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Nieuwsflash! 

Een droge en warme nazomer zal zorgen voor rijpe druiven die weldra geoogst 

worden. We kijken al uit naar de resultaten omdat de eerste berichten (nat voor-

jaar) weinig goeds voorspelden. Minder productie en… natuurlijk hogere prijzen 

in Europa ? Afwachten wat de markt zal doen! 

Wij zijn als 

bestuur ook 

klaar voor 

onze oogst 

van dit nieu-

we werkings-

jaar, en zoals 

eerder ge-

meld doen 

we dit terug 

een trapje 

lager, wat 

niet betekent dat de wijnen dit ook zullen zijn! 

Een eerste samenkomst wordt geopend om 19.30 met onze jaarlijkse Algemene 

Vergadering waar we onze financiële toestand aan de stemgerechtigde leden 

zullen voorstellen, samen met de begroting voor dit werkingsjaar. (zie uitnodi-

ging in bijlage) 

Omstreeks 20u starten we dan met een eerste proefavond onder de noemer 

“Back to basic…” (verwar dit niet met “back to school…” ) 

We keren terug naar een aantal minder (be)(ge)kende appellaties die de afgelo-

pen jaren bewezen dat ze een andere (lees meer kwalitatieve) richting zijn inge-

slagen. Aan jullie het oordeel… 

De lidgelden blijven ook dit jaar op 110 € en je kan vanaf nu deze voldoen via 

overschrijving op onze bank of cash op de samenkomst van 23 september. 

Op volgende pagina’s van deze Nieuwsflash vinden jullie de nodige info omtrent 

de inschrijving voor onze wijnreis in mei 2017. Vanaf nu kunnen onze leden in-

schrijven, vanaf begin oktober vrienden, kennissen en sympathisanten. Wel is het 

al mogelijk jullie vrienden/kennissen al aan te melden met hun email-data zodat 

we ze daarna persoonlijk kunnen contacteren om hun dossier verder af te hande-

len. 

Inschrijven voor deze avond noodzakelijk    op paul@vandinter.be of afzender en 

dit vóór maandag 19 september 2016. 

BELANGRIJKE MEDEDELING: 

De samenkomst die aangekondigd werd in onze Nieuwsbrief Herfst op  28 okto-

ber 2016 zal verschuiven naar 21 oktober 2016 (week vroeger) dit  wegens slui-

ting (verlof) van ons lokaal “de Beurs”. 

Namens het bestuur,   John Golsteyn, secretaris MWV 

Dagorde 
23 september 2016 :  Back to basic 

UITNODIGING 
Algemene Vergadering 
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We mochten ons als bestuur bij het begin van het nieuwe werkingsjaar 2016-2017 weer 
verheugen op een bijna komplete opkomst van de leden (35/38). 

Ook onze jaarlijke Statutaire Vergadering werd druk bijgewoond en het deed ons plezier 

dat de leden unaniem achter onze denk- en uitvoeringswijze stonden. De jaarrekeningen 
2015-2016 werden vlot goedgekeurd en ook over de begroting 2016-2017 was met het 

unaniem eens. 

Er waren geen vragen aan het bestuur, maar wel de kandidaatstelling om tot het bestuur 
toe te treden (de helpende hand...) Van ons gewaardeerd medelid Jean Verlaak. Het 

bestuur staat er voor de volle 100% achter dat Jean op de komende vergaderingen zal 
worden uitrgenodigd en indien hij dit wenst, tot het dagelijks bestuur officieel kan 

toetreden. 

De degustatie die voor deze avond was aangekondigd was er een om U tegen te zeggen. 
Meer dan buitengewone wijnen waarbij zelfs de meest ervaren leden de wenkbrauwen 

fronsten. Ongewoon, verrassend, onbekende smaken, waar dit plaatsen waren 
uitlatingen die de ronde deden. Het speciale aan de wijnen was dat wijnmeester Paul 

gekozen had voor juweeltjes (je houdt ervan of je houdt er niet van...) die op een 
ongewone doch verrassende wijze gemaakt worden door wijnmakers die van de 
platgetreden paden afwijken en hun eigen (zotte ?) dingen doen waardoor zij wijnen 

creëren die zeer speciaal zijn. Komt er dan nog bij dat de gebruikte druivensoorten 
gekend zijn, doch dat de wijnmaker er toch een geheel ander eindproduct van 

maakt.  Vandaar ook de thema titel “Back to Basic” of anders gezegd: wat is er met 
gewone druivensoorten te maken dat volledig afwijkt van het gekende patroon. 

