
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux versus 

Toscane 

 

De Beurs Maaseik 

30 november 2012 



Maaseik, 12 november 2012. 

  

 Uitnodiging 

 

Beste vrienden-wijngezellen, 

 

 

 
 

Om 2012 in stijl af te sluiten hebben we gekozen om twee befaamde wijngebieden 
tegenover elkaar te plaatsen : BORDEAUX en TOSCANE. 
Alhoewel beide gebieden sommige basisdruiven gemeen hebben, spelen toch ook nog 

andere kenmerken en oorzaken een rol bij het tot stand komen van deze superwijnen.  
Paul zal ons hierover ongetwijfeld meer kunnen vertellen en dat het een “lekkere 

avond” wordt met schitterende wijnen aan beide kanten van het spelersveld staat nu al 
vast. Wat de uiteindelijke score gaat zijn hangt af van uw interpretatie en smaak want 
ieder van ons heeft natuurlijk zijn voorkeur. Of je verlangens zullen ingelost worden? 

Dit kan je alleen te weten komen als je er zelf bij bent! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bovenstaande etiketten hebben enkel een visuele waarde… 
 

De degustatie  gaat door op in ons lokaal “de Beurs” in Maaseik – 2de verdieping op vrijdag 
30 november 2012   om 20u  

 
Wij stellen je aanwezigheid ten zeerste op prijs maar vragen wel om organisatorische 
redenen om je deelname zeker te melden aan onze wijnmeester PAUL voor   

maandag  26 november  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 (6) proefglazen niet… wij zorgen natuurlijk voor de rest! 

 
Namens de Maaslandse Wijnvrienden VZW.             

Relind, Guy, Marc, Paul en John 



Met een opkomst van 30 leden (waaronder weer een nieuw lid - Mevr. Marcella Raets ) 
was deze avond al op voorhand geslaagd, temeer omdat  - en dat zouden we achteraf 

pas te weten komen - er een zestal uitzonderlijke wijnen op het programma stonden (en 
dan spreek ik niet alleen over de kostprijs per fles!). Paul had gekozen voor 3 wijnen uit 

het Bordeaux gebied en 3 wijnen uit Toscane. 

Hier het verslag van de avond: 

Casalferro - Castello Brolio - Barone Ricasoli 2007 

Prachtige Merlot uit het Chianti Classico gebied. 

Intens, helder robijnrode wijn met in de neus Intense geuren van 

balsamico en kruiden, cacao, peper en zoethout en kaneel 
gemengd met de geur van rijp rood fruit. De smaak is vol, 

aangenaam vol met rood fruit gemengd met kruiden en de zoete, 
elegante tannines van de houten vaten, gebruikt voor de 

veroudering. 

Casalferro is het gevolg van een aantal ontwikkelingen die op  

gang zijn gekomen in de jaren 1990, toen Francesco Ricasoli 
eigenaar werd en de onderneming inspireerde om een onderzoek 

te straten naar moderne methoden. Deze wijn is het bewijs dat 

het terroir in combinatie met de druivensoort een onmogelijk te 
repliceren karakter en kenmerken krijgt, die niet zomaar in 

andere plaatsen zijn te kopieëren. Casalferro is een Merlot cru, 
de druiven komen uit één enkele kleine wijngaard, die de 

absolute top van intensiteit heeft bereikt. Deze wijngaard is 
gelegen in Gaiole in Chianti, op zo'n hoogte van 400 meter op 

het zuiden, zuidoosten. Het land maakt deel uit van de 
geologische formatie 'Monte Morello' en en kent zijn oorsprong 

uit het Paleoceen-Eoceen. De bodem is bruin met een fijne klei structuur, zeer 
krijtachtige, met een sub-alkalische pH-waarde en weinigorganisch gehalte. Het is goed 

gedraineerd, zeer stenig en heeft een gemiddelde wateropname capaciteit 

Caselferro is 100% Merlot wijn. De druiven worden handmatig geplukt en worden zeer 

zorgvuldig geselecteerd. De eerste 
gisting geschiedt gedurende 14 tot 18 

dagen onder een temperatuur van 
rond de 24Cº. De verdere rijping van 

de wijn geschiedt in eikenhouten 
vaten gedurende een periode van 18 

maanden. 

Lekker bij stevige vlees- en 

wildgerechten, ribeye of entrecote van 
de grill, of bij oude kaas. Ook goed 

met Italiaanse kazen zoals Gorgonzola 



Château Giscours, 3ieme GCC - Margaux 1998 

 

60,00% Cabernet Sauvignon; 40,00% Merlot 

In het hartje van dit mooie 300 hectare 

onroerend goed bevindt zich de 83 hectare 
Giscours wijngaarden in de beroemde Margaux 

appellatie. Ondanks het feit dat het kasteel al 
terug te vinden is op papier tot in 1330, dat de 

eerste steen van het majestueuze kasteel pas 
in 1847 werd gelegd door Graaf de Pescatore. 

