
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wijn uit eigen kelders 
 

 

De Beurs Maaseik 

26 februari 2010 

 



  Maaseik, 4 februari 2010. 

  

 

 

 Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

 

 

 

Het doet ons als bestuur genoegen dat verschillende leden gevolg gegeven hebben 

aan onze oproep en dat zij één of meerdere wijnen inschreven voor onze volgende 

proefavond. 

 

Een achttal wijnen van over de hele wijnwereld zullen de revue passeren. 

Aan u om ze te proeven en al of niet te waarderen zonder dat u op voorhand weet 

wat er in het glas zit! Benieuwd of de inzenders hun eigen wijn zullen herkennen… 

 

Wij nodigen al onze leden uit op vrijdag 26 februari 2010  in ons lokaal  

“de Beurs “ - 2de verdieping om 20u  

 

Deze gezellige blindproeverij, waarbij vooral over de kwaliteit en proef-ervaring 

van de wijn zelf zal gepraat worden, staat dus in het teken staan van 

 
 

WIJNEN uit onze eigen “kelders” 

 

 

 

 

 

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

onze wijnmeester  PAUL  vóór maandag  23 februari via:   

089-754695       089-753345  of      aan paul@vandinter.be 

 

of via een mailtje aan johngolsteyn@euphonynet.be  
 

 

 

 

Namens de Maaslandse Wijnvrienden:                      Relind, Guy, Marc, Paul en John 
 

mailto:paul@vandinter.be
mailto:johngolsteyn@euphonynet.be


Het is elke keer weer uitkijken naar wat onze leden presenteren op deze toch wel 

speciale degustatie-avond. Niet alleen blijkt dan hoe zeer smaken verschillen en hoe 
men zich soms gevoelsmatig laat beïnvloeden door de plaatselijke omstandigheden 

wanneer een wijn geproefd en aangekocht wordt. Stel je maar eens voor: een zwoele 
namiddag op een terrasje in de Provence onder de platanen en dan een koel geserveerd 

rosé wijntje. Meestal een afknapper als je nadien dezelfde wijn drinkt op je eigen 
terras... 

 

Wat stond er deze avond op de proeftafel: 

 

1. Bachero Classico Superiore 2008 – Marche – Italië  - (Wit) 

  

Deze wijn is afkomstig uit het gebied Marche, voor de toeristen onder ons gelegen aan 
de oostkust van Italië, onder de baai van Venetië. Bekende toeristische plaatsen San 

Marino en de kustplaatsen Riccione. De hoofdstad van het gebied is Ancona. 
Eigenaar en producent : Pontemagno 

Druivensoort : verdicchio dei castelli di Jesi 
Prijs:  € 7,50 

Over het productiesysteem is weinig bekend – de website is “under Construction”, vrij 
vertaald uit het Italiaans betekent dit… het komt wel eens ooit klaar. 

  

Meer info  www.selezione-vini-italiani.com 

 

 
Onze proefnotities: 
  

Strogele kleur 

Geur : fruitig, ananasblokjes,vanille 

Zoetige aanzet, dan een beetje zuur 

Smaak fruitig, ananasblokje, chardonnay-achtig maar zonder boter 

Mondgevoel  vol romig en lange afdronk 

Zeker geen aperitiefwijn 

Goede prijs/kwaliteitverhouding. Prijs 4 kwaliteit 4 

  

 



 2. Château   Pont de Brion Blanc – Appelation Graves Blancs – 2007 – (Wit) 

Ligging: te Langon, op 45 km ten zuidoosten van Bordeaux 

Eigenaar: familie Molinari 

Prijs : € 11,29 

Oppervlakte: 3 ha 

Bodem: zanderige klei en kiezel 
Gemiddeld rendement 40 hl/ha 

Druivensoorten: sémillon (65%), sauvignon (35%) 

Leeftijd van de wijngaard 45 jaar 

Groei: traditioneel maar met ecologische benadering om het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken; ontbladering en groene oogst om het 

rendement optimaal te beheersen. 