Paul is hierin zeer geslaagd. Unaniem was men van oordeel dat men dit nog nooit in het 

glas gekregen had en over de ganse lijn was verrassing troef. 

De proeftafel: 

Als “indrinkwijn” en natje bij de Algemene Vergadering koos Paul voor een simpele Zuid-

Afrikaanse wijn, nieuw in zijn assortiment waarbij vooral fruitigheid en gemakkelijk 
drinkbaar op de voorgrond treden. 

Balance, Chenin Blanc / Sauvignon Blanc, Overhex Wines 2016 (€ 6,60) 

Overhex is gevestigd in Worcester, ten oosten van Paarl. Het is een onderdeel van 
Breederivier Valley regio, Western Cape. De klimatologische omstandigheden zijn hier 

ideaal om rijpe druiven te verkrijgen: mist in de ochtend en warm in de middag. 
Overhex Wines International bewijst zich als één van de meest dynamische Zuid-
Afrikaanse wijnhuizen in het afgelopen decennium. Het produceert kwalitatieve wijnen 

tegen een concurrentiële prijs. Aangename wijn met aroma's van tropisch fruit. Smaken 
van passievruchten. Knapperig fris in de mond met een fruitige afdronk. Een frisse witte 

wijn die perfect combineert met alles uit de zee, pasta, aziatische gerechten en salades. 
Serveertemperatuur: 10°C  

 

 



1. Domaines Ott Château de Selle Rosé - Coeur de Grain 

Classificatie: Provence Cru 

Eigenaar: Domaine Ott 

Aanplant druiven: Grenache 50%, Cinsault 30%, Syrah 

15%, Cabernet Sauvignon 5% 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 40 jaar 

Terroir: Uitzonderlijk microklimaat en kalkrijke 

ondergrond. 

Houtlagering: 6-9 maanden nieuwe eiken vaten. 

In 1896 had Marcel Ott, een landbouwingenieur uit de 

Elzas met een grote pioniersgeest, het idee om een 

groot wijndomein uit te bouwen in de streek van 

Cavalaire. Het was echter vanaf 1912 op het Château 

de Selle, de Clos Mireille aan de rand van de zee en 

later in Château Romassan, eveneens in de Var, dat het 

grote avontuur van de familie zich afspeelde. Lange jaren van geduld en inspanning!  

 

De rosé by Ott van vanavond komt van druiven van vooral La Moutète, maar ook van 

Clos Mireille en Château de Selle (allen AOC Côtes de Provence). En het moet gezegd 

worden, het is een erg knappe wijn, een serieus goede rosé. Dat mag ook wel voor de 

minimaal € 17,00 die de wijn in de winkel gaat kosten, zegt u dan terecht. Maar ik mag 

ook zeggen dat we niet moeten denken dat dit soort wijnen enkel op hun marketing 

drijven (zoals rosé van joly&Pitt). 

 

BY.OTT heeft een licht oranje-roze kleur en een fijn aroma van net rijpe perzik, met een 

hint van aardbei, rode grapefruit en ook florale tonen (kamille, amandelbloesem). De 

smaak is mooi sappig, droog en opmerkelijk rond, maar genoeg fris, niet snoeperig en 

heeft zeker klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bergerac Le Jonc Blanc “Acacia” 

 

 

Classificatie: Vin de France 

Gemeente: Velines 

Eigenaar: Isabelle Carles & Franck Pascal 

Aanplant druiven: 60% Sauvignon Blanc,

 40% Sémillon 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 70 jaar 

Terroir: Kalkachtige leem 

Houtlagering: 12 maanden nieuwe eiken 

fusten. 

 

 

Net niet in de Côtes de Castillon en gelegen tussen Libourne en Bergerac, het 

niemandsland, dus; Vin de France. Er ligt een domein, met een meer dan zotte wijnboer 

!!!! 

