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Pinot Noir 
'Helvenacia Minor' 

 

HET MEEST GELIEFDE DRUIVENRAS ONDER WIJNLIEFHEBBERS, MAAR HET MEEST GEHATE 

DRUIVENRAS ONDER WIJNMAKERS. ZO IS DE PINOT NOIR TE OMSCHRIJVEN. DE 

DIVERSITEIT EN COMPLEXITEIT ZORGEN VOOR EEN GROTE SCHARE FANS ONDER 

WIJNLIEFHEBBERS, MAAR VOOR WIJNMAKERS IS HET ZEER INGEWIKKELD OM VAN DE 

PINOT NOIR EEN TOPWIJN MAKEN. 

De Pinot Noir, die vóór de Romeinse heerschappij door de Galliërs werd geteeld, heeft als 

thuisland Bourgondië. Inmiddels wordt dit druivenras ook geteeld in de Elzas, in Duitsland en 

zelfs in de koudste streken van Spanje of de Amerikaanse staat Oregon.  

Grillig, gevoelig voor vorst en ziekten en vroeg: een buitengewoon hoogwaardig, maar 

moeilijk ras. De druiven rijpen echter wel snel, wat een voordeel oplevert voor noordelijke 

streken, waar de zomers vaak snel ten einde lopen.  

In Bourgondië, waar een ideaal klimaat heerst, bereikt de Pinot noir spectaculaire niveaus op 

het gebied van complexiteit, balans en aromatische rijkdom. Het is overigens het enige rode 

druivenras van Bourgondië dat een zo verbazingwekkende diversiteit aan de dag legt.  

Frankrijk is met 25.000 van de 60.000 hectares die wereldwijd met dit ras zijn beplant de 

belangrijkste producent van Pinot noir. Ook al is de kleurintensiteit niet zijn sterkste kant, de 

persistentie en aromatische finesse maken de Pinot noir toch tot een zeer gewild druivenras.  

 

De aroma's van klein rood fruit, kersen, kersen op brandewijn, leer, kreupelhout en 

wild verlenen de Pinot noir een onbetwiste reputatie. Door de fijne, zijdeachtige en vooral 

harmonieuze tannines drinkt wijn van dit druivenras bijzonder plezierig en is deze tevens 

geschikt om te ouderen.  
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De reputatie van Pinot Noir is vooral te danken aan de grote Bourgogne wijnen die van dit 

druivenras worden gemaakt. Zijn oorsprong ligt zeer waarschijnlijk in de Cóte de Nuits in 

Bourgogne waar tweeduizend jaar geleden al door de Romeinen wijnen gemaakt werden van 

het destijds onder de naam 'Helvenacia Minor' bekend staande druivenras.  

Inmiddels staat de Pinot Noir uiteraard ook aangeplant in de Champagne waar het een van de 

drie druivenrassen is die voor de productie van de bekende mousserende wijn wordt gebruikt.  

De bladeren van Pinot Noir zijn over het algemeen kleiner dan die van 

Cabernet Sauvignon maar groter dan Syrah.  

De betere Pinot Noir's kunnen in goede jaren heel mooi ouderen, en 15 tot 20 jaar met gemak 

halen. In de Bourgogne staat Pinot Noir meestal op zeer kleine percelen aangeplant.  

Het totaal aan Pinot Noir in de Cóte d'Or bedraagt zo'n 4500 hectare. In de Cóte Chalonnaise 

en Máconnais in het zuiden van de Bourgogne ligt nog eens 4000 hectare. In de Elzas maakt 

men veelal rosé van de Pinot Noir.  

Ook rood is zeer bekoorlijk en lijkt in stijl op de wijnen van Bourgogne en Beaujolais. Zij 

worden vaak licht gekoeld gedronken. Pinot Noir is de enige rode wijn afkomstig uit de Elzas.  

Pinot Noir in Duitsland heet Spätburgunder en is tegenwoordig het meest aangeplante blauwe 

druivenras. In vroeger tijden waren wijnen van de Spätburgunder bleek, vaak rosé en leken zij 

meer op de Pinot uit de Elzas.  

