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Nieuws
flash! 

Beste Wijnliefhebbers, 
We worden door de directie 

van AD Delhaize Maaseik 

vriendelijk uitgenodigd om 

een wijnproefavond in hun 

Wijnacademie bij te wonen.  

Deze avond gaat uitzonder-

lijk NIET door in ons ver-

trouwd lokaal, maar in een 

lokaal van voornoemd 

grootwarenhuis. Op pagina 

2 een plannetje met be-

schrijving.  Ook zullen op 

deze wijnavond een aantal 

niet-wijnleden (klanten van 

Delhaize) aanwezig zijn, wat 

ons ook de mogelijkheid 

biedt onze vereniging eens 

in de kijker te plaatsen.  Wel 

zullen wij beschikken over 

voorbehouden plaatsen 

(aangeduid met een vlagje 

van onze wijnclub.)  Op tijd komen is dus zeker de boodschap. 

 

Wat kunnen wij van deze avond verwachten? 

Wij hebben als bestuur van ons wijnbroederschap een thema mogen kiezen.  Dit 

thema (Habla Español) zal door Dhr. Hubert Briers verder uitgediept worden.  De 

bedoeling is dat wij wijnen van de Spaanse wijngebieden gaan proeven en dat 

daartegenover een wijn met dezelfde basis ingrediënten (lees wijndruiven) zal 

staan van Argentinië of Chili.  Bij eerdere proeverijen van dit huis staan meestal 

10 wijnen op de proeftafel!  U bent dus al gewaarschuwd! 

Deze avond bieden we voor onze leden, samen met AD Delhaize Maaseik, GRATIS 

aan.  Een bijdrage van € 15 is dus niet nodig. 

 

Op de tafels zullen uiteraard bestellijstjes liggen die u geheel vrijblijvend mag 

gebruiken. Er is geen enkele aankoopverplichting.  Na afloop wordt er nog nage-

kaart bij een hapje en een drankje.  Wij rekenen op jullie aanwezigheid! 

 

John Golsteyn, secretaris    jean.golsteyn@gmail.com 

UITNODIGING Seizoen 2013-2014 :  Habla Español 

 

We nodigen je uit op onze vierde 

degustatieavond van dit seizoen 

die zal doorgaan op vrijdag 21 

februari 2014 om 20u in de 

Wijnacademie Delhaize te Maas-

eik. 

 

Graag zien we je aanwezigheid 

bevestigd door een mailtje aan 

onze wijnmeester Paul. 

paul@vandinter.be  
 
vòòr maandag 17 februari 2014 

 

We stellen je aanwezigheid op 

prijs.  Tot dan! 

 

GEEN PROEFGLAZEN NODIG. 

Deze zijn ter plaatse! 

http:/www.wijnvrienden.be
mailto:jean.golsteyn@gmail.com
mailto:paul@vandinter.be
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De ingang van het lokaal is gelegen aan de Plantage (naam van de straat voor de routeplanners). 

 

U kan GRATIS gebruik maken van de ondergrondse parking (nr. 1 op de verkeersborden) waarvan de ingang zich ook hier 

bevindt. 

Na het parkeren kom je langs dezelfde weg naar buiten en ga je achter het  afscheidingsmuurtje naar de ingang van het 

proeflokaal. Iemand van het bestuur zal je hier opwachten. 

Na afloop van de avond zal iemand van Delhaize ervoor zorgen dat je zonder problemen kunnen buitenrijden. 



  



Op uitnodiging van de Dhr. Willem Corstjens, eigenaar van AD Delhaize Maaseik en van 
de Wijnacademie Delhaize Maaseik, werden onze leden vergast op een gratis 

wijndegustatie.   
Het thema “Habla Español” van deze degustatie werd door ons bestuur gekozen en de 

bedoeling was Spaanse wijnen te vergelijken met hun tegenhangers uit het Spaans 
sprekende Chili en Argentinië. 

