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Maaseik, 19 februari 2013. 

  

 Uitnodiging 

 

Beste vrienden-wijngezellen, 

 

 

Deze degustatie-avond is al de laatste van dit seizoen! 
Na deze volgen nog het niet te missen “Kapitteldiner” en onze jaarafsluiter de 
“Zomerhappening”. Je ziet, een werkingsjaar vliegt voorbij en we mogen zeker stellen dat we 

je dit seizoen qua wijnen in de watten hebben gelegd. En het is gelukkig nog niet gedaan! 

  
Onze volgende degustatie-avond heeft als thema:  

“Après ski ? – Wijnen uit Oostenrijk !”. 
 

De heer Kurt Ryslavy, gespecialiseerd in Oostenrijkse 

wijnen en die al eerder onze gast was, zal op deze 
proefavond een reeks Oostenrijkse wijnen aan ons 

kennerspubliek voorstellen. 
 
De keuze van de wijnen laten we aan hem over, maar 

we hebben wel gevraagd een aantal wijnen te kiezen 
van druivenrassen die voor ons minder bekend zijn en 

waarvan hij zegt dat deze de paradepaardjes zijn in 
hun soort. Natuurlijk zal de bekende “Grüner Veltliner” 
van de partij zijn. 
 

De degustatie  gaat door in ons lokaal“de Beurs” in 

Maaseik – op vrijdag 8 maart 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  

voor maandag  4 maart   e.k.  via de gekende kanalen:   

 

Telefoon Paul :  089-754695       

 e-mail aan  paul@vandinter.be  ofjohngolsteyn@euphonynet.be 

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

een hapje! 

 
Namens de Maaslandse Wijnvrienden VZW.             

Relind, Guy, Marc, Paul en John 



Op de laatste degustatieavond van dit seizoen werden een zestal Oostenrijkse wijnen 
gepresenteerd door de heer Kurt Ryslavy, kunstenaar (schilder- en beeldhouwkunst - zie 

ook http://www.ryslavy.com ) en wijnkenner van voornamelijk Oostenrijkse wijnen, zijn 
vaderland.  

 
Oostenrijk klimt uit een diep dal, te wijten aan wijnfraude in de tachtiger jaren. Herinner 

u het volgende : 
 
1985, de populariteit van zoete wijnen is ongekend en de vraag naar zoete wijn overtreft 
het aanbod ervan. Oostenrijkse wijnboeren konden de vraag niet aan en maakten zich 

schuldig aan het bijmengen van (drogere) wijn met glycol. Deze stof wordt omschreven als 
een kleurloze, stroperige alcohol met een zoete smaak die als antivries wordt gebruikt in 

radiatoren van auto's. 
Door het toevoegen van deze stof aan gewone wijn werd deze wijn zoeter en kon er aan de 

te grote vraag naar zoete wijn worden voldaan. Overigens waren de hoeveelheden die aan 
de wijn waren toegevoegd niet schadelijk voor de mens, maar het is wel valsspelen. De 

Oostenrijkse wijnhandel werd dan ook flink afgestraft. Het vertrouwen in het wijnland was 
weg en de export daalde tot een diep, diep, dieptepunt. 

 
Momenteel is Oostenrijk een wijnland met de strengste wijnwetgeving ter wereld… een 

gevolg van voorgaand schandaal. 
 

Op dit ogenblik beschikt Oostenrijk over 51.000 ha wijngaard, meestal gelegen in het 
oostelijk en zuid-oostelijk deel van het land. 70% van de Oostenrijkse wijnen zijn wit 

afkomstig van 22 verschillende witte druivenrassen. De rode wijnen zijn afkomstig van 
13 blauwe druivenrassen en hun aandeel is de laatste jaren gegroeid tot 30%.  Vooral 

wijninstituten zoals de befaamde "Klosterneuburger Weinschule" helpen mee door 

onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe varianten of klonen zoals bijvoorbeeld de 
RÖSLER druif (of Roesler - een kruising van Zweigelt en Blaufränkisch) die sedert het 

jaar 2000 als nieuwe soort tot de inheemse druivenvariëteiten werd toegelaten. De soort 
is vorstbestendig tot -25° en zeer ziekteresistent. Je gaat van deze soort nog horen! 

