
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RIESLING 
 

 

De Beurs 

25 februari 2011 



Maaseik, 5 februari 2011. 

  

 Uitnodiging 

Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

 

Onze volgende degustatie-avond staat er al aan te komen en 

aangezien onze wijnmeester op dit moment geniet van een 

welverdiende vakantie vonden wij het als bestuur nodig om 

een gastspreker uit te nodigen. Gerd Brabant, u allen reeds bekend van een vorige 

samenkomst (Ronde van Duitsland), gaat ons dit keer vergasten op een speciale 

wijnavond in het teken van de Riesling druif onder het motto:   

Zeg niet zo maar… RIESLING 

Hij gaat ons meer vertellen over de Rieslingdruif die in alle Duitse wijngebieden is 

aangeplant en die enkel door natuurlijke invloeden totaal van karakter en smaak 

kan veranderen.  

Deze degustatie  gaat door op vrijdag 25 februari 2011 om 20u in ons lokaal “de 

Beurs” in Maaseik – 2de verdieping. 

Wij stellen je aanwezigheid ten zeerste op prijs maar vragen wel om 

organisatorische redenen om je deelname te melden aan onze 

wijnmeester  PAUL  voor maandag  21 februari  e.k.  via de gekende kanalen:   

Tel. 089-754695       Fax. 089-753345  of  

e-mail aan paul@vandinter.be 

of  johngolsteyn@euphonynet.be  

 

Vergeet je proefglazen niet… 

en lever ook je medaille in bij het bestuur… 

 

Namens de Maaslandse Wijnvrienden VZW:             

Relind, Guy, Marc, Paul en John 

 

Wil je al wat meer weten over Riesling, surf dan naar: 

http://www.ikwilwijn.be/blogs/index.cfm?uid=1762&uname=Wijngerd&CFID=7948684&CFTOKEN=3

6607969 

http://www.ikwilwijn.be/blogs/index.cfm?uid=1762&uname=Wijngerd&CFID=7948684&CFTOKEN=36607969
http://www.ikwilwijn.be/blogs/index.cfm?uid=1762&uname=Wijngerd&CFID=7948684&CFTOKEN=36607969


Dat Duisland stilaan bij de betere wijnlanden gaat behoren en dat vooral op kwaliteit 

wordt ingezet door de nieuwe generatie wijnmakers werd ons eens te meer duidelijk bij 
deze degustatie. Gerd Brabant, een vervent en gedreven kenner van de Duitse wijnen, 

had deze avond een mooie reeks Rieslings neergezet.  

Vooral de opbouw, waarbij de kwaliteit van de wijnen in de kijker werd gezet sprak ons 
aan. Riesling, Duitsland’s nummer één, die telkens anders ervaren werd door toedoen van 

de ondergrond/wijnstreek en die een waaier aan smaken en geuren produceert behoort 
tot de betere witte wijnen en hoeft niet onder te doen voor andere toppers. Als je dan ook 

nog weet dat de besten van de jonste generatie wijnmakers met passie en gedrevenheid 
deze wijnen produceren, dan besef je dat hier de top van de Rieslings gebracht wordt. 

De proeftafel: 

1. Geil - Riesling Trocken 2009 

 

 

 

 

Het domein Geil is gelegen in Bechtheim (Rheinhessen) en het is 
zoon Johannes die momenteel instaat voor het wijnmaken.  

Lage rendementen met respect voor de natuur, individuele aanpak 
per druivenras en een haast maniakale zoektocht naar kwaliteit 

hebben momenteel van dit domein een topper gemaakt die sinds 
1979 vele malen prijzen behaalde op nationaal en internationaal 
vlak. Gault-Millau vermeld: “Zelden bereikte een domein zo snel de 

top.”  

Een zeer mooi uitgebalanceerde wijn met toetsen van abrikoos en 

ananas. Kan kele jaren bewaren en komt vooral bij zoet-zuur 
gerechten tot zijn recht.Edele zuren spelen de hoofdrol en voor zijn 
prijs (€ 6,70) is dit een echte topper. De 2010 daarentegen geeft 

andere (witte) fruitgeuren o.a. peer en citrus. Hij kan eveneens fijne 
visgerechten, gevogelte en kalfsvlees aan. 

  

 

 

 

 

 

 



2. Christmann - Riesling trocken 2009 

 

 

 

 

Dat Duitsland het Rieslingland bij uitstek 

is bewijst deze wijn. Het is haast niet te 
schatten welke boeiende stijlverschillen er 

allemaal in deze druif verborgen zitten. Dit 
topdomein met een grote “Riesling” 
traditie ligt in het hartje van de Pfalz en 

het is Steffen Christmann, begenadigd 
wijnbouwer en voorzitter van de VDP 

Duitsland, die met zijn biodynamische 
werkwijze ertoe heeft geleid dat er nog 
meer diepgang en complexiteit in de 

rieslings is gebracht.  

Deze “instap” riesling is met € 10,70 - 

(jaargang 2010 staat al € 11,80) toch niet 
de gewone riesling voor elke dag. Slechts 

11,5° en toch intens en rijk. De benaming 
“trocken” typeert een wijn die slechts 2° 
verschil mag geven tussen zuren en 

restsuikers. 

 

 

3. Gehring - Riesling Auflangen 2009 

 

 

Een ander domein uit Rheinhessen... maar van totaal andere 

stijl als Geil. We zitten hier op de flanken van de Rijn en hier 
domineert een unieke bodemsoort: rode leisteen. Vooral de 
mineraliteit van de sterk ijzerhoudende bodem is mooi 

verweven in de wijnen van Gehring. Koppel dit aan een flinke 
concentratie (laag rendement) en je hebt een topwijn, een 

“grand cru” waardig. 

