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Geachte vriendinnen en vrienden wijnliefhebbers, 

 
Zoals beloofd zouden we van dit 

jubileumjaar iets “speciaals” 

gaan maken. De degustatieavond 

die er nu staat aan te komen is er 

zo één… 

BORDEAUX, een mytische naam 

met vele mytische wijnen die 

stuk voor stuk het proeven 

waard zijn.  Bordeaux is meer 

dan een verzamelnaam van top-

wijnen: deze regio is als een lap-

pendeken opgedeeld is vele 

AOC’s (of spreken we nu van 

AOP’s— Appelation d’ Origine 

Protégée, een term die nog altijd 

niet is ingeburgerd!). En toch 

hebben ze allemaal hun specifieke eigenheid en smaak.   

Als we over Bordeaux spreken, dan bedoelen we natuurlijk de rode wijnen van 

(meestal) de heilige drievuldigheid: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc.  

Of de Bordeauxwijnen op de dag van vandaag nog altijd als 

voorbeeld dienen voor vele wereldwijnen laten we in het 

midden. Feit is dat ze momenteel in een prijssegment zitten 

die door velen als “onbetaalbaar” worden betiteld.  Mogen 

we nog spreken van een aanvaardbare  prijs/kwaliteit ver-

houding? Deze en andere vragen zullen we met onze  bijzon-

dere degustatie van deze topwijnen trachten te beantwoor-

den. 

Wordt het TOP of FLOP ? 

 

Wordt dit DE avond van seizoen 2015-2016 ????? 

   

Graag je deelname melden vóór 12 oktober 2015 via 

mail aan paul@vandinter.be of 

jean.golsteyn@gmail.com   

      

 Het bestuur. 

Dagorde 16 oktober : Super Bordeaux-wijnen. 

 

Vrijdag 16 oktober 2015 

 

Lokaal de BEURS  

Markt 7 te Maaseik 

 

20.00u : 

Degustatieavond o.l.v. Paul 

Van Dinter. 

BORDEAUX: 

Grote Bordeauxwijnen… 

zijn ze TOP of FLOP ? 

 

 

22.30u : 

Hapje om de avond te beslui-

ten. 

 

Vergeet zeker uw eigen (6)
wijnglazen niet mee te bren-
gen !!! 

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


 

Deze speciale proefavond (om de zoveel jaar keren we terug naar de Médoc 
streek om een aantal betere chateaus te proeven) stond in het teken van de 

vraag of de huidige Bordeaux wijnen nog hetzelfde niveau halen als vroeger ten 
aanzien van hun prijs.  We weten allemaal dat de prijzen van deze wijnen steeds 

blijven stijgen en dat de modale wijndrinker al over een zeker kapitaal moet 
beschikken om deze flessen aan te kunnen schaffen.  Feit is dat er in bepaalde 

gebieden een verschuiving in aanplant aan het gebeuren is.  Oorzaak hiervan is 

vooral te zoeken in de verkoop: de wijnbouwer/handelaar wil zo snel mogelijk 
geld voor zijn wijn. Op langere termijn opslaan en bewaren (zoals het vroeger 

het geval was) is er niet meer bij.  Velen kiezen voor het snelle geld en dat kan 
alleen als hun wijnen zo snel mogelijk op dronk zijn of dat ze hun net geoogste 

druiven onmiddellijk doorverkopen.  Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd  en 
deze kiezen dan voor astronomische bedragen per fles waarbij het 

bewaarpotentieel op de eerste plaats komt. Laat deze juweeltjes dan ook nog 
sporadisch en in kleine hoeveelheden op de wijnmarkt verschijnen en je creëert 

een markt die enkel voor de kapitaalkrachtige wijnliefhebber of voor de 
uitgekookte belegger toegankelijk is. 