 
De gemiddelde oogst is ongeveer 2,5 miljoen hectoliter, waarvan 73% voor eigen 

gebruik is. Toch is de export, dank zij de stijgende kwaliteit, de laatste jaren sterk 
toegenomen.  De kwaliteit van de Oostenrijkse wijnen is zeer hoog. 2/3 van alle wijn is 

kwaliteitswijn en sommige wijnen behoren bij de absolute wereldtop. 
 

Klimaat: 
 
De geografische positie van Oostenrijk draagt bij tot haar unieke wijnen. Ook al ligt het 
land op ongeveer dezelfde breedtegraad als Bourgogne (47-48°), toch zijn de 

temperatuurverschillen groter.  Warme zomerdagen en koele nachten creëren speciale, 
unieke, frisse aromatische wijnen.  Met lage rendementen komt men dan tot wijnen met 

veel body en zeker finesse.  Diverse invloeden spelen een grote rol bij de wijnbouw: 
koele lucht uit het noorden - warm pannonisch landklimaat vanuit centraal Europa - 

Gematigd Middelands Zeeklimaat uit het zuiden en natuurlijk de aanwezigheid van water 
op de oevers langs de Donau en de Neusiedlersee (mistvorming wat edelrot stimuleert). 



 

Bodem: 

 
Oostenrijkse wijn groeit op diverse soorten bodem. Weinviertel en de Donau vallei 

hebben een sterk löss-gedomineerde bodem (puin en zand meegevoerd en afgezet door 
de Donau).  De stokken van de Wachau, Kremstal en Kamptal staan dan weer op een 

meer rotsachtige formatie, terwijl de Thermenregion dan weer een meer 
kalksteenachtige ondergrond heeft. 

Rondom Wenen, in het Traisenthal, in Burgenland en Carnuntum variëren de bodems 
enorm: van leisteen, mergel en löss tot puur zand. In Steiermarkt is het dan weer 

bruine aarde en vulkanische bodem. Rond de Neusiedlersee (een steppemeer) is het 
zand, leem en puin aangevoerd van het Leithagebergte. 

 
 

Wijnregio's: 
 
Drie federale staten zijn 
eveneens officiële 

wijnregio's: 
Niederösterreich (31.000 

ha), Burgenland (15.800 
ha) en Steiermark (3.700 

ha). Het gebied rond de 
sprookjesachtige hoofdstad 

Wenen heeft een bijzondere 
status. 

Deze vier regio's omvatten 
samen in totaal 16 

specifieke wijngebieden; 
drie daarvan - Weinvirtel, 

Mittelburgenland en 

Traisenthal - hebben een 
eigen appelatie die in 

Oostenrijk DAC heet. 
 

Bekijken we even de 
verschillende wijngebieden 

naderbij: 
 

NIEDERÖSTERREICH 
 

1. Wachau met steile 
hellingen, gelegen op de 

oevers van de Donau 
tussen de steden Melk  en 

Krems, edele druiven en 

monumentale wijnen. Hier 



voornamelijk de koning van de Oostenrijkse wijnen de Grüner Veltliner en natuurlijk de 
Riesling. De kwaliteitsniveaus, van goed naar best, heten hier Steinfeder , Federspiel en 

Smaragd. 
 

2. Kremstal met zijn uitzonderlijke wijncultuur. Eveneens gelegen aan de beide 
oevers van de Donau rond de stad Krems en de dorpen ten oosten daarvan (richting 

Wenen). Ook hier beide witte toppers Grüner Veltliner en Riesling. 
 

3. Kamptal, dat zijn naam ontleent aan de Kamp, een zijrivier van de Donau is een 

volgend gebied dat eveneens bovenstaande druivensoorten gebruikt.  De stad 
Langenlois is het centrum van dit wijngebied en hier vloeien toerisme, cultuur en 

wijnbouw samen.  Dit merk je aan de ontelbare "Heurigen" - restaurant van de wijnboer 
- waar het altijd gezellig toeven is. 

 
4. Traisental (DAC) is Oostenrijks jongste wijngebied - sedert 1995 erkend - en ook 

het kleinste met slechts 700 ha. Ook hier domineert de Grüner Veltliner. 
 

