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Beste wijnvrienden, 

  

Onze laatste proefavond van dit seizoen is er één om duimen en vingers 

van af te likken…  

 

Ons gewaardeerd medelid Jean Verlaak laat jullie kennismaken met een 

toch wel uitzonderlijk en voor de meesten onbekend gebied : Napa Valley 

 

Nappa Valley ligt ten noord-

oosten van San Francisco 

(Californië / USA) en bete-

kent “land van overvloed”. 

Er werden reeds druiven 

aangeplant door de vroege-

re kolonisten in 1838!   

Charles Krug wordt aanzien 

als de eerste die een com-

mercieel wijnhuis begon in 

1861.  

Momenteel zijn er ongeveer  375 wijnhuizen en worden 18.600 ha be-

plant (= slechts 8% van het totale wijnoppervlak in Californië!). Het is 

slechts een klein gebied: 45 km lang en 5 km breed. 

 

Jean zal een meer gedetailleerd overzicht van deze streek presenteren, 

begeleid door de nodige Napa Valley wijnen en hoopt hiermee zijn 

“brevet” van Meester-Commandeur te behalen.  

De wijnen zijn inmiddels geselecteerd en goedgekeurd.  

We wensen hem, namens het bestuur, alvast veel succes bij deze toch 

wel speciale uitdaging. 

 

Inschrijven voor deze degustatie-avond kan tot 11 april (doe het nu voor 

je het vergeet…) via het gekende kanaal paul@vandinter.be 

 

Namens het bestuur, 

Dagorde 15 april 2016 : Napa Valley - The Grand  Tasting 

 

Vrijdag  15 april 2016 

 

Lokaal de BEURS  

Markt 7 te Maaseik 

 

20u: 

Jean Verlaak presenteert: 

 

NAPA VALLEY / USA 

The Grand Tasting 

 

Vergeet je 6 proefglazen niet 
 

mailto:paul@vandinter.be


Ons gewaardeerd medelid “Commandeur” Jean VERLAAK ging de uitdaging aan voor onze 
leden een  wijnavond te verzorgen.  Hierdoor kwam hij in de mogelijk te bewijzen dat hij 

het niveau “Meester-Commandeur” waardig was.   
Dat zowel de leden als jury achteraf moesten toegeven dat dit een uitzonderlijk mooie en 

tot de puntjes verzorgde avond zou zijn, deed ons besluiten Jean deze titel van harte te 
gunnen. 

 

Zowel in de voorbereiding (zoeken naar geschikte wijnen) als in het opmaken van een 
bruikbare syllabus bleek deze opgave niet gemakkelijk te zijn want  het onderwerp dat hij 

koos - wijnen uit Napa Valley - en dan meer bepaald de gelijklopende  opzet met de in 1976 
in Parijs georganiseerde blindproeverij waarbij de Californische wijnen toch als besten werd 

aangeduid door een meer dan gerenommeerde Frans/Amerikaanse jury, werd zeer 
omvangrijk en degelijk gedocumenteerd voorgesteld aan de hand van een beeldpresentatie 

met de nodige commentaar van Jean zelf. 
Hij noemde zijn opzet dan ook “Maasland Judgement” naar analogie van de gebeurtenis in 

Parijs die “The Paris Judgement” werd genoemd. 30 jaar later zou deze “test” opnieuw en 
met identiek dezelfde wijnen als die van 1976 worden overgedaan en het bleek dat ook dit 

keer de Californische wijnen nog beter scoorden. Een blamage (?) Voor Frankrijk? 
2016, dus 40 jaar later deed ons wijngenootschap dezelfde test, maar dan met iets andere 

jaargangen en kwamen we tot de vaststelling dat Frankrijk weer als verliezer uit de bus 
kwam. Merkwaardig en heel leerrijk. 