Tegenwoordig heeft Spätburgunder meer kleur en textuur. Ook krijgen ze steeds vaker rijping 

op eikenhouten vaten. Dit is vaak het geval bij de wijnen uit Baden, Pfalz en van de Ahr. Zij 

zijn vrij exclusief en daardoor ook vrij kostbaar.  

In Shakespeare's toneelstukken wordt vaak gesproken over 'Rhenish', zeer hoog geprijsde 

wijnen gemaakt van Pinot Noir in Duitsland. Er is ook een vroeg rijpende variant op Pinot 

Noir in Duitsland voorhanden. Dit is de Frühburgunder en deze is aangeplant in Rheinhessen 

en Ahr. Frühburgunder geeft goede wijnen met voldoende fruit.  

Oostenrijk gebruikt vaak de naam Blauburgunder als men het heeft over Pinot Noir. De 

wijnen zijn droog, fruitig en in stijl vergelijkbaar met Bourgogne. De wijnen ouderen niet 

zelden op Frans eikenhout. De betere Pinot Noir is afkomstig van Neusiedlersee, Burgenland 

en Thermenregion.  

In Italië heet de druif Pinot Nero en hij staat van oorsprong aangeplant in streken als Alto 

Adige, Collio Goriziano, Oltrepò Pavese en Trentino. Ook dit zijn wat gematigdere gebieden. 

De wijnen lijken in stijl sterk op Bourgognes zij het dat zij wat minder voornaam zijn. In 

Nieuw Zeeland staat Pinot Noir hoofdzakelijk aangeplant in Martinborough, Waipara, en 

Central Otago.  

De Verenigde Staten zijn een grote producent van Pinot Noir wijnen geworden. Pinot Noir uit 

met name Willamette Valley in Oregon en Russian River Valley in Californië geeft 

schitterende resultaten. Ook Santa Lucia en Santa Barbara County geven zeer zuivere wijnen.  

 

Waarom is de Pinot Noir zo geliefd?  

Er is geen blauw druivenras ter wereld waarvoor de bodemsoort of de terroir zo belangrijk is 

als voor Pinot Noir. In de smaak van de wijn is de zogenaamde 'Gout de terroir' duidelijk te 

herkennen.  
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In de Bourgogne liggen overwegend zeer kalkrijke bodems. Deze hebben een uitstekende 

drainage, wat leidt tot een hogere gemiddelde temperatuur.  

Dit zorgt weer voor een snellere rijping. Een goede Pinot Noir kan lang ouderen en laat in de 

smaak een onuitwisbare indruk en herinnering achter. Het aroma van een goede Pinot Noir is 

zeer complex en bevat een groot aantal componenten.  

In de neus is de Pinot Noir het best te herkennen aan de boerenstallucht, maar ook rijp fruit 

zoals kersen, of kruiden zoals kaneel, rozemarijn, mint of oregano.  

Omdat de Pinot Noir een dunne schil heeft, is de kleur normaal gesproken vrij licht. Pinot 

Noir is rijk, maar niet zwaar, heeft normaal gesproken niet te hoge alcoholpercentages en 

weinig tannines.  

Maar veranderende smaakstijlen en moderne wijntechnieken geven veelal Pinot Noir wijnen 

die lichter en fruitiger van stijl zijn. Wijnen die vanzelf ook minder lang kunnen ouderen.  

Toch is er vanuit Californië en Nieuw Zeeland een trend waarneembaar om Pinot Noir te 

maken met veel kracht en stevig fruit in combinatie met donkere tonen. Een Pinot Noir die de 

Syrah in stijl zeer dicht benadert.  

 

Wat maakt het zo'n lastige druif voor wijnmakers?  

De Pinot Noir is een veeleisende druif. Het klimaat waar de Pinot Noir groeit, moet 

getemperd zijn, zodat het groeiseizoen er lang duurt.  

Dit maakt de Bourgogne en Champagne zeer geschikt voor Pinot Noir, maar ook Nieuw-

Zeeland en de Casablanca vallei in Chili beschikken over een klimaat waar de Pinot Noir 

goed gedijt.  