 
De wijnen die vandaag op de proeftafel stonden zijn stuk voor stuk wijnen die 

hun naam (status en kwaliteit) te verdedigen hebben.  Uitzondering één wijn 
(ook van de Bordeaux streek afkomstig en gevinifieerd met dezelfde basis 

druivensoorten - cabernet franc, cabernet sauvignon en merlot).  Deze wijn werd 

er door onze wijnmeester op een bepaalde tussen geplaatst en het was aan de 
leden om deze wijn - die er niet thuis hoorde - aan te duiden.  Dat onze proevers 

toch wel over de nodige bagage beschikken bleek uit het resultaat : niet minder 
dan 27 personen op de 34 haalden er de “verstekeling” uit. Proficiat !! 

 
 

 
 

Wat stond er nu op de proeftafel: 
 

De wijnen werden juist voor het proeven geopend en naast elkaar ingeschonken 
waardoor iedereen de mogelijkheid had zelf de evolutie in de glazen te volgen. 

Het proevenproces (ruiken - proeven) op zich duurde dan ook meer dan een half 
uur en hierna werd elke wijn afzonderlijk besproken.  De wijnen op het einde van 

de reeks kregen hierdoor zelf meer tijd om tot volle “bloei” te komen. En tijd 

hadden ze zeker nodig... 



1.  Château Gloria St. Julien 2003 

 

Domein : 
 

Henri Martin heeft kleine stukjes Grand Cru Classé 
opgekocht en hieruit ontstond het pretigieuse 

Château Gloria, zonder classificatie maar met een 
fantastisch terroir en een oppervlakte van 50 

ha.  Er worden hier al 30 jaar top-wijnen 
geproduceerd en deze wijnen kunnen zich echt 

meten het de Grands Crus Classés uit de 
omgeving. 

De gemiddelde ouderdom van de stokken is 40 

jaar onderverdeeld in 3 zones : het centrum van 
Beychevelle, ten westen en ten noorden van de 

appelatie en in de nabijheid van Pauillac op een 
ondergrond samengesteld uit een Gunziane gravel 

op een klei-zand laag.  
De druivensoorten : 65% Cabernet Sauvignon, 

25% Merlot, 5% Cabernet Franc en 5% Petit 
Verdot. 

 
De druiven worden manueel geoogst en gevinifieerd in roestvrij stalen tanks met 

thermo-regulatie.  De vinificatie is zeer klassiek en gebruikelijk voor wijnen die 
lang kunnen bewaard worden. De lagering gebeurt 14 maanden op eiken vaten 

waarvan telkens 40% vernieuwd wordt. 
 

Een zeer mooie website met accurate informatie. 

Website (Fr/En) : http://domaines-henri-martin.com/en/chateau-gloria 
 

Enkele proefnotities: helder en oranje-bruine kleur, zuivere geur van kruiden en 
donder rood fruit, drop, sigarendoos, koffie en leder. Zeer aangename en mooi 

verweven tannines in een lange afdronk. 
 

 

  



2. Château Pédesclaux 2005 5éme 
Grand Cru Classé Pauillac 
 

Domein : 
 

Dit is een mooi voorbeeld van een wijnkasteel dat 
heel lang uiterst onbeduidende en slechte wijnen 

heeft gemaakt maar nu exemplaren maakt die 
kunnen wedijveren met de buren met dezelfde 

rang zoals Lynch-Bages en Grand-Puy-Lacoste. 
De eigenaars gooien uiteindelijk het roer om in 

1996. Een tien-jarenplan met bodemanalyse, 
herplant en herinrichten van de vinificatie kelders 

maak, ten het plaatje kompleet.  Verlaging van de 
opbrengsten vertaalden zich in verhoging van 

kwaliteit en het inhuren van oenoloog Boissenot 
als adviseur bij het wijnmaken zorgden voor dit 

resultaat 2005. 

 
Website : http://www.chateau-pedesclaux.com/fr/menu 

 
 

3. Château Monbrison 2006, Cru 
Bourgeois Margaux 
 

Domein : 
 

Het wijndomein is gelegen in de gemeente Arsac 
in de regio Margaux en is sinds 1932 een Cru 

Bourgeois.  

