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     Maaseik, 10 november 2008. 

     

 Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

 

Fortis, Dexia, Cera (de nieuwe Epo en niet de ex-bank)... we hebben het geweten!   

Wat rest je dan nog: beleggen in een lekker glas wijn. Niet dat je er rijk van wordt, 

maar over het algemeen blijft de waarde behouden en is het veiliger dan het geld 

onder je matras te steken.  

We leven in een tijd van consumptie wat mee bepaalt dat we minder geneigd zijn om 

echte bewaarwijnen te kopen.  Dat de nieuwe wereldlanden hierbij een rol beginnen 

te spelen kunnen we niet ontkennen. Vandaar dat we ons dit keer richten op Zuid-

Amerika. 

Wij nodigen al onze leden op vrijdag 28 november 2008 om 20u uit - in ons 

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

van 

De RONDE van ZUID-AMERIKA 

Wat mag u verwachten: 

Paul koos een aantal witte en rode wijnen uit Chili en Argentinië.  Uiteraard worden 

de wijnen besproken en kan er op het einde van de avond een Gele Trui gekroond 

worden, ook al spreken we hier niet echt van een Ronde. 

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

wijnmeester PAUL vóór maandag 23 november 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


 

Alhoewel de Chileense en Argentijnse wijnen een niet al te groot bewaarpotentieel 

bezitten, kunnen we toch niet langs het feit dat hier mooie en stevig-ronde kanjers 
gemaakt worden. 

 

Onze keuze tijdens deze wijndegustatie viel op een achttal wijnen, alle mono-
cépages en van een verschillend druivenras.  Achtereenvolgens komen volgende 

druivensoorten aan bod : 

WIT: Sauvignon Blanc - Torrontes - 

Chardonnay 

ROOD: Pinot Noir - Bonarda - Malbec - 

Pequeñas Syrah - Carmenére  

Mendoza wijngebied met de Andes op de achtergrond 

Chili, trendsetter in kwaliteit is 

toonaangevend geweest in marketing. 
Voor een nieuw wijnland heeft het in ieder 

geval een eigen, succesvolle aanpak door 
zijn productie volledig af te stemmen op 

de behoeften van de buitenlandse 
markt.  Dat gebeurde al eind '70, begin 

jaren '80 en werd mede ingegeven door 
een dalende consumptie in eigen land.  Al 

in de 16de eeuw werd door de 
Spanjaarden de PAIS druif aangeplant en 

aan het einde van de 19de eeuw redde het 
de wijnproductie in Europa door 

onderstammen aan te leveren die niet-

phylloxera gevoelig waren. 



 

De wijnen die zij intussen leverden waren in hoge mate geïnspireerd door de 
Bordeaux.  Rood en gemaakt van druiven als cabernet sauvignon en de 

carmenére.  Het succes was van korte duur en het grootste deel van de 20ste eeuw 
produceerde Chili oxidatieve wijnen voor de thuismarkt.  Het kwaliteitspotentieel 

werd nauwelijks benut, iets dat veranderde in een stormachtige Chileense tweede 

jeugd. 

Chili, geklemd door de Andes en de Stille Oceaan heeft perfecte groeicondities.  Een 

gezond, droog klimaat en veel zonlicht.  Druivenrassen zijn niet geënt op 
onderstokken.  De droogte wordt opgevangen door honderden irrigatiekanaaltjes 

die het water aanvoeren uit de Andes. 

De voornaamste wijnbouwgebieden liggen te zuiden van de hoofdstad Santiago. 

Namen om in het oog te houden: Maipo, Colchagua, Rapel, Curico en Maule 
Valley.  Verder zuidwaart vinden we nieuwere gebieden als Bio-Bio en te noorden 

de gebieden Casablanca en Aconcagua. 

Chili scoorde tot nu toe met zuivere, rechtoe rechtaan wijnen. Vooral cabernets, 

maar ook chardonnay's, merlots en sauvignons en dit aan zeer scherpe prijs.  Ze 
willen echter van dit "goedkope" imago af en produceren nu wijnen met meer 

complexiviteit.  Tal van bedrijven maken tegenwoordig prestigieuze topcuvées, 
vaak in samenwerking met bekende producenten uit Frankrijk en Californië. 

