
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijnen uit het 

Oosten… 

 

De Beurs Maaseik 

25 januari 2013 



Maaseik, 8 januari 2013. 

  

 Uitnodiging 

 

Beste vrienden-wijngezellen, 

 

 

In de eerste plaats, zoals de traditie het wil, moeten we u namens het ganse bestuur 
veel gezondheid en voorspoed wensen voor 2013. Dat we  vele vreugdevolle, plezierige 
maar  vooral “lekkere” wijnmomenten samen mogen beleven. 

  
Onze volgende degustatie-avond heeft als thema: 

 
“De wijzen kwamen uit het Oosten”.  

 

Voor velen een duistere omschrijving van de degustatie 
die Paul heeft voorbereid. 

Als we praten over het “Oosten” dan stellen we ons 
daar misschien iets van voor... buikdanseressen, 

sjeiks, Chinezen...???? Niets is minder waar. We 
hebben het hier over de nieuwe wijnlanden die 
vroeger achter het “Ijzeren Gordijn” gesitueerd waren 

en die nu voor een overgrote meerderheid tot Europa 
behoren. Vandaar de term “Oosten”. Of we daar nu 

het vloeibare goud van mogen verwachten?  Paul zal 
het ons vertellen en wij zullen er ons een oordeel over 
kunnen vormen. 

 
Aangezien deze avond wordt voorafgegaan door de traditionele Nieuwjaarsreceptie met hapje en 

drankje  zouden wij toch willen vragen om op tijd te komen! 
 
De degustatie  gaat door op in ons lokaal “de Beurs” in Maaseik – 2de verdieping op 

vrijdag 25 januari 2013   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 vóór 

maandag  21 januari   e.k.  via de gekende kanalen:  Tel. 089-754695   e-mail aan  

 paul@vandinter.be   of   johngolsteyn@euphonynet.be 

Vergeet je proefglazen niet… wij zorgen natuurlijk voor de wijnen! 

Namens de Maaslandse Wijnvrienden VZW.             

Relind, Guy, Marc, Paul en John 

  



Onze eerste proefavond van 2013 startte traditiegetrouw met de nieuwjaarsreceptie.   
31 leden hadden zich voor deze bijzondere avond aangemeld. Dat het een bijzondere 

avond zou worden hadden we niet in het minst te danken aan onze wijnmeester Paul 
Van Dinter die het financiële kostenplaatje voor de receptie voor zijn rekening had 

genomen als blijk van waardering voor de hulp bij de organisatie van zijn Golden Wine 
Days. 

Met een “Jeroboam” (3 liter-fles) Champagne van het huis Bernard Remy, aangevuld 
met nog enkele standaardflessen champagne werden de hapjes doorgespoeld. 

 

 Onze voorzitter nam even het woord, heette 
iedereen van harte welkom en zette ons lid Bart 

Peeters (juist papa geworden van een flinke 
dochter JADE) nog even in de schijnwerper. 

Bart op zijn beurt zou financieel tussenkomen in 
de wijnen van ons proefproject van de avond 

waarvoor natuurlijk dank.  Een welgemeende 
proficiat aan het adres van Bart en Gülsen.  Wie 

volgt ? 
 

 
 

 
Daarna was het de beurt aan onze PR-vrouw 

Relind om onze wijnmeester Paul met een 

kleine attentie te bedanken voor de vele jaren 
inzet en toewijding naar onze 

wijnvereniging.  Het werd een gesigneerd boek 
van de whisky-paus van België Bob Minnekeer 

met als titel  ‘Single Malt Flavours”.  Meer 
specifiek gaat het boek over de samenhang 

tussen whisky en kruiden met hun toepassing 
in speciale gerechten gecreëerd door Stef Roesbeke. Paul, nogmaals, namens alle leden 

dank en veel plezier met het boek. 
 

