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Nieuws
flash! 

Beste wijnliefhebbers, 

 

Natuurlijk… nu de kat van huis is worden de beste wijnen uit de kast 

(of kelder) gehaald! 

Spijtig dat ik er niet bij 

kan zijn, maar ik had 

even wat rust nodig 

om tegen de Lente-

proeverij op 24 - 25 en 

26 april 2015, waarop 

we jullie weer met ple-

zier uitnodigen, topfit 

te zijn.  

Groeten uit het Verre Oosten, 

Paul 

 

 

Onze     vrijwilligers hebben  inmiddels hun favorieten bovenge-

haald en ik moet zeggen dat, met hetgeen ik nu al weet, we een 

zeer fijne maar vooral spannende avond gaan beleven met een pa-

let aan wereldwijnen.  

Diverse landen komen aan bod en we zijn echt benieuwd welke ju-

weeltjes uit de kelder worden opgediept. 

 

Aan - of afmelden kan zoals altijd via  paul@vandinter.be  per mail 

voor maandag  23 februari 2015.  

 
 

Afspraak op  vrijdag 27/02/2015 om 20 u. 
 

Het bestuur 
 

Denk zeker aan je (INAO) proefglazen! 

Dagorde Favorieten uit eigen wijnkelder  

 

20.00u 
We verzamelen zoals altijd op 

de tweede verdieping voor deze 

speciale degustatie die in het 

teken staat van : 

“Maak kennis met één van mijn 

favoriete wijnen”. 

Na de blindproeverij, waarbij 

we telkens bij elke wijn onze 

mening geven, zal de inzender 

even zijn wijn toelichten. 

We mogen even niet uit het oog 

verliezen dat we om organisato-

rische redenen niet kunnen ver-

mijden dat de wijnen een korte 

verplaatsing achter de rug heb-

ben… 

We trachten wel de wijnen zo 

goed mogelijk op temperatuur 

te brengen. 

mailto:paul@vandinter.be


Het was zeker voor ons medelid Eric Langie een uitdaging om enkele van zijn eigen 

producties op de proeftafel te plaatsen.  Eric slaagde met glans voor deze proef! 

Een eerste verrassing bleek de “Aspergewijn”: een mix van appels en echte 

asperges.  Zowel geur als smaak waren een uitdaging en kwamen nergens overeen met 

bekende wijngeuren en smaken. Oorzaak was dus de samenstelling van gegist asperge-

sap met gegiste appelwijn.  De echte technische uitleg zou ons hier  te ver voeren… 

Je stelt je misschien de vraag: “waarom appelwijn?”. De 

reden is zeer simpel en aannemelijk: zijn wijnproductie is 

heel laag, en hij moet dus zijn toevlucht zoeken in de 

appelen. De technische uitleg die Eric ons na het 

proefproces gaf was boeiend en gaf ons een kijk op “hoe 

gaat het er werkelijk aan toe bij het produceren, maken 

en selecteren van wijnstalen” om te komen tot een 

product waar je kan achter staan.  Dat chemie een 

belangrijke rol speelt wisten we al. Andere factoren 

blijken eveneens van groot belang en de back-up die hij 

van ons kreeg zal zeker bijdragen tot nog betere 

resultaten in de toekomst. Hoe breder de waaier van 

proefnotities, hoe beter hij de ultieme smaak kan 

aanpassen.   

Deze “wijn” mag alvast behoren tot de categorie ECHTE 

“Aspergewijn(en)”, iets wat de producenten van gewone 

wijn zal doen nadenken wanneer zij enkel het etiket van 

hun flessen vervangen door 鳬n dat “Aspergewijn” 

vermeld, doch waarvan de inhoud enkel naast de bakjes 

asperges gelegen heeft. 

We waren het er roerend over eens dat de zuren nog prominenter aanwezig mochten 

zijn,  waarschijnlijk heeft dit te maken met de keuze van de appelsoort. 12% volume 

alcohol, aangenaam in geur en smaak doch zoals reeds gezegd: ongewoon en met niets 

in de wijnwereld te vergelijken. Volgens Eric geen terraswijn (dit is ook niet de 

bedoeling), maar een echte begeleider van asperges, ham, ei en boter  – de Vlaamse 

klassieker – of bijvoorbeeld gerookte zalm of ham. 

 

De tweede verrassing van de avond kwam uit dezelfde hoek. 

