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Maaseik, 12 april 2010. 
 
 
 
 
 

 

Beste wijngezel, 
 

Na een uitermate geslaagd kapitteldiner en in afwachting van onze 

Champagnereis 2010 vervolgen wij onze agenda met een iets meer technische maar 

vooral leerrijke proeverij. 
 
 
 

Niettegenstaande iedereen de mond vol heeft van de “opwarming van de aarde”, 

blijkt dat van dit fenomeen in onze streken de laatste tijd niet veel te merken is. Ook 

als we de nieuwsberichten via TV bekijken zien we de ene natuurramp na de andere en 

krijgen we de meest extreme weersomstandigheden te zien op plaatsen waar we dit 

zeker niet zouden verwachten. Hoopvol kijken we dan ook uit naar de komende zonnige 

dagen… 
 

Om u toch al een voorsmaakje te geven van de zon (in het glas) gaat Paul de 

uitdaging aan om met een wijndegustatie aan te tonen dat het klimaat wel degelijk 

een invloed heeft op de uiteindelijke smaak van de wijn. 
 

 

Wij nodigen daarom al onze leden op vrijdag 23 april 2010 om 20u uit op deze 
proefavond in ons vertrouwde lokaal “de Beurs “ - 2de verdieping. 

 

Het thema van deze avond zal dus zijn: 
 

De invloed van het klimaat op de wijn 
 

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs en vragen u uw deelname te melden aan onze 
wijnmeester PAUL vóór maandag 19april via de gekende kanalen  


089-754695 


089-753345of


aanpaul@vandinter.be 

Namens de Maaslandse Wijnvrienden, 
 

Relind, Guy, Mark, Paul en John 
 

 

Wijnmeester Paul Van Dinter 089 75 46 95  

Geldmeester Marc Smeets 089 35 35 20 ING : 335-0062621-05 

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

 Relind Coolen   

 Guy Van Tiggel   

mailto:paul@vandinter.be


Onze wijnmeester Paul Van Dinter kreeg als opdracht aan te tonen dat wijnjaargangen 
totaal van elkaar kunnen verschillen en wat hiervan de voornaamste oorzaak is. In feite 
moeten we niet spreken van een "goed" wijnjaar, maar van een "goed klimaatjaar" omdat 
de andere omstandigheden (wijnstok, perceel grond en natuurlijk de menselijke inbreng) 
van "minder" belang zijn. Tenslotte zal de wijnboer trachten een minder goed "wijnjaar" - 
lees klimaatjaar - met de middelen die hij ter beschikking heeft, bij te sturen. 

 

Na afloop waren de meningen omtrent deze toch wel iets technischer degustatie 
uitgesproken positief. Zeker onder deskundige begeleiding leer je toch wel alle aspecten 
van de wijn nader te onderzoeken en kom je uiteindelijk zelf tot de enige juiste conclusie. 

 

Wat stond er deze avond op de proeftafel: 
 
 
 

 

Domaine Astruc : chablis van 2005 tegenover de chablis van 2006 

 

— 

 

Domaine Astruc : sauvignon van 2008 contra sauvignon 2009 

 

— 

 

Domaine Astruc : merlot van 2008 en merlot van 2009 

 

— 

 

Saint Julien "Larose de Gruaud" 2006 tegen de identieke Magnum van 2004 

 

Een klassewijn zondermeer. Dit is de tweede wijn van Château Gruaud Larose - 2ème 
cru classé van Sain-Julien (Médoc) en hij wordt gemaakt van een selectie druiven van 
gerennomeerde 30jaar oude wijnstokken. Een assemblage van voornamelijk cabernet 
sauvignon, merlot en cabernet franc, subtiel aangevuld met kleine hoeveelheden petit 
verdot en malbec. 

 

Onze proefnotities voor deze avond samengevat door Relind Coolen. 



Domaine Astruc “Chablis” 2006 - WIT 

 

Chardonnay-achtige geuren 
Droge witte wijn  
Kleur groen-grijsgeel 
Geur: fruitig, zuur, onrijpe appel 
Mineraal, silex, kalk, krijt, beetje stinkerig 
Smaak: zuur en bitters  
Geen aperitiefwijn 
Geschikt voor bij schaal- en schelpdieren 
 

Domaine Astruc “Chablis” 2005 - WIT 
 
 
 

 

Domaine Astruc “Sauvignon” 2008 - 
WIT 

 

Kleur: ivoor- bleekgeel 
Geur intens fruitig, 
floraal Mooie neus  
Primaire flora’s 
Rijper in de neus  
Mondgevoel: geen vettigheid, vlug 
weg Mooie frisse zuren 
Korte afdronk 
 
 
 
 

 

Domaine Astruc “Merlot” 2008 - ROOD 

 

Kleur: grote waterrand, roze rand 
Evolutie!  
Hoge kleurintensiteit 
Viscositeit normaal 
Ingetogen kleur  
Geur: zwarte kers, kruidnagel, beetje peper 
Smaak: kruidig, aanvankelijk leer  
Zwarte en rode bessen, fruit  
Zuren en ronde tannines, aangenaam 
Zoet fruit  
Rondere wijn 
Korte afdronk, romig fluwelig 

 
Domaine Astruc “Chablis” 2005 - WIT 

 

Kleur geler (meer zon)  
Fijnere zuren 
Evenwichtiger  
Zoet + zuur+ bitter 
Rond, evenwichtig 
Fruitig zoet  
Volumptueuzer 
Meer vettigheid  
Langere afdronk 
 

2005 is het betere klimaatjaar 
 
 

 

Domaine Astruc “Sauvignon” 2009 - 
WIT 

 

Kleur idem 2008  
Geur fruitig, ananas, perzik 

Beetje chemisch, alcohol!  
Eerst zuur, daarna zachter, bitters 
Complexer in zuur en bitter 
Goede aperitiefwijn  
Zuurtje dat niet blijft hangen 
Niet geschikt voor bij asperges! Te vrank! 
 

2009 is het betere klimaatjaar 
 
 

 

Domaine Astruc “Merlot” 2009 - ROOD 

 

Kleur paars 
Geur meer intens,  
Gebrand, teer, kruidig, zware geur, 
gerookt Alcoholgeur (chemische)  
Fruitgeur zit minder vooraan 
Zware geuren, pruimen en zwart fruit 
Onevenwicht, (te) veel tannines 
Bittere dominantie 

 

Duidelijk dat 2009 de druif minder 
rijp geplukt werd dan die van 2008 

 

2009 is het betere klimaatjaar 



St. Julien - Larose de Gruaud - 2006 -  
ROOD 
 

57 % cabernet sauvignon 
Wijn verkregen door overproduktie 
Evolutie is verder dan bij 2004 
Iets meer waterrand  
Geur: pas gezaagd nat hout 
Cassis, kruidig, peper, jeneverbes 
Beetje stinkerig, gebrand, gerookt 
Complexe geuren  
Smaak: zuur, prikkelend op de tong, peper 
Harde smaak, te monotoon  
Chocolade, cacaobonen, leder 
Peperkoek  
Bittertje 
Harde smaak, te monotoon 
 

Vluchtige tannines 

 
St. Julien- Larose de Gruaud – 2004 - 
ROOD - Magnumfles - idem 
 

Ziet jonger uit dan 2006 
Geur : zoet,lichte aangename geur, een 
"vrouwelijker" wijn met een stinkertje 
vooraf en een zoetje in de neus  
Rond, romig en fluwelig in de mond 
Edele tannines 
 

2004 is kwalitatief veel beter dan 2006. 