 Dat iedereen voor ons als bestuur “speciaal” is, mochten onze leden 
daarna ervaren want we hadden als bestuur voor iedereen een uitermate 

mooi nieuwjaarsgeschenk laten maken: een wijnstop in glas met het 
logo van onze vereniging.  De afwezigen zullen natuurlijk hun geschenk 

op een volgende samenkomst ontvangen. 

 
Omstreeks 21u konden we na een gezellige babbel, een lekker glaasje 

bubbels en enkele “tussendoortjes” overgaan tot de orde van de dag: 
wijnen voornamelijk uit het vroegere “oostblok”. 

 
Paul had hierbij gekozen uit vertegenwoordigers uit Slovenië, Hongarije, 

Slovakije, Bulgarije en tenslotte een buitenbeentje... Libanon! 
 



 
1. Slovenië - Movia Rebula 2010 - prijs €16.00 

 
 Fris-droge witte wijn van biodynamische wijnbouw met 

houtlagering op Sloveense en Slavonische eik. 
Licht strogele kleur met een traag ontluikende neus - die in de 

loop van de avond zeer verrassend zou evolueren - van vers fruit 
en lichte kruiden, ook hier en daar werd wel wat chemisch op de 

achtergrond ervaren. Schitterende zuren die wijzen op een juist 

tijdstip van oogsten. Mooi in balans. Hierdoor in zijn smaak een 
grote complexiteit. De geur evolueerde later op de avond 

verrassend naar chocolade / mokka / karamel toetsen en ook in 
de smaak kwamen nieuwe tonen naar de oppervlakte. Een wijn 

van bijzonder hoog niveau van de plaatselijke rebula (robola) 
druif. 

 
 

http://www.movia.si 
 

 
 

2. Hongarije - Szászi Endre Badacsonyi Kéknelü 2011 - prijs € 15,50 
 

 Kéknyelü is een zeldzaam - en vergeten - Hongaars druivenras 

met zeer lage opbrengst geteelt in de omgeving van het 
bekende Balatonmeer.. Lichtgeel-groene frisse witte geurige 

wijn. Vooral gele appel tot banaan komen subtiel als geur op de 
voorgrond. Wat bloemigheid, mineraal en verfrissende zuren, 

ogenschijnlijk lichtvoetig maar mer zooooveeel karakter!  
Een licht bittertje in de keel, maar zeker niet storend van aard. 

Dergelijke juweeltjes zijn de volgende jaren zeker het volgen 
waard. 

 
http://www.szaszipince.hu 

 
3. Slovakije - Macik Versus 5  van 2010 - prijs €13,00 

 

Deze witte, halfzoete wijn is een assemblage van lipovina 
met bouvier.  Geen houtlagering en toch licht-goudgele 

kleur.  Uitbundige aroma’s van rijp fruit en honing en zeker 

mineralen (leisteen). Een zeer laag alcolgehalte (10% vol.) 
maar toch een zoetheid die door de natuurlijke zuurtegraad 

mooi in balans is.  Door zijn karakter en neus doet hij denken 
aan een pouilly fumé.  Mooie lange afdronk en een wijn die 

niet snel zal vermoeien, niettegenstaande zijn zoet karakter. 
 

http://www.tokajmacik.sk 



4. Bulgarije - Uniqato Melnik 2008 - prijs € 10.00 
 

Met 13% vol. alcohol gehalte behoort deze mooie Bulgaarse wijn 
van het druivenras melnik tot de betere.  Gelegen in een gebied 

dat het drielandenpunt vormt tussen Bulgarije, Griekenland en 
Macedonië wordt deze wijn 10 maanden gelagerd op eiken 

vaten.  Hij heeft een heldere mediumrode (oud-roos) kleur, met 
aroma’s van rood fruit en een hele boel specerijen. Mooie balans 

tussen het kruidige en het fruitige. Ook het hout is mooi 

verweven in deze sappige wijn met verfrissende zuren en we 
mogen zeker spreken van zeer aangename tannines. 

