942 en bestempeld als de architect en stuwende kracht van het gebied. Op het einde van de jaren ’80, 

toen de hegemonie van Rioja onaantastbaar was, lanceerde hij als eerste een wijn met een fermentatieproces 

met koolstof, zich baserend op de techniek die reeds tientallen jaren in Beaujolais gebruikt werd.  

Vandaag staat de derde generatie aan het roer van het 300 ha grote domein. Een tweede legendar-

isch wijnhuis is San Román van Mariano Garcia. Deze oenoloog was 30 jaar keldermeester bij Vega 
Sicilia vooraleer hij zelf 65 ha wijnvelden aankocht. Zijn San Román en Prima-wijnen worden 

bestempeld als het betere Toro-werk.  
Vega Sicilia zelf kon ook in deze streek niet achterblijven en de gigant kocht in 1995 zelfs 106 ha om in 2001 

met een eerste wijn op de markt te komen.  
Het huis Leberalia Enológica maakt een compleet andere stijl wijnen, specifiek voor de Amerikaanse markt. 

Hij speelt daarmee in op het smaakpallet van Robert Parker die hem dan ook regelmatig beloont met scores 

tussen de 90 en 96. Bodegas y Pagos Matarredondo en Bodegas Campiña bezitten met de briljante jonge 

wijnmaker Rosa  Zarza een belangrijke troef. De wijnen van Matarredondo zijn zeer elegant doch ook 

krachtig, goed in balans met een mooi bewaarpotentieel, dit door hun 100 jaar oude wijnranken. De eiktoets 

is discreet en subtiel. Deze van Campiña zijn even delicaat maar lichter omdat de wijnranken jonger zijn. In 

hun prijsklasse echte toppers. 
 
Op biodynamisch vlak staan Quinta de la Quietud en Dominio del Benedito garant voor fruitige, vlot 

drinkbare wijnen met een mooi bewaarpotentieel.  
Nog vermeldenswaard is het feit dat in 2008 de groep LVMH (Louis Vuitton Moët Hennesy) het wijnhuis  

Numanthia kocht voor 25 miljoen €, de duurste Spaanse aankoop ooit, dit nadat de wijn van dit huis de maxi-

male score van 100 kreeg bij Parker. 

 

Vervolg zie pag.4 

Om in het oog te houden naast de Rioja : Castilla y Léon  Vervolg van pag. 3 
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.Rueda 
 

Deze tweede bekendste witte wijnstreek van Spanje kreeg zijn DO in 1926 maar werd pas in 1980 erkend 

door het Ministerie van Landbouw. De traditionele cépage is hier de Verdejo die op 9000 ha (ofwel 75% van 

het totale oppervlak) werd aange-

plant. Het overige gedeelte bestaat 

uit Sauvignon Blanc, Viura (familie 

van de Verdejo) en Palomino. Rode 

cépages zoals Tempranillo, Cabernet 

Sauvignon, Merlot en Garnacha vor-

men hier de uitzondering op het 

witte arsenaal. 
 
Ook de D.O. Rueda heeft een spec-

taculaire groei gekend in de laatste 

10 jaren. Het wijnoppervlak ging van 

5800 ha in 1999 naar 11000 in 2010, en ook het aantal wijnhuizen verdubbelde van 27 naar 54. Het klimaat 

is vergelijkbaar met dat van Toro, maar de wijnvelden liggen gemiddeld iets hoger (700-800m). Typisch zijn 

de lange koude winter, een korte lente met late vorst en een droge hete zomer.  
 

De regenval is beperkt tot 300-500 mm/jaar. De terroir varieert van zanderige leemgrond tot 

leem, rijk aan calcium en in de streek zijn enkele grote groepen aktief zoals Aura (Domecq Bodegas), 

François Lurton, Marques de Riscal (uit Rioja), Chivite (uit Navarra) en Grupo Freixenet (uit Catalonië). Zij 

bieden kwalitatief goede wijnen aan voor een zacht prijsje en worden vooral verdeeld in de supermarkten. 

Spijtig genoeg maken ze de fout te werken met monocépages Verdejo, want mits 

toevoeging van een klein percentage Sauvignon Blanc zouden de wijnen aroma-

tischer zijn en niet enkel de typische Verdejo karakteristieken zoals hooi, vers gras, 

amandel en citrus bezitten.  
 
Een belangrijke speler is Bodegas Cuatro Rayas, die 20% van alle wijnvelden 
beheert. Men maakt er een sparkling wine van 100% Verdejo en hun “Viñedos 
Centenarios” is gemaakt van druiven afkomstig van 100 jarige wijnstokken. Een 
complexe wijn met optimale expressie van zulke oude wijnranken.  
 

De meest interessante wijntjes worden echter gemaakt door de kleinere pro-

ducenten zoals Bodega Veracruz 

met hun “Ermita”.  
 

Een Frans Bourgondische stijl 

vinden we bij Belondrade y 

Lurton met hun Quinta Apolo-

nia. Ze maken tevens een excel-

lente rosé Quinta Clarisa die bij 

de beste in Spanje mag gere-

kend worden. 

 

Wordt vervolgd 

Om in het oog te houden naast de Rioja : Castilla y Léon  Vervolg van pag. 4 
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SPREUK 
VAN  
DEZE 

LENTE 

Wijnetiketten en marketing 

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 2017 

 

© 2017 MWV vzw 

Ontwerp & realisatie : John Golsteyn 

Vis hoort drie maal te  
zwemmen:  

eerst in water, dan in 
boter en tenslotte in 

goede wijn.  

WIJN CARTOON Een afwijkende naam voor een wijn, het kan origineel zijn.  
Maar soms gaat de producent wel érg ver met 
het verzinnen van opvallende wijnnamen!  
 
Maak kennis met Il Bastardo, Ménage á trois (3 
jonge, single druivensoorten in een fles) en Play-
boy Wine (natuurlijk met bijpassende etiketten).  
 
Sommige wijnen laten er geen gras over groeien 
met de gedurfde namen, anderen zijn uitdagend 
met een knipoog naar… en pakken uit met op-
merkelijke tekeningen die meestal niets met wijn 
te maken hebben maar enkel willen opvallen 
door kleurrijke plaatjes. Wat er dan in de fles zit 
is bijzaak! 

 

  
 