 

 

1. Wit Chili, Caliterra Sauvignon blanc, 2005 

 

Licht geel-groene schijn  / rijp fruit banaan-

ananas-floraal / evolueert in het glas / vettige, 

beetje plakkerige afdronk en blijft hangen met een 
bittertje achteraan in de mond / is op terugweg 

 

 

 

 

 

 



2. Wit Chili, Santa Ema Chardonnay reserve 

2007 

 

Licht geel / ruikt zoetig naar rijpe peer-vanille 
(houtlagering)-banaan / vettig in de mond (boter) 

/ mooie afdronk 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rood Chili, Santa Ema Carmenére 2005 

 

Donkerrode v olle kleur / bosvruchten, zwarte 
bessen , rood fruit met op de achtergrond iets 

dierlijks / krachtige ronde afdronk met volle tanines 
- mooi op dronk 

 



 

De Argentijne wijngebieden liggen aan de andere zijde van de Andes tussen de 
25ste en 39ste breedtegraad. Mendoza, neemt 70% van de druivenproductie voor 

zijn rekening en de Argentijnse wijngaarden behoren tot de oudste van de "Nieuwe 
wereld".  Er zijn enorme verschillen in zowel geografische als klimatologische 

omstandigheden: bergen, plateaus, woestijnen, oases, vruchtbare valleien en 
canyons en ook de hoogteligging (tussen 300 en 2000meter hoogte) speelt een 

grote rol.  Door zijn speciale ligging en verschil in hoogte ontstaan er micro-
klimaten en de verweerde rotsbodem uit de Andes vormen ideale 

groeiomstandigheden.  De gemiddelde temperatuur varieert tussen 14 en 18°, de 
jaarlijkse regenval ligt tussen 150 en 400mm.  Dé belangrijkste natuurlijke dreiging 



is de hagel in de zomer...hiervoor worden speciale anti-hagelnetten ingezet, enig in 

de wijnbouw. 

Enkele belangrijke wijnbouwgebieden zijn Salta, La Rioja, San Juan, Uco Valley en 

de eerder genoemde Mendoza. 

Mendoza is gelegen aan de voet van het Andesgebergte, ongeveer 980 km ten 

Westen van de hoofdstad Buenos Aires. Mendoza is het economisch hart van de 
Argentijnse wijnindustrie en telt 5 verschillende wijngebieden met circa 140.000 

hectare wijnstokken. Mendoza ligt ongeveer even ver van de evenaar als de beste 

wijngebieden in Frankrijk, Italië en Californië. De wijngaarden zijn gelegen op een 
hoogte tussen de 600m en 1.500 meter 

De voornaamste druivenrassen in Argentinië: Torrontés (riojano), pedro giménez, 

cabernet sauvignon, malbec, tannat, greco nero, merlot, semillon, chenin, 

chardonnay, riesling, viognier en syrah en  meer voor de plaatselijke markt: 
moscatel de alejandria, torrontés sanjuanito.   

 

3. Wit Argentinië, Candela Torrontes 2007 

 

Licht grijsgroene  kleur / zoetige aanzet in de 
neus, met vooral fruitige en florale toetsen / korte 

doch evenwichtige afdronk met misschien een iets 
prikkelend gevoel op de zijkanten van de tong - 

bittertje wat in combinatie met bvb. Asperges 

zeer goed zou 
kunnen/  

 

 

 

4. Rood Argentinië, Alamos Pinot Noir 2008 

 

Felrode kleur - helder / kriek en andere rode 
vruchten / droge aanzet in de mond, platte tanines 

 

 



5. Rood Argentinië, Alamos Bonarda 2006 

 

Donkere rood-paarse kleur / dierlijke geuren - 

donkerrood fruit - bosvruchten / vlezig en vol in de 
mond met een middellange afdronk met iets te 

vlakke tanines / karaferen en chambreren is een 
pluspunt 

 

 

 

 

 

6. Rood Argentinië, Candela Malbec 2007 

 

Donkerrood naar paars neigende kleur / fruitig: 

bosvruchten en rood rijp fruit / geen nieuwe eiken 
vaten - vlakke tanines / volle vlezige afdronk 

 

 

 

7. Rood Argentinië, Candela Pequeñas Syrah 
2004 

 

Donker bordeaurood / dierlijke geuren - bosvruchten 

en rood fruit - lange redelijk ronde afdronk met mooi 
verweven tanines 

 

 

 

 



 


