
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monocepages 

Chardonnay - Syrah 
De Beurs - Maaseik 

25 januari 2008 
  



 

 

 

 

 

Beste wijnliefhebber, 

Namens het bestuur willen we jullie natuurlijk in de eerste plaats een 

welgemeend GELUKKIG NIEUWJAAR wensen.  Dat het beste van 2007 het  slechtste 

mag zijn van 2008.  

Op 25 januari starten we het nieuwe jaar uiteraard met een kleine 

nieuwjaarsreceptie  en gaan we daarna over tot de orde van de dag : 

MONOCÉPAGES  

Onze wijnmeester Paul selecteerde voor u 3 x wit (CHARDONNAY) en 3 x rood 

(SYRAH) – toppers uit diverse landen - waarbij sommige wijnen verrassend uit de hoek 

zullen komen.  Op tijd komen is de boodschap, zeker als u de hapjes en het drankje niet 

wil missen ! 

Wij stellen dan ook uw aanwezigheid op prijs op vrijdag 25 januari  2008 om 20u  

in het reeds nu reeds vertrouwde lokaal De BEURS op de Markt te Maaseik (2de 

verdieping) 

Gelieve uw aanwezigheid te melden aan onze wijnmeester PAUL via de gekende 

kanalen :  tel  : 089-754695    fax : 089-753345  of  e-mail aan paul@vandinter.be  

en dit vóór dinsdag 22 januari e.k. 

Vriendelijke groeten en tot dan, 

PS.    Indien het nog niet is gebeurd... de volgende (3de) spaar-betalingsschijf voor de 

Bourgogne-reis mag nu gestort worden en op onze website WIJNVRIENDEN.BE staat de 

chardonnay druif deze maand speciaal in de kijker. 

 

Wijnmeester  Paul Van Dinter   089 75 46 95 

Penningmeester Marc Smeets  089 35 35 20 

Schrijfmeester  Peter Boonen  089 86 49 01  -  Langerenstraat 54 te 3680 Maaseik 

Leden   Jos Thomassen  089 76 77 89 

   John Golsteyn  089 56 57 58 

mailto:paul@vandinter.be


Indrinkwijn : Vino Spumante Brut Cuvée 

ASTORIA Lounge 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Chardonnay :  
 

PULIGNY-MONTRACHET 1ère Cru – LA GARENNE 2006 - 
Frankrijk 

 
CHARDONNAY RESERVA 2005 - SANTA EMA - Chili 

 

ROXBURGH CHARDONNAY 1994 - ROSEMOUNT ESTATE  - 
Australië 

 
 

 
 

Shiraz / Syrah 
 

 
ROSEMOUNT ESTATE SYRAH BALMORAL 1995 - Australië 

 
CANDELA SYRAH PEQUEÑAS 2004 -  MENDOZA - Argentinië 

 
SAINT JOSEPH 2000 van het Domaine Georges Vernay - 

Frankrijk 

 
 

 
 

Niettegenstaande de eerder zwakke opkomst, konden we toch de 16 aanwezigen 
vergasten op enkele smakelijke hapjes, vergezeld van een Vino Spumante Brut 

Cuvée ASTORIA Lounge. 
 

Deze uitbundig parelende schuimwijn van het huis ASTORIA - 
www.astorialounge.it – wordt niet op de traditionele wijze gevinifiëerd, doch 

krijgt een tweede gisting op de inox cuves.  Dit heeft tot gevolg dat de pareling 
na enkele minuten in het glas volledig stilvalt, wat echter niet betekent dat het 

geen smakelijke begeleider zou zijn bij onze hapjes : een tartaartje van tonijn en 
een quenelle van wildpaté. 

 



Tijdens de korte receptie konden we kennis maken met enkele nieuwe leden. 

 
Dan was het tijd om over te gaan tot de orde van de dag : proeverij van toppers 

met als basis de CHARDONNAY en de SYRAH druiven. 

