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  Maaseik, 12 september 2008. 

       

   

Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

Onze eerste wijndegustatie komt er aan.   

Wij nodigen al onze leden op vrijdag 3 oktober 2008 om 20u uit - in ons vertrouwde 

lokaal “de Beurs” - op deze gezellige proeverij die in het teken zal staan van 

De RONDE van FRANKRIJK 

Wat mag u verwachten: 

Paul vertelt ons wat meer over een aantal Franse wijnenstreken die niet zo bekend in 

de oren klinken.  Uiteraard worden de wijnen besproken en kan er op het einde van 

de avond een Gele Trui (winnaar) gekroond worden. 

Dat wij ons niet beperken tot éénbepaalde wijnstreek is vanzelfsprekend, vandaar 

onze Ronde van...  

Wij hopen op vele supporters langs de weg en u mag en kan altijd nieuwe aspirant-

leden meebrengen die willen kennismaken met onze vriendenkring. 

Ook verzoeken wij u uw ledenbijdrage voor 2008-2009 (70 euro) te voldoen op onze 

rekening of cash bij Marc op deze eerste degustatieavond. 

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs en vragen u  uw deelname te melden aan 

onze wijnmeester PAUL vóór maandag 29 september via de gekende kanalen :  

089-754695    -  089-753345  of         aan 

paul@vandinter.be   

Namens de Maaslandse Wijnvrienden, 

 

 

 

Wijnmeester   Paul Van Dinter  089 75 46 95 

Penningmeester  Marc Smeets 089 35 35 20         BBL : 335-0062621-05 

Activiteitenmeester Jos Thomassen 089 76 77 89 

Schrijf- en Webmeester John Golsteyn 089 56 57 58 Verlorenkost 86 3680 Maaseik   

    

mailto:paul@vandinter.be


Seizoen 2008-2009 werd op gang geschoten rond het thema van de grote wielerrondes. 

De Ronde van Frankrijk was als eerste aan de beurt en onze wijnmeester Paul had zijn 
best gedaan om de enkele niet zo bekende wijnen aan de 19 aanwezige leden voor te 

stellen. 
Uiteindelijk kwam de goedkoopste wijn als eerste over de eindmeet en werd de 
uiteindelijke winnaar van deze boeiende avond. 

 
Wat stond er op de proeftafel : 

 
Witte wijnen: 
 

– Gaillac - Château Clément Termes Blanc Sec van 2007 – € 4,5 
 

Ongeveer 2500 ha wijngaard in 73 gemeenten van 
het departement Tarn. Hier wordt wit, rood, rosé en 
mousserende wijn geproduceerd. 

Voor de rode en rosé wijnen zijn dat de druivenrassen 
Duras, Fer Servadou, Syrah, Cab. Sauvignon, Merlot, 

Cab. Franc en Gamay – productie 55 hl/ha 
Voor de witte en mousserende wijnen: Mauzac, Len 

de l'el, Ondenc, Sémillon, Sauvignon Blanc en 
Muscadelle – productie op 60 hl/ha voor de droge 
witte wijnen en 45 hl/ha voor de zoete witte en 

mousserende wijnen. 
Kalkhoudende grond met kleine kiezelstenen.. 

Florale en fruitige geuren (citroen en grapes) Zurige 
aanzet met nadien een zoetje doch niet storend. Zeer 
evenwichtig met korte afdronk – een fijne 

zomerwijntje.  
 

 

 
 

 
 
 

 
– Val de Loire – Quincy “Beaucharme 2005” 

Domaine Sylvain Bailly – La Croix St. Ursin - € 9,5 
 
De wijngaarden van Quincy liggen langs de rivier 

Cher. De bodem is zanderig en hierop is vooral de 
Sauvignon Blanc aangeplant. 

De door ons geproefde wijn bestaat uit 100% 
Sauvignon Blanc, wat zijn geurpallet uiteraard zal 
verraden. Toch zit er een klein “stinkertje” op de 

achtergrond, doch niet storend. In de smaak 
komen toch vooral de niet-hindcerlijke zuren naar 

voor en in de afdronk volgt dan nog een storend bittertje (druivenpitten). 
 
 

 



 

 
– Noordelijk Rhône – Hermitage Domaine Delas 1998(!) - € 27,- 

 
De steile helling waarop de wijnenstokken werden 
aangeplant domineert het stadje  

“Tain l' Hermitage” en de rode wijnen met 
herkomstbenaming Hermitage behoren tot de 

duurdere klasse van wijnen (in tegenstelling tot die 
van het kleine broertje Tain l' Hermitage). 
Ze zijn gul en evenwichtig met sterke arom's en een 

compleet bouquet. Mits enkele jaren rijpen worden ze 
zachter en ronder. Op de zeer moeilijk te bewerken 

hellingen van kiezelachtig graniet liggen de terrassen 
in de volle zon, beschermd tegen de wind uit het 
noorden. Op deze slechts 135ha grote appelatie voert 

vooral de Syrahdruif de boventoon voor de rode wijn. 
Voor de witte tegenhanger zijn dat Marsanne en 

Rousanne.  
Deze witte wijnen doen denken aan vanille, gegrilde 

amandelen en veldbloemen. Ze hebben een ronde, 
soepele en lange afdronk. 

Gezien zijn leeftijd kon onze proefwijn toch wel bekoren. Goudgele kleur met een lichte 

zweem van  oxidatie. Een mooie aanzet en ook weer het bittertje achteraf. 
 

