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Met de proeverij “Wijn uit eigen kelder” mochten we weer mooie en 

zeker verrassende resultaten noteren. Vooral de Oost-Europese wij-

nen van Bep en Fred Leenders en Bert Verstappen vragen dan ook om 

een vervolg… 

Hieraan trachten  we 

samen met Marc Jacobs 

uit Kinrooi een vervolg te 

breien met de degustatie 

die hij zelf zal presente-

ren.  

We laten Marc zelf de 

landen en de wijnen kie-

zen, maar hij zal ons ze-

ker met lekkere exem-

plaren willen overtuigen 

dat ook hier uitstekende wijnen met veel potentieel zitten. 

  

Mogen we er ook nog op wijzen dat sommige data en onder-

werpen inmiddels zijn aangepast. NOTEER in jullie agenda: 

 

24 februari 2017 : Oost-Europa in de kijker (Marc Jacobs) 

17 maart 2017 : Wijnexamens voor de leden die inschreven 

31 maart 2017 : Limburgse wijnen… een succes ? 

5 mei 2017 : 26ste Kapitteldiner 

24-25-26-27 mei : Rioja reis 

24 juni 2017 : Zomeractiviteit 

 

Kijk ook op www.wijnvrienden.be/agenda voor de laatste aan-

passingen 

 

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

de kanalen: 

paul@vandinter.be   

jean.golsteyn@gmail.com 

vóór maandag  20/02/2017   Zeker doen !!!! 

Dagorde 
24 februari 2017: Oost-Europa in de kijker 

 

Vrijdag  24 februari 2017 

 

Lokaal de BEURS  

2de verdieping 

Markt 7 te Maaseik 

 

20 uur 

 

We zetten het Krokusverlof 

en ook Carnavals weekend  

in met  

Oost-Europese wijnen 

 

 

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


Oost-Europese Wijnen 

De Beurs 

24 februari 2017 

          

 

Wij verwelkomden Marc Jacobs, zaakvoerder van Uniquato Opglabbeek, Wijnhandel gespecialiseerd in Oost-

Europese Wijnen. 

Uit minder bekende landen en soms met onbekende druiven dus weer een beetje uit onze comfortzone. En dus zoals 
altijd mooi om nieuwe wijnen te ontdekken 
 
Marc verbetert ons meteen en zegt liever “Centraal-Europese landen”, omdat “Oost-Europese landen” toch nog 
steeds een negatieve bijklank heeft. 
 
 

 



Een beetje uitleg over de wijnlanden die vandaag aan bod komen: 
 

 

 

 

 

            



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Wijnen op de proeftafel: 

 

 

 

SLOVENIË: KOGL 1542 – MEA CULPA SAUVIGNON BLANC – 2015 

 

Indrukken: 

- Lichtgele wijn 

- Geen viscositeit 

- Sterke geurintensiteit 

- Aroma’s van citrus, ananas, mineralig 

- Veel zuren, weinig afdronk en dus een echte terraswijn 

- Prijs: 11,95 € 

 



 

 

 

HONGARIJE: CARPINUS – TOKAJ FURMINT GRAND RESERVE – 2015 

 

Indrukken: 

- Lichtgele wijn 

- Kleine viscositeit 

- Felle houtgeur (6 maanden eik), wit fruit, mineralig, vuursteen 

- Vooral zo/bi en minder zuren 

- 14% alcohol 

- Weinig afdronk 

- Hout is nogal overheersend 

- Prijs: 14,95 € 

 



 

 

 

BULGARIJE : ANGEL’S ESTATE – WHITE STALLION VIOGNIER-CHARDONNAY – 
2015 

 

Indrukken : 

- Iets donkerder geel van kleur 

- Geen viscositeit 

- Middelmatige geurintensiteit 

- Aroma’s van kruiden, bloemen, hout, een beetje muf. 

- Ook hier is hout sterk aanwezig (6 maanden) 

- Prijs: 12,95 € 



 

 

KROATIË : ENJINGI – SLAVOKIA – VENJE – 2007 

 

Indrukken : 

- Donker, strogeel 

- Geen Viscositeit 

- Middelmatige geurintensiteit 

- Aroma’s van zoethout, honing, kruiden, mineralig 

- Zoete smaak in aanzet, heeft een (korte)afdronk 

- Wordt ervaren als een goede wijn. 

- Prijs: 19,95 € 



 

 

ROEMENIË : SAHATENI – ARTISAN – FETEASCA NEGRA – 2012 

 

Indrukken : 

- Rode kleur, heeft nog een redelijk hart  

- middelmatige viscositeit 

- Middelmatige geurintensiteit 

- Aroma’s van hout, tabak, kruiden, kersen, ceder, noten 

- Heeft tannines. Bittertje blijft hangen en is voor sommigen storend 

- Prijs: 9,5 € 

 



 

 

MOLDAVIË : PURCARI – NEGRU DE PURCARI – 2011 

 

Indrukken : 

- Rode kleur, groot hart 
- Hoge viscositeit 

- Middelmatige geurintensiteit 
- Aroma’s van zwart fruit, kers, bessen, leder, een stinkertje 

- Heeft tannines, bitters blijven hangen, niet voor iedereen aangenaam 
- Prijs: 23,95 € 



 

 

BULGARIJE : DAMIANITZA : REDARK – 2012 

 

Indrukken : 

- Lichtrode wijn, iets evolutie 

- Middelmatige viscositeit 

- Middelmatige geurintensiteit 

- Aroma’s van zwarte bessen, bosvruchten, kruiden, kaneel, hout 

- Middelmatige afdronk 

- Ronde wijn 

- Prijs : 13,95 € 



 

 

HONGARIJE : MALATINSZKY – CABERNET FRANC – 2009 

 

Indrukken : 

- Donkerrode wijn, groot hart 

- Grote viscositeit 

- Grote geurintensiteit 

- Aroma’s van cuberdon, framboos … en nat paard? 

- Goede Zo-Zu-Bi balans en goede afdronk 

- Wordt door de meesten als een lekkere wijn ervaren 

- Prijs: 25 € 

Wij danken Marc Jacobs voor zijn uiteenzetting en voor het ter beschikking stellen van zijn power-point-
presentatie. 
Het was alleszins niet gemakkelijk om een uitgebreid onderwerp als dit op één avond te brengen. 
Een representatieve keuze maken tussen zoveel nieuwe wijnlanden, nieuwe druiven, nieuwe technieken is geen 

.  gemakkelijke taak. …. Vraagt dus vroeg of laat om een voortzetting