 
 

De chardonnaywijnen, waarvan een dossiertje te lezen is in de rubriek "Druiven – 
Wijn van de maand " op onze website, werden naast elkaar geproefd om de 

uitzonderlijke karakteristieken te kunnen ontdekken.  Onze wijnmeester had hier 
weer een prachtige keuze gemaakt : 

Als eerste een PULIGNY-MONTRACHET 1ère Cru 
– LA GARENNE 2006 van het bekende huis Gilles 

Bouton uit het schilderachtige dorpje Gamay bij 
Saint-Aubin in de zuidelijke Côte d' Or vlakbij de 

buurdorpen Chassagne en Puligny-
Montrachet.  Anders dan de plaatsnaam doet 

vermoeden wordt hier geen Gamay-druif 
verbouwd.  Zoals de kenners reeds weten 

vinden we hier uitsluitend chardonnay en pinot 
noir.  Het domein Bouton is al diverse generaties 

een familiebedrijf. De huidige eigenaar Gilles 

bezit ongeveer 11 hectaren verdeeld over niet 
minder dan 70 percelen en perceeltjes in de 

gemeenten Saint-Aubin, Chassagne-Montrachet, 
Puligny-Montrachet en Meursault.  Allemaal 

namen die voor de wijnliefhebber klinken als een 
klok! Vrijwel alle wijnen worden op al dan niet nieuwe eiken vaten 

opgevoed.  Daarnaast zijn de wijnen geconcentreerd van smaak, ook een gevolg 
van de ouderdom van de wijnstokken (gemiddeld meer dan 50 jaar!).   De 

kwaliteit van de wijnen is constant en zeer hoog, de prijszetting redelijk.  
  

Proefnotities : zachte houtgeuren met boter- en citrus-accenten.  In 
aanvangsfase lijken de zuren overheersend doch men moet er rekening mee 

houden dat dit nog een zeer jonge wijn is waarvan de houdbaarheid, dankzij 
deze zuren, enorm moet zijn.  Lange afdronk.  (We horen nog van deze topper 

tijdens onze Bourgognereis in mei a.s.) 

Prijsindicatie : € 30.-   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



De tweede wijn komt uit Chili.  Het is de 

CHARDONNAY RESERVA 2005 van het huis 
Santa Ema http://www.santaema.cl  uit de 

Maipo & Rapel vallei.  De geselecteerde 

handpluk-druiven worden gevinifiëerd in 
geklimatiseerde inox tanks en nadien 3 

maanden gelagerd op eiken vaten. 
 

Proefnotities : intense en complexe frisse 
fruitgeuren met een lichte houttoets en een 

karamel/boterachtige bovengeur.  Licht 
gebrande nootgeuren, een zweem van honing 

gemixt met toast.  In de smaak fris en fruitig, 
delicate banaan- en hazelnootfragmenten met 

een boventoon van vanille.  Zeer mooi 
uitgebalanceerd in de zuren, doch een licht 

bittertje in de keel bij de afdronk kon sommigen niet behagen.  
Prijsindicatie : € 9,60  

 

 
Als derde wijn werd gekozen voor het 

vlaggenschip van het huis Rosemount Estate uit 
Australië. 

http://www.rosemountestate.com  Het is de 
veertienjarige! ROXBURGH CHARDONNAY 1994, 

wereldwijd erkend als één van Australië's meest 
bewonderde chardonnay’s.  De wijngaard in de 

Upper Hunter Valley is opgericht in 1966 op 
lichtglooiend zeldzame Terra Rossa bodem met 

een onderlaag van gebroken kalksteen.  Hier 
staan de oudste chardonnay wijnstokken van 

Australië en deze combinatie geven ons een 
bijna-perfectie in de chardonnay druiven.  Het 

kenmerk van de Roxburg-stijl is diepte van het 

karakter, balans en individualiteit.   Het 
geselecteerde fruit van deze oude wijnstokken 

met een laag rendement, samen met de kunde 
van de wijnmaker Philip Shaw staan borg voor een uitmuntende kwaliteit. 

  
Proefnotities : Hij heeft een diep-strogele kleur met groene tint, vettig in de 

mond  en een  "mufferig stinkertje" vooraf.  De geur wordt nadien zeer complex 
met eik toetsjes, rijpe perzik en abrikoos. In de smaak vallen vooral een mooi 

uitgebalanceerde zuurtegraad op naast romige elementen van toast en nootjes. 
Prijsindicatie : € 34.-  

 
 

 
 



De shiraz (Syrah in het Rhônegebied) is een druif die zijn oorsprong vindt in 

Frankrijk.  De druif geeft vaak elegante en levendige wijnen, met een typisch 
gerookt aroma, kruidig met vooral zwarte peper, menthol, kaneel, anijs, fruitig 

(frambozen,zwarte bessen, zwarte kersen), pure chocolade, koffie rozijnen en 

vanilletonen.  Een heel pakket aan geuren die de wijnmaker de mogelijkheid 
bieden aan elke wijn een aparte toets te geven.  Verder laat zich de shiraz goed 

mengen met de cabernet 
sauvignon en cinsault. 