  

 
 

Vinificatie: na de manuele oogst met strenge selectie van de druiven volgt pelliculaire 

maceratie en "débourbage" (verwijdering van de grove onzuiverheden) door 
koudebehandeling; de most wordt in eiken vaten ondergebracht voor de gisting met 

temperatuurcontrole.  
Rijping: eiken vaten, met een regelmatige "bâtonnage" (oproeren) van de droesem voor 

de ontwikkeling van structuur en aroma's. 
Beschrijving: Deze wijn heeft een mooie, diep goudgele kleur en een bouquet met 
aroma's van honing, gekonfijt fruit, was en abrikoos; in de mond is hij vettig, krachtig 

en zeer harmonieus. 
Bewaarpotentieel: 8 tot 10 jaar 

Gastronomie: schaaldieren (kreeft, langoest),koude visschotels,gebakken of gegrilde 
vis,vis in saus,patés en terrines,koude schotels,voorgerechten in roomsaus,zachte kazen 

www.chateaupontdebrion.com 
  

 Onze proefnotities: 
  

Strogele kleur 

Geur medicinaal fruitig, schimmelkaas, overrijp fruit 

Zurige aanzet  rijke vatlagering 

Smaak hout, eik, bitters 

Nog wat te jong en ook een korte afdronk 

Geen aperitiefwijn 

Prijs 3 kwaliteit 3 



 3. Lautaro Chile, Cabernet-Sauvignon 2004  - (Rood) 

 
Prijs: 5,79 euro 

100% Cabernet Sauvignon gemaakt door de Familia Sagrada (Lontuévallei) en 
geïmporteerd door Oxfam die ook voor de verdeling instaan onder de noemer “Fair 

Trade”. 
Fruitige wijn met een zekere kruidigheid. Bij rood vlees, wild, kaasschotels, en kruidige 

pastagerechten. 
Sagrada Familia is een beetje de Chileense droom: 16 boerenfamilies uit de Lontuévallei 

in de streek van Curico (Centraal-Chili) groeiden in korte tijd uit van druiventelers tot 
wijnexporteurs. Door samen te werken in een coöperatie, komen deze achtergestelde 

boeren vooruit en voelt de hele gemeenschap de voordelen van eerlijke handel. 
Sagrada Familia vertolkt een voorbeeldfunctie voor andere boeren in de streek.  

De leden van de coöperatie zijn allemaal afkomstig uit families van boeren die bij de 
landhervorming, begin jaren 1970, gronden hebben verworven. De meeste boeren zijn 
inmiddels van de tweede generatie, ze hebben de grond geërfd. 

Sagrada Familia is een kleine coöperatie. Ze beschikt niet over een eigen bodega waar 
druiven tot wijn worden verwerkt. De boeren brengen hun druiven naar een privébodega 

waarmee ze een strategische alliantie hebben aangegaan. 
Jaarlijks verkopen zij bijna 600 000 liter wijn aan Oxfam-Wereldwinkels, dit is meer dan 

70 procent van hun jaarproductie. Door de steun van Oxfam-Wereldwinkels kunnen de 
boeren investeren in kwaliteit en milieuvriendelijke productie. Dankzij de fairtradepremie 

is een sociaal fonds opgericht. Alle schoolgaande kinderen van de leden van Sagrada 
Familia ontvangen uit dit fonds een studiebeurs. 

Lees meer over de lees- en werkomstandigheden op de Oxfam site  

http://www.oww.be/pageview.aspx?pv_mid=323 
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Onze proefnotities: 
  

Geur cassis, kers, gebrand, cuberdons 

Aanzet zacht 

Smaak droge blauwe pruimen, mokka, gebrand,koffiebonen 

Mondgevoel tannines, vol 

Een eerlijke wijn zonder franjes voor een eerlijke prijs. Prijs 3 kwaliteit 3 

  
 4. S.Biagio  - IGT – Dolomiti Italië (Rood) 

 

 
 
Prijs : € 11 

Druivensoort: marzemino - cabernet  
Dit is een droge rode wijn op klassieke wijze gevinifieerd waarna een rijping op eiken 

vaten gedurende 12 maanden. Robijnrode kleur, mooie geuren van bosfruit (bramen, 
zwarte bessen…) en een zekere kruidigheid. 
De wijngaarden van de sympathieke wijnboer Fugatti Gemmo - tevens kamerverhuur 

(Agriturismo) - zijn gelegen in de buurt van Borghetto, op de baan N12 Trento-Verona. 
Ook het Garda-meer is niet veraf. Hij maakt een vijftal wijnen: 2 witte, een rosé en twee 

rode. Ook olijfolie is een van zijn producten. Spijtig genoeg heeft deze wijnboer nog 
geen website zodat ons enkel een kleine folder (in het Italiaans) ter beschikking staat. 