Het wijnkasteel kan een rijkelijk palmares 
voorleggen. Ze worden niet alleen gelauwerd voor 

hun wijn, maar ook voor de uitstekende terroir en 
het professionalisme van het team. De 21 ha 

wijngaard is beplant met 50% cabernet 
sauvignon, 15% cabernet  franc, 30% merlot en 

een kleine 5% petit verdot. De ondergrond 
bestaat voornamelijk uit grind, ideaal voor de 

doorlaatbaarheid en de productie van mooie 
wijnen sinds de 17de eeuw. 

 
13 ha met wijnstokken (7500 st/ha) tussen 20 en 

30 jaar.  
De druiven worden manueel geoogst en dubbel getrieerd. 

18 maanden op franse eik waarbij telkens 40% van de vaten vernieuwd wordt. 

 



Deze wijn werd gemaakt met 41% merlot, 2% cabernet franc, 50% cabernet 

sauvignon en 7% petit verdot met een rendement tussen 44 en 52 hl/ha, 
afghankelijk van de druivensoort.  

 
Gezien de belangstelling uit het Oosten (China/Japan) is deze website ook 

vertaald in het Chinees... Uit ziet al waar het toe leidt! 
 

Website (Fr/En): http://www.chateaumonbrison.com/ 

 
 

4. Château Les Chevaliers d’Arthus 
2012 
 

 
Het verrassende “kneusje” onder de Bordeaux 

wijnen was te vinden op nummer 4. 
Op zich was er niets mis met deze wijn, maar je 

rook en proefde dat deze wijn niet thuis hoorde 

een het rijtje van de klasse-Bordeaux. 
 

Een zeer fruitige neus (zure kriek) en er 
ontbraken de zwoele, kruidige geuren die bij de 

andere wijnen wel terug te vinden waren.  Bij 
deze blindproeverij kon men ook aan de kleur 

alleen al zien dat dit een zeer “jonge” wijn was. 
 

Proefnotities :  heldere wijn, bordeaux-rood van 
kleur licht hart en zuur-fruitige aanzet in de neus 

van vooral kriek. Geen kruidige geuren en vrij 
vlakke smaak (waterachtig in tegenstelling tot de 

vorige wijnen). 
 

 

 
 

  



5. Domaine du Chevalier 
2002  Grand Cru Classé  

AOP Pessac-Léognan 
 
 
Domein : 
 

Deze topper komt uit Léognan, de hoofdstad 
van de Graves. De geschiedenis van het 

domein gaat ver terug en ze werd in 1793 
opgetekend. Op dit ogenblik is het in handen 

van de familie Bernard, gekend als belangrijke 
voortrekkers in de Franse 

wijnexportgeschiedenis en drankenindustrie. 
Zij verwierven het landgoed in 1983.  De 

eigenaar Olivier Bernard zet zich in om een 
evenwicht te vinden in zijn zoektocht naar 

perfectie en door een ver doorgedreven controle bij de productie slaagt hij daar 
zeker in. De rode wijn die wij hier proeven is één van de wijnen die als norm 

worden gehanteerd en is lid van de geronnomeerde Cru Classé kastelen van 

Bordeaux. De witte tegenhanger van dit domein heeft een merkwaardig 
potentieel om te verouderen en is wereldwijd erkend als één van de grootste 

droge witte wijnen in de wereld. 
 

De druiven worden manueel geplukt en de plukkers halen er een eerste keer de 
minder rijpe en beschadigde trossen uit. De druiven verhuizen dan naar een 

sorteertafel en worden een tweede maal gekeurd. Na het verwijderen van de 
steeltjes gebeurt dit (druif per druif) een derde keer.  De druiven worden dan 

lichtjes gekneusd en in de kleine vaten gedaan ( 50-100hl) waarbij de schil zo 
min mogelijk gekwetst wordt.  Dit komt de kwaliteit van de tannine ten  goede. 