Echter... Niet alle typische Spaanse druivensoorten worden buiten Spanje verbouwd, 
vandaar dat de gastspreker Dhr. Hubert Briers voor een dilemma stond.  Hij heeft dit, 

na overleg, op schitterende wijze opgelost en ons een tiental wijnen gepresenteerd die 

zeker qua prijs/kwaliteit hun mannetje staan. 
 

Op de proeftafel stonden eerst twee schuimwijnen: een Cava uit Spanje van een gekend 

merk en een schuimwijn “méhode tradittionnel” uit Chili. 

 

Codorniu Vintage 2011 Cava Brut Spanje        
 

 

http://www.codorniu.es/en/cavas 
 

Een zeer gekend wijnhuis wat cava betreft en één van de 
huisleveranciers van Delhaize (en andere 

grootwarenhuizen van dezelfde groep) 
Temeer daar ik de bijhorende film niet geopend kreeg, 

stelt de website op zich weinig voor. 
Meer info krijg je door even via Google te zoeken... 

 
 

Een van de oudste wijnmakers families in Spanje; 
Codorniu heeft archieven die teruggaan tot 1551 en deze 

behandelen de commerciële wijnproductie. Jaume Codorniu was de stichter van deze 

500 jaar oude wijnmakersfamilie. In 1659, huwde de jonge erfgename Anna met Miguel 
Raventós. Deze voegde beide families samen tot de twee die nu het wijnhuis 

vertegenwoordigen en beheren. De eerste Cava ("methode champenoise/tradittionnel") 
werd in 1872 gemaakt door Jos・ Raventós, een rechtstreekse afstammeling van Anna 

Codorniu en Miguel Raventós. Hij had de traditionele Franse methode bestudeerd en 

geleerd in Frankrijk, en bracht deze technieken mee tot de Penedés streek. Tragisch 
genoeg, 15 jaar later brak de gevreesde Phylloxera plaag uit en verwoestte ook de 

wijnstokken in Spanje. Economisch en financieel was dit een ramp maar de familie vocht 
met alle middelen terug en gebruikte de meest innovatieve wijntechnieken om het 

rampzalige scenario te overwinnen. Tegen het einde van de 19de eeuw produceerde 
Codorniu meer dan 100.000 flessen cava per jaar. 

 

 
 

 
 



Dat men niet alles op één product/wijnsoort zet bewijst de lijst van variëteiten: 
 

Anna de Codorniu  Brut, 85% Chardonnay5% macabeo, 25% Xarel.lo, 5% Reserve 

wines. Alc. 11.5% 
Codorniu 1551  Brut Natural, 35% parellada, 25% Xarel.lo, 30% Chardonnay.Alc. 

11.5% 
Codorniu Mediterranea  Brut Natural, 45% Parellada, 35% Xarel.lo, 20% 

Chardonnay, Alc. 11.5% 
Cuvé Raventós  Brut Natural,50% Chardonnay, 25% Macabeo, 25% Xarel.lo, Alc. 

11.5% 
Codorniu Rosé  Brut, 70% Pinot Noir, 30% Parellada, Alc. 12% 

Cuvé Reina Maria Cristina  Brut, 50% Chardonnay, 20% Macabeo, 20% Parellada, 
10% Xarel.lo 

Delapierre "D"  Brut, 62% Macabeo, 22% Parellada, 16% Xarel.lo, Alc. 11.5% 
Delapierre Glaçé Prestige  Brut,40% Parellada, 30% Macabeo, 30% Xarel.lo, Alc. 