Hier koos Eric voor een kruising van de druivensoorten Bachus en Seyve-Villard 12-375, 

een speciaal ontwikkelde wijnstok die ook onder de benaming “Vitis Vinifera 'Phoenix' “ 

gekend is.  

De geproduceerde wijn is gemaakt van de Phoenix-druif (50%), en een mengsel van 

appelen (Goudrenet en Jonagold) 50%. 

Hier ook weer hetzelfde verhaal: niet voldoende opbrengst van de druiven (alhoewel 

slechts 2 oudere stokken die als “terrasoverdekking” aangeplant werden waardoor er 

een echte koepel ontstaat waar ontelbare trossen aan rijpen).   



Zeer fris en intens geurpallet van citrusvruchten-

limoen/citroen, ananas en rijpe cavaillon dat lang 

aanhoudt. Licht geel van kleur en zuiver in het glas. 11% 

volume alcohol met iets te zoete korte afdronk. Ook hier 

komt geur en smaak niet tot een perfecte balans: iets 

meer zuren in de smaak zou de kwaliteit perfect maken 

(ook hier weer de bemerking: smaken verschillen) en er 

zullen zeker liefhebbers zijn die een voorkeur hebben voor 

het iets zoetere type zoals dit. 

Beide wijnen die ons zeker aangenaam verrast 

hebben  zijn zeker een dikke PROFICIAT waard en we 

hopen dat Eric ons nog dikwijls wil verrassen met eigen 

geproduceerde wijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde wijn was een keuze van Danny en Dani・le Luys-

Houben, die deze wijn ontdekten op 鳬n van hun vele 

Moezel bezoeken.  Ontelbare wijnboeren trachten ons te 

verleiden met tientallen wijnen. Hiertussen de juweeltjes 

ontdekken vereist een zekere kennis en we mogen nu wel 

stellen dat het produceren van de iets zoetere 

Moezelwijnen wellicht  tot het verleden behoort – al kan je 

bij elke wijnboer een reeks halfzoete tot zoete exemplaren 

proeven en kopen onder de benamingen Feinherb  of 

Halbtrocken.  De “betere” wijnboer heeft het al lang 

begrepen: iets zuurdere (frisse) wijnen doen het goed in 

de export, vooral naar Belgi・ en Nederland. 

Zeltinger Sonnenuhr Riesling Kabinett  2011 Trocken –  

€ 9,5 

Bodem : Dunne laag van verweerde "Blue Devoon" 

schilfers op mineraalrijke leisteen grondslag 

Kwaliteit : Kabinett 

Druiven: 100% riesling met gemiddelde structuur en 

hinten van mineraal, perzik en toetsen van citrus. Het fruit 



is stevig verweven met de mineraliteit, fijne zuren en lange afdronk. 

Te gebruiken bij: visgerechten zonder zware sauzen, gerechten van allerlei aard met een 

zekere kruidigheid.  

Serveren bij 10-11ｰ. 

Alcohol 12% vol/alc 

Website : http://www.selbach-oster.de/ 

 

De laatste en vierde witte wijn was een 

veelbelovend exemplaar van Jean Verlaak.  Hij 

verraste ons met een magnum Gavi di Gavi. 

 

Gavi di Gavi 2013 – Villa Sparina – 12% - € 30.- 

 

De Gavi di Gavi heeft een strogele kleur. In de 

neus domineert vooral de geur van witte 

steenvruchten zoals perzik. Droge smaak met 

fruitig karakter. Goede aciditeit en vettigheid. 

Aangenaam en zuivere afdronk. 

Serveren bij: aperitief / charcuterie / koud buffet 

van vis + salades / vegetarische schotels / deegwaren of risotto op basis van groenten 

of vis of roomsaus. 

 

Oorsprong: Gemeente Gavi. Wijngaarden met een Zuidoostelijke zongericht op een 

hoogte van 250-300m. De ondergrond is bevat klei en mergel. De gemiddelde leeftijd 

van de stokken is 25 jaar 

Oogst: eind september / begin oktober 

Vinificatie: De maceratie en fermentatie vinden plaats in inox onder gecontroleerde 

temperatuur en duren 3 weken in totaal. Na de gedeeltelijke malolactische fermentatie 

rijpt de wijn in inox vaten en nog enige tijd in de fles 

Alcohol: 12% 

Bewaarpotentieel : eind 2017 – eerste productiejaar 1974 

Productie: 150.000 van 750ml, 25.000 van 375ml e 1.000 van 1500ml 

Wijnstokken en snoeiwijze: Guyot - 4200 stokken per hectare – 9500 kg /ha 

   

Website met meer info: http://www.villasparina.it/en/home.htm 

 



De vijfde en eerste rode wijn was een inzending van 

Bep en Fred Leenders. 