De Pinot Noir stelt niet alleen eisen aan klimaat, maar ook aan bodemsoort. Daarnaast is de 

druif voor vrijwel elke ziekte of afwijking die druiven kunnen krijgen gevoelig, mede door de 

dunne schil.  

Zo is de druif zeer gevoelig voor vorst in het voorjaar, omdat de bladeren al vroeg in het jaar 

beginnen te groeien. Ook diverse ziektes kunnen de druif aantasten.  

Een voorbeeld hiervan is de ziekte van Pierce, die wordt overgebracht door een insect. Deze 

ziekte kan een totale wijngaard in een klein aantal jaren totaal vernietigen.  
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Ook de fermentatie van Pinot Noir is een lastig proces. Dit heeft onder andere te maken met 

de 18 aminozuren in de druif, die er voor zorgen dat de druif op een nogal `gewelddadige' 

wijze fermenteert.  

Dit kan er zelfs toe leiden dat de wijn opborrelt uit de tank tijdens het fermentatieproces. 

André Tchelistcheff, wijnmaker bij Mondavi, in Californië heeft ooit gezegd: "God maakte de 

Cabernet Sauvignon maar de duivel maakte de Pinot Noir."  

Toch is de Pinot Noir voor de wijnmaker een uitgelezen kans om zijn kundigheid aan de 

wereld te tonen. 

Pinot noir in koele wijnbouwgebieden  

Een van de meest klimaatgevoelige van alle druiven is de Pinot noir, maar enkele van de beste 

wijnen ter wereld worden van deze druif gemaakt. Laat het nu juist deze druif zijn die als 

geen andere blauwe druif geschikt is in een koel wijngebied. Na een opmars in Duitsland is nu 

België en Nederland de regio waar grote ontwikkelingen te verwachten zijn. Daarom staat 

deze druif bijzonder in de belangstelling op het symposium. Er zal aandacht zijn voor hoe 

men hoe een perfecte wijn van deze moeilijke druif kan maken. 

 

 

 

Pinot Noir krijgt het te warm in 

Bourgogne 

"De Pinot Noir druif heeft de grenzen 
bereikt van zijn 
aanpassingsmogelijkheden om fijne 
wijnen en/of bewaarwijnen voort te 
brengen in de Bourgogne; hij heeft 
weinig mogelijkheden om op de 
terroir waar hij momenteel is 
aangeplant zijn aromatische 
complexiteit te ontplooien als de 
temperatuur blijft stijgen" 
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U.S.A. Willamette Valley Pinot Noir 2010 

Oregon Pinot Noir  

Lone Star Vineyard, Stoller Vineyards, Knudsen Vineyard 

Willamette Valley AVA, Willamette Valley, Oregon 

 

Oregon en Washington 

Samen met Californië vormen de staten Oregon en Washington de 

‘West Coast’ van de VS. Oregon en Washington liggen ten noorden van 

Californië, rond de 45e breedtegraad. Dat is op dezelfde hoogte als Bordeaux.  

De Columbia rivier vormt grotendeels de grens tussen Oregon en Washington. Langs deze 

grens ligt een deel van de wijngebieden. Beide staten hebben een veel koeler klimaat dan 

Californië. Bovendien valt er veel meer neerslag, vooral langs de kust. Van deze twee staten 

heeft Washington het grootste wijngaardoppervlak. 

Vroeger was hier geen wijnbouw van betekenis. Er stonden vooral andere druivenrassen die 

niet tot de Vitis vinifera behoorden. Pas na 1960 is de wijnbouw er tot ontwikkeling gekomen. 

Oregon 

De wijngaarden van Oregon liggen vooral in de westelijke kuststreek. Het is er vrij koel en er 

valt veel neerslag. Hier liggen geen grote gebieden met wijngaarden: ze liggen verspreid over 

het heuvelachtige land, op plekken waar de omstandigheden het meest geschikt zijn. Vaak 

zijn dat redelijk vruchtbare valleien, waar de grond meer klei bevat. De beste 

wijngaardbodems zijn rijk aan mineralen. 