5. Wagram is het volgende gebied langs de Donau richting Wenen. Het hoger 
gelegen plateau Wagram en de wijnvelden rond Klosterneuburg zijn bekend. Zeker 

Klosterneuburg met zijn beroemde wijninstituut is het vernoemen waard. Een zeer fraai 
versierde kloosterkerk doet denken aan de even verderop gelegen abdij van Melk met 

een geweldige hoeveelheid barokke kunst. 
 

6. Weinviertel (DAC) - het land van het witte pepertje - is het grootste wijngebied 

van Oostenrijk. Grüner Veltliner toont hier zijn eigen "Weinvirtel DAC" kwaliteit met het 
typisch herkenbare witte pepertje. 

 
7. Carnuntum is voor ons iets minder bekend. Het produceert eigentijdse rode wijnen 

op een historische bodem met vroeg Romeinse nederzettingen. 
 

8. Thermenregion is een wijngebied met unieke inheemse druivensoorten. Het is 
gelegen ten zuiden van Wenen aan de rand van het Wiener Wald.  De Zierfandler - 

lokaal ook Spätrot genoemd - en Rotgipfler spelen hier de eerste viool. 
 

BURGENLAND 
 

9. Neusiedlersee met de veelzijdigheid van de Zweigelt variëteit.  De wijngaarden 
zijn gelegen op de zachte hellingen rond een groot steppemeer op de grens met 

Hongarije.  Eigenaardig genoeg ligt de waterspiegel op 115m boven dat van de 

Adratische Zee en is ook het laagste punt van Oostenrijk!. Hier frisse witte maar ook 
stevige rode wijnen met diverse druivensoorten. Vergeet ook de zoete (laat-geoogste) 

wijnen niet. 
 

10. Neusiedlersee-Hügelland ligt op de uitlopers van het Leithageberge naar de 
Neusiedlersee op de westelijke over.  Hier vinden we allrounders op wijngebied.  Geen 

enkel ander gebied heeft namelijk zoveel verschillende wijnen als dit bijzondere 
wijngebied.  Een zeer uniek exemplaar is de edelzoete Ruster Ausbruch, een wijn met 



internationale uitstraling.  Jonge wijnmakers - zowel mannen als vrouwen - zijn hier 
bezig met innovatie en maken wijnen met respect voor de lange tradities. 

 
11. Mittelburgenland (DAC) is het gebied van de Blaufränkisch. 

 
12. Südburgenland is met slechts 500 ha een wijngebied waarvan het grootste 

gedeelte dan nog geconcentreerd is rond de "Eisenberg".  Hierdoor hebben deze wijnen 
een sterke terroir-expressie.  De Blaufränkisch geeft een heel unieke kruidige en 

minerale stijl, terwijl de witte wijnen fris overkomen. 

 
STEIERMARK 

 
13. Süd-Oststeiermark met een vulkanische bodem geeft kruidige wijnen.  Hier geen 

grote massa producenten maar kleinschalige ambachtelijke wijndomeinen.  Hier staat de 
Traminer op de eerste plaats. 

 
14. Südsteiermark met zijn sappige Sauvignons Blanc.  Deze regio is qua landschap 

het mooiste: glooiende heuvels en ranke pijnbomen. Welchriesling, Morillon 
(Chardonnay) , Muskateller en Traminer (er is een rode- gele- en gewürz-traminer 

variant) zijn de andere druiven waarvan men hier schitterende witte wijnen 
produceert.  Sommige hellingen maken mechanische bewerking bijna onmogelijk zodat 

hier heel veel harde handarbeid aan te pas komt en dat merk je ook soms aan de prijs. 
 

15. Weststeiermark of het schilcherland is met slechts 450 ha wijnlandschap het 

kleinste. Maar opgelet: hier worden door de wijnboeren een verbazingwekkende 
verscheidenheid aan wijnstijlen geproduceerd.  De frisse Schilcher (rosé) wijn  met hoge 

zuren, gespierde rode wijnen met veel tannines en heerlijk elegante mousserende  wijn, 
dit alles afkomstig van één inheems druivenras Blauer Wildbacher! 

