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Maaslandse 
Wijnvrienden 

Deze proeverij stond op 

vraag van verschillende leden 

al lang op het programma. 

Eindelijk is het zo ver en kun-

nen we zelf eens een  proe-

verij organiseren om te kijken 

of onze plaatselijke gevestig-

de waarden goed bezig zijn. 

Let wel… dit is maar een klei-

ne greep uit het totaalaanbod van wijnen uit beide Limburgen. 

Het was niet simpel om een diversiteit op de proeftafel te 

zetten, ook al omdat de meesten met bekende rassen bezig zijn 

en moeten opboksen tegen allerlei grootheden van over de hele 

wijnwereld. We plaatsen dan ook uit beide Limburgen toppers 

(?) op de proeftafel en het is aan onze leden om de nodige con-

clusies te trekken. Werk aan de winkel… 

Er zit zelfs een absolute verrassing tussen die we graag met jullie 

willen delen. Uitleg volgt nog ter plaatse. 

Wil je deelnemen, dan graag inschrijven via de bekende kana-

len. 

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

de kanalen: 

paul@vandinter.be   

jean.golsteyn@gmail.com 

vóór maandag  27/03/2017   Zeker doen !!!! 

 

NIET VERGETEN: 

 

5 mei 2017 : 26ste Kapitteldiner 

24-25-26-27 mei : Rioja reis—verdere info volgt per mail 

24 juni 2017 : Zomeractiviteit 

 

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

passingen 

Dagorde 
31 maart 2017: Limburgse wijnen 

 

Vrijdag  31 maart 2017 

 

Lokaal de BEURS  

2de verdieping 

Markt 7 te Maaseik 

 

20 uur 

Limburgse wijnen 

op de proeftafel 
 

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


Limburgse Wijnen 

De Beurs - Maaseik 

Vrijdag 24 februari 2017 

             
 
 
Op vraag van verschillende leden, eindelijk eens een proeverij van onze eigen Limburgse wijnen. Bedoeling was om eens 
te kijken hoe onze Limburgse Wijnboeren geëvolueerd zijn na ondertussen toch al heel wat jaren en of ze “goed bezig 
zijn”. En kunnen ze mee met het aanbod dat vanuit de hele wereld op ons afkomt? 
 
Eerste vaststelling is, dat er een enorm aanbod is. Zowel in Belgisch als in Nederlands Limburg worden er steeds meer 
wijngaarden aangeplant en beginnen er steeds meer wijnboeren al dan niet op professionele basis wijn te maken. 
  
Wij brachten een heel verscheiden aanbod op tafel : 2 mousserende wijnen, 2 witte wijnen en 2 rode wijnen. Daardoor 

was het mogelijk om telkens 2 wijnen met elkaar te vergelijken. 

- Voor de mousserende wijnen: de Zwarte Parel van het grootste wijndomein van  Vlaanderen: Wijnkasteel 

Genoelselderen en daar tegenover het kleinere Schorpion 

- Voor de witte wijnen het met prijzen beladen Clos d’ Opleeuw en een Chardonnay 2009 van de ondertussen 

gerooide wijngaard Sint-Mauritius van de  alom gewaardeerde wijnmaker van het eerste uur, Marcel Neven 

- Voor de rode wijnen zijn we dicht in de buurt gebleven en kozen we de wijnen van Karel Henckens (Aldeneyck) 

en Harry Vorselen (Thorn) die samen hun opleiding kregen in Trier. 

-  

  
 
 
 



Wijnkasteel Genoelselderen – Zwarte Parel 
 

    
 
Wijnkasteel Genoelselderen 
Eigenaar: Jaap van Rennes 
Verantwoordelijke wijngaarden: Stefan Kékkö 
Keldermeester: Joyce Kékkö-van Rennes 
Appellaties: Gecontroleerde Oorsprongsbenaming Haspengouw en Vlaamse mousserende kwaliteitswijn 
Start van de aanplanting: 1991, 4500 m2 - (2 350 planten) 
Uitbreidingen: 
1992, uitbreiding tot 6000 m2 - (3 000 planten) 
1993, uitbreiding tot 6 ha - (25 000 planten) 
1997, uitbreiding tot 8 ha - (34 000 planten) 
1998, uitbreiding tot 11,5 ha - (49 000 planten) 
1999, uitbreiding tot 13,5 ha - (57 000 planten) 
2000, uitbreiding tot 14 ha - (59 000 planten) 
2009, uitbreiding tot 16,5 ha - (71 000 planten) 
2010, uitbreiding tot 22 ha - (95 000 planten)  
Grondsoort: Ondergrond mergel en oppervlak leem 
Plantdichtheid: Ongeveer 4300 stokken/ha 
Gemiddelde productie: <40 hl/ha 
Druivenrassen: 18 ha Chardonnay en 4 ha Pinot Noir; proeftuin met 20 verschillende druivenvariëteiten. 
Wijnen: 60% wit Chardonnay, 25% wit mousserend Chardonnay, 15% rosé mousserend of rood Pinot Noir.  
Gemiddeld aantal flessen op jaarbasis: 110 000 flessen 
 
