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Maaslandse 
Wijnvrienden 

Nieuwsflash! 

De Loirevallei, de vergeten wijnstreek ? 
 

Einde 70’er jaren, 
toen ik nog niets 
kende van wijn 
(volgens sommigen 
nu nog niet…), was 
de Loire-vallei mijn 
eerste kennismaking 
met “echte” wijn. Op 
het voedingssalon te 
Brussel werd ik na 
een vermoeiende 
dag aangeklampt 

door een standhouder uit de Loire  die mij uitnodigde een glaasje wijn te 
komen drinken. Ik vertrok nadien met een bestelbon voor de aankoop 
van 96 flessen voor een prijs om en nabij de 7.000 BFR (bijna een maand-
loon! ). 48 wit (Muscadet Sèvre-et-Maine) en  48 rood (Bourgeuil) werden 
enkele weken nadien thuis afgeleverd. 
Dit was ook de tijd van de befaamde “Fondue Bourguignonne”… veel 
vlees en vettig door de sauzen ! In combinatie met de stevige Bourgeuil, 
en voorafgegaan door iets lichters met vis en de Muscadet, was er de oor-
zaak van dat er diezelfde avond niet meer werd  afgewassen… 
 
Dat de Loire bijna vergeten juweeltjes voortbrengt zal Paul deze avond 
bewijzen. Deze mooie wijnstreek, met een enorme diversiteit aan wijnen,  
druivensoorten en AOP’s , heeft zeker te lijden gehad van de opkomst van 
de Nieuwe Wereldlanden en de leden met meer dan 15 jaar dienst op de 
teller zullen zeker met weemoed terugdenken aan de tijd dat zij zelf met 
wijn begonnen en dat de Loirestreek in elke wijncursus aan bod kwam. 
 

Opgelet: 

Aanmelden kan enkel via het nieuwe systeem, dat we vanaf nu gaan 

gebruiken (ook gebruiken als je niet zou komen) tot maandag  18/09 

Om het formulier in te vullen klik je op de plaats in de mail  “hier klik-

ken”.  

Vergeet ook niet je naam in te vullen en op de knop “verzenden” te 

klikken. 
 

Namens het bestuur, J. Golsteyn, secretaris MWV vzw 

Dagorde 
Vrijdag 22 september 2017 :  LOIRE 

 

Vrijdag 22 september 2017 

 

19.30 u 

Statutaire Algemene 

Vergadering 

 

20.00 u 

De Loire in de kijker 

 

 
Lokaal de Beurs 

2de verdieping 

 

 

Je 6 proefglazen 

niet vergeten, 

 

Paul zorgt voor de wijn! 

 

 

 



Vallei van de Loire 

De Beurs Maaseik 

Vrijdag 22 september 2017 

  

 

In de syllabus van onze Wijnmeester Paul vindt je alle info van de streek, druiven, appellaties, wijn-

spijscombinaties en ook de beschrijving van de wijnen door de wijnboer met commentaar van Paul. 

In dit verslag probeer ik de bevindingen weer te geven van de proevers op de wijze zoals zij deze 
tijdens de degustatie hebben aangebracht.  
Interessant om deze eens te vergelijken  met de syllabus. Ik heb al kunnen vaststellen dat ze in de 

essentie meestal overeenkomen.  

Vanaf nu zou ik deze bevindingen willen samenbrengen onder een nieuwe lay-out: een 

(standaard)fiche per wijn, makkelijk terug te vinden en te vergelijken met alle andere geproefde 

wijnen. Laat eens weten wat jullie hiervan vinden. Suggesties altijd welkom. 

 

 
 
De Loirewijnen, eens klassiekers aan tafel, nu een beetje in de vergetelheid geraakt. 
Onterecht, want de voorgestelde wijnen bleken over de hele lijn in de smaak te vallen. 
Paul moest kiezen uit 50 appellaties en koos wijnen die de typiciteit van hun appellatie neerzetten. 
Deze keer geen hoge alcoholpercentages (rond 12,5 %) maar mooie fruitige wijnen, soms heel fris, 
soms mooi rond.  We leerden de zo typische mineraliteit ontdekken en herkennen. 
 
Een ontdekking voor wie de glorietijd van deze wijnen niet heeft meegemaakt, een aangenaam 
weerzien voor de anderen. 

 
Een mooie eerste proeverij, de toon is gezet. Bedankt Paul. 