De thuisbasis is de 
noordelijke Rhône, al 

menen sommigen dat de 
oorsprong moet gezocht 

worden in Iran.  Meer naar 
het zuiden, en dan 

bevinden we ons 
bijvoorbeeld in de 

Gigondas, Châteauneuf en 
Vacqueyras, gebruikt men 

hem als aanvulling voor de 

Grenache.  In de 
Languedoc en de 

Roussillon tenslotte is de 
syrah in opmars, hetzij in 

assemblages, hetzij puur. 
Behalve in het zuiden van Frankrijk is Australië een belangrijke producent.  De 

Australische shiraz smaakt bovendien anders dan die uit Frankrijk, minder pittig 
en meer "jammy-jammy".  De shiraz/syrah is ook terug te vinden in Zuid-Afrika, 

Chili en Californië.  De aanplant neemt ook daar sterk toe als gevolg van zijn 
populariteit bij zowel wijnmakers als consumenten. 

Door het vakblad DECANTER werd de syrah uitgeroepen tot "de meest sexy druif" 
met een omschrijving als lief, sensueel, charmant en erotisch, maar ook 

koppig, karaktervol en boordenol temperament. Om kort te gaan : een 
echte hype! 

Zijn shiraz en syrah wel identiek?  "In principe wel" beweert men dan, doch de 
stijl van de geproduceerde wijnen verschilt wel degelijk.  Uiteraard zullen door 

externe factoren zoals terroir, klimaat en vinificatieproces duidelijke verschillen 
waarneembaar zijn.  In Australië worden beide benamingen door elkaar gebruikt, 

doch de wijnen verschillen totaal.  Nog meer verschillen zijn waarneembaar 

tussen Australische en Europese syrah wijnen.  Met een gematigd alcoholgehalte 
van rond de 13% wordt de syrah wijn gelagerd op Franse eik en hij bezit 

natuurlijke tannines afkomstig van de schil van de druif. Shiraz daarentegen 
wordt gemaakt van overrijpe ontsteelde druiven waarbij het alcoholgehalte kan 

oplopen tot 16%.  De wijn krijgt een scheut nieuwe Amerikaanse eik mee en 
dikwijls worden scheikundige tannines toegevoegd!  Het dan ook opletten 

geblazen met deze types van wijnen.  Drink ze iets koeler dan normaal om het 
"snel-naar-het-hoofd-stijgen" tegen te gaan... 



Shiraz of syrah?  Feit is dat geen enkele proeverij zo veel verschillende geur- en 

smaakvarianten oplevert. Van zwoel, sappig en romig tot nors, boers en hard. Is 
dit ook SEXY?! 

 

Als eerste wijn kwam de topper ROSEMOUNT 
ESTATE SYRAH BALMORAL 1995 in het 

proefglas.  Hét Australisch vlaggenschip van dit 
huis, gemaakt van 50-100 jaar oude 

wijngaarden gelegen in de zuidelijke Mc Laren 
Vale, rijpt bijna 2 jaar in nieuwe Amerikaanse 

eiken vaten. De textuur van rijk en rijp fruit en 
diep fluwelen tannines zweven prachtig in een 

lange harmonieuze afdronk.  
  

Proefnotities :  een stinkertje gaat vooraf, 
daarna vooral fruit en mooie kruidigheid 

met  pittige tannines, pittig doch zeker niet 
storend wat nog wijst op bewaarpotentieel.   

