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   Maaseik, 2 februari 2009. 

       

 Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

 

 

Na ons zonnig verblijf in het land van Paola en de Paus, brengen we deze keer een 

bezoekje aan het land van een andere heilige: Sinterklaas.  Hopelijk heeft hij een zak 

vol verrassingen voor ons klaar staan want gezien zijn ouderdom moet hij toch heel 

wat “kleppers” in zijn wijnkelder liggen hebben en voorzover ik weet zijn we 

allemaal braaf geweest...    

Wij nodigen al onze leden op vrijdag 13 (?) februari om 20u uit - in ons vertrouwde 

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

De RONDE van SPANJE 

Wat mag u verwachten: 

 

de heer Armando Cappaert, een fervent wijnliefhebber en importeur van vooral 

Spaanse wijnen zal ons een rondleiding geven doorheen Spanje en uiteraard zullen 

uit diverse streken de wijnen kunnen gedegusteerd en becommentarieerd worden. 

 

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

wijnmeester PAUL vóór dinsdag 10 feruari 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


Deze degustatie-avond werd ons gepresenteerd door de heer ARMANDO CAPPAERT, 

zelfstandig invoerder van Spaanse cava’s, wijnen en olijfolie.   
Zie ook www.armandosvineyard.be 

 
 

 
Uit de wijngebieden van Spanje komen de laatste jaren schitterende wijnen, temeer 

daar de producenten meer aandacht gaan besteden aan de kwaliteit van het 
eindproduct. 

De klimatologische omstandigheden, de selectieve en specifieke aanplant en de 
moderne productiemethodes laten toe dat Spanje zijn plaats tussen de groten begint 
op te eisen. 

Alhoewel het de grootste met wijnstokken bebouwde oppervlakte in Europa bezit, komt 
Spanje in de statistieken van de productie slechts op de derde plaats na Frankrijk en 

Italië.  De reden hiervoor is te zoeken in het verbod op irrigatie, de fysische condities in 
Centraal Spanje, oude methodes van aanplant en gemiddelde opbrengsten van 
25hl/ha. 

Regionale en culturele verschillen hebben ervoor gezorgd dat Spanje in 1978 ingedeeld 
werd in 18 autonome regio's, elk met hun eigen kwaliteitscontrolecommissie.  Deze 

regio's worden dan verder opgedeeld in DO's (Denominaciones de Origen), synoniem 
voor appellatie en vandaag de dag zijn er een vijftigtal.  Waar enkele tientallen jaren 
geleden de kleinere wijnboeren gebruik maakten van handelshuizen en coöperatieven 

om hun oogstmateriaal te vinifiëren, zien we nu dat ze meer zelfstandig gaan optreden 
en het proces om wijn te maken zelf in de hand gaan houden, wat uiteraard de 

kwaliteit laat stijgen.  Vele jonge wijnboeren (mannen en vrouwen) gingen bij buurland 

http://www.armandosvineyard.be/


Frankrijk in de leer en laten ons nu proeven van hun opgedane kennis.  De toetreding 

van Spanje tot de Europese Gemeenschap in 1986 maakte dat vooral door 
investeringen en research het als een volwaardig wijnland tussen de Europese partners 

kon openbloeien. 
 
Over geheel Spanje is de oogst proportioneel gezien klein gezien de gemiddelde 

aanplant slechts 1700 wijnstokken per ha is.  De reden hiervoor ligt (vooral in centraal 
Spanje) bij de hoge zomerse temperaturen.  Door de struikvorming spreken we hier 

van “bush vines”, een methode van aanplanten die stilaan verdwijnt, want nieuwe 
aangeplante wijnvelden hebben een grotere  dichtheid.   
 

Spanje beschikt over niet minder dan een 600-tal verschillende variëteiten, doch 
slechts 1/10 hiervan is in de hedendaagse wijnbouw in gebruik. 

 
Op het etiket vinden we een aantal specifieke benamingen terug waarbij hier de 
voornaamste: 

– crianza : rijping op vat/fles 
– reserva : op hout gerijpt, meestal de rode wijnen 

– gran reserva : langere houtlagering  
– vino de mesa : tafelwijn 

– vino de la tierra : landwijn doch met herkomstbenaming. 
– vino de yema : eerste persing 
– negre (Catalaans) of tinto : rood– blanco : wit 

– rosado : rosé 
– clarete : lichte rode wijn 

– seco : droog 
– bodega : wijnkelder (wijnhuis) 
 

De rangvolgorde is als volgt : 
 

– aan de basis de “vino de mesa” m.a.w. Tafelwijn 
– vino comarcal geeft aan dat de wijngaarden net buiten een D.O. gelegen zijn 
– vino de la tierra of landwijn is een wijn uit een welomschreven gebied 

– tenslotte de DO wijnen : elke DO beschikt over zijn eigen raad die instaat voor 
regelgeving van productieproces, aanplant en druivensoorten 

– DOC of “Denominacion de Origin Calificada” is in theorie de hoogste 
kwotering.  Deze is een eigenzinnige situatie die omstreeks 1991 werd toegekend aan 
de Rioja.  Binnen de DOC zijn de kwaliteitsverschillen nogal sterk uiteenlopend.  