Le Jonc blanc.  Eind de jaren ‘90 besluiten twee Parijzenaars “de changer de vie”. Franck 

Pascal en Isabelle Carles, een landbouwingenieur en een econoom, gaan oenologie 

studeren en kiezen voor een terugkeer naar de natuur in het zuidwesten van Frankrijk. 

Ze doorkruisen de streek van Bergerac en Gaillac op zoek naar een domein met 

kwaliteitspotentieel en vinden hun geluk in Bergerac: château Jonc Blanc in Vélines. 

 

Het ligt op een bult van 60 m op een kalkader die op bepaalde plaatsen aan de 

oppervlakte komt en een witte kalkring vormt (jonc blanc). Op het hoogste punt bevindt 

zich een kasteel dat naar die kalkring werd genoemd. 

De filosofie van Franck en Isabelle “de bodem en al wat leeft respecteren” vertaalt zich 

in de wijngaard. Kruid wordt behouden om het bodemleven te beschermen en tijdens de 

herfst worden granen, peulgewassen en mosterd tussen de rangen ingezaaid als 

groenbemesting/bodemverbeteraar en om de monocultuur van de druivenstokken te 

doorbreken. Enkel zachte behandelingen met natuurlijke middelen (essentiële 

oliën,  plantenaftreksels) worden toegepast. Er wordt pas geoogst als de druiven volledig 

rijp zijn. De rendementen zijn laag (voor sauvignon 9-10 hl/ha en voor de sémillon 20-

25 hl/ha). 

 

Diezelfde lijn wordt ook doorgetrokken in de kelder door zo weinig mogelijk tussen te 

komen in het vinificatieproces. Toevoeging van gisten, enzymen, citroenzuur, 

wijnsteenzuur en mirakelpoeders die het werk in de wijngaard proberen te vervangen, is 

dus uit den boze, op een kleine hoeveelheid zwavel na (na persen en bij botteling). De 



wijnen worden gedurende minstens twee jaar sur lies opgevoed, wat toelaat het 

natuurlijke fruit te bewaren. Er gebeurt geen collage (klaring) noch filtratie voordat de 

wijnen op fles gaan. “De tijd doet zijn werk”, zegt Franck, die ervan overtuigd is dat 

twee winters nodig zijn om de wijn te stabiliseren. 

Als je dit ruikt en proeft dan hoef ik niet meer te schrijven wat je indrukken zijn, 

fenomenaal effenaf. Overtuig je !!!! 

Fruitige wijn, verrassend in de neus, maar nog meer in de smaak!!! Het is alsof je zojuist 

gerookte ham gegeten hebt… meer dan ongewoon ! 

Gerechten: Charcuterie, visgerechten, gevogelte, wit vlees , geitenkazen en harde kazen 

en zelfs perfect met oesters. Serveertemperatuur: 10 -12°C. 

 

 

  



3. Domaine Mas Delmas “DONA LISA” 2011 

 

Classificatie: Vin de Pays des côtes Catalanes 

Eigenaar: Domaine Mas Delmas, André et Mercedes Delmas 

Aanplant druiven: 100% Grenache gris 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 70 jaar 

Terroir: klei Kalksteen bodem 

Houtlagering: 10 maanden nieuwe eiken Allier fusten 

 

 

 

 Beschrijving: 

 

Een productie van 2000 flessen per jaar !!!! 

Een domein wat gelegen is op de grens van de maritieme Corbiéres en de 

zuidweststreek. Ook hier een uitzonderlijke werkwijze die zeker niet eigen is voor het 

gebied. 20 hl/ha is het rendement en dit wordt gehaald doordat de wijnboer een zeer 

strenge selectie doorvoert door enerzijds te sorteren bij binnenkomst van de druiven 

alsook de handmatige oogst. 

Dus hier weer een eigenzinnige wijnboer, die zich absoluut niets aantrekt van de 

werkwijze rondom zich en één enkel aspect hoog in het vaandel heeft staan, een top 

wijn maken. 

 

Het sap ondergaat een pre-fermentatie van 24 uren in koude temperaturen, dit om de 

aroma’s optimaal te benutten. 

     

Dona Lisa 2011 heeft een mooie licht gouden kleur, met een complexe neus, subtiel 

geparfumeerd, honing, hazelnoot, verse boter, de witte pruim. De smaak is, vol en warm 

met vet.  

