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Nieuwsflash! 

Beste wijnvrienden, 

 

Na onze fantastische Bordeaux proeverij komen we terug  met de  voet-

jes op de grond wat ons niet zal beletten toch  “klasse” wijnen op de 

proeftafel te zetten.  

Op verzoek van velen opnieuw een technische proeverij waarbij je je 

kennis kan aanscherpen. We gaan de groep weer opsplitsen in kleinere 

groepjes (zo leer je ook de leden kennen die gewoonlijk niet in je ver-

trouwde buurt zitten). 

 

Wat staat er op het programma ? 

 

Een zestal wijnen (3 x wit / 3 x rood) worden geproefd en besproken 

MAAAAR………….. 

Verdere uitleg ter plaatse… maar één ding staat nu al vast…  

Een boeiend avontuur waarbij we de lat niet al te hoog leggen zodat ook 

de nieuwkomers aan hun trekken komen. 

 

Zoals de vorige keren kan je je automatisch inschrijven door op de knop 

“HIER” te klikken in deze email. Vul je naam in en geef aan of je al dan 

niet zal komen. Vergeet ook niet het formulier door te sturen. 

 

We hopen weer op een talrijke opkomst om 2017 met deze laatste proe-

verij in schoonheid af te sluiten. 

 

Namens het bestuur, 

John 

Dagorde 
Vrijdag 1 december 2017 : Zoek de fout! 

 

Vrijdag 1 december 2017 

 

OPGELET: 

Terug op de oude locatie 

De BEURS 

 

20.00 u 

Technische 

Proeverij 

 

“Zoek de fout” 
 

 

 

Je 6 proefglazen 

niet vergeten 

 



Zoek de Mol 

De Beurs Maaseik 

Vrijdag 1 december 2017 

  
Naar goede gewoonte hadden we ook dit jaar een technische proeverij op het programma gezet. 

Kwestie van onze technische kennis te testen en bij te werken. Resultaat is meestal dat we met zijn 

allen nog eens met de voetjes op de grond gezet worden 

Opzet van de proeverij was deze keer om uit drie rode en drie witte wijnen de mol te halen, dit wil 

zeggen de wijn die wezenlijk van de twee anderen verschilde. 

Paul had gekozen voor een verschil in cepage. Gemakkelijk zou je zeggen, maar niet als land van 

herkomst, jaar, houtopvoering, terroir, … totaal kunnen verschillen. 

In groepjes van vijf of zes werd geproefd, proefnotities gemaakt en de wijnen besproken zodat wij 

telkens tot een groepsresultaat en persoonlijke keuzes kwamen. 

In dit verslag is eerst een samenvatting van al de proefnoties opgenomen en daarna een overzicht 

van de resultaten met commentaar. 

 
 
Zoals steeds weer en zeer interessante en leerrijke avond, waarbij intensief van gedachten kon 

gewisseld worden. 



1. MENDOZA – BODEGA LA RURAL - CRUZ ALTA CHARDONNAY 

                

 
Jaargang : 2015 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : helder, lichtgeel, grijsgroen –  weinig viscositeit 

Geur : klein muf geurtje in het begin 

- Fruit (ananas, …) 

- Etherisch (boter, yoghurt, botermelk, honing) 

- Hout 

- Chemisch (olie ) 

- Mineraal  

Smaak : Zo-Zu-Bi. Blijft hangen (bitter) 

Besluit : Een frisse wijn 

Prijs: 10,10 € 



2.  LEYDA VALLEY - SANTA EMA - CHARDONNAY RESERVA 

                     

 
Jaargang: 2015 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : helder, strogeel – meer viscositeit 

Geur : beetje muf in begin 

- Fruit (Amandel, tropisch fruit, …) 

- Etherisch (vettigheid, honing, pudding) 

- Kruidig (vanille, speculaas) 

- Hout 

- Bakkerijgeuren 

Smaak : (Zo)-Zu-Bi. Blijft hangen. 

Besluit : Een frisse wijn 

Prijs: 11,80 € 

  



   3.   WALKER BAY - BEAUMONT - HOPE MARGUERITE - CHENIN BLANC 

                             

 
Jaargang: 2016 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chenin Blanc 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : lichtgeel, weinig viscositeit 

Geur :  

- Fruit (Citrus, Rijp fruit) 

- Etherisch (honing) 

- Hout 

- Mineraal  

Smaak : (Zo)-Zu-Bi. Kortere afdronk 

Besluit : Een ronde, fruitige, minerale wijn 

Prijs: 18,90 € 



4. VACQUEYRAS - DOMAINE DU GRAND MONTMIRAIL 

                       

 
Jaargang: 2013 

Type : rood 

Druiven : 65 % Grenache, 35 % Syrah 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : donkerrood/roze, groot hart, redelijke viscositeit, niet gans helder 

Geur :  

- Fruit (Kersen, Bramen, Rood Fruit…)  

- Dierlijk (Leder …) 

- Kruidig (Drop, …)  

- Branderig (Rokerig) 

- Zout 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Zachte afdronk 

Besluit : Soepele wijn met zachte afdronk 

Prijs: 16,20 € 



5. GIGONDAS - DOMAINE DU GRAND MONTMIRAIL - CUVEE VIEILLES VIGNES 

                                      

  
Jaargang: 2013 

Type : rood 

Druiven : 60 % Grenache, 30 % Syrah, 10 % Mourvèdre 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : diep rood  

Geur : Stinkertje 

- Fruit (Zwarte Bessen, …)  

- Plantaardig (Zoethout, ..) 