Rode wijnen: 
 
– Zuidelijke Rhône – Château Val Joanis “Les Griottes” 2004 Cuvée Prestige - € 13,80 

 
Deze wijn komt van de Côtes de Luberon, 3700ha 

groot op de grens van het Rhônegebied (waartoe 
het behoort) en de Provence. Hier worden wijnen 
geproduceerd van benoemde terreinen in rood, rosé 

en wit. De bekendste druivensoorten voor de rode 
wijn zijn Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault. Voor 

de witte wijnen Grenache Blanc, Vermentino en 
Rousanne. Productie op max. 35hl/ha. Ondergrond 
is hier vooral kiezel en keien. 

Een mediteraan klimaat met veel zon, gedomineerd 
door een harde koude noorderwind (Mistral) die 

meestal enige dagen kan aanhouden. In de lente en 
herfst valt hier minder regen dan aan de 
Middellandse kuststreek. 

Onze proefwijn had een dieprode kleur, kwam nog 
iets hoekig over en in zijn geur vooral een lichte 

kruidigheid. Middellange afdronk. 
  
 

 
 

 
 
 



 

– Beaujolais – Moulin-à-Vent Au Grand Moulin 2006 - € 10,- 
 

Deze wijn behoort tot de absolute toppers uit de 
Beaujolaisstreek. Naast onze proefwijn vermelden  we 
ook nog de andere “Cru's”: Brouilly, Chénas, Chirouble, 

Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Régnié en 
Saint-Amour. 

Onze wijn (100% Gamay) komt van een ondergrond rijk 
aan graniet en mangaan en is bij uitstek een 
bewaarwijn. Zijn donkerrode kleur, zijn body en aroma's 

van irissen, kruiden en rijp fruit behoort tot de 
allergrootste. Eenmaal gerijpt komt hij vooral tot zijn 

recht bij rood vlees, wild en sterke kaassoorten. 
Het gebied is 644 ha groot en er wordt uitsluitend rode 
wijn geproduceerd.  Enkel gedefineerde perselen in de 

plaatsen Chénas en Romanèche-Thorins behoren tot de 
appelatie Moulin-à-Vent.  De productie bedraagt 

ongeveer 60 hl/ha 
 

 
 
 

– Fronsac – Château Canon Saint-Michel 1998 - € 8,90 
 

Ten westen van Pomerol en St.Emilion liggen de wijngaarden van Fronsac en Canon-
Fronsac. 
Het wijngebied ligt in een hoek die de Dordogne 

maakt met één van zijn zijrivieren, de Isle. Het 
gebied dankt zijn naam aan 2 heuvels (canons) die 

het landschap domineren. Het ganse wijngebied telt 
1130 ha, waarvan 830 ha Fronsac en 300 ha 
Canon-Fronsac. Het gebied kent een mooie opgang 

en menig wijnhandelaar houdt de wijnen 
nauwlettend in het oog. 

Vooral de Merlotdruif, bijgestaan door Cabernet-
Franc en Sauvignon, wordt in de wijnen verwerkt. 
Een toevoeging van voornamelijk Cabernet-

Sauvignon doet de wijn een hoog tanninegehalte 
krijgen en eveneens meer structuur.  

Een intens rode ondoorzichtige kleur. Zeer dierlijke 
geuren, drop, vegetaal, kruidig, gebrand (koffie) en 
bosvruchten.  Fijne zuren wat stroeve tannines met 

een middelmatige afdronk. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Zoete wijn: 

 
– Jurançon – Charles Hours “Clos Uroulat” 2005 / Moëlleux - € 19,- 

 
De Jurançon is ook als druivensoort bekend: er 
bestaat een zwarte- en een witte variant. De 

aanplant loopt echter de 50 laatste jaren sterk 
achteruit. Vergelijk 1958 de zwarte variant 12320 

ha, in 2004 nog slechts 1294ha ! 
Als wijngebied slechts 1000ha met de 
druivensoorten Gros Manseng, Courbu, Petit 

Manseng gelegen ten zuiden van de stadsgrenzen 
van de bekende Tourstad PAU. De optimale ligging 

op de zuidelijke en westelijke hellingen van de 
uitlopers van de Pyreneeën op klei-leem bodem, rijk 
aan door de bergrivieren meegesleurde keien. Deze 

armoedige bodem verplicht de plant tot diepe 
worteling en geeft een gelimiteerde opbrengst en 

sterke concentratie aan de vruchten. 
 

De proefwijn, samengesteld uit Gros- en Petit 
Manseng kon aangenaam verrassen. Mooie geur en 
aangename zuren die de zoete afdronk niet als 

plakkerig deed ervaren. Zeker de moeite als 
dessertwijn. 

 
Bij een kaasschoteltje werden de aangebroken 
flessen verder leeg gemaakt .   

Wat betreft wijnen zeker geen grootse avond wat 
nog maar eens bewijst hoe moeilijk het is om op te 

boksen tegen gevestigde waarden wat appelatie 
betreft, al zijn er zeker wijnen uit deze regio's die 

meer en beter verdienen dan de gevestigde waarden uit de topregio's. Niettemin een 

geslaagde en zeker leerrijke degustatie. 
 

De uiteindelijke winnaars van deze avond : 
 
wit : Gaillac - Château Clément Termes Blanc Sec van 2007   met   13 op 19 stemmen 

rood : Zuidelijke Rhône – Château Val Joanis “Les Griottes” 2004 Cuvée Prestige met   10 
op 19 stemmen 

 
Gezien prijs/kwaliteit verdient de witte Gaillac de GELE TRUI en wordt tot 
algemeen winnaar van deze avond  uitgeroepen. 

 