De Zwarte Parel is volledig gelagerd in roestvrijstalen cuves. Bij het bottelen wordt er gist en suiker toegevoegd 
waardoor er een hergisting op fles gaat plaatsvinden. Door deze hergisting ontstaat er koolzuur in de fles. Volgens 
de Méthode Traditionnelle wordt deze wijn gemaakt en rijpt vervolgens minimaal 18 maanden op fles.  

 

Indrukken: 
 

- Lichtgele kleur, kleine bubbels 
- Goede geurintensiteit 
- Aroma’s van boter, yoghurt, appel, appelzuur, zelfs iets stinkerig 
- Komt zuur binnen en eindigt met een bittertje 

Wordt algemeen als lekker ervaren 
  

Prijs: 15,50 € 



Schorpion – Chardonnay Brut 

 

Schorpion is een domein van 2 hectare wijngaarden op een zuidflank in Vliermaal, Kortessem.  
Het domein maakt uitsluitend mousserende wijnen van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Blanc en dit op dezelfde 
manier als in de champagnestreek, nl. volgens de Méthode Traditionnelle.  
Meerdere malen kaapte eigenaar en wijnmaker Wilfried Schorpion diverse gouden medailles weg op het Concours 
van de beste Belgische wijnen. 
 

 
 
Chardonnay Brut 

Een fruitige blanc de blanc. De lange rijping geeft deze Limburgse wijn een fijn karakter, zonder dat hij zijn frisheid 
verliest. Bij het bottelen wordt een kleine dosering suiker toegevoegd. 
Van 2012 tot 2016 sur latte (3,5 jaar) 
Deze schuimwijn kreeg een Gouden Medaille 2014 van de Vereniging van Vlaamse Sommeliers 
 
Druivensoort: Chardonnay (blanc de blancs) 
Streek: Vliermaal, Limburg 
 

Indrukken: 
 

- Lichtgele kleur, grotere bubbels als de vorige 
- Grote geurintensiteit 
- Aroma’s van brioche, gesmolten boter 

Wordt algemeen als heel lekker ervaren. 
 
Prijs: 22 € 



Clos d’Opleeuw – Chardonnay – 2013 

 

 

 

   

   

 
 

 

Volle chardonnay met aroma's van perzik en hazelnoten. Wijn met grote finesse!  
Domein: De wijngaard Clos d'Opleeuw ontleent zijn naam aan de volledige ommuring, die dateert van ± 1840. Dit zorgt 
ook voor een specifiek microklimaat waardoor het mogelijk is een kwaliteitsvolle chardonnaywijn te maken. Het domein 
ligt op een zuidelijke helling in het mooie, pittoreske Haspengouwse dorpje Gors-Opleeuw. 
Wijnbouwer: Peter Colemont, docent in wijnkennis 
regio Haspengouw AOC 
druivensoort chardonnay 
kleur & smaak wit - droog, karaktervol en volfruitig 
lekker bij aperitief, oesters, geitenkaas, gegrilde vis, vis met roomsaus, kalfsgebraad 
Serveren op 12° 
 

 

Indrukken: 
 

- Heldere, lichtgele wijn 

- Goede geurintensiteit 

- Aroma’s van boter, vanille, perzik en een stinkertje 

- Mooie zoet-zuur-bitter balans 

Heel lekkere wijn 

Prijs: 32 € 



Wijndomein Mauritius – Chardonnay – 2009 

                        

Iets unieks. We dronken als Maaslandse Wijnvrienden nog nooit een wijn, waarvan de wijngaard niet meer bestaat en 
die dus niet meer gemaakt wordt. Omdat Marcel Neven geen geschikte overnemer vond, werd de wijngaard enkele 
jaren geleden gerooid. 
Komt daarbij nog dat wij als wijnclub, zijn wijngaard bezochten in 2005, dan heeft deze wijn toch wel een speciale 
betekenis voor ons. 
Toen ik Marcel kontakteerde en hem vertelde over onze Limburgse wijnproeverij was hij wel bereid ons enkele flessen 
van zijn slinkende voorraad St.-Mauritius Chardonnay 2009 ter beschikking te stellen. 
 