 
WENEN 

 
16. De wijngaarden liggen aan de rand van de grootstad Wenen en vormen samen 

700 ha en dienen hoofdzakelijk voor de plaatselijke wijnbranche.  Sterk uiteenlopende 
druivenrassen worden verbouwd zoals Riesling en Weisburgunder (Pinot Blanc).  Ook 

hier het "fenomeen" van de gezellige Heuriger en de op de toeristen afgestemde grotere 
lokalen in het voorstadje Grinsing.  Hier is het gans jaar door wijnfeest en bezoek je 

Wenen, dan moet je er zeker eens een kijkje gaan nemen. 
 

Wetgeving en benamingen 
 

 De Oostenrijkse wijnwetgeving steunt op 4 pijlers: beschermde 

herkomstgebieden, maximum opbrengsten, onderscheid in 
kwaliteitsniveau en officiële bewaking van de 

kwaliteitsniveaus.  Tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn en 

predikaatswijn zijn vier kwaliteitsniveaus.  In welke groep de wijn 
geplaatst wordt is afhankelijk van het suikergehalte van de druiven, 

uitgedrukt in Klosterneuburg(!) Mostwaage (KMW). De maximale 



opbrengst voor landwijn, kwaliteitswijn of predikaatswijn is 9000 kg druiven per 
hectare.  Omgerekend is dit ongeveer 67 hectoliter per hectare.  Wordt er meer 

geoogst, dan wordt de wijn automatisch gedeclasseerd tot tafelwijn.  Daarnaast bestaat 
er een dubbele controle door staatslaboratoria: een eerste richting chemische analyse 

daarna gevolgd door een proefcommissie.  Na goedkeuring krijgt de wijn een 
controlenummer en de bekende rood-witte capsule.  

 
Tafelwein: tenminste 10,6° KMD 

 

Landwein: minimum 14° KMD 
 

Qualitätswein: minstens 15° KMD 
 

Kabinett: tenminste 14° KMD - vanaf hier is geen chaptalisatie (toevoeging van suiker) 
meer toegelaten. 

 
Prädikatsweine:  

 
Spätlese:  minimum 19° KMD 

 
Auslese: minimum 21° KMD vanaf hier ingedroogde druiven of aangetast door edelrot 

 
Beerenauslese: ten minste 25° KMD 

 

Eiswein: 25° KMD - de druiven moeten bevroren worden geplukt en geperst 
 

Strohwein: 25° KMD - deze druiven drogen minimum 3 maanden op strooien matjes 
 

Ausbruch: minstens 27° KMD 
 

Trockenbeereauslese: minstens 30° KMD 
 

Smaakstijl 
 
Trocken: (droog) restsuiker maximaal 9 gr/liter waarbij het verschil tussen grammen 

suiker en zuur nooit meer mag zijn dan 2. Acht gr restsuiker betekent dat er minstens 6 
gram zuur in de wijn moet zitten, anders is het geen "trocken". 

 
Halbtrocken: (halfdroog) restsuiker tot maximaal 12 gram/liter 

 
Lieblich: (halfzoet) restsuiker tot 45 gram/liter 

 
Süss: (zoet) restsuiker meer dan 45 gr/liter 

 
Bron: Austrian Wine Marketing Board 

 
 

 



 
 

Onze proeftafel van de avond: 
 

1. GRÜNER VELTLINER Renner 1 - Schloss Gobelsburg 2010 uit het Kamptal 
 

http://www.gobelsburg.at 
 

Deze wijn kenmerkt zich door een ongewone neus van 

lavendel en anijs, in tweede instantie abrikoos, meloen en 
mango met een vleugje honing. Alle geuren fijn verweven 

met een machtige torso met mooie lange afdronk, stevige 
vettigheid in de mond die aanleunt bij chardonnay. Zeer 

fijne zuren die de wijn zeker een bewaarpotentieel 
bezorgen van minstens 10 jaar. 

Fonkelende  strogele kleur.  Niet voor niets krijgt deze wijn 
93 Parker punten toebedeeld. Geen houtopvoeding. 13,5% 

alcohol en dit is een “1ste kwaliteit” wijn; een nieuwe 
onderverdeling die sedert 2008 wordt toegepast. Prijs € 

18,96.  Deze witte wijn kwam met 20 op 25 stemmen als 
beste uit de bus. 

