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Nieuws
flash! 

Beste wijngezellen en sympathisanten, 

 

Op onze eerste wijnavond van dit seizoen moeten we eerst de administra-

tieve kant van onze VZW afhandelen. 

We hebben reeds vier jaar achter de rug en het wordt dus tijd voor een 

“nieuw” dagelijks bestuur.  

Natuurlijk rekenen we op je aanwezigheid voor deze vergadering en 

mocht je het voelen kriebelen… er is nog steeds nood aan bestuursleden 

en nieuwe ideeën. Maak dus je kandidatuur kenbaar via mail of de avond 

zelf. 

 

De technische proeverij die daarop volgt zal heeft als 

thema “Smaken in rode wijn” en door rode wijn be-

doelen we wijnen uit het hogere segment.  Een 

avond die de echte wijnliefhebber (met de nakende 

feesten in gedachte) zeker niet mag missen. 

Ook nodigen we je nu al uit je lidgeld op onze reke-

ning (zie onze coördinaten) over te maken.  Zoals de 

vorige jaren behouden we ondanks de crisis het be-

drag van € 95 . De deelname per proefavond blijft 

eveneens op € 15 .  Je vraagt ze wellicht af: “hoe 

spelen ze het klaar?”... 

 

Wens je echter  niet langer deel uit te maken van 

onze wijnfamilie, dan hadden we dit graag ook ver-

nomen (via een mailtje of telefoontje). 

Geef ons even een seintje of je al of niet aanwezig 

zal zijn op deze avond en vooral : vergeet je proefglazen niet want het 

loont de moeite.  Tijdens de vergadering wordt er een wit wijntje geser-

veerd want vergaderen maakt dorstig ! 

Aan– of afmelden kan via  paul@vandinter.be  per mail. 

Kandidaturen kenbaar via “antwoorden aan afzender” 

Afspraak in ons lokaal : “ de Beurs”  - Markt te Maaseik 

op 3 oktober 2014 om 19.30u   Het bestuur 

Dagorde Al. Verg.  & “Smaken in rode topwijnen” 

Om 19.30u start de Statutaire 

Algemene Vergadering met 

resultaten 2013-2014 en 

prognose 2014-2015. 

Verkiezing van een nieuw 

“Dagelijks Bestuur” zoals de 

Statuten het voorzien. 

 

Om 20.30u start dan de de-

gustatie-avond met een toch 

wel boeiende technische 

proeverij  (enkel rode wij-

nen) op het programma.  

Paul zorgt weer voor  de 

voortreffelijke wijnen, jullie 

voor de gezelligheid en de 

klare kijk op wijn. 

 

Wijnliefhebbers OP POST ! 

mailto:paul@vandinter.be


De eerste samenkomst van dit seizoen begon met de Statutaire Algemene Vergadering waarop 

de resultaten 2013-2014 en verwachtingen 2014-2015 aan de leden werden 

voorgesteld.  Unaniem werden beiden door de vergadering goedgekeurd en werden de nodige 

stukken door de aangestelde commissarissen Bert Trouwen en Erik Gielen voor akkoord 

ondertekend. 

Een tweede punt op de dagorde was de verkiezing van een nieuw bestuur.  Al de bestuursleden 

waren statutair na vier jaar ontslagnemend en her-verkiesbaar. Aangezien er geen nieuwe 

kandidaturen waren ingediend werden de vijf kandidaten unaniem opnieuw aangesteld onder 

voorzitterschap van Guy van Tiggel. We kunnen dus weer 4 jaren verder op de ingeslagen weg… 

Eens te meer bewees onze wijnmeester Paul  met deze selectie aan rode wijnen dat niet enkel 

Frankrijk (en dan vooral met Bourgogne en Bordeaux) over meesters in het wijnmakersvak 

beschikt, natuurlijk vertrekkende van het feit dat je eerst en vooral over het basismateriaal 

(druiven-terroir-klimaat) moet beschikken. 

Het zijn over de ganse lijn wijnen gemaakt van wijngaarden met vooral  lage opbrengsten en/of 

oude wijnstokken. 