11.5% 
Gran Codorniu  Brut, 40 % Chardonnay, 20% Macabeo, 20% Parellada, 10% Xarel.lo, 

10% Reserve wines, Alc. 12% 

Jaume de Codorniu  Brut, 50% Chardonnay, 30% Macabeo, 20% Parellada, Alc. 
11.5% 

Non Plus Ultra Reserva  Vintage brut, 40% Chardonnay, 20% Macabeo, 20% 
Parellada, 10% Xarel.lo, 10% Reserve wines, Alc. 11.5% 

 
Dat het geen “klein” wijnhuis bewijzen volgende cijfers: 

Eigenaars: Codorniu S.A. 
President: Maria del Mar Raventós 

Technisch Directeur: Jordi Raventós 
Verbouwde oppervlakte: 2,700 ha eigen wijngaarden 

Jaarlijkse productie: 35 Miljoen flessen 
Import/ Export: 80 Spanje, 20% Export andere landen (Delhaize is grootste afnemer 

voor België) 
Druif variëteiten: Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Chardonnay, Pinot Noir 

Kelders: 38 km! keldergangen over 5 niveaus. 
 

Momenteel staat deze cava aan 5,43 € (2+1 gratis) - normale prijs 8,15 € 

Heldergeel met grijze toetsen - in de geur witte vruchten (appel), floraal en minerale 
toetsen, nadien rijp fruit en toast. Fruitig met licht bittertje in de finale. Als aperitief of 

lichte vis en zeevruchten.  
  



Casillero del Diablo Brut - Chili  
 

De tegenhanger komt uit Chili - Limari Valley.   
 

 
http://www.casillerodeldiablo.com/   

          
 

Een zeer moderne website met veel randinformatie, 

zeker het bezoeken waard.  
Het assortiment van deze wijnmakers is zeer 

uiteenlopend en je vindt er 28 wijnsoorten in wit, rosé, 
rood en schuimwijn. 

Deze schuimwijn, gemaakt van uitsluitend chardonnay, 
is zeer fris met fijne pareltjes, toetsen van wit fruit 

(appel/peer en citrus), veel mineraliteit en knisperende 
zuren in de afdronk.  Droog, dus te gebruiken als 

aperitief maar zeker bij zeevruchten en in de Japanse 
keuken bij gerechten in combinatie met wasabi en 

soyasaus.  Prijs: € 6,74 - normale prijs € 8,99 
 

 
Hierop volgden twee witte wijnen: de eerste uit Spanje, de andere uit Nieuw-Zeeland en 

dan met verschillende druivensoorten. 

 
Brancott Montana 2012 - Nieuw-Zeeland - Malborough 

 
De Nieuw-Zeelandse wijn (gemaakt van de bekende 

sauvignon druif) geeft onmiddellijk in de neus zijn geheim 
prijs: overweldigende frisse citrusgeur maar dan met een 

zoettoets die echter in de mond niet terug te vinden is. 
Verder ook rabarber en groene appel in neus en mond 

 
 

http://www.brancottestate.com/agepage 
 

 
Een zeer verzorgde website met enkele mooie uitschieters. 

(België aanklikken bij het openen schijnt niet te werken... 

Kies daarom een ander land) 
        

Wat blijkbaar niemand voor mogelijk hield heeft dit 
wijnhuis toch maar voor mekaar gekregen: zij plantten de 

eerste sauvignon wijnstokken aan in deze Malborough regio 
en maken een voortreffelijke wijn. Hier ook weer een heel 

assortiment wijnen die echter niet allemaal voor de export 
gebruikt worden. 



Deze wijn bekoort, vooral door zijn geur en frisse afdronk. In de kleur lichtgeel met 
grijze schittering en we zouden hem plaatsen bij vis (zonder roomsaus), licht gerookte 

vissoorten en geitenkaas. Prijs € 7,21 (5 +1 gratis) - normale prijs € 8,65. 
 

  
Montespina Verdejo 2013 - Spanje Rueda 

 
Ik heb geen eigen website kunnen vinden. 

 

In de neus gaf deze jonge wijn (misschien iets te koud 
geserveerd) in de eerste plaats een “stinkertje” en voor de 

rest... niets!  Nadat het glas in de hand was opgewarmd 
kwamen dan de primaire geuren op de voorgrond:  fris hooi, 

venkel, appel en citrus, iets floraal en tropisch fruit met 
zuren (mango, ananas).  In de afdronk dan weer groene 

appel en witte pompelmoes waardoor er in de keel een licht 
bittertje bleef hangen.  Heldergele kleur met grijze schijn.  