 
 

 

2. RIESLING Rothenbart 2007 - Ludwig Neumayer uit Traisental  
 

http://www.weinvomstein.at/ 
 

Een al wat “oudere” riesling, en dat merk je dadelijk door 
zijn karakteristieke riesling-geur : dieselgeur. Vele 

wijnliefhebbers houden hiervan, anderen verfoeien de 
geur.  Maar er is niets mis mee... integendeel.  

Lichtgeel van kleur, met een iets grijze zweem en een 
zeer zuivere spiegel.  Na voldoende luchten komen andere 

geuren naar de oppervlakte: ananas en ander zoet-zuur 
tropisch/exotisch fruit met in het smaakpalet een 

krachtige zuurstructuur. Ook hier weer: de wijn kan nog 
jaren verouderen zonder aan kwaliteit te moeten 

inboeten. In de smaak vol en rond, zeer evenwichtig met 

één woord een topper van formaat.  Eigenaardig genoeg 
koos de wijnboer voor een schroefdop. Dit komt zeker de 

geur ten goede aangezien de wijn van de lucht wordt 
afgesloten. De vinificatie heeft plaats in inox tanks en er is 

totaal geen opvoeding op hout. 13% alcohol. Prijs € 19,60 
 

 
 



3. BLAUWER ZWEIGELT - Nittnaus 2009 - Gols / Neusiedlersee 
 

http://www.nittnaus.at/ 
 

 
De eerste rode wijn en al meteen een verrassing: 

de wijn komt veel te zacht en waterachtig over. 
Een gevolg van de beide voorgaande wijnen ?  

Helder robijnrode kleur met zeer weinig 

evolutie.  Fruitig van geur (kers) maar daar blijft 
het ook bij.  Het is geen krachtige wijn en hij kan 

bijna niemand bekoren.  Is het hier “onbekend is 
onbemind” ? In de smaak weer de kersen samen 

met een lichte kruidigheid van laurier en 
peper.  Lichte fijne tannines die zeker niet voor 

een bewaarpotentieel zullen zorgen. Korte 
afdronk waarbij het “wijn” -aspect snel vergeten 

is. Al met al een correcte wijn die niet hoger dan 
een “modale huiswijn” kan worden gekwoteerd. 

12,5% alcoholgehalte.  
Prijs € 9,92 

 
 

4. BLAUFRﾄNKISCH - Weinberg cru 2006 Kophensteiner uit Südburgenland 

 
http://www.kopfensteiner.at/ 

 
Zeer heldere wijn met een donkerrode kleur.  Weinig 

evolutie te zien alhoewel toch al een zekere 
ouderdom. Dat de bodem deze druivensoort 

prefereert, of is het omgekeerd, merk je aan de volle 
stevig gecorseerde wijn. Dat Philippe Ricoux, een 

oenoloog uit Bordeaux hier zijn zegje doet is niet 
verwonderlijk aangezien de wijnboer nog over andere 

wijnsoorten beschikt.  Hier hebben we echter met een 

mono-cépage te doen. 
Een heerlijke, mollige wijn om te drinken, mooi 

afgeronde edele tannines elegant verweven met de 
zuren die op geen enkel moment storend zijn.  Frisse 

geuren van rijp rood fruit (donkere kersen, 
braambessen en zwarte pruimen) met een vleugje 

vanillle, in een later stadium zelfs overhellend naar 
tabak. Gedeeltelijk op hout opgevoed (geen nieuw 

hout!). Stevige en lange afdronk. Een aanrader met nog meer dan 5 jaar 
bewaarpotentieel. Prijs € 16,32. 

Deze wijn behaalde bij de rode wijnen de eerste plaats met 12 punten. Alcoholgehalte: 
13,5% 



5. ST. LAURENT - Schafleiten cru 2008 uit het Neusiedlerseegebied 
 

 
http://www.weingut-beck.at 

 
 

In dit wijnbedrijf staat een dame aan het roer : Judith 
Beck. Met slechts 2 stemmen op 25 kon deze wijn zich 

niet echt tussen de andere twee toppers handhaven. 

