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Nieuws
flash! 

Beste Wijnliefhebbers, 

 

Voorafgaand aan onze eerste degustatie-avond hebben we de ge-
bruikelijke Statutaire Algemene Vergadering (19.30u), waarvoor je 
een afzonderlijke uitnodiging zal ontvangen. We trachten deze ver-
gadering zo kort mogelijk te houden, doch statutair zijn we verplicht 
een aantal elementen ter goedkeuring aan de stemgerechtigde le-
den voor te leggen. 
 
We gaan aansluitend in dit nieuwe seizoen van start met een degus-
tatie van 2 x 3 wijnen waarbij dit seizoen de druivensoort centraal 
zal staan.  Wanneer we het ras “Riesling” horen vernoemen denken 
we dadelijk aan de Duitse wijnregio’s die voor velen de beste Ries-
lings produceren.  Niets is minder waar en dat wil Paul deze avond 
bewijzen.   

Naast de witte moet er natuur-
lijk een rode wijn staan… en wat 
voor een!  De Grenache-druif, 
vooral in  Frankrijk bekend van 
de Rhône wijngaarden, maar 
oorspronkelijk afkomstig van 
Spanje, zal menigeen verrassen.  
De dunne schil en weinig kleur 
maakt dat deze druif voor de 
rosé productie gebruikt wordt. 

Ook in diverse samenstellingen met andere druivensoorten is ze 
top. Deze druif is aangeplant over heel Spanje en het grootste deel 
van het zuiden van Frankrijk en is bekend als een superproductieve 
en makkelijke voortbrenger van sloten dunne rosé in Frankrijk en 
hectoliters logge en zware Spaanse wijn met hoge alcoholpercenta-
ges, ongeveer even bevallig als Margriet Hermans, pré-maagring. 
Het is ook de tweede rode druif van Australië !   

Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel ! 

John Golsteyn, secretaris    jean.golsteyn@gmail.com 

UITNODIGING Seizoen 2013-2014 : Riesling & Grenache 

We nodigen je  vriendelijk uit 

op onze eerste degustatieavond 

van dit seizoen die zal doorgaan 

op vrijdag 27 september 2013 

vanaf 19.30 u in ons bekend 

lokaal “de Beurs” Markt te 

Maaseik. 

Graag zien we je aanwezigheid 

bevestigd door een mailtje aan 

onze wijnmeester Paul. 

paul@vandinter.be  
vòòr maandag 23 september. 

 

We stellen je aanwezigheid op 

prijs. Je kan nu ook reeds je lid-

geld (95 € pp) voldoen op onze 

rekening hieronder of cash aan 

onze geldmeester op onze eer-

ste samenkomst. Tot dan! 

Vergeet je proefglazen niet! 

mailto:jean.golsteyn@gmail.com
mailto:paul@vandinter.be


Het eerste deel van de proefavond werd in beslag genomen door onze inmiddels 
traditionele Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering, waarin wij aan onze leden 

de resultaten van het afgelopen werkingsjaar bekendmaken. 
Ook moesten we enkele vooropgestelde wijzigingen aan ons Reglement van 

Inwendige Orde ter goedkeuring aan de leden voorleggen. 
Met algemeenheid van stemmen werden zowel de resultaten als de wijzigingen 

door de 21 stemgerechtigde leden goedgekeurd. Ook de planning voor volgend 
seizoen werd in orde bevonden. 

 

Het tweede deel, de eigenlijke degustatie van deze avond bestond uit 2 grote 
blokken, enerzijds de witte wijn, waarbij Riesling werd besproken en geproefd, en 

anderzijds de rode wijn die door de grenache-druif werd vertegenwoordigd. 
 
RIESLING : 

 

GRENACHE : 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
De geur en smaak van de “rieslings” lag in de lijn van de Verwachtingen.   

Mooi was het vergelijkingspunt van de beide rieslings van Mittnacht, ons wel bekend 
van eerdere proeverijen, sprongen ook daar weer als klasbakken uit de band, al moet 

worden gezegd dat de 2000-versie helemaal over de top was.  
 

We konden ervaren dat riesling wel degelijk een bewaarpotentieel heeft, maar dat er 

ook limieten zijn.   
Oudere jaargangen toch regelmatig proeven om er zeker van te zijn dat je het niet te 

ver laat komen. 
 

Bij de grenache-wijnen was het vooral de laatste wijn “Les Enfants Sauvages” die 
bewondering en respect  

afdwong en dan praat ik hier niet over zijn geur: 
Dit hadden de meesten van ons nog nooit onder de neus geduwd gekregen... Effenaf 

WALGELIJK ! 
 

Maar wat een ommezwaai na een half uurtje luchten... Lekker fruitig en kruidig in 
de neus en wat een afdronk! Dit had niemand van de aanwezigen verwacht, 

uitgenomen Paul die natuurlijk over de nodige voorkennis beschikte en die eens 
echt in zijn vuistje gelachen heeft. Een echte aanrader, gemaakt door een wijnboer 

die nog op een authentieke en ambachtelijke wijze dit pareltje produceert... Maar 

hoe lang nog? 
 

 


