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Nieuws
flash! 

Beste Wijnliefhebbers, 

 

Eerst en vooral onze beste wensen voor 2014, goede gezondheid en na-

tuurlijk vele verrassende momenten bij het ontdekken van nieuwe wijn-

tjes. 

 

Om 19.30u start onze avond met een sprankelende NIEUWJAARSRECEP-

TIE en een hapje. 

Daarna (omstreeks 20.30u) zal Paul ons meer vertellen over de gelijkenis-

sen of verschillen van de shiraz/syrah druif of zijn er misschien geen ? 

 

De proefflessen zullen onomstotelijk het bewijs leveren of er al dan niet 

verschillen zijn en waar we het moeten zoeken. 

 
De druif Syrah, in een aantal 

landen Shiraz genoemd, werd 

tijdens de Kruistochten vanuit 

het Midden-Oosten naar Frank-

rijk gebracht. Over herkomst van 

de druif doen veel geruchten de 

ronde, bijvoorbeeld dat de druif 

afkomstig is uit de Iraanse stad 

Shiraz. Uit genetisch onderzoek 

blijkt echter dat de druif voort-

komt uit twee druivensoorten uit Zuidoost Frankrijk - Dureza en Mondeuse blan-

che.  

 

Als je op Wikipedia naar de synoniemen gaat kijken is het toch verwonderlijk dat 

één druif zoveel andere (plaatselijke) benamingen heeft. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Syrah 

 

We hopen met deze avond weer een uitzonderlijke proeverij te presenteren van 

wijnen die betaalbaar maar vooral lekker zijn. 

 

John Golsteyn, secretaris    jean.golsteyn@gmail.com 

UITNODIGING Seizoen 2013-2014 : Syrah of Shiraz 

 

We nodigen je  vriendelijk uit 

op onze eerste degustatieavond 

van dit seizoen die zal doorgaan 

op vrijdag 17 januari 2014 van-

af 19.30u in ons vertrouwde 

lokaal “de Beurs” te Maaseik. 

 

Graag zien we je aanwezigheid 

bevestigd door een mailtje aan 

onze wijnmeester Paul. 

paul@vandinter.be  
 
vòòr maandag 13 januari 2014 

 

We stellen je aanwezigheid op 

prijs.  Tot dan! 

 

Vergeet je proefglazen niet! 
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Om 19.30u was het tijd om het nieuwe jaar te openen met een receptie die naar 
jaarlijkse gewoonte door onze wijnmeester Paul Van Dinter werd aangeboden.  

 
Met de gekende Champagne Bernard Remy werden enkele meesterlijke hapjes 

doorgespoeld en werden intussen de nodige nieuwjaarswensen tussen onze leden 
uitgewisseld.  31 leden waren aanwezig en in laatste instantie moest onze voorzitter 

Guy wegens beroepsbezigheden afhaken zodat de secretaris John Golsteyn de 
“honneurs” mocht waarnemen. 

 

 
In zijn korte speech werd vooral even 

aandacht geschonken aan het feit dat onze 
medeleden Jos en Marianne Van Mol gezorgd 

hadden voor een toch wel uniek geschenk ter 
gelegenheid van het 25-jaar jubileum van 

Wijnhandel en delicatessenzaak Van Dinter.   
Voor die gelegenheid maakten zij van Carine 

en Paul een 3-D beeldje dat op Viniola 2013 
in naam van onze wijnbroederschap werd 

overhandigd.  Als dank hiervoor ontving Jos 
en Marianne een kleine attentie.   
 

 

Naast enkele praktische mededelingen 

werden ook nog de toekomstplannen (Elzas-

reis) toegelicht. 

 

 

 

De samenkomst van 21 februari 2014 zal doorgaan in de wijnacademie van Delhaize 

Maaseik.  De eigenaar Willem Corstjens nodigt de vereniging uit op een proefavond met 

als thema “Habla Español”.  Er zal naast een Spaanse wijn een tegenhanger geplaatst 

worden uit Chili of Argentinë・. Deze avond is voor onze leden gratis (geen bijdrage van 

€ 15) en dat is natuurlijk goed voor de clubkas. 

 

De proefavond voorzien op 25 april 2014 zal verplaatst worden naar 2 mei 2014 

aangezien we op 25 april weer aanwezig zullen zijn op de Lenteproeverij van Paul. 

Omstreeks 20.30u konden we na een eerste toelichting door Paul omtrent de druif als 

dusdanig, beginnen met de degustatie van een zestal syrah/shiraz wijnen.  Opdracht 

was het herkennen aan de hand van geur en smaak welke wijnen van het type Syrah 

waren en anderzijds die van het type Shiraz. 



Dit was technisch gezien toch wel een heel zware opgave... 

 

Uit de boeiende discussie die ontstond konden we concluderen dat niet alle wijnen in 

ieders smaak vielen. Toch was men het er in grote lijnen over eens dat de duurste 

wijnen die deze avond werden voorgesteld, kwalitatief ook de besten waren (Is er dan 

toch een verband tussen prijs en kwaliteit ???) 

Met deze proeverij werd weer eens aangetoond dat het maken van een “goede” wijn 

toch voor een heel groot stuk te maken heeft met de kennis en kunde van de 

wijnmaker.  Om specifiek de betere wijnen te plaatsen in één bepaald gebied is ook 

weer niet van toepassing. Over de hele wereld worden juweeltjes van wijnen gemaakt... 

Je moet ze alleen weten te ontdekken. 

 

Hier de proeftafel: 

 
1. Zuid-Afrika, Stellenbosch, MAN Vintners, Skaapveld Shiraz 2011 (€ 7,40) 

2. Frankrijk, Côtes du Rhône  Crozes-Hermitage, Domaine Romain Duvernay (€ 15,50) 
3. Argentinië 1884 Reservado Syrah Escorihuela (€ 10,30) 

4. Verenigde Staten , Washington Columbia Crest “Shiraz” 2009 (€ 9,60) 
5. Australië, Barossa Est. Peter Lehmann Futures Shiraz 2009 (€ 19,00) 

6. Portugal, Alentejano Cortes de Cima Hans Christian Andersen syrah 2010 (€ 22),00) 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