De wijn wordt op bio-dynamische wijze geproduceerd 
door middel van een malolaktische vergisting en 

opgevoed op 225 en 500 liter vaten.  Er wordt geen of 
toch zo weinig mogelijk nieuw hout gebruikt (< 20%) 

omdat het hout enkel dient ter ondersteuning. Het fruit 
van de wijn moet tenslotte de hoofdrol spelen, zowel in 

geur als in smaak.  15 tot 24 maanden houtopvoeding 
is hier normaal.  Rendement 3000 l/ha.  

Donker robijnrode wijn met violette rand, fruitige wijn 
(donkere bessen - zwarte pruimen) met een aangename 

kruidigheid, soms wat animaal, doch je hebt nooit de 
indruk met een “klassenak” te doen te hebben.  Was 

het nu zijn plaats tussen de anderen die hem parten 
speelde? Prijs € 22,24 is toch wel pittig - alcohol 12,5%. Zuren 5,2g/l - Restsuiker 1,0 

g/l.  Kan geserveerd bij rauwe-melkkazen, gerookte hesp en wild. 

 
 

6. PANNOBILE 2009 - Paul Achs uit Gols/Neusiedlersee  
 

Misschien eerst een woordje uitleg over het “Pannobile”verhaal. 
Pannobile is een groepering van wijnboeren, opgericht in 1994, en 

die tot doel heeft een kwaliteitsproduct op de markt te brengen.  Het 
zijn allen individuen die hun stempel drukken op het maken van een 

eigen wijn die kwalitatief waardig genoeg is om de naam “Pannobile” 
te voeren.  Enkel 3 druivenrassen zijn toegelaten om de wijn te 

produceren: blaufränkisch - sankt laurent en zweigelt en de 
wijngaarden moeten in het strikt bepaalde “Pannobile” gebied liggen. 

Dit kan zowel voor rode als witte wijnen (hier zijn het de 
druivenvariëteiten  weissen burgunder en neuburger die bepalend 

zijn).  De samenstelling laat men helemaal over aan de wijnboer 

doch de wijnen worden door de gehele groep gekeurd. Momenteel 
telt de groep 10 wijnproducenten waaronder slechts 1 vrouw (Judith 

Beck)!  Pannobile is dus een verhaal op zich en heeft in feite niets te 
maken met de andere wijnen die op het wijnbedrijf geproduceerd 

worden. 
 

Surf eens naar http://pannobile.com  om meer te vernemen over dit 
uniek project.  



 

 
 

De groep wijnmakers onder het label “Pannobile” (zittend zoon van Nittmann) 
 

 
 

De rode “Pannobile” wijnen. 
 

 

 
 



 
 

 
De witte Pannobile wijnen worden niet door iedereen van de groep gemaakt. 

 
http://www.paul-achs.at 

 
Paul Achs is wellicht de bekendste wijnmaker uit de 

reeks. 
Hij maakte reeds een “Pannobile” vanaf 1992, 

terwijl hij aan de basis lag van de vereniging die, 
zoals reeds gezegd, in 1994 opgericht werd. 

In deze wijn zijn de 3 druivenrassen 
vertegenwoordigd en de wijn wordt opgevoed op 

60% nieuwe vaten.  Zelf op jonge leeftijd is het 
een wijn met veel charme doch ook met een zeer 

lang bewaarpotentieel. 
De wijn die wij in het glas kregen was donker 

robijnrood van kleur, had weinig evolutiekleur en 

gaf onmiddellijk hetgeen men van een klassewijn 
verwacht: uitbundige geuren van rijp rood fruit, 

een pittige kruidigheid die niet agressief overkomt, 
mooie edele tannines met een evenwichtige 

zuurbalans. In de afdronk vol, rond en 
mondvullend met smaken die lang in de mond en 

keel blijven hangen. Een topwijn, die het net niet 
haalde als beste wijn van de avond als we ook de 

prijs een woordje laten meespreken in de 
prijs/kwaliteit.  Voor de echte liefhebber een 

hebbedingetje om nog enkele jaren in een goede kelder te bewaren.  
 

Slotbemerking: een aangename en verrassende kennismaking met Oostenrijkse wijnen 
en diverse minder gekende druivensoorten.  Een ferme afsluiter van dit degustatie-

seizoen!  Met een kaasbuffet werd de avond omstreeks 23u afgesloten.  

 
Verslag: John Golsteyn 