Te gebruiken bij koude vis en koude voorgerechten. 
Prijs: € 4,33 (5 + 1 gratis) - normaal € 5,19 

 
 

 
 

 

 
 

 
Na een korte sanitaire stop kwamen de rode wijnen aan de 

beurt. 
 

Trivento Reserva Malbec 2012 - Argentini・ Mendoza 

 

Over deze wijn vond ik geen rechtstreekse informatie op zijn 
eigen website www.trivento.com maar de volgende website 

gaf meer dan genoeg informatie. 
 

 

http://www.excelsiorwines.com/wine/trivento-malbec-
reserve/ 

  
 

Deze 100% malbec uit de Mendoza regio heeft een diep rood-
violette kleur met sterke geuren van rijp rood fruit - aardbeien 

en kersen - met hints van chocolade en koffie een gevolg van 
de eiklagering. Vlezige, weinig storende tannines geven deze 

wijn een fijne afdronk. Geschikt voor BBQ en lams en wild 
pluimvee. 

Prijs € 5,91 (5 + 1 gratis) - normaal € 7,09 



De tegenhanger kwam natuurlijk uit Spanje (Somontano) en is een mix van cabernet-
sauvignon, granacha, merlot en tempranillo. De naam laat het niet vermoeden maar het 

is een product van het grote huis Viñas del Vero dat over een zeer groot assortiment 
wijnen beschikt. 

 
La Miranda Granache 2011 - Spanje Somontano 

    
 

http://www.vinasdelvero.com/secastilla/ingles/2_elvino.asp 

 
De aroma’s van deze wijn kunnen we omschrijven als rijpe 

vruchten en zwarte bessen. Deze komen ook terug in de 
smaak. Mooie dieprode kleur en een bestendige afdronk. 

Dat de granacha het hoofdbestanddeel is blijkt ook uit de 
tweede naam. 

Prijszetting: € 6,54 (5 + 1 gratis) - normaal € 7,85 
 

 
 

 
 

 
 

Bij het volgende tweetal kwamen de druivensoorten merlot/shiraz/tempranillo/viognier 

en tempranillo tegenover elkaar te staan. 
 

 
Ibéricos Crianza Rioja 2011 - Spanje Rioja 

 
Uit het befaamde “Torres” huis kwam deze tempranillo uit de 

Rioja streek.  
 

http://www.torres.es 
          

Aroma’s van zwarte bessen, nootmuskaat.  Blinkend 
robijnrood, en in de smaak sappige braam- en rode bessen, 

confituur.  Zeer zachte tannines.  Gebruik bij rood vlees en 
gegrild zonder vettige saus.  Prijs € 7,38 (5 + 1 gratis) - 

normaal € 8,99 

 
Het huis Torres werd opgericht in 1870 door Jaime en Miguel 

Torres.  Momenteel is het een wereldimperium met vestigingen 
(wijngaarden) in Californië, Argentinië en Chili. Ook andere 

wijnhuizen behoren bij deze groep, al dragen ze dan niet altijd 
het naamplaatje Torres. Een bezoek aan de website maakt veel 

duidelijk . De site is in het Engels of Spaans. Er bestaat ook en 
nederlandstalige site, doch met minder info (www.torres.nl) 



Palo Alto Reserva 2011 - Chili Maule Valley 
 

Een nieuwe Chileense wijn in het assortiment: de Palo Alto 
Reserva. De combinatie van druivenrassen waaruit hij is 

samengesteld is verre van banaal. Soepel en vol dankzij de 
merlot, voorzien van een kruidige toets dankzij de shiraz, met 

body dankzij de tempranillo en geraffineerd dankzij de viognier 
(slechts 3%).  