De kwaliteit van de wijnen van Giscours werd 
bevestigd door de opneming ervan als een 

3ieme Grand Cru Classé in de classificatie van 
1855. Net na de tweede wereldoorlog werd het 

eigendom verkocht aan Nicolas Tari. In 1995 

was het dan aan de beurt van Eric Albada 
Jelgersma. De investeringen die hij in minder 

dan een decennium heeft gedaan zijn het 
resultaat van zijn hartstochtelijke inzet om 

Giscours terug naar de voormalige hoogtes te 
brengen. 

Bodem: Fijn Garonne grind 

Opvoeding op nieuwe eiken vaten 

Prijs op dit moment op de internet markt: tussen de € 40,00 -65,00/fl  

 



Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 
Reserve de la Comtesse 2009 

 

 

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande (vaak kort: 

"Pichon Lalande" of "Pichon Comtesse") is een wijndomein in 
Bordeaux en een tweede cru uit het classificatiesysteem voor 

Bordeauxwijn van 1855. Het ligt in het dorp Pauillac. De wijngaard ligt direct 
landinwaarts naast Château Latour, in het zuidelijk deel van het dorp. Sommige delen 

gaan over in Saint Julien. De oppervlakte van de wijngaarden is ongeveer 75 ha De 
gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 30 jaar. 100% van het sap wordt vergist op 

inox (staal). De gemiddelde productie per jaar is 30.000 kisten van 12 flessen. 

Chateau Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande produceert zeer bijzondere en 

charmante wijnen. Dit is grote mate te danken aan het microklimaat waar warme 
zomers afwisselen met zachte winters met relatieve droogte, hetgeen een grote 

concentratie van de druiven meebrengt. 

Dit domein hanteert bijzondere parameters bij de samenstelling van haar wijnen: 

35% Merlot: uitzonderlijk in Pauillac; zorgt voor "rondeur" en lieflijkheid 

 45% Cabernet-Sauvignon: brengt structuur en bewaarpotentieel 

 12% Cabernet-Franc die voor finesse zorgt  

 8% Petit Verdot die complexitieit en frisheid toevoegt. 

Zoals het door traditie hoort bij de Grand Crus in Pauillac wordt de wijnoogst met de 
hand geplukt. Na assemblage volgt de rijping in eiken vaten gedurende 18 maanden. 



De tweede wijn van dit domein ontstond in 1973. "La Réserve de la Comtesse" is 
onderworpen aan gelijkaardige rigoreuze eisen van selectie maar kent een andere 

assemblage(55% Merlot; 33% Cabernet Sauvignon; 12% Cabernet Franc).  

De tomeloze energie van May-Éliane de Lencquesaing zorgde voor enorme promotie van 

de wijnen van het domein. Een serie uitmuntende jaargangen bevestigden de reputatie 
van het domein. Na het vertrek van Godin in 1989 heeft het domein echter een lastige 

periode doorgemaakt, waarin de kwaliteit beneden de reputatie van "super-second" 
bleef. 

Tenuta dell'Ornellaia 2009 

Tussen het UNESCO beschermde stadje Bolgheri en Castagneto 

Carducci in de Maremma Livornese, treffen we Tenuta 
dell’Ornellaia aan. De wijnen uit dit gebied doen de laatste jaren 

de wijnwereld verbazen en laat menig wijnliefhebbers dromen. 
Bolgheri is de bakermat van de ‘Super Tuscans’, waarvan 

Ornellaia zonder twijfel de grootste is. Het domein telt 91ha 
wijngaarden beplant met Bordelese druivensoorten – Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot. De eerste 
wijngaarden werden aangeplant halfweg de jaren ’80 en geven 

nu dus hun beste kwaliteit.  
Tenuta dell’Ornellaia heeft slechts één doel voor ogen: ‘wijnen 

van wereldklasse produceren met maximaal respect voor de 
unieke terroir in Bolgheri.’ 

 

Op het domein worden 4 wijnen gevinifieerd, het vlaggenschip is 
Ornellaia, een typische Bordeaux-blend (60% Cabernet 

Sauvignon, 25% Merlot, 12% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot). 
Een donkerrode kleur, aroma’s waarin zwarte vruchten mengen 

met noten van humus, lichtjes gerookte doch erg gedistingeerde smaak gevolgd door 
een fluwelen afdronk waarin de zijdezachte tannines en houtsmaak elkaar in evenwicht 

houden. Dit is zonder twijfel een fles van een zeldzame klasse.  
Le Serre Nuove is de ‘second vin’ van Ornellaia, in de letterlijke term van het woord; hij 

geniet van eenzelfde opvoeding in eiken vaten alsook een gelijkaardige kortsnoei en 
verzorging in de wijngaarden. In logisch gevolg is deze wijn een vergelijkbare blend als 

zijn grote broer. 