  
 

 http://www.damianitza.bg 
 

5. Bulgarije - Redark 2007 - prijs € 12,5 
 

Van hetzelfde wijnhuis krijgen we hier een totaal ander 
plaatje.  Deze topwijn is een assemblege van cabernet 

sauvignon en de plaatselijke rubin en ruen druiven. De ruen is 
een kruising van melnik en cabernet.  Rubin daarentegen is 

dan weer een kruising van nebbiolo en syrah!. In feite vinden 
we in deze assemblage dus 5 de karakteristieken terug van 5 

druivensoorten.  De wijn werd gedurende 9 maanden op 

vaten van franse en bulgaarse eik opgevoed.  Hij heeft een 
donkerrode kleur met zwarte schij, een complexe neus van 

vanille (eik), zwart rijp fruit en donkere kruiden (peper, 
kruidnagel, zwarte bes, jeneverbes, zwarte pruimen...).  En 

zijdezachte smaak met lange afdronk vervolledigen deze wijn 
met een alcoholgehalte van maar liefst 14,5% vol. 

Mooie en gelijkmatige verwevenheid van zuren-bitters en een 
fijn zoetje (rijp fruit!). Aangename volle tannines die doen 

verlangen naar meer... 
 

 
 

http://www.damianitza.bg 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



6.  Les Bretèches du Château Kefraya 2009 - prijs € 9,50 
 

Wijn uit Libanon... Je houdt het haast niet voor mogelijk maar sta er even bij stil dat er 
in deze regio vóór 8000 jaar al wijnbouw was! 

 
Het land ligt in een driehoek die de bakermat is van de wijnbouw en die wordt gevormd 

door de Kaukasus, Mesopotamië en Palestina.  Er zijn slechts een vijftal wijnmakerijen 
van betekenis en toch worden er jaarlijks ongeveer 5 miljoen liter geproduceerd. 

 

Château Ksara is de grootste producent en neemt ongeveer 70% van het totaal voor 
zijn rekening. Op de tweede plaats komt het wijnhuis van 

onze proefwijn. Van de totale productie wordt 50% 
geëxporteerd naar UK, USA en Frankrijk! 

 
De oogst begint elk jaar tussen 25 augustus en 1 

september, afhankelijk van de monsters die op de 
wijngaard genomen worden van elke soort en men 

beoordeeld voor ieder kleur en suikergehalte.  Het 
plukken gebeurt per soort volledige manueel en alle 

vreemde elementen (bladeren, overrijpe en onrijpe 
druiven...) worden geweerd.  De samenstelling is zeer 

complex: 54% cinsault, de hoofddruif. Dan 10% cabernet 
sauvignon, 10% syrah, 20% tempranillo, 2,5% carignan, 

2,5% mourvédre en tenslotte 1% grenache.  Een hele 

mix voor slechts één wijn... Maar wat voor één! Dankzij 
deze werkwijze is het mogelijk om een specifieke en 

zeker authentieke wijn te maken al gebeurt het grootste 
werk in het labo! 

Een mooie levendige neus van rood fruit (kersen) en 
vooral kruidige toetsen. Zeer complex om te beschrijven 

maar de wijn heeft een soepele, ietwat vlezige dronk.   
 

 
http://www.chateaukefraya.com/ 

 
Zeer mooie en verzorgde website - 

het bezoeken waard! 
 

Een zeer leerrijke avond werd 

besloten, hoe kon het ook anders, 
met een stevige Hongaarse goulash 

soep.  We kijken nu al uit naar de 
volgende degustatie-avond die zal 

gepresenteerd worden door de heer 
Kurt Ryslavy. Kurt was al enkele 

keren te gast en we zijn er zeker van dat hij nu ook weer het beste van Oostenrijk zal 
meebrengen.           



Nog enkele beelden van deze gezellige wijnavond   Verslag :  John Golsteyn 

 

 

 


