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Voorgaande degustatie “Spaanse toppers op de proeftafel”  bleek 

volgens de aanwezigen een echt schot in de roos ! 

We gaan nu een stapje verder en proberen (als Paul dat kan 

kunnen wij dat ook ?!…) onze eigen wijn te maken.  Dat we hier 

geen druivenstokken of uitgebreide wijnkelder voor nodig heb-

ben zal blijken uit de opzet van deze proeverij.  

 

Wees er echter van 

overtuigd dat het 

niet gemakkelijk zal 

zijn, maar met een 

goede begeleiding 

en de technische 

vaardigheden die 

we al bezitten moet 

het kunnen. 

 

We zullen ons weer in verschillende groepjes verdelen zodat 

elke groep onder leiding zal staan van een “ancien”.  Wat en hoe 

zal Paul jullie de avond zelf vertellen… dan is het aan jou om de 

handen uit de mouwen te steken en je (speur)-neus op de proef 

te stellen!  

Wie weet ontdekken we een nieuwe topper voor de nakende 

feestdagen? 
 

Vergeet niet jullie (al-of-niet) deelname te melden via de beken-

de kanalen: 

paul@vandinter.be   

jean.golsteyn@gmail.com 

vóór maandag  21/11/16 

Zeker doen !!!! 
 

Wil je deelnemen aan de wijnproeven op 17 maart 2017 ? 

NU je kandidatuur aanmelden!!!!! 

Dagorde 
25 november 2016 :  Maak je eigen wijn... 

 

Vrijdag  25 november 2016 

 

Lokaal de BEURS  

2de verdieping 

Markt 7 te Maaseik 

 

20 uur 

 

Maak je eigen 

 super-de-luxe wijn  

(voor de feestdagen ?) 
 

 

Jullie brengen toch je  

6 proefglazen mee ? 

 

Wij zorgen voor de inhoud en 

een hapje achteraf… 
 

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


De technische proeverij van dit werkingsjaar stond (weer) in het teken van de 
geurgewaarwording bij wijn. Dit is naast de smaak toch één van de voornaamste, 

dan toch de eerste gewaarwording als je wijn gaat ontleden en drinken. 
In het verleden hadden we al een proeverij waarbij we uit een gamma aanwezige 

geurelementen diegene moesten kiezen die in de wijn aanwezig waren. Het ging hier 
zowel over witte als rode wijnen. 

 
Onze wijnmeester ging nu nog een stap verder: 

 
Iedere groep kreeg dezelfde “basiswijn” : de Grand de Thau van Richemer. Een 
gewoon correcte Cabernet Sauvignon met duidelijk de basisgeuren en smaken van 

de druif aanwezig. 
Daarnaast kreeg elke groep een mono-cépage Cabernet Sauvignon die uit diverse 

wijnlanden afkomstig was, om het gemakkelijk te maken “hoofdwijn” genoemd (dat 
had natuurlijk niets te maken met enige vorm van migraine na het drinken…). Deze 

wijn mocht zowel geroken als gedronken worden. 
 

Kunst was nu de basiswijn met aanwezige geurelementen aan te passen zodat er 
enige gelijkenis ontstond met de “hoofdwijn”. Zoals later uit de resultaten bleek: 

geen gemakkelijke klus! 
Net iets teveel van een bepaald kruid toegevoegd maakte dat je opnieuw kon 

beginnen. We kregen hiervoor een half uurtje de tijd om in groepsverband te 
bepalen welke we dachten dat de juiste mengvariëteit kon zijn. Elementen af te 

lezen op het etiket van de fles (afkomst, vatlagering enz…) waren eveneens een 
kleine hint naar juiste resultaat. 
Laat ons duidelijk zijn: het ging hier in de eerste plaats om de GEUR. Drinken was 

niet meer mogelijk aangezien diverse geurelementen in poedervorm en siroop 
werden toegevoegd. 

 
De resultaten waren over het algemeen bevredigend tot goed. 

Het was vooral een les in nederigheid… wijn maken is een kunst die je op geen 
enkele academie op een paar jaar kunt leren. Hiervoor heb je een lange weg te 

gaan, in de wijngebieden meestal van vader op zoon, samen met de technische 
vaardigheden die je als oenoloog wel kunt (bij)leren. 

Proeven en blijven proeven is echter de beste leerschool! 
 

De geurelementen op de  proeftafel van vanavond: 
 

a) Kruidige gedroogde aroma’s (kruiden) : Steranijs, Oregano, Zwarte peper, 
Kardamon, Gedroogde paddenstoel, Vanille, Dillepunten, Drop, Cacaopoeder, 

Nootmuskaat, Laurier 
 
b) Vloeibare aroma’s : Cassis siroop, Framboos siroop, Appel-citroen tijm 

essence, Rozen-lavendel essence, Perzik-hoppe essence, Kweepeer-riesling 
essence. 

 
c) Niet aanwezig maar eventueel extra te vermelden op het proefblad: 

 
- Zwart fruit : zwarte bes, zwarte pruim, bosbes, zwarte kers, 

braambes, jam, vijgen 



 Rood fruit : veenbes, granaatappel, rode bes, kers, kriek, framboos, 
rode pruim, gekonfijte kers 

 
De wijnen op de proeftafel: 

  
De basiswijn : 

 

 
 

De hoofdwijnen : 
 

 
 

 


