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Beste wijnvrienden, 

 

We staan als bestuur weer in de startblokken om dit zeer bijzondere 

25ste seizoen aan te vatten. 

Inmiddels hebben jullie via onze Nieuwsbrief Herfst al kunnen 

kennismaken met onze agenda voor 2015-2016. 

Gevuld, boeiend en leerrijk en als we de gepresenteerde wijnen onder de 

loupe nemen, net dat ietsje beter… dat mag ook in ons jubileumjaar. 

 

Als naar gewoonte starten we op 18 september om 19.30u met de 

Algemene Statutaire Vergadering voor de stemgerechtigde leden (vanaf 

niveau Meester), doch dat sluit de anderen zeker niet uit om tijdig 

aanwezig te zijn.  De dagorde ontvangen jullie per afzonderlijk mail. 

Omstreeks 20u is het dan tijd om onze eerste degustatieavond aan te 

vatten. Thema dit keer is de VIOGNIER-druif, inzetbaar als mono-cépage 

of dikwijls als bijzondere smaakmaker 

in een blend. 

Weinig druiven leveren wijn met zo'n 

bedwelmend parfum als de viognier. 

Viognierwijn is sensueel als de lente, 

met zijn opstuivende aroma's van 

sleutelbloemen, meidoorn, jasmijn en 

kamperfoelie, zijn dikfluwelen 

textuur als die van slagroom, zijn 

hoge alcoholgraad, zijn vleugje 

verleidelijke muskus en gember ... En 

in de smaak van peer, abrikoos, perzik en lychee. 10 jaar geleden bijna 

van de wijnkaart geveegd, nu een topper die over gans de wereld wordt 

ingezet.  

Mogen we ook van deze gelegenheid gebruik maken jullie uit te nodigen 

het lidgeld (€ 110) te vereffenen op onze bankrekening waarvoor dank. 

 

Graag je deelname melden vóór 15 september via mail aan 

paul@vandinter.be of jean.golsteyn@gmail.com   

       Het bestuur. 

Dagorde 18 september : Viognier in de kijker 

 

Vrijdag 18 september 2015 

 

Lokaal de BEURS  

Markt 7 te Maaseik 

 

19.30u : 

Statutaire Alg. Vergedering 

 

20.00u : 

Degustatieavond o.l.v. Paul 

Van Dinter. 

VIOGNIER druif  

 

22.30u : 

Hapje om de avond te 

besluiten. 

 

Vergeet zeker uw eigen 

wijnglazen niet mee te 

brengen !!! 

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


Op de eerste samenkomst van het nieuwe werkingsjaar 2015-2016 werden traditiegetrouw de 
leden uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering. 

Het boekjaar 2014-2015 werd positief afgesloten en uit de vooropgestelde begroting voor 2015-
2016 leerden we dat er toch wel één en ander te gebeuren staat in dit jubileumjaar.  Onze 
penningmeester (geldmeester Marc) zal diep in de geldkist moeten grabbelen om alles rond te 

krijgen.  
Het gespaarde geld gaat uiteindelijk terug naar de leden die ons zoveel jaren trouw zijn 

gebleven. 
Niettegenstaande deze positieve berichten dienen we toch de bijdrage met € 2 per samenkomst 
te verhogen en dit doen we door het lidgeld van 95 naar 110 € te brengen. 

Dat onze leden met dit voorgaande volledig akkoord waren bleek uit het feit dat de voorgestelde 
agendapunten unaniem werden goedgekeurd. 

 
Tijdens deze vergadering kregen we als indrinkwijn al een 
voorsmaakje van de Viognier/Chardonnay van Candela (Argentinië).   

 
Een eerlijke no-nonsense wijn uit de Mendoza die door iedereen werd 

goedgekeurd. 
Een weelderige, iets romige wijn met intense aroma’s van perzik, wat 
citrus en rijpe appels. Prima zoetzuur balans en rond van smaak. Hij 

eindigt met een fluweelachtige lange afdronk. Een (h)eerlijke 
terraswijn maar ook te genieten bij salades, en visgerechten met een 

kruidige saus. 
 