BOURGUEIL “Le Grand Clos” 2010 van Yannick 

Amirault - aankoop € 15 

Koning van de Bourgueil is alleszins de Cabernet 

Franc, plaatselijk ook wel Breton genaamd. 

Verder is er ook een klein percentage aangeplant 

met Cabernet Sauvignon. 

Bourgeuil produceert voornamelijk rode, stevige 

wijnen en heeft als voornaamste plaatselijke 

concurrenten Saint-Nicolas de Bourgeuil en Chinon. 

De voorgestelde wijn komt van een 2 ha groot 

gebied “Le Grand Clos” binnen een  19 ha groot 

wijngebied op verschillende locaties. De gemiddelde 

leeftijd van de stokken is 50 jaar. Alcohol 13%. 

 

De bodemsoort bestaat hoofdzakelijk uit “Grind Alluviale”, slib aangevoerd door de Loire 

en “Tufteau Jaune”, een geelachtig gesteente gevormd door zand en maritieme fossielen 

van de vroegere zeebodem. 

De opbrengst wordt gereduceerd tot 30 hl / ha. 2010 was een geweldig jaar voor deze 

wijn. Aroma’s van rood fruit, zwarte bessen, bramen en frambozen springen uit het glas.  

 

Ook een pittige kruidigheid van eekhoorntjesbrood, grassige geuren, peper, tabak, 

grafiet, leer met een klein “stal” stinkertje dat echter niet stoort. Er gebeurt een 

houtlagering van 10-12 maanden op Franse eik waardoor ook vanillegeuren de kop 

opsteken. 

Een lange sappige afdronk, met nog iets te pittige tannines, te wijten aan z’n 

jeugdigheid met mooi verwerkte elegante zuren vervolledigen de proefnotities. Gezien 

het bewaarpotentieel (tot 2023!) zeker een aanrader om lang in de kelder te bewaren. 

Deze lagering zal de wijn ook eleganter en ronder maken ten aanzien van de tannines.  

Deze wijn zal zeker scoren bij rood vlees, stoofschotels, klein wild. Parker gaf deze wijn 

92/100 dus zeker een topper voor deze ACP 

 

Website : http://yannickamirault.fr/ 

 

 

 

 



Onze volgende kandidaat was een rode wijn van Danny Beuten.  Hij koos de 

 

VALPOLICELLA RIPASSO 2012 van Allegrini - € 13.50 

 

Mondaine en plaatselijke druivenrassen vinden elkaar in 

Corte Giara, een project van de familie Allegrini.  

 

Valpolicella valt terug op de klassieke trilogie van corvina, 

rondinella en molinara. Deze 2012 heeft 70% corvina, 

30% rondinella. 

De Valpolicella Ripasso heeft een diepe kersenrode kleur. 

Het boeket is elegant en geurt naar bosfruitconfituur, 

vanille, tabak en walnoten. De aanzet is vol, met veel 

fruittannines, de structuur is medium en de afdronk 

soepel. 

Verschillende wijngaarden in de Valpolicella-regio en 

veelal klei en kalk in de ondergrond.  Eerste oogst 

handmatige oogst half september voor de druiven die 

gedroogd worden en tweede handmatige oogst half 

oktober voor de druiven die onmiddellijk gevinifieerd 

worden.   

Eerste fermentatie aan een temperatuur vari・end tussen 24ｰ- 32ｰC, tweede fermentatie 

(18 dagen) door toevoeging van gedroogde druiven, temperatuur tussen 14ｰ-21ｰC, 

Malolactische fermentatie heeft eind maart plaats waarna de wijn overgeheveld wordt in 

tonnen van Slavische eik waar de wijn 12 maanden in verblijft.  

Alcohol: 13,50% vol. Hiervan worden ongeveer 50.000 flessen geproduceerd. 

Bewaarpotentieel : 2020 

Een zeer sappige wijn met aangenaam karakter. Voor iedereen een voltreffer van 

formaat.  