Prijsindicatie : € 33.- 

 
 

 
 

 
De volgende kandidaat was een Argentijnse CANDELA SYRAH PEQUEÑAS 2004 -

  MENDOZA.  De diverse wijnen van dit huis scoren goed tot zeer goed.  De 
wijngaarden liggen op een hoogte van 1000 meter en meer en geven daardoor 

met frisheid en goede zuren.  Zowel in Chili als 
in Argentinië zien we geleidelijk aan meer syrah 

stokken verschijnen.  In Argentinië lijkt hij 
vooralsnog de bron te zijn van goedkopere 

wijnen, waarbij de nadruk ligt op fruit en 
souplesse.  Daar is op zich niets op tegen, maar 

spannend kunnen we het alleszins moeilijk 

noemen.  De druif op zich bezit veel meer 
potentieel.  Afwachten wat de grote jongens 

gaan doen...  In Chili daarentegen begint 
echter de kwaliteit al te stijgen. Chili heeft nog 

veel onontgonnen gronden in de streken die 
voor wijnbouw geschikt zijn.  Hoewel nog niet 

op het niveau van de Australische exemplaren 
hebben de Chileense wijnen op dit moment in 

elk geval nog het voordeel dat ze (nog) 
betaalbaar zijn.  Argentinië is onverslaanbaar 

op prijsgebied. 
 

Proefnotities : dit proefexemplaar is mooi intens van kleur, krachtig met veel 
fruit, pittig en toch sappig met veel lengte, waarbij alles goed uitgebalanceerd is, 

zeker wat de machtige tannines betreft.  Tip : serveren op 16-18° 



Prijsindicatie : € 13,70 

 
Als laatste komt een Franse wijn op de proeftafel.  Het betreft hier een SAINT 

JOSEPH 2000 van het Domaine Georges Vernay. http://www.georges-

vernay.fr  Deze wijnmaker is zonder twijfel een van de grote persoonlijkheden in 
de Condrieu.  Toen hij in de jaren '50 het domein van zijn vader overnam, 

bedroeg de volledige appelatie amper 10ha. Het was zijn wens vooral uit te 
breiden en een kwalitatief hoogstaande 

wijn te maken.  Op beide vlakken is hij 
voor 100% geslaagd : momenteel telt 

deze appelatie meer dan 100ha en 
wereldwijd geniet hij een schitterende 

reputatie.  Hij heeft altijd en 
onvoorwaardelijk geloofd in de klasse van 

zijn AOC-streekwijnen.  Enkele jaren 
geleden heeft de volgende generatie het 

domein overgenomen.  Dochter Christine 
en haar echtgenoot Paul Amsellem 

hebben al snel het vertrouwen en de 

sympathie gewonnen van vele 
wijnliefhebbers over de ganse 

wereld.  1997, het eerste oogstjaar onder 
hun leiding, was al meteen raak.  Het 

domein zelf omvat 16ha, voor een groot 
deel op steile hellingen gelegen, wat 

machinale bewerking bijna onmogelijk maakt.  Ook de oogst gebeurt 
handmatig.  Het domein Vernay staat er voor bekent dat zij als één van de 

laatsten de oogst aanvangt.  De bewerking is zeer milieuvriendelijk – géén 
insecticides, geen pesticides, gen kunstmest.  De rode druiven worden volledig 

ontsteelt en Domein Vernay behoort al jaren tot de vaste selectie van de Guide 
Bettane & Desseauve.  Robert Parker beoordeelt de wijnen regelmatig met 90+ 

punten.  Deze Saint Joseph is een 2ha grote wijngaard in Chavanay (in het 
noorden van de appelatie).  De ondergrond is graniet, de wijnstokken 25 jaar, 

samenstelling 100% monocépage syrah.  Dan 10-12 maanden op eiken 

vaten.  Resultaat : te drinken 8-15 jaar na de oogst! 
 

Proefnotities : mooie fruitige geur met een licht zwavel-accent dan snel 
verdwijnt.  Chocolade en peperachtige kruiden, toetsen van kruidnagel en een 

lichte vanille  Prachtige donkere kleur met lichte schittering.   Vol in de smaak 
met mooi ronde pittige tannines en een middellange afdronk.  De pittigheid van 

de tannines wijzen inderdaad op een mooi bewaarpotentieel. 
Prijsindicatie : € 18,80. 

 
Tot slot een verrassend hapje (spiesje van vleesballetjes in tomatensaus).  De 

combinatie van de tomatensaus met de proefresten van de drie syrah's in het 
glas bleken eens temeer een mooie test wat de mogelijkheden in de smaak 

betreft. Tomatensaus is niet zomaar het uitgelezen object om met wijn te 
combineren gezien zijn zure en zoete elementen.  In dit geval : geslaagd! 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