Domein : 

 
In 1880 verhuisde Miquel Escorihuela Gascon op 19 jarige leeftijd van 

Aragon in Spanje naar Argentinië op zoek een betere en zekere 
toekomst. Hij gaat aan de slag in een kruidenierswinkel in Buenes 

Aires waar hij 300 liter eiken vaten uit Mendoza in ontvangst mocht 
nemen. In 1882 besloot hij om naar Mendoza te verhuizen en ging 
een partnerschap aan met een lokale kruidenierswinkel. Reeds in 

1884 maakte hij zijn droom waar en kocht 17 hectare land en begon 
met de bouw van Bodegas Escorihuela. Na zijn overlijden in 1933 had 

Bodegas Escorihuela een ijzersterke reputatie. De dag van vandaag 
staat niemand minder dan Ernesto Catena aan de leiding van 
Escorihuela Gascon. Hij heeft een duidelijk doel: één van Argenintiës 

toonaangevende wijnproducerende bedrijven worden. Hij heeft niet voor niets de naam Catena. 
Ernesto wil enkel de beste kwaliteit en met het grootste respect voor tradititie. Deze twee zaken 

zijn hem dan ook met de paplepel ingegeven. 
 
Website (Engelstalig) : http://www.bodegasescorihuela.com/ 

 
 

Vervolgens kregen door wijnmeester Paul we een uiteenzetting over de viognier-druif en zijn 
geschiedenis.   
 

Dat de viognier druif een moeilijk te cultiveren variëteit is staat als een paal boven water. Ze 
dient op het juiste tijdstip geplukt te worden om goede wijn van te maken. Te vroeg of te rijp 

plukken is funest voor deze soort. 
Dat de nieuwewereldlanden deze druif in hun assortiment hebben is geen toeval. 
Vooral Argentinië en Zuid-Afrika leiden hier de dans. 



 
Onze eerste drie degustatiewijnen komen uit Argentinië: 

 
Deze wijn is enorm aromatisch met abrikoos en perzik in de hoofdrol. 
Ook acacia, lelies, lavendel en rijpe banaan vinden we terug. De wijn 

heeft een complexe smaak met erg verfijnde zuren. Een genot bij 
aziatische (kruidige) gerechten met vis of kip. 

 
Domein: 
 

De bodega is eigendom van de familie Lampania. In het oogstjaar 
2009 is de nieuwe moderne bodega in gebruik genomen. Deze bodega 

is voor Zuid Amerikaanse begrippen ondanks de capaciteit van 
2.000.000 flessen  nog relatief klein. 
 

De eerste wijnen zijn op de markt gekomen in 1998 . Bodega 
Don  Cristobal dankt zijn naam aan de zoon en mede eigenaar 

Cristobal Lampania en tevens aan Cristobal Colon  (Spaanse naam 
voor Cristobal Columbus) de ontdekker van Amerika. Columbus 
ontdekte Amerika in 1492 wat ook op de labels terug te vinden is. Ook 

zijn de namen van de 3 wijngaarden afgeleid van de 3 schepen 
waarmee Amerika ontdekt werden: La Nina, La Pinta en La Santa 

Maria. 
 
Website  (Nederlands) : http://doncristobal.nl/ 

 
 

Een tweede exemplaar, eveneens uit Argentinië is de Alamos Viognier. 
 

De wijn heeft een uitgesproken groengele kleur.  Er is een golvend patroon in de geurintensiteit. 
Van gesloten naar rijpe abrikoos de delicate bloemige toetsen na wat walsen.  Het mondgevoel 
is lekker fris met geconcentreerde fruitsmaken,mango, perzik met hints van citrus bloesem.  De 

afdronk is zuiver en verfrissend met een uitstekende zuurtegraad. Deze viognier kan zijn 
duurdere broertjes ui de noordelijke Rhône veel pijn doen ! 

De druiven groeien op hoger gelegen hellingen met een klimaat van veel zon overdag en frisse 
nachten. Ideaal om tot volle rijpheid te komen. 
 