Vanwege het klimaat verbouwen de meeste wijnboeren de Pinot noir. Deze druif rijpt 

weliswaar niet gemakkelijk, maar eenmaal rijp geeft hij wel het mooiste resultaat, net als in de 
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Bourgogne. In vergelijkende proeverijen blijken Pinot noirwijnen uit Oregon inderdaad de 

vergelijking aan te kunnen met het grote Franse voorbeeld. 

Ook verbouwt men er Chardonnay. Lange tijd was de Chardonnay uit Oregon niet interessant. 

De laatste jaren gebruiken wijnboeren echter specifieke Bourgogneklonen van deze druif, en 

sindsdien stijgt de kwaliteit. De wijnen van de Pinot gris zijn nog het meest interessant. Deze 

wijnen zijn elegant en kruidig, en hebben een goede zuurgraad. Daarnaast komen de Riesling, 

Gewürztraminer en Pinot blanc voor. 

Er zijn in het totaal vier AVA’s die volledig op het grondgebied van Oregon liggen: Umpqua 

Valley, Willamette Valley, Rogue Valley en Applegate Valley. 

De Willamette Valley of Willamette-vallei is een streek in het noordwesten van de 

Amerikaanse staat Oregon. Het is de dichtstbevolkte streek in de staat. De Willamette Valley 

wordt omgeven door hoge bergketens in het oosten, westen en het zuiden en de vallei zelf is 

breed, vlak en erg vruchtbaar. De vallei maakt deel uit van een groter gebied met alluviale 

bodems, afgezet door de Willamette, en loopt van de Calapooya Mountains nabij Eugene naar 

de samenvloeiing met de Columbia in Portland. 

Proefnotities 

Hoe maken ze deze wijn: Een maceratie gedurende 4 à 5 dagen, dan fermentatie, dan 

opnieuw een korte maceratie en vervolgens houtgelagerd gedurende 9 maand in franse eik. 

niet gefilterd. 

Resultaat: dit is te proeven in de Beurs op 19/10  

En wat krijg je dan: Wine spectator: 90/100  

advocate: 90/100  

Wine Scores and Reviews 

 2010: Wine Spectator 90 "Light in color and texture, this Pinot displays pretty watermelon and cherry flavors that ride 

smoothly over velvety tannins, hinting at mint as this lingers enticingly. Drink now through 2016." - Harvey Steiman 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oregon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alluviaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willamette_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eugene_(Oregon)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Columbia_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portland_(Oregon)
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Slovenië, Brda Estate Movia Pinot Noir 2005 

   

 

We praten over het belangrijkste wijngebied van het Italiaanse Friuli en het aangrenzende 

Sloveense wijngebied Brda. 

Heuvels 

Collio betekent heuvels en dat is in het Sloveens Brda. De heuvels domineren het landschap. 

Boerderijen, bossen en wijngaarden tot zover het oog reikt. In Brda werden eerder 

wijnstokken geplant dan in Frankrijk. Maar niet alleen de geschiedenis verbindt Slovenië met 

Italië. Het riviertje de Vipava in Slovenië vormt samen met de aan de Italiaanse kant 

stromende rivieren Tagliamente, Livenza en Isonzo als het ware één groot wijngebied, dat 

door de Karnische en Julische Alpen wordt beschermd 

Wijngaardoppervlakte en terroir 

In Brda liggen 2000 ha wijngaarden. Dat is wat meer dan in Collio dat 1400 ha wijnstokken 

bezit. Brda is onderdeel van het grote wijndistrict Primorska waar ongeveer 40% van de totale 

Sloveense wingerd is geconcentreerd. Landschappelijk gezien is er tussen Collio en Brda geen 

verschil. Ook de terroir is in beide gebieden hetzelfde. De bodem bevat een hoog gehalte aan 

leem en kalk. Voor de minerale samenstelling is kenmerkend voor beide gebieden. 
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Klimaat 

Het klimaat in Brda is zeer geschikt voor wijnbouw. De heuvels lopen door tot in Collio. 