Wij mogen Marcel Neven toch wel een pionier van de Limburgse wijn noemen. 
Hij werkte voor de Keuringsdienst der Waren en later voor een brouwerij. Hij ontwikkelde bieren en niets liet dus 
vermoeden dat hij wijn zou gaan maken, zeker niet in een streek die erg op bier gericht is. 
 In 1995 plantte hij zijn Sint-Mauritiuswijngaard in Schin op Geul. In deze wijngaard van +- 1 ha plantte hij Auxerrois, 
Pinot Gris, Chardonnay en Pinot Noir. 
Marcel is nog steeds een gedreven wijnmaker, dat werd mij duidelijk toen ik hem bezocht. 
Ik werd ontvangen in de wijnmakerij die ten opzichte van ons eerste bezoek in 2005, verdubbeld was.  
Op dit moment maakt hij nog wijn voor verschillende wijngaarden, maar heeft dus zelf geen wijngaard meer. 
Ik proefde met hem de Auxerrois van 2009 (die ook in beperkte hoeveelheid naar Da Vinci in Maasbracht (** Michelin) 
gaat) en de Kruisboom Chardonnay van 2012 (de wijngaard waar hij nu advies geeft en wijn voor maakt) 
Daarna vroeg hij of ik mee wilde naar de Wijngaard Kruisboom. Ter plaatse troffen wij de 78-jarige eigenaar die volop 
aan het snoeien was. Vorig jaar is de wijngaard getroffen door een hevige hagelbui en ze proberen nu de wijnstokken er 
weer boven op te helpen. 
Terug bij hem thuis proefde ik nog uit het inox vat een Chardonnay van de wijngaard Raarberg en een blend van Müller-
Thurgau, Pinot Gris, Pinot Noir en Chardonnay 
Daarna uit de Duitse en Franse  eiken vaten een chardonnay. Stuk voor stuk kwaliteitswijnen! 
Dat alles, samen met de gezellige wijnbabbel,  maakte dat de verwachtingen voor de Chardonnay 2009 hoog lagen. 

Indrukken: 
 

- Heldere donkergele wijn 
- Zeer grote geurintensiteit 
- Alle mogelijke aroma’s ontwikkelen zich in alle mogelijke geurgroepen boter, hout, fruit, mineraliteit, … 
- Prachtig in balans met een mooie afdronk 
- Vakmanschap dat (na 8 jaar!) resulteert in een prachtige wijn. 
- Jammer dat de wijn niet meer gemaakt wordt, want iedereen wilde die wel hebben. 

 

Prijs: 20 €                         



Wijngoed Thorn – Dornfelder – 2015 

 

Druivensoort: Dornfelder 
Locatie: Thorn (Midden–Limburg) 
Klimaat: Uit KNMI-tabellen blijkt dit gebied tot de droogste van de Benelux te horen (680 mm/jaar). Gemiddeld 1600 
uren zon/jaar. 
Bodem: De wingerd is gesitueerd in een oude Maasarm en bestaat uit klei, zand en op enige diepte overgaand in kiezel. 
Oogsttijdstip: Eerste week oktober. 
Opbrengst: 70 hl/ha 
Rijping: 30% op barriques van Frans eiken waarvan ⅓ nieuw. Minimaal 6 maanden. Volledige appel-melkzuur gisting. 
Alcohol: 12% - Zuren: 4 gr/l - Restsuiker: 3 gr/l 
Beschrijving: Donker rode kleur. Volle smaak met veel rood fruit en tonen van karamel en vanille. 
Gebruik: Geschikt om zo te drinken maar past ook prima bij Limburgse streekgerechten zoals bloedworst en balkenbrij. 
Serveren: Op kamertemperatuur. Het is aan te bevelen de fles een paar uur voor gebruik te openen. 
Bewaren: Is nu al op dronk maar kan nog 6 á 7 jaar bewaard blijven. 

 

Indrukken: 
 

- rood-roze kleur 
- gemiddelde viscositeit 
- aroma’s van zwart en rood fruit, vanille, framboos 
- Over de Zo-Zu-Bi -balans, raken we het niets eens. De een proeft veel zuren, de ander haast geen.  Het is een 

wijn die iedereen wat in verwarring brengt. 
- Jammig. 
- Redelijke afdronk 
- De een vindt het maar niks, de ander best een lekkere wijn om op terras te drinken 
- ????? 