 Le Volte is, dankzij 30% Sangiovese, een wijn met een mediterraan karakter, licht 

kruidig, aroma’s van rijp rode vruchten en mond vullende afdronk. Als speciale cru is er 
Masseto, 100% merlot, welke zich kan meten met de grootste wijnen van deze planeet, 

complex en opulent. Vaak wordt hij gelinkt aan Château Petrus omwille van de 
gelijkaardige druivensoort.  

Ornellaia is tot op heden één van de 3 Italiaanse wijnen welke bovenaan de jaarlijkse 
top 100 van Wine Specatator mocht prijken.  

Prijs op internet tussen de 115,00 -138,00 € 



Tuscany, Gaja “Pieve Santa Restituta”  
Brunello di Montalcino DOCG, 2007 

 
Brunello di Montalcino wordt vandaag beschouwd als één 

van de allergrootste Italiaanse wijnen. Zowel zijn 
zeldzaamheid als zijn hoge kwaliteit maakt hem zeer 

gezocht bij kenners in de hele wereld. Die kwaliteit is 
gebaseerd op het druivenras sangiovese en wordt sinds 

1980 bekrachtigd door zijn status van DOCG.  

Geschiedenis: Ook al wordt hier sinds vele eeuwen 
wijnbouw bedreven, de geboorte van de Brunello di 
Montalcino dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. De 

werkelijke doorbraak kwam zelfs pas halverwege de jaren 

'60 van de afgelopen eeuw. 

Het AOC decreet: Het DOCG decreet ontstond op 1 juli 
1980. Het alcoholpercentage moet minstens 12,5% 

bedragen. De opbrengst mag maximaal 52 hectoliter per 
hectare. 

De wijn mag op z'n vroegst het vijfde jaar (zes jaar voor een 

riserva) dat volgt op de oogst op de markt gebracht worden. 
Minimaal twee jaar vatrijping en vier maanden op fles (6 

maand voor een riserva) is vereist. De wijn mag slechts 
gemaakt worden van het ras sangiovese. Plaatselijk is deze 

druif bekend onder de naam brunello. 

De Wijnen: Bij velen heeft Brunello de reputatie van een stoere, vrijwel oneindig 

houdbare wijn. Het 20 jaar opleggen van een Brunello zal echter bijna altijd eindigen in 
teleurstelling, bij opening blijkt de wijn al ruimschoots overleden. Een verkeerd wijnhuis 

of oogstjaar gekozen? Nee, hier zit de mythe de werkelijkheid in de weg. Een moderne 
Brunello is, uitzonderingen daargelaten, een jaar of 10 na de oogst volledig op dronk. 

De wijn is dan zowel vol en krachtig, als zwoel en zacht. De wijn presenteert zich met 
een prachtige robijnrode kleur, die zeer intens en helder is. Bij het ouder worden neigt 

hij langzaam naar granaatrood. De geur is zeer intens en de smaak is vol, krachtig, 
zacht en warm. 

Klimaat: Het klimaat is mediterraan. De zomers zijn heet en strekken zich uit in een 
lange, zonnige herfst. Hitte en gebrek aan regen kunnen gedurende het hele bloei- en 

groeiseizoen problemen geven. De winters zijn mild, net als de lentes, die ook vochtig 
kunnen zijn. De druiven groeien op hellingen die goed gedraineerd zijn en goed op de 

zon liggen. 

Terroir: Kalkrijke, stenige mineraal rijke, bodem van zand en klei gecombineerd met 

leisteen en op de beste plaatsen de typische 'galestro', een stenige leisteen bodem met 
mergel. 



De familie Gaja heeft zich midden de 17e eeuw gevestigd in Piemonte. Sedert Giovanni 
Gaja in 1859 startte met de productie van wijn in Barbaresco hebben al 5 generaties 

zijn werk verder gezet. 
 

Angelo, de zoon van Giovanni, vertegenwoordigde de tweede generatie. Hij was erg 
ambitieus en veeleisend. Hij huwde in 1905 met Clotilde Rey en ging al snel op zoek 

naar nieuwe productiewijzen om zo superieure kwaliteit te bekomen.  
 

Nadien volgde Giovanni Gaja, de zoon van Clotilde en Angelo. Het was hij die zich ging 

toespitsen op de productie van Barbaresco. Niet veel later waren zijn wijnen al de 
referentie van de appellatie. Hij heeft destijds ook het domein uitgebreid met de 

verschillende grand cru sites Sori Tidlin, Costa Russi, Sori San Lorenzo en Darmagi. Er 
werd toen ook al veel aandacht geschonken aan de verbetering van de kwaliteit.  