 

http://www.paloaltowines.com/ 
 

Palo Alto betekent ‘hoge boom’ en vertegenwoordigt enorm 
grote bomen die uitsteken boven de wijngaard van de vallei 

van Maule in Chili. Het domein geniet van een zacht 
mediterraans klimaat en een droog en heel zonnig seizoen. De 

druiven van deze wijn worden geplukt in de beste wijngaarden 
van de vallei Maule nadat ze langzaam rijpten onder de 

aangename zon. Zeer mooie website met heel veel info over de 
wijnen zelf (technische fiche met samenstelling...). Dat de 

website nog niet werd bijgewerkt bewijst de vermelding dat 
deze wijn niet te verkrijgen is in België... Wat hebben wij dan 

gedronken ? 
 

Wijn met kersenrode kleur en kruidige aroma’s, met een lichte toets van kersen, zwarte 

bessen, zoethout en koffie. Heerlijk bij een Argentijnse steak of een zuiders 
stoofgerecht, bij geroosterd vlees of een barbecue. 

Prijs € 5,66 (5 + 1 gratis) - normale prijs € 6,79 
 

De twee laatste wijnen zijn mono-cépages van de druivensoorten tempranillo en 
carmenere en liggen ook wat de prijs betreft een stuk uit elkaar.  Dat niet altijd een 

duurdere prijs een betere wijn in de fles geeft, bewijzen deze 
beide kemphanen. 

 
Celeste Crianza 2010 - Spanje Ribera del Duero 

 
Eveneens van het wijnhuis Torres, maar nu een veel elegantere 

wijn met de wijndruif tempranillo (crianza 2011). Deze wijn 
behoort ook tot het iets betere assortiment van Torres (zie 

website www.torres.es) 

 
Als begeleider van rood vlees, klein wild. 

 
De aroma’s zijn intens, gekruid, noties van zoethout en zwarte 

peper.  De kleur is intens robijnrood. In de smaak vallen vooral 
de kruidigheid op, het rijpe fruit zoals rode & zwarte bessen, 

cassis, pruimen op alcohol en rijpe kers. 
 



De sterrenhemel op het etiket (draait bijna volledig om de fles) verwijst naar de 
sterrenhemel die je op een hoogte van 895 meter bijna kan aanraken.  Diverse 

sterrenbeelden die daar zichtbaar zijn staan er op afgebeeld. 
Prijs : € 10,75 (5 + 1 gratis) - normale prijs € 12,90 

 
 

Santa Tierra Gran Cru 2011 - Chili Colchagua Valley 
 

 

http://www.casasilva.cl/home 
 

 
Een zeer moderne website (Engels/Spaans) die een mooi 

beeld geeft van de omgeving en de familie achter deze wijn. 
 

Aroma’s : Frisse neus naar steenfruit en eikenhouttonen 
In de smaak kruidig subtiele vanille, mokka, rode en zwarte 

bessen, rijpe donkere kers, granaatappel en framboos.  De 
kleur kunnen we omschrijven als diep kersenrood met paarse 

rand. 
Mijn favoriet van deze proefavond maar smaken verschillen. 

Prijs: € 7,13 (5 + 1 gratis) - normale prijs € 8,55 
 

 

De proefavond werd tenslotte afgesloten door onze voorzitter 
Guy Van Tiggel die de heren Briers en Corstjens bedankte 

voor de fijne begeleiding en de voor ons financiële meevaller. 
Beiden ontvingen een flessenstop van onze vereniging als 

aandenken aan deze avond. 
 

We moeten vooral de gulheid van inschenken even vermelden... Dit waren al geen 
proefhoeveelheden meer!  Bij een Spaans getint hapje, manchego en olijven werden de 

flessen tot op de bodem leeg gemaakt en werd de gezellige avond omstreeks 23.45 
afgesloten.   

 
Nogmaals dank aan de initiatiefnemer Dhr. Corstjens van AD. Delhaize Maaseik 

 
Verslag: John Golsteyn 