 
In de uiteenzetting van Jean Verlaak kwamen verschillende items met betrekking tot de 
wijnbouw aan bod: 

totaalbeeld van de soorten Californische wijnen en de aangeplante wijndruiven 
klimaat 

algemene ligging in de US  
geschiedenis van de Californische wijnbouw 

de wijnbouw in Napa Valley 
The Paris Judgement 

de terroir van Napa Valley 



invloeden van geologie en reliëf 
doelstellingen van de wijnbouwers vroeger en nu 

herkomstbenamingen en specifieke terminologie die er gebruikt wordt 
de AVA’s van Napa Valley (American Viticultural Area vergelijkbaar met AOC) 

bespreking van de diverse wijnen en domeinen die op de proeftafel stonden 
een lijst met websites die geraadpleegd werden 

 
Verder werden we verrast met een zelfgemaakte onderlegger om de wijnen op de juiste 

plaats te kunnen zetten en een kleine vraagstelling : 
 

welke is de lekkerste wijn ? 
welke is de Franse wijn ? 
  

In totaal 36 pagina’s naslagwerk! 
 

Dat Jean met deze uiteenzetting de lat zeer hoog gelegd heeft voor de leden die na hem een 
avond willen verzorgen is meer dan waar.  Dit sluit echter niet uit dat deze uiteenzetting als 

standaard moet worden vooropgesteld: iedereen die zich aan een dergelijk project waagt 
doet het op zijn eigen manier.  

Het is het uiteindelijk resultaat, dat door ieder lid afzonderlijk gejureerd wordt, dat telt.   
Dat hier een hoge score werd behaald staat als een paal boven water. 

Namens bestuur en leden : Proficiat Jean! 

 

De proeftafel: 
 
Als “indrink- en kennismakingswijn had Jean gekozen voor een witte  

 

Chardonnay Beringer 2014 
 

100 % chardonnay  
 

Lichtgele kleur - vol en rond 
 
Een mooi exponent van de hedendaagse Californische 

Chardonnay.  
Rijpa appelgeuren, citrus aroma’s en een vleugje vanille ronden 

de smaak af. 
Door de balans van mooi fruit, zachte kruiding en een frisse 

afdronk, gaat de wijn heel goed samen met heel veel gerechten. 
14% alcohol  

Beringer staat voor prijswinnende kwaliteit! In de top 100 van de 
gezaghebbende Wine Spectator heeft het huis zelfs meer 

vermeldingen dan enig ander wijnbedrijf waar ook ter wereld. 
 

Het wijnhuis werd reeds in 1876 opgericht en de wijngaarden 
“Beringer Vineyards” behoren tot de oudsten van  Napa Valley. 

 

 



1.Château Montelena - Sauvignon Blanc 2013 
 
100% sauvignon 

Licht strogerle kleur - rijk en stroperig 
Gesticht in 1882, zijn de wijnen van Montelena erkend als 
wereldklasse. Het was ook deze wijn die zorgde voor de 

grootste verrassing  door met zijn chardonnay alle premier- en 
grand cru’s te verslaan in de blindproeverij. Jammer genoeg is 

deze iets te prijzig om op te  nemen in deze proeverij… 
Sauvignon komt nooit op de eerste plaats in Napa. Iedereen 

moet chardonnay hebben. Van de 190.612 ha aanplant zijn er 
slechts 6257 ha aangeplant met sauvignon. 

Een klein gedeelte van de oogst wordt in drie barriques 
gefermenteerd, de rest op inox. Geen rijping op houten vaten: 

na fermentatie wordt de wijn samengevoegd in inox vat maar 
regelmatig omgeroerd, vandaar zijn frisheid. 

In de neus perzik, oranje bloesem, verse bloemen. Daarna rijpe 
meloen, een hint van vers gemaaid gras. Grapefruitsap en 

aardbeien geven een subtiele romigheid, kiwi banaan, lemon 
curd en lichte kruidigheid. 

De frisse zuren gaan door tot het einde.  
Vooral een aanrader bij salades (salade Caprese met 
vanilleolie), carpaccio van tonijn met sesamzaad en een frisse 

dressing. 

 

2.Flora Springs Chardonnay 2013 

 
100% chardonnay 
Flora Springs wordt niet voor niets de ongeslepen diamant van 

Napa Valley genoemd. Zeer vooruitstrevend en toch 
ambachtelijke wijnbereiding met oog voor innovatie. Zij waren 
bijvoorbeeld de eersten die ‘s nachts gingen oogsten… 

Ook stellen zij duurzame wijnbouw en biologische 
productiemethodes voorop. 