Door gebruik te maken van kleinere vaten is het ook mogelijk de druiven per 
perceel te vinifiëren.  Na een maceratie van ongeveer 4 dagen op een 

temperatuur van 30-32° waarbij de massa regelmatig wordt overgepompt naar 
een ander vat en waarbij eveneens de aan de oppervlakte drijvende korst wordt 

opengebroken, wordt de wijnmassa voor 15 tot 25 dagen in contact gelaten met 

de schil waarbij de temperatuur zakt naar ongeveer 20-22°. 
 

Proefnotities: helder, donkerrode wijn met rood/oranje randje met een mooi 
“stinkertje” onmiddellijk na het inschenken. Kruidig-rokerige en donker(rood) 

fruitgeuren, sigaarbox, leder chocolade, iets gebrand met prachtig afgeronde 
fluwelige tannines.  Een wijn die charmeert! 

Een zeer verzorgde en  uitgebreide website met veel video/foto’s en informatie, 
het bezoeken waard! 

 
Website (Fr) : http://www.domainedechevalier.com/presentation 

Website (En) : http://www.domainedechevalier.com/presentation-en 



 

 

6. Château l’ Arrosée 2003 Grand 
Cru Classé St. Emilion 
 
 
Domein : 
 

De inspiratie voor de naamgeving l’ arrosée 
ontspringt letterlijk uit de grond: een 

onderaardse bron op het domein.  In 1868 
behoorde het kasteel toe aan de minister en lid 

van de Raad van Napoleon III, Pierre 
Magne.  Hij verkocht het goed aan de de 

Franse ambassadeur in Oostenrijk.  In het 

begin van de 20ste eeuw ging het over naar de 
Dupuch familie en onder hun leiding hadden de 

wijnen niet zo’n goede faam.  Tot 1956 werden 
de wijnen gemaakt in de plaatselijke 

coöperatie, vandaar dat er tot dan toe geen 
sprake was van enige kwaliteit 

(niettegenstaande de classificatie Grand Cru 
Classé!).  In 2002 werd het kasteel gekocht 

door de familie Caille.  Dankzij forse 
investeringen en het aantrekken van een 

gereputeerde oenoloog herrees het château 
stilaan uit zijn as. 

In 2013 ging het domein over in handen van Domaine Clarence Dillon, de 
eigenaars van château Haut Brion in Pessac Leognan.   

 

De 9.5 ha wijngaard is beplant met 60% Merlot, 20% Cabernet Franc and 20% 
Cabernet Sauvignon, met een gemiddelde ouderdom van 35 jaar. De ondergrond 

bestaat uit kalksteen en kleilagen op de zuidelijk georiënteerde hellingen van St. 
Emilion. 

 
Chateau L’Arrosee is een elegante St. Emilion. Het is een wijn gemaakt in de 

traditionele Bordeaux-stijl, niet de meest geconcentreerde, diepgekleurde versie. 
Maar wat hij mist in concentratie en kracht maakt hij goed in zijn fijne, pure 

texturen, puur fruit en verfijnde persoonlijkheid. 
 

2012 was het laatste jaar dat de wijn onder het etiket Château L’Arrosee werd 
gemaakt. Vanaf 2013 werd, zoals verwacht, dit kasteel opgenomen onder de 

benaming Château Quintus, de andere pijler die in het bezit is van Domaine 
Clarence Dillon. 

 

 
 



Website Clarence Dillon : http://www.domaineclarencedillon.com/#/home 

 
Website Quintus : http://www.chateau-quintus.com/ 

 
 

 
We mogen met fierheid zeggen dat deze proefavond voor 100% geslaagd is, ook 

al stonden niet de super-klinkende Médoc wijnen op de proeftafel.  De 

betaalbaarheid (?) van deze wijnen noodzaak ook ons niet op de allerhoogste 
trede van de wijnpyramide plaats te nemen. 

 
We kijken inmiddels al uit naar onze volgende (technische) proefavond waarbij 

GEUR en SMAAK een hoofdrol zullen spelen... 
 
 

 

 