1. Frankrijk – Beaujolais – Moulin-a-Vent – AOP 
(*)  -  “Au Grand Moulin” 2011 door Jean Loron   

Druivensoort: Gamay noir – manuele oogst – 45hl/ha 
Zeer aangename wijn met zuivere en gelijkmatige geur. 
Geuren: fruit (kers) – floraal en zeker kruidig. Ronde, 

middelmatige afdronk . 
Lekker op 18° bij rood vlees, vederwild, stevige kazen. 

Eén van de betere Beaujolais! 13% 
 
 

Prijs : € 13.- 
Website : http://www.loron.fr/en/index.php 

 

(*) Op 1 augustus 2009 introduceerde de Europese Unie 

een nieuw regelgeving voor wijnen. Wij zetten de 
belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje: 

* A.O.C. heet nu A.O.P. (= Appelation d'Origine Protégée) en geldt voor wijnen uit een 

bepaald gebied die voldoen aan de bijbehorende strenge kwaliteitseisen. 

* Vin de Pays: de nieuwe term voor de wijnen direct onder de A.O.P. wijnen luidt I.G.P. 

(= Indication Géographique Protégée). Deze wijnen komen ook uit een bepaald gebied, 

maar de kwaliteitseisen zijn lager en de vinificatie van de wijnen mag ook elders 

plaatsvinden. De term Vin de Pays mag echter ook nog gebruikt worden. 

* Vin de Table is Vin de France geworden. Dit betreft wijnen zonder geografische 

herkomst. 

  



2. Italië – Marche Rosso – IGT - “Vespro” 2009 
huis Fausti – 14% 

 
Het bedrijf werd in 1997 opgericht door Fausti agronoom 
Domenico D'Angelo, tuinbouw expert en adviseur voor een 

lange periode van enkele wijngaarden in de omgeving.  
Het heeft ongeveer 12 ha wijngaarden op de heuvels tussen 

de 70 en 160 meter boven de zeespiegel aan weerszijden 
van de rivier Tenna, ongeveer 5 km. afstand van de 
Adriatische Zee.  

De gemiddelde jaarlijkse productie ligt rond de 70.000 / 
100.000 flessen, waarvan een groot deel bestemd voor de 

buitenlandse markt.  
Sinds 2010 heeft hij biologische certificering.  
De druivensoorten die hij gebruikt zijn typisch voor het 

gebied en zijn montepulciano, sangiovese, passerina, 
pecorino.  

Daarnaast ook syrah, dat hij gebruikt zowel als mono-
cépage  als in blends.  
Marche IGT rode Vespro is een  resultaat van deze tweede optie.  

 
Druivensoort: Gemaakt van montepulciano druiven en de syrah, 18 maanden in 

eikenhouten vaten, de helft nieuw. Donkere robijnrode kleur, geconcentreerd, 
ondoorzichtig.  
Geur: neus van gemiddelde intensiteit die zich moeilijk opent, zelfs na walsen.  

De eerste geuren die je kan onderscheiden worden gekanaliseerd in zwarte kersenjam en 
leer en neigen naar tertiaire en kruidige tonen.  

Tonen van zoethout, kruidnagel, peper, cacao, koffie, gesmolten boter, mineraliteit en 
droge tannines maken dat dit een “zwoele” aangename wijn is.  

Marche IGT Vespro kan worden beschouwd als de meest waardevolle op de markt van de 
kleine zakelijke Marche wijnbouwers.  
Prijs: € 13.- 

Geen website 
 

 
  



3. Frankrijk – 1e Côtes de Bordeaux AOC – “Chateau Carignan – 
Prima” 2008 – 14% 

Gevinifieerd sinds 1998 door Louis Mitjaville. Wijnstokken van meer dan 40 
jaar! 
5200 stokken per hectare 

Malo-lactische fermentatie op nieuwe (Franse) eiken vaten gedurende 15 
tot 18 maanden 

Druivensoort : 100% merlot met manuele oogst – rendement: 35hl/ha 
Geur: Licht stinkertje dat snel verdwijnt. Daarna zuiver waarbij vooral 
kruidigheid en leder opvallen. 

Zeer ronde afdronk die middellang is. 
 