Vanuit die richting komt de warme wind van de Adriatische Zee. De plateaus van de bossen 

van Trnovo beschermen de wijngaarden voor koude winden.  

Druivenvariëteiten 

In het aangrenzende Friuli werden in 1863 maar liefst 219 verschillende druivenrassen 

gecultiveerd. Daar van zijn er nog ‘slechts’ 30 over. Tot een van de meest typische witte 

variëteiten kan de Ribolla Gialla worden gerekend. Deze druif heet in Brda, Rebula, verwant 

aan Robola die in Griekenland populair is. De Rebula staat aan de basis van uitgesproken 

frisse witte wijnen met een bloemig aroma. De geschiedenis van deze druif in dit gebied gaat 

terug tot de 13e eeuw. De Rebuladruif kan in een zoete variant worden gebruikt: de Passito. 

Enkele producenten gebruiken deze druif ook voor hun mousserende wijn. 

Andere druivenrassen die in Brda zijn aangeplant zijn voor witte wijn: Sivi Pinot (Pinot Gris), 

Sauvignon (Sauvignon Blanc) , Pikolit (Italiaans Picolit), Medanski Tokaj (Tokaj Friuliano), 

Beli Pinot (Pinot Blanc), Chardonnay en in mindere mate de blauwe druivenrassen zoals 

Merlot, Pinot Noir en Cabernet Sauvignon. 

Movia 

Een topper!!!. De geschiedenis van dit bedrijf gaat terug tot de 17e eeuw. Movia was 

hofleverancier van maarschalk Tito en genoot veel aanzien in het voormalige Joegoslavië. Na 

de dood van Tito bleef Movia wijnen leveren voor de staatsbanketten van de Joegoslavische 

machthebbers. De huidige eigenaar is Aleš Kristancic.  

Hout in combinatie met een stalentank 

Movia heeft moderne kelders. Opmerkelijk is de vergistingtank van staal waarin 

houtenpanelen zijn geschroefd. Het is volgens de eigenaar een perfecte synthese van staal en 

hout. Movia vindt dat een goede wijn van goed gerijpte druiven moet worden gemaakt. De 

wijnen van Movia ontwikkelen hun optimale balans na een aantal jaren. Movia bezit 18 ha 

wijngaarden en maakt 100.000 flessen wijn.  

Proefnotities 

Ik zet het even op een rijtje: Vul het zelf in naar aanleiding van de proeverij in de Beurs op 

19/10 
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South Africa, Walker Bay  Hamilton Russell Pinot Noir 

2010  

 

Hemel en Aarde Vallei 

Hemel en Aarde Vallei ligt in het district Walker Bay. De ’Wards’ in dit district zijn Upper 

Hemel-en-Aarde en Hemel-en-Aarde. Het gebied ligt ten zuidoosten van Kaapstad en 

kenmerkt zich door een sterke maritieme invloed op het klimaat. De wijngaarden liggen niet 

ver van de kustplaats Hermanus. 

De hoogte is circa 200-250 meter boven zeeniveau. 

De geïsoleerde ligging van de vallei bezorgde het gebied zijn naam. De bewoners konden 

alleen de hemel en de aarde zien. 

De ligging dicht bij de oceaan en de bodem – waarin veel geërodeerd graniet aanwezig is- in 

combinatie met klei, deed hem besluiten om hier nieuwe wijngaarden aan te planten. 

Aangetrokken door het succes van Hamilton Russell, vestigden zich daarna een aantal 

bekende wijnproducenten zoals Bouchard Finlayson en Newton Johnson Wines. 
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Alcohol: 13% 

Streek: Walker Bay 

Druivenras: PINOT NOIR 

Omschrijving: Tja, je zou wel willen dat ik de proefnotities hier 

neer geschreven had, nietwaar hihihihhi 

Serveren bij: Lekkere wijn bij sappig rood vlees en geroosterd 

vlees. 

