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 Beste wijnliefhebber, 

Na een spetterend Kapitteldiner – de vele positieve reacties getuigen hiervan 

– vervolgen we met de voorbereiding op onze 3-daagse Bourgogne-reis en plaatsen 

de wijnen aldaar in de spots.  Het programma voor onze reis ligt voor 95% vast en 

we kunnen u nu reeds melden dat het zeker in de lijn van uw verwachtingen zal 

liggen.   

Paul zal deze avond verzorgen niettegenstaande een zeer druk weekeinde (op 

18-19-20 april geeft hij zijn “LENTEPROEVERIJ” waarop hij u allen vriendelijk 

uitnodigt). Hij zal trachten ons een voorsmaakje te geven van hetgeen ons te 

wachten staat in Beaune en omgeving.  Gezien het enorme gamma aan wijnsoorten 

zal het zeker geen sinicure zijn een lijn uit te zetten om toch een algemeen beeld te 

krijgen van de streek:   

BOURGOGNE 

Uiteraard is dit maar een dwarsdoorsnede van het geheel.  Om de 

Bourgognestreek in zijn totaliteit te leren kennen zullen meer dan één avond 

nodig zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat hij enkele toppers zal presenteren. 

Wij stellen dan ook uw aanwezigheid op prijs op vrijdag 18 april  2008 

om 20u  in het vertrouwde lokaal De BEURS op de Markt te Maaseik (2de 

verdieping) 

Mogen wij er nogmaals op aandringen zeker uw aanwezigheid te melden aan 

onze wijnmeester PAUL vóór dinsdag 15 april via de gekende kanalen :  tel: 089-

754695    fax: 089-753345  of  e-mail aan paul@vandinter.be  en dit om ons 

onaangename verrassingen te besparen. 

 

Vriendelijke groeten en tot dan, 

 

mailto:paul@vandinter.be


Op deze clubavond wilden we eens iets “anders dan anders” proberen en meer de 

technische toer op gaan. 

Paul opteerde voor een stukje technische aanpak onder de noemer aangename 

zuren en hoe ze herkennen. Op de proefopstelling stonden 3 typische witte 
wijnen: 

 

 (1) uit de Touraine : Domaine Desloges 2006 – 100% sauvignon 

 (2) uit de Gascogne : Domaine de Bordes 2004 – 100% chardonnay 

 (3) uit de Bourgogne: Saint-Véran “Les Chênes” 2006 – 100% chardonnay / 

met eiken vatlagering 

 

 

 

 

 

 

 

We proeven deze 3 wijnen en noteren volgende resultaten: 

 (1)  Geurgroepen citrus – pompelmoes – groene appel – vers gemaaid gras 

In de mond vitaal, pittig en behoorlijk frisse zuren, zelfs iets prikkelend op 
zijkanten van de tong. Veel fruit en wat minerale accenten in de finale. 

(2)  Veel fris fruit in de neus, variërend van citrus, groene appel naar rijpe 

appel, perzik en banaan. 

Ook in de mond veel gelijkaardig fruit, gematigde smaakstructuur, fris en toch 

een klein beetje vettig met getemperde uitgebalanceerde zuren. 

(3)  In de neus iets minder frisse geuren: rijpere fruitgeuren waaronder zelfs 
abrikoos, gekonfijte ananas aangevuld met een stevige dosis vanille en gerookte 

aroma's.  

De vettige toets valt onmiddellijk op in de mond – boteraccenten ! De frisse 

zuren zijn echter pas waarneembaar in de finale en we kunnen niet spreken van 



een goed uitgebalanceerde wijn – doch dit is zeer persoonlijk en een bewuste 

keuze van de wijnproducent. 

 

We nemen nu dezelfde wijnen, doch voegen 2 gr wijnsteenzuur toe aan 

elke fles en proeven nu deze “bewerkte” wijn. 

De resultaten zijn verrassend: 

(1)  De eerste wijn wordt een stuk pittiger (nerveuzer): in de neus blijft het 

frisse fruit tot uiting komen (voor sommigen zelfs nog meer expressief en 
lekkerder ervaren) maar in de mond wordt het grotendeels naar de achtergrond 

verdrongen door de nog sterk aanwezige zuurfactor hoewel niet echt agressief. 
De wijn krijgt iets meer lengte in de afdronk. Van echt evenwicht of harmonie is 

geen sprake meer. 

(2)  De tweede wijn houdt ook best stand, hoewel het fruit erg moet 

inleveren. (bij een eerder vrij neutrale chardonnay die weinig fruit etaleert wordt 
deze proef zelfs een echte ramp...) Enkel het zuur neemt gevoelig toe en het fruit 

smelt als sneeuw voor de zon. 