 
Angelo Gaja (4e generatie) heeft het werk van zijn vader in 1961 opgevolgd en heeft 

radicaal gekozen om uitsluitend met druiven uit eigen wijngaarden te werken. Angelo 
heeft enorm veel inspanningen gedaan om Barbaresco in het buitenland bekend te 

maken. Hij is daar ook in geslaagd. Lucia, zijn echtgenote, alsook hun kinderen, Gaia en 
Rossana (5e generatie), helpen ook binnen de familieactiviteit. Zij wonen allemaal nog 

in Barbaresco. 
De familie Gaja bezit momenteel 100 hectares wijngaarden waarvan een gedeelte 

voorzien is voor de productie van de Barbaresco (Barbaresco en Treiso) en een ander 
gedeelte voor de productie van de Barolo (Serralunga et La Morra). 

 

In 1994 koopt Angelo Gaja zijn eerste eigendom in Toscane, Pieve S. Restituta, in 
Montalcino. 

Het domein verspreidt zich over 27 hectare aan wijngaarden waaruit zijn 3 Brunello’s di 
Montalcino geproduceerd worden: Rennina, Sugarille et Brunello di Montalcino. 

 
In 1996 kocht hij zijn tweede eigendom in Toscane, Ca’ Marcanda, in Castagneto 

Carducci (Bolgheri). Het domein is 100 hectares wijngaarden groot. Hoofdzakelijk 
werden de Merlot en de Cabernet Sauvignon aangeplant maar ook een beetje Carbernet 

Franc, Syrah en Sangiovese. Ze produceren er sinds 2000 drie wijnen: Promis, Magari et 
Camarcanda. 

 
De wijnen uit de domeinen Gaja, Pieve S. Restituta en Ca’Marcanda staan onder toezicht 

van oenoloog Guido Rivella. 
 

Deze Brunello di Montalcino heeft een intense robijnrode kleur en onderscheidt zich door 

zijn elegantie, zijn kracht, zijn evenwicht en zijn pure parfums van bosimpressies, 
vanille, klein zwart fruit en confituur van rode vruchten. 

Prijs op internet tussen de 31,00 en 72,00 € 

 

 

 



Domaine du Chevalier, GCC 2008  
Grand vin de Graves, Pessac Léognan 

 

65,00% Cabernet Sauvignon; 30,00% Merlot; 2,50% Cabernet Franc; 2,50% Petit 

Verdot 

Gelegen in Léognan, de hoofdstad van de Graves, gaat de 
geschiedenis van Domaine de Chevalier een hele tijd 

terug. Het werd oorspronkelijk opgetekend door ingenieur 
Pierre de Belleyme in 1763 onder de naam "Chibaley" (de 

betekenis hiervan is ridder in Gascon) . De familie 

Bernard, belangrijke pionnen in de Franse geestrijke 
drankenindustrie en expediteurs van beste Bordeaux 

wijnen, verwierven het landgoed in 1983. Domaine de 
Chevalierwordt door Olivier Bernard sinds die dag geleid. 

Hij zet zich volledig in om een evenwicht in zijn zoektocht 
voor perfectie te handhaven en door een gecontroleerde 

productie van dit uitmuntende landgoed wordt dit sinds 
meer dan 130 jaren in goede banen geleid. De rode wijn 

van Domaine de Chevalier, één van de wijnen die als 
norm wordt gehanteerd in Pessac-Léognan, is een 

voornaam lid van de gerenommeerde Cru Classé-kastelen 
van Bordeaux. De witte wijn van Domaine de Chevalier 

heeft een merkwaardig potentieel om te verouderen en is 
wereldwijd erkend als een van de grootste droge witte wijnen in de wereld. 

Prijs op internet tussen de 54,00 en 74,00 € 

Een zeer geslaagde avond met tal van verrassingen - slechts 1 lid had alle wijnen juist 

geplaatst (regio van herkomst) ! We onthouden vooral het WOW-gevoel bij het proeven 
van deze top wijnen doch beseffen ook dat je deze wijnen niet elke dag kunt inzetten. 

De waardering die we na afloop van de leden mochten ontvangen komt vooral Paul 
(wijnen) en Marc (financiën) toe. 

Onze degustatie-avond werd besloten met een zeer uitgebreid charcuterie buffet. 



Volgorde van de geproefde flessen: 

1. Ch. Giscours  2. Ch. Pichon Longuevill - Reserve de la Comtesse - 3. Casalferro 

4. Domaine Chevalier   5. Brunello di Montalcino  6. Tenuta dell’Ornellaia 
 