Prijs: 12 €                               



Wijndomein Aldeneyck – Pinot Noir Barrique – 2014 

   

Herkomst: Maaseik, Maasvallei, Limburg  
Bodem: Toplaag: leem en zavel. Vanaf 80 cm diepte: Maaskiezel overgaand in grind 
Klimaat: Microklimaat aan de boorden van de Maas. Droogste regio van de Benelux (675 liter/m2/jaar) 
Uren zonneschijn: gemiddeld 1800u/jaar  
Soort wijn: Rood  
Max. opbrengst: Begrensd op 40 hl/ha : vendange verte begin augustus  
Oogsttijdstip: Zeer laat: vanaf 20 oktober  
Oenoloog/consultant: Nicolas Secondé  
Alcohol: 12.5% vol 
Restsuiker: geen 
Cuvaison: 3 weken, ontsteling zonder kneuzing, gevolgd door koude maceratie 
Maceratie: 5 dagen koude maceratie zonder kneuzing op 5° C 
Fermentatie: open gisting bij 26° C - 28° C 
Rijping: 15 maanden Sur lie op Franse Eiken Barriques (chauffre traditionnel) 
Beschrijving: Zeer laat geoogste Pinot Noir, subtiele houttoets, delicate fruitaroma's, levendige zuivere wijn met 
veel structuur en een oneindige finale, de echte charmeur. 
Gastronomie: verfijnde vleesgerechten, alsook wild en kaas 
Serveren: 16° C - 18° C 
Bewaren: kan minstens 6 jaar 
Gelimiteerde botteling. 

Indrukken: 
- Rode kleur 

- Redelijke viscositeit 

- Prominente geuren 

- Aroma’s van fruit, hout 

- Geen lange afdronk 

- De indruk ontstaat dat deze wijn zeker geen 6 jaar meer kan bewaard worden, zoals in de technische fiche 

wordt aangegeven. Wijn is mogelijk zelfs over zijn hoogtepunt. 

- Bij de meesten eerder als tegenvallend ervaren 

Prijs: 19,50 €                        



Naar  aanleiding van de geproefde mousserende en witte wijnen (die een goede indruk nalieten) en de rode wijnen (die 
toch niet echt aan de verwachtingen beantwoordden), ontspon zich een hele discussie over de huidige stand van zaken 

en de toekomst van de Limburgse wijnen. 
- Is er een toekomst? 

- Hoe moet de Limburgse wijn gepromoot worden (appellaties?) 

- Is de Limburgse wijn te duur? Is het een curiositeit of een echt goed product? 

- Wat na de opwarming van de aarde? 

- Moeten we ons beperken tot witte wijnen? Gaan de rode wijnen op termijn hetzelfde niveau halen? 

- …..  Zeer interessant! Om nog voortgezet te worden 
 

Als laatste mocht natuurlijk Wijngoed Alauda van ons lid Eric Langie niet ontbreken. We kozen voor de Kruidenelexir 

voor de gelegenheid gesponsord door onze secretaris John, vanwege zijn 70
ste

 verjaardag. Proficiat en schol.  

Wijngoed Alauda - Kruidenelexir 

              
Na jarenlang experimenteren in de wijngaard en de kelder besloot Eric Langie in 2015 de stap te zetten naar verdere 

professionalisering. Hij volgde eerst een basisopleiding wijnbouw en vervolmaakte zich als autodidact. Op de honderden 

bedrijfsconcerten die hij organiseerde genoten stille en mousserende wijnen steeds bijzondere aandacht. Eric Langie is 

lid van de Vereniging van Ambachtelijke Wijnmakers, Promo Wijnbouw Maasland vzw en de Maaslandse Wijnvrienden 

(met graad van Meester) en kreeg de titel Chevalier de la Confrérie de Champagne De Venoge (Epernay) toegekend. 

Alauda is het Latijn voor Leeuwerik, die speelse vogel die hoog boven de korenvelden van het gehucht “Aan den 
Leuwerk” in Aldeneik zijn vrolijke liedje floot om zich dan plots als een maaskei omlaag te storten.  
Eric maakt  maximaal 4.000 flessen per jaar. Opzet is dus niet kwantiteit maar kwaliteit. Wij proefden reeds eerder 
enkele wijnen van Eric. 
Naast wijn maakt Eric ook likeuren en brandewijnen, dus hoog tijd om die eens te proeven 

De Kruidenelexir wordt gemaakt van  tijm, rozemarijn, salie, citroenmelisse, citroengras, kaneel, kruidnagel,  

nootmuskaat en kandijsuiker. 38% vol. Alcohol. 

Indrukken: 
 
Zeer goed gemaakte krachtige likeur, waarin de verschillende (zelf geteelde) kruiden duidelijk naar voren komen. 
Prijs: 25 € (0,5 l) 

ooooo 

Tot slot mogen we zeggen dat dit toch een zeer geslaagde avond was met mooie ontdekkingen en boeiende 

discussies. 