Wijngaard: De druiven waar deze wijn van gemaakt is 

groeien in Walker Bay, waar een koel 

zeeklimaat heerst en de grond steenachtig en rijk 

aan klei is. In het algemeen zijn de opbrengsten 

klein, circa 35hl/ha en de filosofie van Hamilton 

Russell om de bodemsoort in hun wijnen tot 

uitdrukking te laten komen, geeft de wijn een 

zekere geslotenheid, tannines en een langere 

afdronk om de kracht en zachtheid van deze 

Pinot Noir in evenwicht te brengen. Een grote 

wijn met ingetogen/verfijnd karakter 
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Duitsland Rheingau Weingut Künstler Pinot Noir 2009 

  

De wijnstreek de Rheingau verschilt niet zoveel van de Mittelrhein omdat het zich ook aan de 

rijnvallei bevindt, tenzij dat de geografische diversiteit veel groter is. Ondanks het feit dat ook 

hier de wijnflanken nog behoorlijk aangrijpend zijn om te zien, zijn er aanleunende gebieden 

die veel vlakker zijn en minder onderhevig zijn aan de rotsondergrond van leisteen. Deze 

wijnstreek strekt zich uit over 3200 hectaren en wordt historisch gedragen door een paar oude 

kloosters die de aanleiding hebben gegeven van de wijnbouw aan de Rijn. Het Kloster 

Ebernach (waar ‘In de naam van de Roos’ werd verfilmd) en Schloss  

Johanisberg zijn mythische plaatsen met uitzonderlijke zichten over de heuvels van de 

Rheingau, die terecht als rieslingland wordt bestempeld. 79% van de aanplant is hier riesling, 

gevolgd door een bijna verwaarloosbaar deel van 12% spätburgunder. Jaarlijks worden in 

begin van november de Glorreiche Rheingau Tage georganiseerd, waar een reeks van 

activiteiten rond de plaatselijk wijn wordt georganiseerd 

Weingut Künstler 
Aan de zijrivier van de Rijn, de Main, ligt het dorpje Hocheim. Daar is het Weingut Künstler 

gelegen in een majestueus huis in typische Germaanse moderne stijl. Het gebied rond de Main 

behoort tot het meest zuidelijk gedeelte van de Rheingau. Een paar kilometer verder komt 

men de wijnregio Rheinhessen terecht. Weingut Künstler is een typisch Duits wijnhuis waar 

de wijnen de perfectie nastreven, de netheid de perfectie nastreeft en de ontvangst de perfectie 

is. 

Proefnotities: Wat een kanjer, niet!!!!!! Omschrijf het hemelse geluk in uw mond 
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Nieuw zeeland Rippon Pinot noir Otago  

complex en puur 

Central Otago is het meest zuidelijk gelegen wijngebied van de wereld. Het is tevens het 

snelst groeiende wijngebied van Nieuw-Zeeland. Het vertoont veel gelijkenissen met 

Zwitserland met al zijn bergen en rivieren 

 

 

 

Toeristisch: Queenstown is dé hoofdstad van avontuur zoekende sportbeoefenaren. De stad 

werkt als een magneet op mensen die graag uit vliegtuigen, helikopters en van bruggen 

springen. Heli-skiën, jet-boating en rafting bevredigen de vraag naar adrenaline verhogende 

bezigheden.  

Wijn: Central Otago is in een aantal subwijngebieden ingedeeld. Het zijn Wanaka (meest 

noordelijk gelegen) ,Lowburn, Bendigo, Alecandra, Gibbston en Bannockburn. In deze 

wijngebieden maakt men Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris en Chardonnay. De echte 

‘goldrush’ is echter Pinot Noir. Van de 5 Nieuw-Zeelandse wijngebieden waar Pinot Noir 

wordt gemaakt, vertoont Central Otago de meeste gelijkenis met de Bourgogne. Central 

Otago ligt boven de 45e breedtegraad zoals op de noordelijke breedtegraad Willamette in 

Oregon en Bordeaux in Frankrijk. De lange nazomer is essentieel voor de fysiologische 
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rijpheid van de druiven. De wijngaarden liggen gemiddeld 200-450 meter boven zeeniveau 

beschut tegen de wind.  