 

 

Website :  http://www.cortegiara.com/en/index.php   

 

en ook      http://www.allegrini.it/    

 

 

Rob Gommans kwam dan weer met een sappige en originele wijn uit het Franse 



Corbières / Languedoc gebied: 

 

Château De L’HORTE 2006 – Grande Reserve – 14% 

vol/alc - € 15,- 

Stevige rode wijn barstensvol rijp rood fruit. Bij voorkeur 

even decanteren ideaal bij een mooi stuk vlees want de 

wijn heeft een verraderlijke droesem ten gevolge het 

ontbreken van stevige filtering. Dit kan de wijn alleen 

maar in z’n voordeel uitspelen, maar bij het schenken 

toch even opletten. 

Geconcentreerd en krachtige wijn, met een harmonie en 

evenwicht voor de aroma's van vruchten zoals kersen, 

bramen, maar ook een notitie van geroosterde hout, 

vanille, kruidigheid (tijm-rozemarijn-laurier). 

Geselecteerd door de Guide Hachette, een gouden 

medaille bij de Azië wijn stijl wedstrijd van Singapore 

2007, gouden medaille bij de selectie van wijnen van 

Montreal, Canada 2007. De carignan wijnstokken 

gebruikt voor de productie van deze wijn zijn meer dan 

100 jaar oud. De andere variëteiten in deze wijn zijn 

Grenache, Syrah, Mourvèdre. Alle druiven zijn  

handgeplukt en gevinifieerd in maceratie pre gisting en temperatuurcontrole. De wijn 

heeft enkele maanden gerijpt in nieuwe vaten van Frans eiken. Dit proces is uniek omdat 

er vaten van verschillende grootte zijn: 225, 400 en 600 liter. De dezelfde wijn wordt 

geplaatst in deze verschillende vaten waarbij de invloed van deze verschillende formaten 

telkens een specifiek aroma ontwikkelt. De wijn rijpt 12 maanden en vervolgens worden 

alle wijnen geassembleerd tot één eindproduct. Bij elke oogst is de Grande Reserve dus 

iets anders, want hij is gemaakt volgens assemblage op smaak. Maar één ding is zeker・ 

hier proef je de zon! 

Een zeer smaakvolle en aangename kennismaking met dit Zuid-Franse château. Volgens 

Rob een aan te bevelen bezoekje (eventueel met overnachting) waard. Ook de 

wijnkelders kunnen bezocht worden. Niet alle wijnen worden naar de Nederlandse 

distributieketens geexporteerd. Ter plaatse kan je kennismaken met de andere 

“juweeltjes” van deze familie (en dan bedoel ik de wijnen・). 

 

Website :  http://www.chateaudelhorte.com/nl/index.htm  

 

 

 

 



De laatste wijn werd geselecteerd door Bert Trouwen. Hij 

had gekozen voor een uit Italië afkomstige Rosso di 

Montalcino DOC. 

ROSSO DI MONTALCINO DOC 2011 “Bellarina” – 14,5% 

vol/alc  -  €13,30 

 

D.O.C. classificatie: Rosso di Montalcino Rosso di 

Montalcino DOC  

eerste jaar van de productie: 2002  

aantal flessen geproduceerd: ongeveer 14.000  

 

oogstmethode: handmatige in vakken; verdere selectie 

van druiven in de kelder  

wijnbereiding: ontstelen en verwijdering van slechte 

druiven gevolgd door gisting in roestvrij stalen tanks. Na 

6 maanden in vaten van 10 -20 hl 

duur verfijning in fles: 4 maanden 

minimumalcoholgehalte: 14% vol.  

bewaarcapaciteit: wijn om onmiddellijk te drinken of bewaren tot  5-7 jaar  

Zintuiglijke waarneming: 

kleur: briljant Ruby rood  

neus: florale hints van bessen tot krachtige licht fruit-basis en gerookte contrasterende 

tonen  

smaak: door dichte tannines en zuren sterke en frisse smaak. Progressie is van vitaal 

belang en nodig om tannines te verzachten. 

 

Serveren:  ideale temperatuur: 16-20ｰ C  

Suggesties: Gebraad van hert en ander haarwild, gegrild vlees en stoofschotels. 

 

Website : http://www.palagetto.it/ 

 

 

 

Verslag John Golsteyn 

 