  
Onze proefnotities: 
  

Kleur robijnrood 

Tabac-geur 

Zurige aanzet 

Smaak fruitig zuur 

Te jong en korte afdronk 

Slechte prijs/kwaliteitverhouding. Prijs 2 kwaliteit 3 



 5. Nederburg Cabernet Sauvignon-Shiraz 2006 – Paarl (ZA) – (Rood) 

 

 
 

Prijs: 8 euro 

Druivensoorten: cabernet sauvignon en shiraz  

Het wijnhuis Nederburg – de huidige eigenaars zijn de Distell groep -  (Zuid-Afrika) is 
een groot wijnhuis gesticht in 1791 door een Duits immigrant Philip Wolvaart. 49 ha 

wijngaard en een groot assortiment wijnen van diverse druivensoorten. Regelmatig valt 
dit wijnhuis in de prijzen bij allerlei wijn-evenementen (bvb. in 2009 op de Old Mutual 

Wine Show in Zuid-Afrika maar liefst 21 medailles waaronder 3 gouden).  
De wijn die we vanavond proeven is gemaakt van 60% cabernet sauvignon en 40% 

shiraz. De ondergrond van de wijnstokken is vooral rood zand. 
Dieprode robijnkleur, fruitig in geur en smaak met mooi afgeronde tannines. 

Geuren van vooral rood fruit, zwarte bessen, framboos en lichte houttoetsen aangezien 
de helft van de wijn voor 12 tot 18 maanden op eiken vaten rijpt. 

www.nederburg.co.za  www.distell.co.za 
Onze proefnotities: 
  

Geur vernis 

Zoetige aanzet, tabac 

Smaak,  zoete drop, klishout 

Mondgevoel, zachte tannines, fluweelzachte wijn 

Middellange afdronk  

Aangename wijn met goede prijs/kwaliteitverhouding. Prijs 4 kwaliteit 4 

  

  
  

  

  

 

 



6. Argento Reserva – Mendoza (Argentinië) - Bonarda 2008 – (Rood) 

  

 
 

Prijs: 6,75 euro 

Druivensoort: 100% bonarda 

Het huis Argenta werd in 1999 opgericht door één van de meest gerespecteerde 
wijndeskundige in Argentinië. Vooral de kwaliteit is de mantra van het huis en hierbij 

gebruiken ze enkel de beste druiven, de beste terroirs en locaties en natuurlijk de beste 
mensen die het totaalbeeld, dat ze voor ogen hebben, kunnen verwezenlijken. Dit is de 

echte smaak van Argentijnse wijnen. 

  

De “Bodega Argento”  werd reeds in 1910 opgericht en is gelegen in de Rivadavia regio 

van Mendoza en te midden van een 60 jaar oude wijngaard. De capaciteit bedroeg 1 
miljoen liters. Na de renovatie van het productiehuis in 1998 is de totale capaciteit 

gegroeid tot 8 miljoen liters – geen kleintje dus. Ze gebruiken de modernste technieken 
(inox tanks – temperatuur gestuurde gistingkuipen – ontristingstoestellen en 
pneumatische persen en natuurlijk de beste eiken vaten). Ontelbare testen hebben de 

beste microklimaten gezocht op hun gronden, telkens gekoppeld aan de specifieke 
druivensoort. Ook ver doorgedreven irrigatiesystemen zorgen ervoor dat de wijnstokken 

kunnen overleven in dit klimaat.   
Over de wijn: 

De wijngaarden liggen op 600-700m boven de zeespiegel. Het alcoholgehalte ligt rond 
de 13%. De fermentatie gebeurt in inox tanks gedurende 10-12 dagen aan 25-28°. 

Daarna lagering op Franse eik (30%) en Amerikaanse eik (70%) voor 5 maanden. 
2,05g/lit aan restsuikers. Silvia Corti en Gerardo Cirrincione zijn de wijnmakers. Diep 

donkerpurper met een explosieve neus van rijp rood fruit gemixt met florale toetsen. 
Het rijpe rode bessenfruit combineert zeer mooi met de vanille toetsen en toast, 

afkomstig van de eik-lagering. Zijdezachte tannines bij de afdronk. 