Goldrush 

In 1860 was Central Otago het domein van 

goudzoekers. De ingrepen van de goudzoekers in het 

landschap heeft duidelijke sporen achtergelaten. Tot 10 

jaar geleden was de economie hier dood. Schapen 

vormden een bron van inkomsten. In enkele jaren is dit 

gebied echter tot het 4e wijngebied van Nieuw-

Zeeland uitgegroeid. De sterke groei van de pinot noir 

met 70-80% van de wijnproductie heeft de cultivatie 

van witte druiven op de achtergrond verdrongen. Er is 

nu zelfs een tekort aan Riesling en Pinot Gris. De 

prijzen van deze wijnen zijn inmiddels boven het 

niveau van Pinot Noir uitgestegen. Alan Brady van 

Gibbston Valley winery maakte in 1987 de eerste 

commerciële wijn in Central Otago. 

De wijngaarden in Central Otago zijn dus nog erg jong. Toch maakt men er al opmerkelijke 

Pinot Noir-wijnen. De wijnmakers realiseren zich echter dat het jonge fruit nog beperkingen 

oplegt. Vooral complexiteit en structuur zullen in de komende jaren meer aandacht vragen.  

Klimaat 

Uitgedrukt in ligging, betekent dit voor de noorderbreedte een positie tussen 45 en 47 graden. 

In het zuidelijk halfrond is dit (de antartica massa maakt het zuidelijk halfrond wat koeler) 

tussen 44 en 45 graden. Er is een significant verschil tussen de maximum en minimum 

temperatuur. De koele nachten zorgen voor een goede conservering van de aroma’s in de 

druif. Het klimaat is eerder continentaal, maar het gebied ligt niet zover van de oceaan af dat 

vorst een ernstig probleem is. Vorst kan ontstaan in de lager gelegen, vlakke plateaus. De 

lange hangtijd van de Pinot Noir is een groot voordeel. De lage vochtigheid en beperkte 

regenval in de nazomer maakt de pinot noir minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld botrytis.  

Bodem 

De bodem is bedekt met een laag loss afgewisseld door kiezellagen. Leisteen vormt een 

onderdeel van de bodem. De vrij zware bodem heeft een hoge mineraliteit.  

Als er een prijs mag worden gegeven voor de mooiste wijngaard ter wereld dan is Rippon een 

goede kandidaat.  

In 1974 vestigden Lois en Rolfe Mills zich in een boerderij dichtbij Lake Wanaka. Hoewel 

experts kritisch waren over de mogelijkheden voor wijnbouw, vond Mills de klimatologische 

omstandigheden voor de cultivatie van de wijnstok juist erg goed. Hij plantte bij wijze van 

experiment verschillende druivenvariëteiten om te zien welk ras het beste was. Uiteindelijk 

bleek pinot noir, riesling, gewurztraminer en sauvignon blanc de beste keuze. Gamay en 

Osteiner (kruising van riesling en sylvaner) pasten zich ook goed aan de omstandigheden in 
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Wanaka.  

In 1982 vond de eerste commerciële wijnoogst plaats. 

Momenteel bezit de familie Mills 15 ha wijnstokken, voornamelijk pinot noir en riesling. 

Naam Rippon 

De naam Rippon is afkomstig van Emma Rippon, de dochter van een Londense bankier die 

midden 19e eeuw zich in Australië vestigde. Een van haar kleinkinderen vertrok naar Nieuw-

Zeeland. De kleinzoon, Rolfe Sargood Mills, kocht een boerderij in Wanaka. Inmiddels is zijn 

zoon Nicholas de wijnmaker van Rippon.  

Op een recente proeverij was ik erg onder de indruk van de huidige wijnen van Rippon. De 

Mature Vine Pinot Noir 2008 is een volwassen, geraffineerd tegenvoets antwoord op rode 

Bourgogne en – in tegenstelling tot de meeste drie jaar oude Kiwi-Pinot – nog lang niet op z’n 

hoogtepunt.  

 

De wijn is niet goedkoop, maar kon wel eens de meest complexe Nieuw-Zeelandse Pinot 

zijn die ik ooit geproefd heb, en in elk geval de droogste en puurste. Dit is een heel andere 

stijl dan die van de geflatteerde fruitbommen waarmee Nieuw-Zeelandse Pinot Noir zijn 

internationale reputatie verwierf.  

