
                                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

In geuren en kleuren 
 

De Beurs 

22 oktober 2010 

  



  Maaseik, 8 oktober 2010. 

  

  Uitnodiging 

 

Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

De ingeslagen weg van de vorige jaren willen we verder zetten met deze verrassende degustatie-

avond, waarbij we vooral de nadruk willen leggen op het proefproces. Een meer technische 

proefavond waarbij geur en kleur centraal staan. 

U herinnert zich wellicht de boeiende avond tijdens de cursus bij Paul, waarbij het “geurkoffertje” 

centraal stond.  Dikwijls herkenden we de geur, maar konden er op dat moment geen naam op 

plakken…  

Wij nodigen jullie uit op vrijdag 22 oktober 2010  in ons lokaal  

“de Beurs “ - 2de verdieping om 20u  

Deze gezellige en ongedwongen degustatie, waarbij vooral over de proef-ervaring van de wijn 

zelf zal gepraat worden, staat dus in het teken van 

 

“IN GEUREN EN KLEUREN” 

 

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

wijnmeester  PAUL  vóór maandag  18 oktober e.k.  via:   

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

of via een mailtje aan johngolsteyn@euphonynet.be  

 

Vergeet uw eigen proefglazen niet mee te brengen. 

 

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

  

mailto:paul@vandinter.be
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“Men leert ons lezen, schrijven, rekenen・ waarom leert men ons 

nooit ruiken?”  

Om deze avond van de Maaslandse Wijnvrienden met als thema “Geuren en Kleuren” 

een invulling te geven moeten we eerst en vooral begrijpen wat een aroma is. Vandaar 

dat we het iets meer technisch en wetenschappelijk karakter van deze avond toch 

wel  wat willen toelichten. 

Ruiken is de olfactorische waarneming van een voedingsproduct in de mond. Het wordt 

veroorzaakt door talloze geurende moleculen die het reukepitheel bereiken. 

Dat ligt in het bovenste deel van de neusholten en wanneer we aan een voedingsmiddel 

ruiken – (rechtstreekse reukzin) of er op kauwen (retro-nasale reukzin) zorgen de 

geurende moleculen ervoor dat we meegezogen worden in een wijde wereld van 

indrukken die moeilijk vertaalbaar zijn… en toch kunnen we allemaal ruiken.  

De mens is uitgerust met een opmerkelijk mechanisme, maar hij heeft dit fantastisch 

potentieel niet ontwikkeld of er is een groot deel verloren gegaan sedert de oertijd. 

(helaas !).  

Zijn gevoeligheid  

We kunnen stellen dat er geen gevoeligere detector is 

dan de menselijke neus. Het reukepitheel, dat in het 

bovenste deel van de neusholten ligt, bestaat uit 

honderden soorten receptoren die via tienduizenden 

zenuwvezels met de hersenen verbonden zijn: geen 

enkel wetenschappelijk detectietoestel heeft dit 

verbazingwekkende vermogen. Op voedingsgebied is de 

rol van de reukzin helaas dikwijls beperkt tot die van 

bolwerk tegen vergiftiging. Net als het niet kunnen 

proeven, kijken of voelen, is het niet kunnen reuken een 

zintuiglijk gebrek dat ons erg treft. Alhoewel het geen 

ziekte is, in het een ernstig tekort waardoor we niet meer 

kunnen genieten van de geneugten van het leven. 

Zijn werking  

Het reukepitheel, dat een oppervlakte heeft van 3 ・ 4 cmｲ, is een laag weefsel bedekt 

met slijmvlies. Daarin zitten receptoren. Iedere cel heeft een twintigtal trilhaartjes die 

aan het oppervlak voorzien zijn van ongeveer duizend eiwitachtige receptoren per 

vierkante micron.  

Een geurmolecule is een chemisch signaal dat in het bovenste deel van de neusholte 

aankomt, opgelost wordt in het slijmvlies en een verbinding aangaat met de eiwitten 

van de receptoren. Er volgt een reeks kettingreacties die onmiddellijk de chemische 

boodschap omzetten in een elektrische boodschap. Die wordt als beeld geprojecteerd 

op de bulbus olfactorius. Deze spoelvormige reukstructuur kan men vergelijken met het 

netvlies van het oog en het geprojecteerde geurbeeld op de bulbus olfactorius is te 

vergelijken met het beeld van een voorwerp op het netvlies. Dan volgt er in de diepere 



zones van de hersenen een hele werking van het beeld dat herleid wordt tot zijn 

omtrekken in de peervormige hersenschors, ingeschreven in het geheugen en 

vergeleken met andere beelden in de temporale kwab, herkend en daarna gekoppeld 

aan een ervaring van genot in de verre laterale hypothalamus.  