 
 Naast de herkomstbenaming speelt ook volgende aanduiding een rol (in heel 

Spanje gelden volgende minimum regels): 
 
– crianza : wit/rosé/rood : totaal 24 maanden rijping waarvan 6 maanden op vat, 

rest op fles 
– reserva : wit/rosé : zie crianza  -  rood 36 maanden  waarvan 12 op vat, rest op 

fles 
– gran reserva : wit/rosé : 48 maanden totaal, 6 op vat 
– gran reserva : rood : 60 maanden waarvan 24 op vat, 36 op fles 

– cava : 30 maanden waarvan 9 maanden op vat 

  

 



 

De proeftafel: 
 

CAVA :  
 

Bodega Pago de Tharsys, Requena 

 
Cava Carlota Suria (DO Cava, Valencia) - 

80% Macabeo en 20% Parellada 
 

 
Cava Carlota Suria Rosado (DO Cava, Valencia) - 

100% Garnacha - zachte aardbeienkleur, neus 
van vooral rood fruit - aardbei en franboos - 

vergezeld van lichte toets patisserie en op het 
einde aromatische kruiden. Delicaat en romig in 

de mond, zijdeachtig op de tong.  
 

 
 

WIT : 

 
 

Bodega Viña Valoria, Logroño 
Viña Valoria blanco  (DOC Rioja) - 100% Viura - 

stralend helder strogele kleur. Aroma’s van bloemen 
ook op de tong met een uitgesproken fruitig tintje. 

Slechts 5000 flessen in productie. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Predio de Vascarion, La Seca 

Tardevienes 2007 (DO Rueda) - een nazaat van Verdejo en Viura druiven.  
 

 

Uitgesproken blank van kleur, met helder groene 
spiegeling. Pure fruitige aroma’s van pompelmoes, hooi en 

citrus met een tikje venkel. Fris op de tong, goede zuren, 
smaakvol met een toets bitter fruit. De Viura-druiven 

zorgen voor aroma’s van meloen, banaan en ander wit fruit. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Atelier 2007 ( DO Rueda) - 100% Verdejo - Helder, 
zacht strogeel van kleur, met aan de rand 

groentinten. Intense aroma’s van rijp fruit. Complex in 
de mond, evenwichtig fris en smeuïg. Rijkelijke en 

lange afdronk. 
 

 
 

ROSE : 

 
 

Bodega Sinforiano Vaquero Senteno, Mucientes 
Sinfo Rosado 2007 ( DO Cigales) - 70% Tempranillo 

20% Verdejo en 10% Albillo –  
 

Heldere, licht kersrode kleur met perzik en venkel in de 
neus. Op de tong zacht, mondvol palet met veel fruit o.a. 

framboos. Licht sprankelend dat extra dorstlessend werkt. 
Een uitstekend zomerwijntje dat het goed doet bij salades, 

kip en licht gerookte vis. 
 

 
 

 



 

ROOD : 
 

 

Bodega Sinforiano Vaquero Senteno, Mucientes 
Sinfo Tinto 2006 ( DO Cigales) - 100% Tempranillo, drie maanden op Franse 

en  
 

Amerikaanse eik. Mooie donkere kleur van rode kersen. 
Smaalvol palet met vleugje chocolade en tipjes rijp fruit en 

zoethout. Mooi doorweven tannines. Heerlijk bij wild en 
pate’s en chocoladedesserten. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Bodega Huerta de Albalà, Arcos de la Frontera 

Barbazul 2007 (Vino de la Tierra de 
Cadiz) - Mix van Tinta de Toro en 

Tempranillo. Volle rode kleur, met een neus 
van rijpe bosvruchten, kruiden, tabak, 

specerijen. Rond en krachtig in de mond met 
soepele tannines, elegant en met een lange 

afdronk. 

 
 

Bodega Gil Luna, Toro 
Strabon 2005 (DO Toro) - 85% Bobal, 15% 

Cabernet Franc. 10 maanden gerijpt op nieuwe 
Amerikaanse en Franse eiken vaten.   

 
Kerskleurig met elegante neus van rijpe bessen, 

aardbeien, kersen, frambozen, bosbessen... 
snuifjes van rozenblaadjes en kruiden. Rijpe, 

aangename tannines en evenwichtig in de mond. 
Terugkerende fruitaroma’s op de tong, leunend 

naar specerijen en mineralen. 
 

 



 

 
 

Bodega Pago de Tharsys, Requena 

Pago de Tharsys Nuestro Bobal 2005 (Vino de mesa) – 
 

 
 

 
Mix van verschillende druivensoorten: Tintilla de Rota, 

Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon. Kersrood met 
violettinten. Complex in de neus met toetsen van rode 

bessen, citrusfruit, vijgen en andere geurige kruiden. In de 
mond fris en smaakvol met evenwichtige zuren en een 

indrukwekkende structuur die een lange finale inluidt. 
 

     

 

 

 

 
Eindresultaat:  

Nr. 5 - Wit: met 16 stemmen GROENE TRUI :  Atelier 2007  - prijs € 7,95 

 

Nr 6 - Rood: met 19 stemmen GELE TRUI :  Strabon  2005 - prijs € 8,95 

 

 