 

De Pinot van Rippon is wijn van biodynamische wijnbouw. Proeven is de boodschap !!!!! 
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Frankrijk, Bourgogne Charmes-Chambertin Grand Cru, 

Domaine Rebourseau 1998   

 

Classificatie : Charmes-Chambertin Grand Cru 

Deze complex rode Bourgogne uit het noorden van de Côte d’Or, het meest prestigieuze deel 

van de Bourgogne, hebben in de smaak en geur, rijp fruit als bosbessen, frambozen en bessen 

maar ook viooltjes en rozen. De premier cru wijnen komen uit de betere wijngaarden van dit 

gebied en hebben meer kracht en concentratie. De grand cru wijnen komen uit de allerbeste 

wijngaarden van dit gebied en hebben veel concentratie en finesse. Deze wijnen moeten nog 

jaren rijpen om volledig tot hun recht te komen. Grote, intense gastronomische wijnen voor 

het rijke ‘Bourgondische’ leven. 

Eigenaar: Domaine Rebourseau 

Aanplant druiven: 100% Pinot Noir 

Terroir: rijk aan mineralen en kalkresten 

Houtlagering: eiken vat 

De Charmes-Chambertin "Grand Cru" is een schitterende wijn qua kleur voor zijn leeftijd, 

met smaaktoetsen van zwarte bes en andere kleine rode en zwarte vruchten. Dierlijke 

ondertonen van muskus en pels, vaak ook wat zoethout. Hij is krachtig enerzijds en zijn 

versmolten tannines door de ouderdom geven een zachte zoetigheid en een goed gehalte aan 

zuren. Deze topwijn “is” en “was” gemaakt om lang te leven, het is echte ‘vin de garde’ 

bedoeld om wellicht 20 jaar in Uw kelder door te brengen. Deze wijn past uitstekend bij een 

stevige keuken met sudder-gerechten zoals de boeuf bourguignon, hazenrug, lamsbout en 

krachtige kazen. 



 

 Wijnhandel Van Dinter 25 jarig Jubileum 9-10-11 november!!!!!!  Pagina 17 

 

 

 

Eigen versie over het onderwerp bij uitstek: 

 

Een realiteit onder ogen durven zien: 

De financieel-economische crisis 

Overal spreekt men erover. En bij een bezoek aan Bourgogne (afgelopen weekend) is de 

financieel-economische crisis al helemaal een onvermijdelijk onderwerp. Zonder op alle 

details in te gaan, draaien onze gesprekspartners niet om de problemen heen. Een selectie van 

opmerkingen:  

“Het probleem zit vooral in Engeland en de Verenigde Staten.”  

(Bedenk dat in 2007 194 miljoen flessen Bourgogne verkocht werden(heb ik uit de N.I.S. 

statistieken gehaald), met een waarde van 1,1 miljard euro’s. Om en nabij de helft daarvan 

was export en de helft daarvan ging naar Engeland en de Verenigde Staten.) 

Wijnboer Michel Mussy (van het nog bekende huis Domaine André Mussy)“We kunnen deze 

crisis wel een tijdje uitzingen, maar het moet natuurlijk geen jaren gaan duren. De 

consumenten durven niet meer te laten zien dat ze geld hebben, en de importeurs nemen een 

afwachtende houding aan. Sommige producenten verlagen prijzen om van hun voorraden af te 

komen.” 

“Onze verkopen zitten nu op het niveau van 2005.” 

“Wij hebben tot en met juni 12% minder verkocht.” 

De recente cijfers van La Féderation des Exportateurs de Vins et Spiritueux, gebaseerd op 

douanestatistieken, laten voor Bourgogne in zijn geheel en voor de rest van Frankrijk een nog 

veel dramatischer beeld zien. 

 

Maak zelf de conclusie na deze grootse proeverij  

(uiteraard let op alle prijzen van de wijnen die we net geproefd hebben)  

PAUL 