Chardonnay is de wijn bij uitstek in Californië.  Er heeft echter 
een duidelijke verandering plaatsgevonden in de stijl van 

Californische chardonnay’.  Tot voor kort verwachtte iedereen 
bij een dergelijke wijn een volle vettige wijn. Het overmatig 

gebruik van Amerikaans hout gaf een rijke vanilletoon aan de 
wijn en het mondgevoel was “olieachtig”. Veel wijnmakers zijn 

hier van terug gekomen en zoeken nu naar meer verfijning. 
8 maanden lagering (15% eiken tonnen, 22% in eiken ovalen 

en 63% op inox vaten). In plaats van 100% nieuwe eiken 
vaten hebben ze bij Flora Springs gekozen voor 35% gebruikte 

vaten en voor 75% Franse eik. Dit geeft veel minder 
vanilletonen dan Amerikaanse eik. We krijgen hier een iets meer “Bourgogne-achtige stijl” 
De wijn voelt zich beter wanneer hij gekarafeerd wordt in grote bolle glazen. 

Te combineren met vis in roomboter gebakken of zeebaars met provençaalse groenten. 

  



THE GRAND TASTING “ The Maasland Judgement” 
 

3.The Hess Collection - Allomi Cab.Sauv 2012 
 

Hoe Amerikaans het ook klinkt, The Hess Collection werd 
opgericht door een Zwitserse ondernemer Donald Hess. Tijdens 

een zakenreis raakte hij verliefd op de omgeving rondom 
Mount Veeder in Napa Valley en hij kocht in 1978 zijn eerste 
wijngaarden op de vulkanische hellingen van Mount Veeder. In 

1983 maakte hij zijn eerste wijn onder het label The Hess 
Collection en  vanaf 1999 maakt hij onder leiding van Dave 

Guffy prachtige wijnen. 
100% Cabernet sauvignon (6 verschillende cabernet klonen!) 

Met handmatige selectie. 
2013 kreeg een beoordeling van 98/100 

14,5 % alcohol 
12-13 maanden op eiken houten vaten, 35% nieuw 

Deze echte “Napa Cab” is een typisch Californische wijn, maar 
dan een tikje eleganter. Intense donkerrode kleur. De geur is 

krachtig met aroma’s van donker geleiachtig fruit, vooral kers, 
en subtiele tonen van specerijen, zoethout, vanille, bitterzoete 

chocolade en hout . 
De wijn heeft een rijke en ronde smaak met daarin pruimen en 

frambozen.  
Zachte en ronde tannines. 
Te drinken bij diverse roodvleesgerechten, lams met gekarameliseerde ui en gegrilde 

groenten, houtoven pizza’s, belegen kazen en lichte blauwschimmel kazen. 

 

4. Inlenook 1882 - Niebaum Estate Rutherford 2012 
 
Deze “1882” is gemaakt van 100% Cabernet sauvignon en is 

genoemd naar het jaartal waarin de eerste productie van het 
huis plaatsvond. 

Alcohol : 14,5% 
Wijngaard Red Barn, Chateau, Small Block 

Productie 3800 kisten 
18 maanden op Franse en Amerikaanse eik waarvan 15% 
nieuw. 

Een geweldig gestructureerde wijn met een perfect volume en 
mooie droge tannines. Deze 1882 heeft een mooie rode kern en 

geeft aroma’s van donker fruit waaronder bramen, kwetsen en 
zwarte kers maar ook donkere chocolade en vanille. In de 

mond een perfecte balans. 
Mooi bij een entrecote van de grill, lamsbout uit de oven, eend 

met bessensaus en mooie belegen kazen. 
 

Inglenook is een beroemd wijnhuis en staat bekend als één van 
de beste in de hele wereld. Nu 130 jaar oud en heeft door al die 



jaren heen alleen maar kwaliteitswijnen geproduceerd. 
Gustave Niebaum stelde in 1890 : 

"Ik ben niet van plan om geld te verdienen van mijn wijngaarden door veel goedkope wijn 
te produceren. Ik wil een Californische wijn maken die gewild is bij kenners en net zo'n hoge 

prijs kan hebben als wijnen uit Frankrijk, Duitsland of Spanje en ik ben bereid om al mijn 
geld uit te geven voor dit resultaat".  