 

Zijn scherpte  

Men stelt vast dat de waarneming 

van een geur individueel erg 

verschillend is. De één is honderd 

maal gevoeliger voor de geur van 

aardbeien, terwijl hij/zij honderd 

maal minder gevoelig is voor die 

van kaas. We zijn allemaal 

verschillend en dat maakt ons ook 

weer zo uniek. Dat maakt de 

communicatie over aroma’s zeer 

rijk, maar ook zeer moeilijk omdat 

iedereen een eigen “geurbeeld” 

heeft dat enkel kan gedeeld 

worden via woord. 

Hoe kan je de reukzin 

opvoeden?  

Men komt er slechts geleidelijk toe 

om aroma’s nauwkeurig te 

identificeren en te benoemen. We 

moeten onze mogelijkheden 

aanscherpen om een onderscheid 

te maken tussen geuren door reeds vanaf de kindertijd te oefenen. De scholing van de 

reukzin gebeurt niet door de gemeenschap, maar wordt overgelaten aan het initiatief 

van particulieren. Proevers en parfumeurs gebruiken een vocabularium dat gebaseerd 

is op vergelijkingen: rozengeur of die van viooltjes, appel, peer, hazelnoot of noot 

enz.  Die associaties met eenvoudige en gekende producten definiëren een 

gemeenschappelijke, objectieve woordenschat die voor iedereen als referentie geldt. 

Dankzij deze verzameling van aroma’s kunnen duizenden liefhebbers zich oefenen en 

hun geurgeheugen ontwikkelen. Ze kunnen zich vertrouwd maken met geuren zoals 

men zich vertrouwd maakt met een vreemde taal. 

Keren we nu terug tot het geuraspect van de wijn. 

Factoren die de aroma’s in wijn beïnvloeden  

 De druivensoort (de plant van de druif)  

 De bodem (de geologische structuur van het gebied waarin de wijnstok zijn 

wortels heeft)  



 Het microklimaat (klimaat en ligging)  

 De wijngaard (bepaald door de bodem en het microklimaat)  

 Het oogstjaar (de weersgesteldheid van het jaar)  

 De wijnbouwkundige praktijken (snoeiwijze, meststoffen…)  

 De vinificatietechnieken  

 De omstandigheden van opslag en lagering 

De  aroma’s van de druivensoorten 

Primaire aroma’s  

Dit zijn aroma’s die typisch zijn voor de druif waaruit ze voortkomen. Het beste 

voorbeeld daarvan zijn wijnen op basis van muskaatdruif (muscadelle, muscat à Petit 

grains), waarvan de aroma’s zo kenmerkend zijn dat men de indruk krijgt in een ver 

geplukte druif te bijten. Tijdens de rijping van de druif zullen de primaire aroma’s, die 

afkomstig zijn van de voorlopers, worden vrijgemaakt door enzymatische reacties. Toch 

zullen deze aroma’s niet volledig vrijkomen en kan het aromatisch potentieel van de 

druif zich nog verder ontwikkelen tijdens de vinificatie.  

Enkele fruitige aroma’s: citroen, pompelmoes, sinaasappel en muskaat in witte wijnen; 

framboos, rode aalbes, zwarte bes, blauwe bosbes, braambes en kers in rode wijnen. 

In Bourgognewijnen op basis van pinot noir komt het aroma van framboos duidelijk tot 

uiting met een uitzonderlijk weelderig en geurig karakter, vooral in de Côtes de Nuits.  

Enkele florale aroma’s: haagdoorn, acacia, lindebloesem, roos, viooltje. Lindenbloesem 

en acacia zijn aroma’s die men regelmatig terugvindt in Vouvray en sauternes, de roos 

in gewürztraminer. 

Enkele vegetale aroma’s: groene paprika, den, tijm, peper. Het meest typisch aroma is 

dat van groene paprika dat men zeer intens terugvindt in de familie van de Cabernet 

druif (cabernet franc maar ook cabernet-sauvignon)  

Secundaire aroma’s  

Dit zijn aroma’s die voortkomen uit de gisting. Een groot aantal aroma’s is afkomstig 

van de omzetting van druivenmoleculen door micro-organismen. Zo ontstaan bvb. de 

opmerkelijke aroma’s van de sauvignon druif (knoppen van zwarte bessen en buxus). 