Domein:  
 

Nicola Catena zeilde in 1898 van Italië naar Argentinië, op de vlucht voor de hongersnood die 
toen in Europa heerste. Hij was een ontzettende optimist en was vastberaden om in Mendoza 
het beloofde land te ontdekken. In 1902 plantte hij zijn eerste Malbec wijngaarden aan. Deze 

druivensoort was toen een kruising met een druivensoort in Bordeaux en hij was er zeker van 
dat de Malbec druif ging schitteren in de Andes. 

 
De zoon van Nicola, Domingo, erfde enkele jaren later het wijnhuis. Domingo breidde het 
wijnhuis de volgende jaren enorm uit en was toen al een leidend wijnhuis in Argentinië. Elk jaar 

kocht hij meer en meer grond en plantte deze allemaal aan met wijnranken, in het begin vooral 
voor de Malbec druif. Het wijnhuis floreerde de volgende decennia enorm. 

 
In 1960 werd het echter heel moeilijk, er heerste een enorme economische crisis in Argentinië 
en Domingo vreesde dat hij geen wijn meer kon verkopen. Hij ging bij zijn zoon Nicolas om 



advies vragen, die had toen net een diploma behaald in de economie. Nicolas adviseerde om dat 
jaar niet te oogsten en geen wijn te maken. 

 
Maar vader Domingo oogstte toch zijn druiven en maakt er wijn van. Tot zijn grote spijt werden 
er bijna geen flessen verkocht dat jaar en hielden ze er een enorme financiële kater aan over. 

Later dat jaar besloot hij om zijn zoon Nicolas mee in het wijnhuis te vragen. Nicolas Catena 
zorgde ervoor dat het wijnhuis de economische crisis overleefde en dat ze er zelfs een heel stuk 

sterker uitkwamen. 
 
Nicolas concentreerde zich op de uitbreiding voor het distribueren van de wijn in de rest van 

Argentinië en Amerika. Het waren geen makkelijke jaren, maar elk jaar verkochten ze meer en 
meer wijnen. Tot op dat moment werden vooral goedkopere wijnen geproduceerd die aanzien 

werden als tafelwijnen. Tot Nicolas samen met zijn vrouw op reis ging in Californië. 
 
Zodra ze terug waren begon de huidige toekomst van Catena Zapata, hij had een missie om in 

Mendoza wijnen te gaan maken die konden concurreren met de beste wijnen ter wereld. Hij 
begon met de aanplanting van andere druivensoorten zoals Chardonnay en Cabernet Sauvignon 

op de hoogste wijngaarden in de Andes. Jaar na jaar werden de wijnen beter en in 1994 maakte 
hij zijn eerste topwijn: Catena Alta Malbec. De jaren nadien werd de ene topwijn na de andere 
gemaakt. 

 
In 2001 nam de dochter van Nicola het wijnhuis over. Laura staat vandaag nog altijd aan het 

roer van het beroemdste wijnhuis van Argentinië. Zij heeft al voor veel moderniseringen 
gezorgd zoals een eigen laboratorium. Onder haar bewind zijn alle wijnen van Catena bekend 
geworden in de hele wereld en krijgen ze altijd de hoogste punten van de wijnkenners. 

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

 
De derde wijn is een “oude” bekende: Viognier “1884 Reservado” 

 
Een lichtgele kleur maar in de geur des te intenser. 
De wijn is zachtaardig, maar wel rijk aan extract waarin 

verleidelijke elementen zitten zoals gedroogde abrikoos, perzik, 
mango, noten en honing. De druiven voor deze wijn worden 

handmatig geplukt en de wijn kreeg bijna geen vatrijping om 
het pure, fruitige karakter optimaal intact te houden.  Deze 
heerlijke viognier met veel tropisch fruit is elegant en mooi 

rond, maar heeft toch de nodige frisheid in de mond. Lekker bij 
allerlei salades en koude schotels, schaal- en schalpdieren, 

kruidige en mediterane visschotels en Oosterse gerechten.  Ook 
een ideale begeleider van asperges in voorjaar! 
 