 

Gerechten: geroosterde zeeduivel met gerookte bacon, calamari planxa of gegrilde vis. 

 

 

 
 
 



4. Château Boujac - AOP Fronton rouge Kelina 
 

Classificatie: AOC Fronton Campsas 
 
Eigenaar: Château Boujac Michelle et Philippe Selle 

Aanplant druiven: 100% Négrette 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 70 jaar 

Terroir: kalk-leem bodem 

Houtlagering: eiken vaten . 

 

Vandaag de dag mag er gewoon Fronton op het etiket worden vermeld. Het gebruik van 

de Négrette druiven is overigens nog wel steeds voorgeschreven. Zo moeten de rode- en 

rosé wijnen voor tenminste de helft uit het sap van Négrette druiven worden geperst. 

Dikwijls worden deze druiven vermengd met Syrah-, Baucol- en Cabernet druiven. In de 

Franse wijnstreek Fronton heerst een maritiem klimaat. Het klimaat kan echter vrij 

extreem zijn vanwege de aanzienlijke afstand tot de Grote Oceaan. De zomers zijn warm 

en de winters juist koud in dit deel van het land. 

 

Château Boujac Fronton AOC is een voortreffelijke dieprode wijn uit het zuidwest 

Frankrijk. De wijn geurt uitbundig naar rijpe rode vruchten, viooltjes en specerijen. De 

smaak is droog, zacht en vol met indrukken van rode vruchten, zoals aardbeien, kersen 

en frambozen vergezelt van een kruidige touch. De lange afdronk wordt als evenwichtig 

en charmant ervaren. 

 

 

 

  



5. Domaine Marc Pichon “ Cuvee Black Elephant” 

Classificatie: C es de Ventoux 

Eigenaar: Domaine Marc Pichon 

Aanplant druiven: 100% Syrah 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 70 jaar 

Terroir: graniet bodem 

Houtlagering: minstens 8 maanden gedeeltelijke nieuwe 

eiken vaten  

 

 

 

Tjonge, tjonge wat een confituur-achtige,  “jammy laden fruit” zeggen de Engelsen.  

Geweldig !!!!!! 

Mark Pichon ook weer zo’n uitzonderlijke wijnboer. Paardenstaart, kunstenaars type, 

alles wat over hem gezegd wordt, zal hem worst wezen. 

Net altijd anders doen dan alle wijnboeren rondom. Is dit het nieuwe motto van de 

zelfrespecterende wijnboeren???. 

Effenaf een domein in de Ventoux als zovele maar wel effe anders. Marc Pichon maakt 

niet ieder jaar wijn, enkel wanneer de uitzonderlijke klimatologische condities optimaal 

zijn dan maakt hij er, indien dit niet voldaan wordt dan verkoopt hij zijn druiven aan de 

coöperatief. 

We hebben hier te maken met een wijnboer die het allerlaatste moment afwacht om te 

oogsten, dit maakt dat je dan overrijpe (edele rotting !!!) druiven binnen haalt met een 

afgrijselijk hoog alcohol volume. 

Deze 100% syrah wijn is dan ook echt een buiten categorie wijn. De neus flatteert, 

domineert en is gewoon weg afschuwelijk lekker qua aroma’s. De smaak is met een 

zoetige binnenkomst en confituur-achtige vettigheid nalatend. Is het nog te jong of te 

fel??? Dat is de hamvraag met zulke bombastische wijnen. 

Je moet het geproefd hebben om te weten dat zoiets bestaat.  

 

Een zeer mooie, soms verrassende proeverij waarbij menigeen ervan overtuigd was dat 

er over wijn nog heel veel te ontdekken valt.  Dat deze wijnen net even anders zijn en 

toch gemaakt van bekende druivensoorten bewijst dat de eigenzinnige invloed van de 

wijnmaker toch van groot belang is bij de productie van deze toch wel uitzonderlijke 

wijnen.  

 



Ps. Bij het zoeken naar de website kwam ik tot de 

vaststelling dat Marc Pichon in september 2016 overleed 

ten gevolge een stom verkeersongeval: bij zijn inspectie 

in de late avond van zijn wijnvelden werd hij van de weg 

gemaaid. 

De wijnwereld is een wijnkunstenaar armer… 

 

 