De alcoholische gisting speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van aroma’s. De 

omzetting van suiker in alcohol gaat gepaard met een reeks enzymatische reacties die 

het aanvankelijk aromatische aandeel wijzigen en aanzienlijk doen toenemen. Toch 

bedraagt het gehalte aan aroma’s slechts 1 % van de gevormde hoeveelheid alcohol. 

Aroma’s zijn een samenstelling van verschillende honderden scheikundige stoffen, 

waarvan slechts in een zeer geringe dosis aanwezig zijn. Esters zijn een belangrijke 

kwaliteitsfactor omdat ze voor fruitige en florale toetsen zorgen; de meest lichte, zeer 

fijne geuren worden waargenomen in primeurwijnen: zo bvb. De fruitige bananengeur 

(isoamylacetaat), ananas (ethylbutyraat) of de geur van appel (3-methyl-



ethylbutyraat). De zwaardere esters kunnen, al naargelang hun concentratie, een meer 

intense, vineuze toets geven. Men vindt ook ketonen zoals butaandion od diacetyl dat 

verantwoordelijk is voor de aroma’s van boter-hazelnoot die tijdens de malolactische 

gisting worden gevormd in witte wijnen (vooral chardonnay wijnen).  

Enkele secundaire aroma’s: ananas, banaan, lychee, meloen, appel, peer, kweepeer, 

aardbei, abrikoos, perzik, noten (sotolon dat veroorzaakt wordt door de gisting in 

aanwezigheid van lucht als bvb. In Château- Châlon), honing (bij wijnen op basis van 

sémillon druiven of pinot gris), gist, knoppen van zwarte bes, kaneel (in Hongaarse 

Tokay wijnen), kruidnagel (in gewürztraminer), saffraan, verse boter.  

Tertaire aroma’s (of lagerings-en rijpingsaroma’s)  

Na de alcholische en de malolactische gisting rust de wijn in vaten. Die rust is zeer 

relatief wat betreft de aromatische veranderingen. Aroma’s worden meer verfijnd, 

worden veranderd, evolueren naar meer complexiteit. De wijn verliest zijn fruitig 

karakter en krijgt meer bouquet” (Cordonnier en Bayonnove). In grote lijnen komt het 

er op neer dat de esters gewijzigd worden en er meer complexe moleculen worden 

gevormd. Deze complexiteit is in oude wijnen een ware verrukking.  

Ook de looizuren spelen op het aromatische vlak een belangrijke rol. Hier zijn 

polyfenolen die zich kunnen ontbinden in verschillende stoffen die in sommige gevallen 

verantwoordelijk zijn voor geurindrukken van rook en gerookt, kruidnagel en vanille. 

Bij het ouder worden krijgen witte wijnen aroma’s van gedroogd fruit, abrikoos, 

rozijnen, terwijl rode wijnen het in hoofdzaakaroma’s zijn als pruimen of vijgen. Bij 

oude Pomerols treft men dikwijls de bedwelmende geur van truffel aan.  

Oude Bourgognes uit de Côtes de Beaune krijgen een edel karakter door de sterke 

aroma’s van mild, muskus en civetbont. Net als de lage noten van een orgel, spelen 

deze diepe aromatische toetsen een onontbeerlijke rol in een groot harmonisch geheel. 

In bepaalde mediterrane wijngebieden gebruikt men de term “rancio” om het specifieke 

karakter aan te geven van sommige, vooral zoete, wijnen die lang gelagerd werden.  

De aroma’s die in de loop der tijd worden veroorzaakt door de oxidatie van de 

verschillende bestanddelen in de wijn, ontstaan ofwel tijdens de rijping in de fles, ofwel 

door directe oxidatie voor bijzondere wijnproducties. Dat is bvb. het geval voor wijnen 

uit Jerez of de uit de Jura (vin jaune) waarbij een grote hoeveelheid ethanol in de wijn 

wordt gevormd. Door de oxidatie van het lignine in het hout zorgt de rijping in eiken 

houten vaten voor toetsen van hout en vanille. De verhitting die nodig is om vaten te 

maken, is verantwoordelijk voor specifieke aroma’s die men terugvindt in geroosterde 

producten: karamel, koffie, chocolade en gerookte zaken. De keuze van het hout om 

wijn te laten rijpen moet zorgvuldig worden overwogen, worden beheerst en heeft 

zoveel invloed dat het enkel kan worden gebruikt voor wijnen die reed een stevige 

structuur hebben.  

Enkele tertiaire aroma’s: pruim, paddenstoel, truffel, cederhout, zoethout, vanille, 

leder, muskus, geroosterd brood, geroosterde amandel, geroosterde hazelnoot, 

karamel, koffie, donkere chocolade, gerookte zaken.  