 
Prijs: € 21.- 
Website : http://www.chateau-carignan.fr/domaine.php 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

4. Spanje – Penedès – “La Scala” door JeanLeon 
- 2003  - Gran Reserva – 13,5%  

De naam van deze wijn verwijst als eerbetoon naar een 
restaurant in Beverly Hills (USA) dat JeanLeon opende 

samen met James Dean in 1956.  
De wijngaard is de oudste aanplant van JeanLeon in Spanje 
met cabernet sauvignon. 

Druivensoort: 100% cabernet Sauvignon – genummerde 
flessen. 

Dieprode kersen kleur met lichte evolutie (2003!) aan de 
rand. 
Geur: Toetsen van zeer rijp donker fruit, met hints van 

dorre bladeren en tabak. 
Het smaakpalet heeft een fijne structuur en er is een mooie 

balans tussen zuren en tannines. 
De afdronk is lang met een zoete toets.   
 

 
Prijs: € 55.- 

Website : http://www.jeanleon.com/en 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
5. Argentinië – Valle de Uco / Mendoza – “Salentein” Single 
Vineyard – 2011 – 15% 

Druivensoort: 100% malbec 
De wijngaarden liggen op een hoogte tussen 1050 en 1700m en zijn 

verdeeld oven 5 verschillende micro-klimaten die telkens andere 
karaktertrekken vertonen. 
Geur: Deze topwijn, uit een wijngaard (Plot 21 genoemd) op 1300m 

hoogte, munt uit in zeer intense en complexe aroma’s. Sommigen spraken 
van “cuberdons”, de Gentse “neuzekes”… 

In de mond resulteert dit in een breed mondvullend en geconcentreerde 
smaak met zijdeachtige tannines, fijne zuren en een lange afdronk.  
De wijn rust op frans-eiken vaten gedurende 16 maanden en er werden 

van deze jaargang slechts 5760 flessen gebotteld. 
Nog wetenswaardig: slechts 2500 stokken per ha. Malbec aangeplant in 

1997, planten op originele onderstok en ze worden met druppelirrigatie 
(puur smeltwater uit de Andes) gevoed. 
 

Prijs: € 31.- 
Website: http://www.bodegasalentein.com/english 

 
 
 

 
 

 
6. Chili – Colchagua Valley – “Doña Bernarda” / Private 

Collection - 2010  
Luis Felipe Edwards – 14,5% 
De naam Doña Bernarda is een eerbetoon aan alle moeders en 

vrouwen ter wereld en symboliseert vooral de familiebanden, 
schoonheid en respect. 

 
Druivensoort: Hoofdzakelijk cabernet sauvignon, geblend met de 
beste andere rode variëteiten van elke wijnoogst en rust 18 

maanden op frans-eiken vaten. De andere druivensoorten kunnen 
zijn: carménère, syrah, petit verdot, petit syrah en mourvèdre. 

Geur: zeer subtiel in de geuren waardoor de wijn zeer complex 
aanvoelt. 
Vooral de kruidigheid in al zijn aspecten komt op de voorgrond, 

zonder specifiek te verwijzen naar één bepaald iets. 
Zeer donker van kleur, bijna zwart doch zuiver in de neus. Mooie 

vettige en zwoele afdronk die een tijdje blijft hangen. Ronde 
structuur en mooie balans in zuren en tannines. 
 

 
Prijs: € 22.- 

Website: http://www.lfewines.com/ 
 

 



Geen enkele van de gepresenteerde wijnen bleek een tegenvaller, integendeel! Laat deze 

kwaliteit en smaak maar komen… we kijken al uit naar de volgende samenkomst. Bedankt Paul. 

Een zeer fijne en vooral op smaakgebied verrassende degustatie van toch wel “ongewone” 

wijnen en wijnen met een verhaal. De avond werd afgesloten met een passende (kruidige) chili-

con-carne als hapje.  Aangezien dit een “zware” proeverij was (hoge alcahol waardes) stond dit 

gerecht zeker op zijn plaats, al trokken sommigen achteraf deze stelling in twijfel gezien het 

“winderige karakter” dat er op volgde. 

 