 



1. TOURAINE-SAUVIGNON – DOMAINE DESLOGES 

                

 
Jaargang : 2016 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Sauvignon Blanc 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : helder, lichtgeel, soms belletjes (koolzuur, wil zeggen dat hij jong op de markt gebracht is) 

Geur :  

- Fruit (ananas, perzik, citrus…) 

- Floraal 

Smaak : Veel zuren en daardoor fris 

Besluit : Een complexloze frisse wijn, fruitig en floraal – Aangename wijn om te drinken.              

Prijs: 7,74 €  



2.  SANCERRE – DOMAINE ROBLIN – LES FOSSILES  

                     

 
Jaargang: 2015 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Sauvignon Blanc 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : helder, lichtgeel 

Geur : komt binnen met een stinkertje (muf) …. Komt van leisteen 

- Fruit (Onrijpe banaan, tropisch fruit, lychee, …) 

- Floraal  

- Mineraal (leisteen) 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Prikkel op de tong (koolzuur) 

Besluit : Een frisse, fruitige, minerale wijn 

Prijs: 22,40 € 

  



3. SANCERRE – DOMAINE MICHEL GIRARD ET FILS  

                             

 
Jaargang: 2016 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Sauvignon Blanc 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : helder, lichtgeel 

Geur : komt binnen met een stinkertje (muf) …. Komt van leisteen – Stinkerige terroir (ondergrond, 
weide) 

- Fruit (Steenfruit, Ananas) 

- Floraal  

- Mineraal (vuursteen) 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Prikkel op de tong (koolzuur) 

Besluit : Een ronde, fruitige, minerale wijn 

Prijs: 12,96 € 



4. POUILLY-FUME – DOMAINE CHATELAIN - LES CHAILLOUX SILEX 

                       

 

Jaargang: 2015 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Sauvignon Blanc 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : helder, lichtgeel 

Geur :  

- Fruit (Perzik, Amandel, …)  

- Floraal (roos, bloemparfum, bloesem, linde …) 

- Mineraal (leisteen, kiezel) – Kruidig  

- Etherisch (gesmolten boter) – Branderig (Karamel, rokerig) 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Veel zuren 

Besluit : Een echte minerale wijn (vuursteen), verfijnd en complex 

Prijs: 12,96 € 



5. VOUVRAY – DOMAINE DES AUBUISIERES – CUVEE DE SILEX 

                                      

  
Jaargang: 2016 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chenin Blanc 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : helder, lichtgeel, belletjes  

Geur :  

- Fruit (Tropisch fruit, Ananas, …) - Floraal  

- Mineraal (muf=steen, kiezel, silex) – Etherisch (honing, romig) 

Smaak : Zoete aanzet (vettig) en zachte zuren 

Besluit : Een ronde, minerale wijn, mooie zoet-zuurbalans 

Prijs: 15,90 € 



6. TOURAINE-GAMAY – DOMAINE DESLOGES 

                   

 

Jaargang: 2015 
Type : rood 
Druiven : 100 % Gamay 
Alcoholpercentage : 12,5 % 
Visueel : rood 
Geur :  
- Fruit (Bosaardbei, Kers, Framboos …) 
- Kruidigheid (Peper) 
Smaak : Zo-Zu-Bi.  
Besluit : Fruitige, ronde wijn 
Prijs: 7,82 € 
  



7. SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL – DOMAINE MELLIER DE L’EPAISSE 

                                     

 

Jaargang: 2015 
Type : rood 
Druiven : 100 % Cabernet Franc 
Alcoholpercentage : 12,5 % 
Visueel : donkerrood met paarse rand 
Geur :  
- Fruit (Zwarte bes, Pruim, Kers)  
- Branderig (Cacao, Koffie, Gebrand) 
- Plantaardig (Tabak, Drop)  
- Balsem-Hars (Terpentijn, Hars) - Leder 
Smaak : Zo-(Zu)-Bi.  
Besluit : Mooie, fruitige wijn 
Prijs: 15,40 € 
 



 8.  COTEAU DE LAYON BEAULIEU – CHÂTEAU PIERRE-BISE – L’ANCLAI 

                    

 

Jaargang: 1999 
Type : wit zoet 
Druiven : 100 % Chenin Blanc 
Alcoholpercentage : 11,5 % 
Visueel : donkergeel 
Geur :  
- Fruit (Noten, …) 
- Etherisch (Honing) 
- Chemisch 
- Plantaardig (Zoethout) 
Smaak : Zo-Zu 
Besluit : Alhoewel de meeste proevers niet zo van zoet houden, moeten we hier toch vaststellen 
dat het om een zeer mooie ronde wijn gaat met een perfecte zoet-zuurbalans 
Prijs: 15,00 € 
 