Foute aroma’s  

Net als wij, kunnen wijnen kleine fouten vertonen die te maken hebben met ongevallen 

of ziektes, veranderingen die te wijten zijn aan een gebrekkige kennis bij de 

behandeling van druiven en wijn enz. Gelukkig komen ze minder frequent  voor dan 

vroeger, maar het is toch belangrijk om ze te kunnen ontdekken.  

Azijnzuur ontwikkelt uiteraard een geur van azijn, doet de wijn verzuren en geeft hem 

de geduchte “azijnstreek‟.  

De zwavelachtige geur van rotte eieren is te danken aan zwavelwaterstof. Deze 

“putjeslucht‟ komt voor bij wijnen die te sterk beschermd werden tegen oxydatie.  

De zeer negatieve stopgeur of –smaak kunnen te wijten zijn aan een aantasting van de 

kurk, waarvan de kwaliteit soms lager is dan die van de wijn! 

 

 
Intussen hadden we al kunnen kennismaken met de indrinkwijn 

van deze avond: 
Purato 2009 IGT – Sicilië – Catarrato & pinot grigio – Bio 
wijn  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De toegepaste wetenschap…  
 

Als eerste experiment werden 6 zwarte glazen gevuld met een 
proefwijn. Zes willekeurige kandidaten trachtten door middel van 
ruiken en proeven te achterhalen of dit nu witte- of rode wijn was. 

Bleek dat 50% in de fout ging omdat de geur aangaf (kriek/kers) 
dat het om een rode wijn ging, maar de smaak daarentegen wees 

op een witte wijn. De twijfel slaat dan toe, temeer daar je niet met 
behulp van de ogen kunnen controleren.  

Een combinatie van diverse zintuigen is dus noodzakelijk om 
absolute zekerheid te hebben. 
Er werden dan achtereenvolgens  vijf witte wijnen op de proeftafel 

gezet, waarbij telkens de bodemsoort verschilt. Van kalk over 
kiezel naar leisteen geeft  in de geur en zeker in de smaak de 

nodige aanduidingen daar waar het witte wijnen betreft. 
Leem, klei, keien en graniet vormen dan weer een heel ander geur- 
en smaakpalet als het over de vier rode wijnen gaat die daarna nog 

volgen.   
Een meer dan geslaagde proefavond met technische kantjes, maar 

daar had het bestuur dan ook speciaal voor gekozen. 
  



WIT 
 

1. Chablis 1e cru  Fourchaume 2007 – AOC Chablis Premier Cru 

Geuren van krijt, kalk en silex 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Coteaux du Vendômois Vieilles Vignes 2000 
100% chenin blanc (wijnstokken van 50-80 jaar oud) 

op een kiezel + silex bodem en opgevoed op eiken 

vaten. Vettig en vol met toetsen van vuursteen. Als 
aperitief, met rijke vissoorten en romige kazen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3. Le Louvetier 2007 – Pessac-Léognan AOC  
90% sauvignon-10% semillon 

 
 

 
 

 



 

 
4. Pouilly Fumé 2008 AOC 

100% sauvignon op leisteen- minerale geur 

van vuursteen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

5. Domaine de Vodanis Sec 2000 – 
Vouvray AOC 

100% chenin blanc  
 

 
 

ROOD 
 

6. Domaine Desloges Cuvée Prestige 

2005 – Touraine AOC 
100% gamay opgevoed op eiken vaten 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

7. L’ atribut des Tourtes 2003 – Blaye AOC 

Typische bordeaux: cabernet sauvignon,- franc en 
merlot met een natuurlijke kruidigheid 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

8. Moulin du Ciffre Eole 1998 – Faugére AOC 
Volle, donkere en kruidige wijn met overschot 

aan tannines maar toch soepel in de 
mond.  Granietbodem 

 
 

 
 

 

9. Domaine de Ciffre 2001  Val Taurou –VDP 
Coteaux de Murviel 

Alhoewel dit “slechts” een landwijn is, hoort hij beter 
thuis bij in de groep van  bordelaise wijnen. 

Groeiend  op een granietbodem, doch op identieke 
wijze gevinifieerd zoals de betere Bordeaux-wijnen. Dit 

geeft hem een lekkere volle en soepele afdronk met 
kruidigheid en toetsen van zeer donker en rijp fruit en 

bosvruchten (zwarte pruimen-bramen-
jeneverbessen…), tabak en leder. 

 