Zie ook www.argentowine.com  (Engelstalige site) 

  
Onze proefnotities: 
  

Kleur zeer donker 

Geur, beetje stinkerig, zoet 

Aanzet, zacht snoepje 

Smaak, rijpe kers, framboos, bosvruchten,beetje bitter 



Mondgevoel, zacht, soepele tannines, krachtig 

Lange afdronk 

Gemakkelijke wijn  

Goede prijs/kwaliteitverhouding. Prijs 4 kwaliteit 4 

  
  

7. Bandol – Domaine du Souviou – Bandol  AOC 1999 – (Rood) 
 

 
 

Druivensoorten: 75% Mourvèdre – 15% Grenache – 5% Cinsault – 5% Carignon 

Prijs € 10,50 

Ondergrond van keien en kalksteen. 

Het is vooral door de hoeveelheid mourvèdre dat deze wijnen 20 jaar en meer kunnen 
blijven liggen. De volle en agressieve tannines van de jonge wijn nemen door de jaren af 

en worden ronder maar ook complexer. De cinsault daarentegen versoepelt de wijn. 
Vanaf zijn 3 jaar kan de wijn gedronken worden, maar weet dan waaraan je begint. De 

kracht en de warmte worden versterkt door de grenache en het is de carignan die 
instaat voor de volle diepe kleur. 

In geur komen vooral de fruittoetsen tot zijn recht en de houtlagering van 18 maanden 
dragen bij tot de volle ontwikkeling en vermenging van de aroma’s. Kruiden, turf en oud 

leder vinden we ook regelmatig terug. 
Jong kan deze wijn gedronken worden met schaap en gegrilde vleessoorten. Met de tijd 

komen de nobele tannines en is het een fijne wijn om te drinken bij groot wild en 
truffelsauzen. 

Klein rendement : slechts 30-35 hl /ha – in juni worden de overtollige trossen geknipt. 
Manuele selectie van de druiven bij de oogst. Gemiddelde ouderdom van de stokken: 25 

jaren. 6 tot 8 dagen gisting op 28° - maceratie 10 dagen aan 30°. Gedurende 18 
maanden rijping op grote eiken vaten en eiken tonnen. 



www.souviou.com 

  

 Palmares van deze uitgave 1999 

  

Bandol rouge 99 : 
2 étoiles, Guide Hachette 2002 

Bandol rouge 99 du Domaine de Souviou… Grenat à reflets pourpres, 
il est encore marqué par les arômes boisés au premier nez, mais dévoile aussi du fruit. 

Caractéristiques du millésime, les tanins sont quelques peu austères, mais la matière 
empreinte de notes de mûre et de framboise les enrobe bien. Ce vin équilibré témoigne 
d’un élevage bien maîtrisé ; il pourra être conservé entre cinq et dix ans. 

Onze proefnotities: 
  

Kleur zeer donker 

Geur stalgeur, stalhooi, beetje stinkerig, zoetig, veevoedergeur, eik 

Aanzet fruitig zoet 

Smaak kers 

Mondgevoel rond zacht soepele tannines 

Afdrink middellang 

Zeer toegankelijke wijn. Prijs 3 kwaliteit 4 

  
8. Sottosole  Salento  2006 -  Negroamaro – IGT – Italië – (Rood) 

 

 
 

Druivensoort: 100% negroamaro 

Prijs: € 7,99  

Een zeer krachtige wijn - 14%vol - (je ruikt en proeft de zon) die (nog) niet helemaal 
zijn evenwicht heeft gevonden. Voor sommigen zal deze wijn misschien te overdadig 

zijn, voor anderen – die houden van deze geuren en smaak – een mooie wijn. 
Diep kersenrode kleur met zware aroma’s van rijpe donkere kersen. Krachtige fruitige 

aanzet met vrij lange afdronk.  