Schitterende aroma’s van perzik, ananas en een grote dosis 
mineraliteit. Heel veelzijdig en complex en vooral betaalbaar (€ 9,50). 

 



 

4. Philipp Kuhn - Riesling trocken “von kalksteinfels” 2009 

 

 

Sedert de jaren 90 maakt deze jonge (38 jaar) wijnbouwer 
krachtige pinot noirs en verfijnde rieslings- en burgunder wijnen. 

Deze jonge man houdt van traditie en met veel passie heeft hij 
het domein gebracht naar zijn huidige status: één van de top 

bedrijven in de Pfalz. 

Vooral in met de rode wijnensoorten 
(50% van de 20ha aanplant) scoort hij 

hoog. 

De kalk geeft altijd een mooie 

mineraliteit aan de wijn. Dit was hier 
ook weer uitgesproken merkbaar. Heel 
krachtig en een grootse finale. Een 

topwijn aan € 13,90! 

 

 

 

5. Wittmann - Riesling trocken 
“Westhofener” 2009 

Weingut Wittmann is een begrip, een 

icoon, een ster aan de Duitse wijnhemel. 
Philipp is zonder twijfel één van de meest getalenteerde 

wijnmakers. Zijn doorgedreven biodynamische werkwijze, 
gekoppeld aan een grondige kennis van de bodem geeft droge 
rieslings die hun gelijke niet kennen. Dit is pure wereldklasse. 

Elk jaar behoren zijn “Grosse Gewächse” (zeg maar gerust 
“grand Crus”) tot de beste die in Duitsland geproduceerd 

worden. 

De gepresenteerde wijn, met een prijskaartje van € 18,30 is de 
stap juist onder de “Gross Gewächse” en wordt gemaakt van 

geselecteerde druiven uit 3 topwijngaarden. De concentratie aan 
mineralen is enorm. Een complexe neur van geel pitfruit, 

vuursteen, specerijen en limoen. Kracht en finesse zijn mooi 
verweven en dat geeft aan deze topwijn een bewaarpotentieel van 10-15 jaren! 

Goed om weten: de “Grosse Gewächse” wijnen variëren tussen de € 27,50 en € 37,50.   

 



6. Alexander Laible - Riesling “alte Reben trocken” SG 2009 

 

Deze jonge “Winzer” is een fenomeen. Ambitieus als hij is, 

startte hij in 2007 een nieuw en eigen wijndomein op, nadat hij 
eerder op verschillende grote wijn-domeinen de kennis opdeed. 
Hij kocht samen met vrienden een oude bakkerij op en 

verbouwde deze om tot wijnkelder. 2 dagen voor de oogst van 
2007 was het gebouw klaar! 

In de omgeving van Durbach (Baden) pacht hij een 7-tal ha 
wijngaard met riesling, pinot blanc, pinot gris, chardonnay, pinot 
noir en lemberger wijnstokken. Zijn eerste eigen oogst was 

meteen een schot in de roos. De collectie die hij presenteert is 
van zeer hoogstaande kwaliteit: de reisling bulkt van de 

elegantie en mineraliteit, rood is tegelijk geconcentreerd en 
evenwichtig. Experimenten met de chardonnay tonen aan dat 
ook deze druif hier toekomst heeft. 

Het oudste perceel werd nog eens apart gevinifeerd. Volledig 
spontane gisting met als resultaat een indrukwekkende riesling 

met een enorme 
veelzijdigheid. Prijs € 

17,45. 

 

 

7. Weingut Am Stein 
2008 - Innere Leiste - 

Gross Gewächse 

 

Deze topwijn (€ 22,40) 

was een waardige 
afsluiter van deze 

boeiende en zeker leerrijke avond. 

Midden in de beroemde Würzburger Stein ligt dit 
wijndomein. Het jonge koppel Sandra en Ludwig 

Knoll leidt hier één van de beste domeinen uit 
Franken. In het eigen restaurant “Stein” wordt een 

internationale keuken gekoppeld aan moderne 
wijnfilosofie. Traditie speelt nog altijd een grote rol in Franken, vandaar ook dat deze wijn 
gepresenteerd wordt in de zogenaamde “Bocksbeutel”, een fles met een speciale vorm.  

De kalkrijke bodem geeft een enorme diepgang aan deze wijn die krachtige geuren van 
gele pitvruchten en limoenen aan elkaar koppelt. Zeer geconcentreerd in mineraliteit, 

maar steeds gestoeld op finesse en frisheid met een lang bewaarpotentieel. 

 



Moraal van dit hele verhaal: “onbekend is onbemind”! 

Duitsland heeft wel degelijk voor de wijnliefhebber iets te bieden, al liggen de 
hoofdaccenten voornamelijk op witte wijnen. Laat ons echter niet vergeten dat ook 

de rode wijnen momenteel een inhaalbeweging ten opzichte van gevestigde 
waarden aan het maken zijn. De tijd van de kelderwijnen in “Altenahr” is voorgoed 

voorbij want er wordt vooral ingezet op KWALITEIT. 

Naar de toekomst toe willen we onze leden dan ook nu reeds melden dat het 

betere “rode gamma” op onze proeftafel zullen verschijnen. 

Voor hen die niet kunnen wachten verwijzen we graag naar de website van Gerd 

Brabant die ons waarschijnlijk volgend seizoen opnieuw zal verrassen met een 

lezing over rode Duitse wijnen. U kan hier ook zijn catalogus 2011 downloaden om 

meer info te krijgen omtrent de Duitse wijnen. 
 


