
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topwijnen uit de 

Bordeaux 

 

Achterolmen Maaseik 

15 november 2013 
  



1 

Maaslandse Wijnvrienden vzw 1 november 2013 
Jaargang 2– Nieuwsflash 2 

 

Maaslandse 
Wijnvrienden 

ONZE COÖRDINATEN 

Verantwoordelijk uitgever:  

Maaslandse Wijnvrienden vzw 
p.a.   Verloren Kost 86 

3680 Maaseik 

Ondernemingsnummer 0.830.695.924 
 

Telefoonnr.: +32 (0)89 565758 

E-mailadres: info@wijnvrienden.be 

Website: www.wijnvrienden.be 

 

IBAN :  BE31 9730 5665 9855 

BIC : ARSPBE22 

 

IBAN:  BE07 7350 3048 5266 

BIC : KREDBEBB 

 

© 2013 MWV vzw 

Nieuws
flash! 

Beste Wijnliefhebbers, 

 

De “Golden Days of Wine” staan er aan te komen op 8-9 en 10 no-
vember.  We willen langs deze weg de leden die op onze oproep  
reageerden al van harte bedanken. We wisten dat we op jullie kon-
den rekenen en de planning komt er aan. 

 

De Vlamingen (we verleggen gemakshalve even de grens aan de 
Maas) verkiezen nog altijd de Bordeauxwijnen boven alles, dit in 
tegenstelling tot onze Waalse broeders en zusters die meer gericht 
zijn op de Bourgogne. 

Dat dit een historische 
achtergrond heeft trekt 
niemand in twijfel.  Aan 
de basis lag namelijk het 
probleem van het ver-
voer: Bordeaux ligt aan 
zee en de wijnen konden 
op een comfortabele wij-
ze per schip over het wa-
ter verhandeld worden 
naar Engeland, Vlaande-

ren en de Nederlanden.   

Op deze degustatie avond zal Paul ons verrassen met enkele mooie 

Bordeauxwijnen.  Welke kleppers op de proeftafel staan is nog  al-

tijd een goed bewaard geheim.  Maar dat deze avond waarschijnlijk 

de TOP-avond van dit seizoen zal zijn staat als een paal boven wa-

ter.  Wie van Bordeaux houdt zal zeker niet teleurgesteld naar huis 

gaan. 

 

John Golsteyn, secretaris    jean.golsteyn@gmail.com 

UITNODIGING Seizoen 2013-2014 : Bordeaux … de top! 

 

We nodigen je  vriendelijk uit 

op onze eerste degustatieavond 

van dit seizoen die zal doorgaan 

op vrijdag 15 november 2013 

vanaf 20 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 11 november. 

 

We stellen je aanwezigheid op 

prijs. . Tot dan! 

 

Vergeet je proefglazen niet! 

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


Door omstandigheden moesten we in laatste instantie uitwijken naar een 
vergaderzaal in het Cultureel Centrum “Achter Olmen” te Maaseik. 

 
De vrijwillige inzet van onze leden bij het klaarzetten van de hapjes en achteraf het 

opruimen van de zaal werd door het bestuur erg op prijs gesteld, waarvoor 
natuurlijk onze dank. 

 
Natuurlijk had Paul gezorgd voor een degustatie van toppers uit de Bordeaux-

streek.  De leden werden in “praatgroepen” verdeeld en moesten proberen te 

achterhalen uit welke specifieke wijnstreek de desbetreffende wijn zou komen. 
 

Dat dit geen simpele opdracht was voor de leden (en het bestuur) bleek uit het 
aantal foute antwoorden.  We mogen zeker stellen dat het proeven van Bordeaux-

wijnen niet meer vanzelfsprekend is... De wijnen zijn van karakter veranderd door 
het feit dat ze sneller “drinkklaar” moeten zijn.  Ga je dan ook nog onortodoxe 

vinificatieprocessen gebruiken met a-typische samenstellingen, dan zijn er niet veel 
kenners meer die een juiste benoeming kunnen maken.  Tel daar nog eens het feit 

bij op dat Bordelaise wijnen qua prijs de pan uit swingen met als gevolg dat je 
minder van dergelijke wijnen zult kopen wat op zijn beurt tot gevolg heeft dat je er 

minder zal proeven. En aangezien proeven gelijk staat met “trainen” ... 
 

Op de proeftafel stonden volgende pareltjes: 
 

 