- Branderig (Solfer, … ) - Animaal 

- Kruidig (Laurier, Peper,…)  

- Chemisch 

- Etherisch (Honing, …)  

- Aards (Grond, …) 

Smaak : Complexiteit komt terug zoals in geuren 

Besluit : Rijke tannines 

Prijs: 19,50 € 



6. WASHINGTON - COLUMBIA CREST - GRAND ESTATES - SYRAH 

                   

 
Jaargang: 2015 
Type : rood 
Druiven : 100 % Syrah 
Alcoholpercentage : 13,5 % 
Visueel : paars, groot hart, redelijke viscositeit 
Geur :  
- Branderig (Karamel, …) 
- Fruit (Rood fruit, Kersen, Bramen …) 
- Kruidigheid (Drop, …) 
Smaak : Zoetje.  Zachtere tannines 
Besluit : Fruitige, ronde wijn 
Prijs: 14,80 € 

 

 

 



DE RESULTATEN 

Groep 1: Marc – Danny – Rob – Fred – Bep - Eric 
Keuze Witte Wijn: 2. LEYDA VALLEY - SANTA EMA - CHARDONNAY RESERVA 

1 – 1 – 2 – 2 – 2 - 2 
Keuze Rode Wijn: 4. VACQUEYRAS - DOMAINE DU GRAND MONTMIRAIL 

4 – 4 – 4 – 4 – 4 - 4 
0/2 voor de groep – 0/ 12 persoonlijk 
 

    
 
Groep 2: Danny – Daniëlle – Marleen – Brigitte - John 
Keuze Witte Wijn : 2. LEYDA VALLEY - SANTA EMA - CHARDONNAY RESERVA 

2 – 2 – 2 – 2 - 2 
Keuze Rode Wijn: 5. GIGONDAS - DOMAINE DU GRAND MONTMIRAIL - CUVEE VIEILLES 
VIGNE 

5 – 5 - 6 – 4 - 6 
0/2 voor de groep – 2/ 10 persoonlijk 
 

 
 



Groep 3 : Bert – Math – Jos – Marianne – Guido – Jean-Pierre 
Keuze Witte Wijn: 3. WALKER BAY - BEAUMONT - HOPE MARGUERITE - CHENIN BLANC 

2 – 2 – 3 – 3 – 3 – 1 
Keuze Rode Wijn: 6. WASHINGTON - COLUMBIA CREST - GRAND ESTATES - SYRAH 

6 – 4 – 6 – 6 - 6 - 6 
2/2 voor de groep – 8/ 12 persoonlijk 
 

   
 
Groep 4: Relinde – Danny – Patrick – Pol – Claudio - Jean 
Keuze Witte Wijn: 3. WALKER BAY - BEAUMONT - HOPE MARGUERITE - CHENIN BLANC 

2 - 3 – 3 – 3 – 1 – 3 
Keuze Rode Wijn: 5. GIGONDAS - DOMAINE DU GRAND MONTMIRAIL - CUVEE VIEILLES 
VIGNE 

5 – 5 – 6 – 5 - 5 - 4 
1/2 voor de groep – 5/ 12 persoonlijk 
 

 
 



Groep 5: Ronny – Werner – Marc – Joke - Marcel 
Keuze Witte Wijn: 3. WALKER BAY - BEAUMONT - HOPE MARGUERITE - CHENIN BLANC 

3 – 3 – 3 - 3 – 3 
Keuze Rode Wijn: 6. WASHINGTON - COLUMBIA CREST - GRAND ESTATES - SYRAH 
6 – 6 – 6 – 6 - 6 
2/2 voor de groep – 10/10 persoonlijk 
 

   
 

TOTAAL: 5/10 voor de groepen – 23/56 persoonlijk  
 

COMMENTAREN:  

Eens te meer moesten we vaststellen dat zo’n technische proef zeer moeilijk is en dat we ons soms 
laten verleiden door één enkele factor en niet voldoende het hele proefproces in de vergelijking 
meenemen. Als we achteraf onze (toch zeer goede) proefnotities bekijken is alles ineens duidelijk. 

1. Witte Wijn:  
3 van de 5 groepen wisten de chenin blanc te herkennen tussen de twee chardonnay’s – 12 van de 28 

proevers wisten hun groep al dan niet van de juiste keuze te overtuigen. 

- De mineraliteit van de eerste en de derde wijn, de snel evoluerende geuren bij wijn 3, de 
grijsgroene kleur van wijn 1, wijn 1 met uitgesproken boter die in wijn 2 niet zo duidelijk naar voor 
kwam …. 

2. Rode Wijn 
Slechts 2 van de 5 groepen wisten de Syrah uit Washington te onderscheiden van de Syrah/Grenache 

uit de Rhonevallei – 14 van de 28 wisten de groep dus niet zo gemakkelijk van hun gelijk te 
overtuigen 

- Een behoorlijke instinker. De meesten van ons dachten dat  Paul het toch niet zo gemakkelijk zou 
gemaakt hebben dat de keuze eenvoudig en duidelijk aan de hand van de kleur kon vastgesteld 
worden. Bleek echter dat er een logistiek foutje was ingeslopen. De bedoelde Washington 
Cabernet Sauvignon (die wat betreft kleur meer op de twee anderen zou geleken hebben) was 
vervangen door een Washington Syrah. Iedereen een beetje gelijk dus want de kruidigheid van de 
Syrah zat dus in alle drie de wijnen. …. Les excuses sont faites pour s’en servir 

Rest ons nog Paul te bedanken voor deze zeer interessante proeverij. Voor iedereen: Prettige 
Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. We verwachten jullie weer op de nieuwjaarsreceptie en de 
eerste proeverij van 2018 : Wijn uit eigen kelder op 19/1/2018 