Het domein kent een bewogen geschiedenis met talrijke eigenaars die het al of niet goed 
beheerden. 

In 1975 kocht Francis Ford Coppola het landgoed en ging de filosofie van de eerste bezitters 
opnieuw toepassen. In 2011 werd de Fransman Philippe Bascaules aangesteld als directeur 
van het wijndomein, een man die al 21 jaar zijn sporen verdiende op Château Margaux... 

 

5.The Hess Collection - Mount Veeder 19 Block Cuvée 2011 
 

Deze Cabernet blend wordt gemaakt uit 19 wijngaard-blocks, 
gelegen op de top van Mount Veeder (450-600m). Steile 

hellingen en vulkanische bodem. In iedere wijngaard block is 
een andere variëteit aangeplant. 

 
53% Cabernet sauvignon aangevuld met 24% malbec en 
23% syrah. In andere jaargangen soms aangevuld met 

merlot en petit verdot.  
Alcohol : 13,9% 

19 maanden op Franse eik waarvan 58% nieuw 
Donkerrood met violet reflecties op de rand 

Door de malbec aroma’s van blauwe bessen, zoethout en 
chocolade. 

De cabernet geeft dan weer rood fruit, zwarte bessen en 
wilde frambozen. In de achtergrond eik, vanille en kruidnagel. 

Zachte en zeer toegankelijk tannines. 
 

Als begeleidend gerecht denken we aan 
gestoofd/gebraden/gegrild lamsvlees, varkensvlees, eend, 

aardse smaken, paddenstoelen, aubergine, venkel. Ook mooi 
bij harde kaas. 

 

 
 
 

 
6. Château Talbot - Saint Julien 4° Grand Cru Classé van 2012 
 
Dit werd dan de te ontdekken “insluiper”. 

Château Talbot is één van de oudste kastelen uit de Médoc. Het Château werd in de loop der 
eeuwen gelukkig doorgegeven van de ene succesvolle manager naar de andere. Met als 

gevolg dat het volledig terecht werd ingedeeld bij de Grand Cru Classé’s in de 1855 indeling.  
Sedert 2007 is dit château dankzij nieuwe investeringen en 

modern beleid bezig aan een opmars met nog betere kwaliteit. 



De reputatie van Talbot is er één van constante kwaliteit en 
het meest betrouwbaar van alle Chateaux uit Saint-Julien. 

 
 

67% cabernet sauvignon - 26% merlot - 5% petit verdot - 2% 
cabernet franc. 

Lagering van 12-14 maanden op barriques waarvan 50% 
nieuw 

Intens rode-purperen kleur 
Rood fruit met een vanilletoets, zwarte bessen, tabak, koffie 
aroma’s, cederhout, cassis. 

Stevige wijn met zachte tannines en een strelende textuur. 
Soepel zachte aanzet, vol met veel fris fijn fruit en een zeer 

verleidelijke halflange afdronk. 
Bij rood vlees, wild en stevige kazen is hij een super 

begeleider. 
 

 
 

 
UITSLAG TASTING : 

 
En... CALIFORNIA WINS AGAIN  
 

1. NAPA VALLEY - THE HESS COLLECTION - ALLOMI - CABERNET SAUVIGNON - 
2012:13 punten  

2. MOUNT VEEDER - THE HESS COLLECTION - 19 BLOCK CUVEE - 2011:  9 punten  
3. SAINT-JULIEN - CHATEAU TALBOT - 4° GRAND CRU CLASSE - 2012:  6 punten  

4. RUTHERFORD - INGLENOOK 1882 NIEBAUM ESTATE - 2012:  5 punten  
 
12 leden op 33 konden de Franse wijn op plaats 6 ontdekken... 

 
Iedereen was het er over eens:  

een geweldig fijne proefavond, mooi en deskundig gepresenteerd, super wijnen en aangenaam 
gezelschap... Wat wil een mens nog meer! 
 

Bedankt Jean! Je mag ons nog met dergelijke avonden verrassen... en natuurlijk geslaagd met 
grote onderscheiding.  

 
 
 