Website (engelstalig) : 
 

 http://www.bodegasescorihuela.com/ 
 
 

 
 

 
 



Dat men ook in Zuid-Afrika deze mooie variëteit op het programma staan heeft bewijst de 
“Creation” Viognier . 

 
Domein : 

 

In 2002 zijn JC & Carolyn Martin begonnen met het 
aanplanten van 22 hectare nieuwe wijngaarden aan de 

wereldberoemde Hemel-en-Aarde Road bij Hermanus. Daar 
hier nog nooit eerder wijnstokken hebben gestaan is de 
kans op virussen nihil. In 2007 heeft de eerste oogst 

plaatsgevonden en vanaf dat moment is Création Wines 
volledig aan het doorbreken. Een heerlijke witte wijn met 

lichte houtrijping, wat mineralig, met in de neus mooie 
fruittonen, in de mond herkennen we veel tropisch fruit, de 
afdronk is heerlijk. Te combineren met: Schaal & 

Schelpdieren, Visgerechten en lekker om zo te drinken! 
Mooie zachte wijn, lekker vol van smaak met een beetje 

perzik. Heel lichte tinteling en wat mineraliteit. 
 
Website (Engelstalig) : 

http://www.creationwines.com/wines/ 
 

 
Het betere (?) maar vooral duurdere werk komt natuurlijk 
van de Condrieu in Frankrijk. 

De Condrieu is het belangrijkste herkomstgebied voor 
witte wijn in de noordelijke Rhône en de witte wijnen die 

van deze streek komen zijn altijd gemaakt van 100% 
viognier. De wijngaarden (ong. 168 ha in 2013) liggen als 

een lint van 16 km parallel aan de rivier en verbinden als 
het ware de zeven dorpen die onder de AOP Condrieu 
vallen. Mogelijkheden tot uitbreiding zijn er niet en 

daardoor zijn de wijnen schaars wat zich dan weer in de 
prijs vertaalt. De foto hiernaast toont de wijnranken die 

op terrassen  zijn aangeplant wat het bewerken en 
plukken uitermate bemoeilijkt.  

 De wijnen kenmerken zich 

door een soepele en vettige 
mondinzet met exotische 

fruittonen en een 
aantrekkelijke frisheid in de 
jeugd. In de geur vinden we associaties van bloesem en abrikoos. 

Veel wijnen krijgen houtlagering en toch hebben ze maar een 
beperkt bewaarpotentieel. Ze dienen bij voorkeur jong gedronken. 

 Ortas Cave de Rasteau is een wijnmakerij, opgericht in 1925 en 
bekend om de kwaliteit van zijn wijnen. Ze hebben onlangs een 
nieuw en modern complex in gebruik genomen dat past bij de grote 

persoonlijkheid van haar wijnen.   
De witte Condrieu is opvallend door zijn mooie felle kleur met toch 

nog groene toetsen. Hij is fris en vol met aroma’s van wit fruit. In 
het glas een ongelooflijke frisheid. 
Website (Franstalig) :  http://www.cavederasteau.com 



De laatste in het rijtje is de Invitare van de befaamde Michel 
Chapoutier. Hij is de pionier op gebied van bio-dynamische wijnbouw 

en één van Frankrijk’s meest gerespecteerde wijnmakers. In de 
vakpers wordt hij een levende legende genoemd.  De druiven 
worden met de hand geoogst en er volgt een koele fermentatie. 

Aansluitend rijpt een gedeelte op eiken vaten waarbij de wijn 
ongeveer 8 maanden op zijn lie blijft om de frisheid en het karakter 

van de druivensoort te behouden. Mooi diep goudgele kleur met 
groene reflexen. Exotisch fruit en een ietwat rokerige toets als 
gevolg van de vatrijping. In de mond vol en evenwichtig met een 

mooie frisheid  en grootse elegantie. 
 

Website: http://www.chapoutier.com/ 
 

 