Op de website die op het etiket aangegeven is vinden we helaas geen verdere gegevens 

vandaar dat ik veronderstel dat het huis deze wijn ergens opkoopt en zo in de handel 
brengt. Volgens de verkoper zou deze wijn uit Puglia komen… 

  

www.torraedelsale.com – de site is van 2007 en niet meer up-to-date 

  

 
Onze proefnotities: 
  

Geur, medicinaal, branderig, tabak, zoetig vanille 

Aanzet zoet 
Smaak : karamel, tabak, chocolade, gebrand 

Mondgevoel: complex, vol, aangename tannines 

Lange afdronk 

Geen bewaarwijn 

Goede prijs/kwaliteitverhouding. Prijs 4 kwaliteit 4 

  
9 . Domaine des Allegrets – Cuvée Voyage d’ Oenos 2005 – Duras (Fr) – 

(Rood)  

 

De AOC benaming Côtes de Duras is één van de drie AOC’s van de  Lot-et-Garonne 
regio, naast de streek Buzet en de Côtes du Marmandais. Ze grenzen aan de Entre-

Deux-Mers, Sainte-Foy-Bordeaux en de Bergerac appellaties.  



De appelatie is ongeveer 2000 hectaren groot; het  omvat het plateau en de valleien ten 

zuiden van de heuvels die uitzien op de rivier Dropt.   

15 dorpen en steden (Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, 

Moustier, Pardaillan, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Sernin, Sainte-Colombe-
de-Duras, Sauvetat-du-Dropt, Savignac-de-Duras, Soumensac and Villeneuve-de-Duras) 

behoren tot de appelatie. 

 
De eerste wijngaarden dateren reeds van de 12de eeuw. Duras wijnen kregen hun 

reputatie dank zij de steun van bekende mensen zoals Paus Clement V of de koningen 
van Engeland wiens edelen de regio 3 eeuwen regeerden. De 18de eeuw was één van de 

meest in het oog springende en welvaart gevende tijd, niet alleen voor de geschiedenis 
van Duras en omgeving, maar ook omdat de lokale familie Durfort  behoorden tot de 

adellijke top van Frankrijk. 

De  Côtes des Duras wijngaarden waren één van de eerste gebieden die tot Appellation 
d’Origine Contrôlée in 1937 werden uitgeroepen, de hoogste vorm van erkenning voor 

het werk dat de wijnboeren tot nog tot hadden geleverd. 

Op dit ogenblik zijn er ongeveer 210 wijnproducenten die de eeuwenoude traditie 

in het wijnmaken verder zetten. Zij produceren een droge witte, een zoete witte, 
rode en rosé wijnen waarbij de karakteristieke bodem (kalksteen en klei-kalksteen) een 

voorname rol speelt. Ook de nabijheid van de Middellande  zee en de Atlantische oceaan 
spelen een cruciale rol. De Duras wijngaarden profiteren van een milder en warmer 
klimaat, zelfs droger dan de buren van de Bordeaux streek zodat de druiven een vollere 

rijping kunnen bekomen. 

Rode wijnen worden vooral gemaakt van volgende druiven:  

merlot 52 %, cabernet sauvignon 27 %, cabernet franc 20 %, en malbec 1 %.  De 
merlot, cabernet-sauvignon en cabernet-franc druiven zorgen voor een dieprode kleur, 

een wijn met veel “body”  en volheid in de smaak  

De droge witte wijnen van de Côtes de Duras worden dan weer gemaakt van zeven 
verschillende soorten druiven: 

sauvignon (67%), sémillon (27%), muscadelle (4%), mauzac, ondenc, chenin and ugni 
blanc.  De beroemde sauvignon, sémillon en muscadelle druiven geven deze wijn hun 

specifiek karakter.  

De zoete witte wijnen tenslotte zijn ook van dezelfde zeven soorten gemaakt:  
sémillon, sauvignon, muscadelle, mauzac, ondenc, chenin en ugni blanc.  Met de 

sémillon als hoofddruif geven deze wijnen een meer stroperig karakter met hints van 
gekonfijt fruit.  



Onze proefwijn komt van een huis (www.allegrets.com) dat de laatste jaren regelmatig 

in de prijzen valt bij diverse wedstrijden. Ook in de “Guide Hachette” worden hun wijnen 
regelmatig positief besproken.De wijn is gemaakt van merlot, cabernet-sauvignon en 

cabernet franc en rijpt 14 maanden op eiken vaten. Er kan een klein “depot” in de fles 
zitten, maar dat heeft dan weer te maken met de natuurlijke filtering. 

  
Deze wijn werd geserveerd samen met het hapje (kaas) waarbij een eerlijke 
kwaliteitsbeoordeling niet zo voor de hand lag. Een zachte wijn met mooie afdronk en 

een goede prijs/kwaliteit verhouding. Prijs 4 kwaliteit 3 

  

 

  
 

 