(3)  De derde wijn is de moeilijkste oefening. Stel dat het om een prima 
eikgelagerde chardonnay gaat, dan wordt het toevoegen een heuse ramp. Het 

evenwicht verdwijnt, het “vet” komt alleen te staan en erger nog, de wijn krijgt 

een vrij bittere, vegetale toets in de finale. In ons geval – de wijn voelde door de 
houtlagering iets plomper aan - leverde de toevoeging enig soelaas: het gebrek 

aan zuren werd als een soort EHBO behandeling opgeheven en de wijn werd iets 
frisser en aangenaam om drinken doch van enige harmonie of evenwicht was er 

nog altijd geen sprake. 

Conclusie:  

 wijnsteenzuur is een aangenaam zuur. De behandelde wijn blijft drinkbaar 

waarbij we bedoelen: het zuurgevoel in de mond neemt toe, maar wordt niet 
echt agressief. 

 wijnen met al stevige zuuraccenten halen hier geen voordeel uit. Echt 

misvormd worden ze niet want het fruit blijft grotendeels behouden, maar dit 
gaat ten koste van hun elegantie en evenwicht. 

 meer plompe wijnen met een gemis aan zuur zullen zich ogenschijnlijk beter 
manifesteren. De wijn wordt inderdaad levendiger en vitaler, maar de kenners 

zullen al snel doorhebben dat het evenwicht volledig zoek is. 

 het allerbelangrijkste: wijnsteenzuur wordt NIET waargenomen door de neus. 
Het zuur is reukloos! 



Het toevoegen van wijnsteenzuur is VERBODEN NADAT HET VINIFICATIEPROCES 

is afgelopen. 

 

Nog enkele bemerkingen en wetenswaardigheden: 

met de tong kunnen we zoet, zuur, zout en bitter onderscheiden. Ook de andere 
zintuigen (ogen-neus) zijn erg belangrijk omdat deze zintuigen ons in het 

verleden al bepaalde richtingen aangaf en deze in ons geheugen zijn opgeslagen. 
(Bekijk bvb. een citroen en je weet al dat het over zuur gaat) 

In de Benelux zijn er ongeveer 13 bedrijven die zich bezighouden met het 

ontwikkelen, produceren en toepassen van geur- en smaakstoffen. Deze tak van 
de industrie krijgt hoe langer hoe meer vat op onze eet- en leefgewoontes. 

Voorbeeld: men is in staat om 1 kg aardbeiaroma te produceren met evenveel 
smaak als vervat in 50000kg verse aardbeien. 

de smaakpapillen in je tong kunnen verward geraken: proef eens een glaasje 
sinaasappelsap NA het poetsen van je tanden met pepermuntachtige tandpasta... 

aanzuring met wijnsteenzuur is wettelijk toegelaten doch niet samen met het 

toevoegen van suikers. Het is het één of het ander. Aanzuring gebeurt door 
middel van wijnsteenzuur of citroenzuur en kan plaatshebben vóór, tijdens en 

onmiddellijk na de alcoholische vergisting. Het kan zelfs na de appelmelkzuur 

gisting, maar de specialisten raden het af. 

wijnsteenzuur wordt in poedervorm (kristallen) aan de wijn toegevoegd. Een deel 
van het zuur slaat altijd neer in het vat/cuve. 

aanzuring met citroenzuur juist voor het bottelen wordt niet wenselijk geacht 

omdat dit zuur vrij makkelijk herkenbaar is en een onaangenaam mondgevoel 

geeft. 

in uitzonderlijke gevallen (2003 was bijvoorbeeld zo een jaar) wordt het 
aanzuren toegepast. In de meeste gevallen blijft dit beperkt tot 50-100 gr per 

vat. 

Citroen- en wijnsteenzuur zijn van nature al in de wijn aanwezig. Andere zuren 

(barnsteenzuur – azijnzuur en melkzuur) ontstaan door de gisting. 

Om de vorming van azijnzuur tegen te gaan voegt men sulfiet toe aan de wijn 
voor dat deze gebottelt wordt (in vele gevallen wordt dit koppijnwijn of Vin 

Migraine). 

 

Na afloop van dit technisch gedeelte kwamen nog enkele toppers uit de 

Bourgogne aan bot.  Hierbij was alle commentaar overbodig.  



Gewoon KLASSE en een voorproefje op wat ons begin mei te wachten staat bij 

ons bezoek aan de Bourgognestreek. Wordt vervolgd... 

 
De 3 toppers uit de Bourgogne:


