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Maaslandse 
Wijnvrienden 

Nieuwsflash! 

Beste wijnvrienden, 

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin maar in de vertrouwde stijl! 

Paul zal ons, als dank voor de medewerking die we steeds aan zijn orga-

nisaties verlenen,  traditiegetrouw vergasten op een hapje en een ver-

rassend drankje. Mis dit niet!!! 

 

Deze nieuwjaarsdrink heeft plaats op de eerste verdieping waarna we 

omstreeks 20.30 naar ons vertrouwd lokaal trekken om verder te genie-

ten van “wijnen uit eigen kelder”.  

De wijnen worden dit maal voorgesteld door volgende leden: 

Marianne Bollue — Marc Vranken — Linda en Johan Tollenaere-Peeters 

—  Pol Vanhoof — John Golsteyn  en ????? 

 

Benieuwd welk spannend of verrassend verhaal er achter de voorgestel-

de wijnen schuil gaat. 

 

Zoals vorige keren: je aanwezigheid (of afwezigheid) melden via het in-

vulformulier dat op de mail vermeld wordt. 

 

Namens het bestuur, 

Relind, Paul, Marc, Jean, Guy, John 

Dagorde 
Vrijdag 19 januari 2018 : Eigen kelder! 

 

Vrijdag 19 januari 2018 

Locatie: De BEURS 

 

19.30 u 

Nieuwjaarsreceptie 

met  

hapje & drankje  

 
20.30 u 

 

“Wijn uit  

eigen kelder” 
 

 

 

Je 6 proefglazen 

niet vergeten 



Wijn uit eigen Kelder 

De Beurs Maaseik 

Vrijdag 19 januari 2018 

  
We hebben er een traditie van gemaakt: de combinatie van onze Nieuwjaarsreceptie met de 
presentatie van de kelderjuweeltjes van onze leden. 
Ook al een traditie: de zeer gulle traktatie van Paul omwille van de hulp van onze leden bij de Lente- en 
Herfstproeverij. 
Ondanks het feit dat wij die hulp eerder zien als een fijne middag met wijn bezig zijn, wat een beloning 
op zich is, vinden wij dit natuurlijk een schitterende geste van Paul. 
Paul koos dit keer eens niet voor de gebruikelijke champagne, maar voor een schitterende witte wijn, 
vergezeld van enkele “kleine hapjes”. Niemand had een vermoeden om welke wijn het ging en het was 
dan ook een verrassing dat we hier een Russian Valley (Sonoma-California) Chardonnay Director’s Cut 
van niemand minder dan Francis Ford Coppola, in het glas kregen (….blijkbaar was er dan toch niet 
zoveel blijven hangen van de Napa-Valley-proeverij…). 
 

  

  



  

  

  

  



RUSSIAN VALLEY – FRANCIS FORD COPPOLA – DIRECTOR’S CUT CHARDONNAY 

                                 

 
Jaargang : 2015 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13,9 % 

Visueel : lichtgeel 

Geur :  

- Fruit : citrus, tropisch fruit, citroen, passievrucht, kweepeer 

- Floraal 

- Hout 

- Kruidig: nootmuskaat, kardemom, vanille 

- Mineraal  

Smaak : Zo-Zu-Bi 

Besluit : Een frisse wijn. Zeker atypisch voor een Californische chardonnay, die wij ons voorstellen als 
een zware boterachtige wijn. Deed bij velen van ons aan een sauvignon blanc denken. Enorm veel 
finesse en een uitgebreid geurenpallet. Mooie keuze Paul! 

 



In een naar gewoonte “lange speech” van de voorzitter wist Guy aan te kondigen dat er een nieuwe reis 
staat aan te komen en dat die naar “het buitenland” zal gaan .. . de rest blijft een verrassing. 
 

Ondertussen stonden boven de flessen van onze leden klaar 
 

 
 
De wijnen werden blind geproefd. 
Drie witte, 3 rode. 
Vijf monocepages.  
Uit 4 verschillende landen. 
Eens te meer bleek blindproeven en dan proberen te ontdekken welke wijn er in het glas zit zeer 
moeilijk. 
 

  



1. MUSCADET DE SEVRE ET MAINE – DOMAINE LA PEPIERE – MONNIERES- SAINT FIACRE 

                

 
Jaargang : 2009 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Muscadet (Melon de Bourgogne) 

Alcoholpercentage : 12 % 

Visueel : Lichtgele kleur (evolutie) - Helder 

Geur :  

- Fruit: rijpe banaan, ananas, exotische vruchten, overrijpe meloen  

- Etherisch: door de overrijpe meloen 

- Hout 

- Chemisch  

- Mineraal  

Smaak : Een lichte prikkeling (sur lie) 

Besluit : Een frisse wijn, bruikbaar als aperitief en zeker aan te raden bij zeevruchten 

Prijs: 10,10 € 

  



MARIANNE EN JOS 
 
Marianne en Jos hebben deze wijn meegebracht van een reisje naar de Loire-Vallei. 
Een echte oude klassieker, die velen al niet meer kenden. 
Vroeger in iedere restaurant op de kaart, de klassieker bij zeevruchten en vis. 
Daarenboven was het er ook nog een van een zeer hoge kwaliteit. 

DOMAINE DE LA PEPIERE Marc OLLIVIER, Rémi BRANGER, Gwénaëlle CROIX  

 La Pépière 44690 MAISDON SUR SEVRE Tél : +33 (0)9 62 33 15 03 Mob : +33 (0)6 87 39 91 
02 ou +33 (0)6 34 09 39 62 www.domainedelapepiere.com – earl.lapepiere@orange.fr  

 

Le cru MONNIERES – SAINT FIACRE  
LIGGING 
Het productiegebied  van de cru MONNIERES – SAINT FIACRE bevindt zich in het hart van de appellation  

Muscadet de Sèvre et Maine. Het ligt tussen twee rivieren en hun samenvloeiing : in het noorden de Sèvre, 

in het zuidwesten de Maine. Een heuvelachtig landschap met vele molens.  

TERROIR  
De cru MONNIERES – SAINT FIACRE heeft een ondergrond van gneis bedekt met een zand-leem-bodem 

met een fijne textuur. Gemiddelde vruchtbaarheid. Regelmatige rijping. De wind die zeer aanwezig is op de 

hellingen, ontsmet bij wijze van spreken de wijngaard 

VINIFICATIE  
Resultaat van zeer nauwgezet werk in de wijngaard, de druiven worden met de hand geplukt en met zorg 

naar de Cave getransporteerd. Het vullen van de pneumatische pers gebeurt gravitair, de druiven worden 

niet geplet. Natuurlijke fermentatie in ondergrondse cuves gedurende één à twee maanden zonder 

toevoeging van gist. Opvoering gedurende min. 2 jaar sur lie, eventueel battonage. Deze verlengde 

opvoering geeft aan de  MONNIERES – SAINT FIACRE een vlezige structuur.  

BIJ DE MAALTIJD 
Karaferen en serveren op 12-14°C. Deze wijn heeft een bitterheid en een vleugje citrus en is verfrissend. 

Mooi bij de ganse maaltijd van aperitief tot kaas. Ideale partner bij vis 

 

 
 



2. HASPENGOUW – WIJNKASTEEL GENOELSELDEREN – CHARDONNAY GOUD 

                     

 
Jaargang: 2013 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : lichtgeel 

Geur : een licht stinkertje in het begin 

- Fruit  

- Etherisch: zuivel 

- Mineraal: vuursteen 

- Branderig: toast, komt minder tot uiting 

Smaak : zuren 

Besluit : krachtige wijn 

Wordt als lekker ervaren. Prijs is hoog. 

Prijs: 26,50 € 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jK78kg6i&id=46DE820BAA54C1F4BC9AE725EA2C6FEB03CFDB37&thid=OIP.jK78kg6irw7EpladEcCsgwEsDx&q=belgische+wijn&simid=608046682542444398&selectedIndex=0&qpvt=belgische+wijn


   MARIANNE EN JOS 

 
Het opzet van Marianne en Jos was hier duidelijk onze meningen te kennen over deze wijn. M.a.w. vinden 

jullie dit lekker? 

Antwoord: ja. Is dan ook de top Cuvée van Genoelselderen. Er hangt wel een prijskaartje aan vast. 

 

 
 

 



3.   WACHAU – ROYAL WINE – WEITENBERG GRÜNER VELTLINER 

                                   

 
Jaargang: 2015 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Grüner Veltliner 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : iets donkerder geel (spätlese) - helder 

Geur : stinkertje in het begin (natte karton) 

- Fruit: zoetzure appel, rijpe peer, kweepeer 

- Floraal  

- Etherisch 

Smaak : Zoetje bij het binnen komen- (Zu) - bitters.  

Besluit : zeer aromatische wijn 

Prijs: 12 € 

 



LINDA EN JOHAN 
 
Het verhaal in drie afleveringen van Johan, gaande van een terrasje met een glas wijn naar een prachtig 

kasteel en blitse sportwagens, naar een Oostenrijkse wijngaard en eindigend in belastingfraude …. 

Het bedrijf bestaat dus niet meer, de website wel nog:  

http://royal-wine.wixsite.com/royal-wine/unsere-weine  

 

Commentaar van de website: Ein junger und fruchtiger Grüner Veltliner mit Noten von grünem Apfel und 
Zitrusfrüchten. Sehr spritzig und eine harmonisch eingebundene  Säure machen Ihn zu einem Wein für 
jeden Anlass. 
 

  

http://royal-wine.wixsite.com/royal-wine/unsere-weine


4. WEINGUT LUDGER VEIT – SPÄTBURGUNDER BARRIQUE 

                                        

 
Jaargang: 2013 

Type : rood 

Druiven : 100 % Spätburgunder 

Alcoholpercentage : 13  % 

Visueel : licht doorschijnend pannenrood, evolutie, brede waterrand 

Geur : uitbundig 

- Fruit: zure kers, framboos, cuberdon 

- Plantaardig: bosgeur 

- Kruidig: vanille   

- Hout: ceder 

Smaak : Zuren, matige afdronk, heeft mogelijk grenzen van houdbaarheid bereikt 

Besluit :  

Prijs: 16,20 € 

 



JOHN 
Het verhaal achter deze wijn. 

Een goede vriend (niet wijnkenner !) nodigde mij op enkele jaren geleden uit om mee op daguitstap naar de 

Moezel te gaan, waarbij we ook een “wijnboer” zouden bezoeken waar betrokkene gewoonlijk zijn (zoetere) 

wijn kocht. Daar ik mij van dit bezoek weinig of niets voorstelde (de wijnreputatie van mijn vriend kennende), 

was ik aangenaam verrast toen we in Osann-Monsell, gelegen op de hoogte boven een ander bekend 

wijndorp Kesten langs de Moezel de vinotheek binnenstapten. 

 

Een ultramoderne ruimte met een groot panoramisch venster en een schitterend uitzicht over de lager 

gelegen Moezel.  

1-0 voor mijn vriend.  

Toen moest het voornaamste nog komen… de degustatie van de wijn. 

 

Wat een keuzelijst ! Bijna elke wijn in verschillende variaties “trocken-feinherbe-halbtrocken en lieblich” zodat 

iedereen zijn gading qua smaak wel kan vinden. Men blijft met de zoetere varianten toch wel een beetje 

trouw aan de “Moezelsmaak”; Dat ze ook de drogere wijnen maken heeft vooral te maken met de export naar 

andere Europese (buur)landen  

Ik heb op dat moment en veiligheidshalve toch maar enkel de droge varianten van de beste wijnen geproefd 

en was meteen verkocht.  

Kwaliteit tot en met en buiten alle verwachting.  

De stand was 2-0 en match verloren!  

 

 



Spätburgunder 
Klassieker waarvoor de lat hoog ligt 
Wat de Riesling in kwalitatief opzicht voor witte wijnen betekent, belichaamt de Spätburgunder of Pinot Noir onder de rode: 
dit zijn wijnen waarvoor de lat hoog ligt. 

 
Geschiedenis 
Het druivenras Spätburgunder of Pinot Noir behoort tot de zogeheten Burgunderfamilie en daarmee tot de vroegste rassen die 
in het westelijk deel van Centraal Europa uit wilde druiven veredeld werden. Karel de Dikke introduceerde het in 884 aan het 
Bodenmeer. In de 13e eeuw werd het in de Rheingau aangeplant, en in de 16e eeuw stond het vermoedelijk ook in de Pfalz. In 
de 18e eeuw is de druif mogelijk vanuit de Bourgogne naar de Ahr gebracht. Dankzij de opkomende productie van sekt kreeg 
de aanplant van Spätburgunder anderhalve eeuw geleden een krachtige impuls, omdat daarvoor pure Burgunderwijngaarden 
werden aangelegd. Synoniemen voor Spätburgunder zijn Pinot Noir en in delen van Baden Klevner. 
Betekenis 
In Duitsland zijn ongeveer 11.800 hectare wijngaard met Spätburgunder aangeplant. Dat komt overeen met een aandeel van 
ruim 10% van de totale aanplant. Producenten en consumenten tonen steeds meer waardering voor dit ras.  Sinds het begin 
van de jaren negentig groeide de aanplant van Spätburgunder met meer dan 3000 hectare. De meeste stokken staan in Baden 
(bijna 5900 hectare) – met als zwaartepunt de Kaiserstuhl – en in de Pfalz (bijna 1600 hectare). Verder horen ook Rheinhessen 
en Württemberg met ruim 1200 hectare, evenals de Rheingau (400 hectare) en de Ahr met ruim 300 hectare tot de 
belangrijkste gebieden voor Spätburgunder. In tien gebieden staat hij op de lijst van Classicdruiven.  

 
Teelt 
Dit edele en zeer oude ras vraagt de nodige zorg en stelt hoge eisen aan klimaat en bodem. Het gedijt het beste in zogenaamde 
‘Rieslinglagen’, dat wil zeggen de beste locaties. Wanneer de groeicondities goed zijn, dan bereikt de Spätburgunder een 
topvorm en beloont hij de inspanningen met enkele van de mooiste rode wijnen ter wereld. 
Vinificatie en smaak 
Spätburgunder wordt voornamelijk als droge rode wijn gevinifieerd, deels ook met een zeker restzoet. Hier en daar is ook rosé 
en sekt van Spätburgunder te vinden. Wanneer de druiven direct na de pluk geperst worden, dan wordt er uit het kleurloze sap 
een Blanc de Noirs gemaakt, een witte wijn uit blauwe druiven. In het geval van hogere kwaliteiten voeden veel producenten 
hun wijnen op in barriques. 

 
In het glas 
Spätburgunders hebben een fruitig aroma met daarin wat amandel. Ze zijn vol en zacht van smaak. De typische Spätburgunder 
kan ruiken naar rijp rood fruit, variërend van aardbeien tot kersen, of naar zwart fruit van bramen tot zwarte bessen. Bij 
barriquewijnen komen daar accenten van vanille en kaneel bij. Men maakt onderscheid tussen het klassieke en moderne type. 
Traditioneel werden de beste Spätburgunders uit zeer rijpe druiven gemaakt. Ze hadden een roestachtige tint met niet te veel 
kleurintensiteit en ze waren mild van smaak met weinig tannine.  Naast dit klassieke type wordt de moderne Spätburgunder 
steeds belangrijker. Dit type heeft een krachtige rode kleur, meer tannine, minder zuren en ondergaat vaak een korte lagering 
in kleine eikenhouten vaten. 
Rode Spätburgunders zijn ideaal voor herfst en winter. Ze kunnen het best geserveerd worden op een graad of 16. Krachtige 
varianten zijn uitstekende begeleiders van vleesgebraad, wild of kaas. Weissherbst doet het goed bij voorgerechten en zacht 
vlees of als aperitief. 
 

  



5. MARANGES – DOMAINE CLAUDE NOUVEAU – 1°CRU LA FUSSIERE 

                                      

 
Jaargang: 2008 

Type : rood 

Druiven : 100 % Pinot Noir 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : licht oranje, lichte hartvorming 

Geur :  

- Fruit: kersen, bramen, gedroogde rozijnen  

- Kruidig: peper, drop  

- Chemisch: petroleum 

- Mineraal: Aards, stoffigheid/muffigheid 

Smaak : mooi versmolten tannines, langere afdronk 

Besluit : Heel mooie wijn 

Prijs: 19,50 € 

  



MARC 
 

Marc: “‘t Was niet zo’n gemakkelijke keuze om maken. Ik had enkele mijns inziens zeer interessante 
wijnen, die ik graag te midden van de wijnvrienden wilde laten proeven. Het kiezen van uiteindelijk 1 wijn 
was in de trend van kiezen is verliezen” 
  
Een korte beschrijving: 
  
Bourgogne, Domaine Claude Nouveau, Maranges 1er Cru “La Fussière, 2008. 
  
- 100% Pinot Noir. 
- Ligging: iets zuidelijk van Côte-de-Beaune (ten zuidwesten van Puligny-Montrachet), iets ten noorden 

van Chalon-sur-Saône. 
- Wijngaard: leem-klei bodem, hoogte van 250m, gericht naar de opkomende zon, stokken tussen 10 en 

30 jaar oud. 
- Wijnopvoeding: 12 maanden houten vaten, 6 maanden cuves alvorens botteling op fles, zonder 

filtratie. 
- Kleur: levendige rode kleur, redelijke kleurintensiteit. 
- Geur: zuivere neus, rood fruit, kers, rijp, zwarte peper, chilipeper, drop, zoethout, lichtjes aard-

vochtige bos. 
- Smaak: frisse, evenwichtige wijn, complex, mollig, nog edele tannines, peper. 
  
Beschrijving van de wijn is op basis van empirisch onderzoek ! 
 

  



6. SAINT-EMILION GRAND CRU – CHÂTEAU PIPEAU 

                                                

 
Jaargang: 2010 

Type : rood 

Druiven : 80 % Merlot – 10 % Cabernet Sauvignon – 10 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : Donker van kleur, geen evolutie merkbaar – hoge viscositeit 

Geur :  

- Plantaardig: tabak  

- Fruit: zwart rijp fruit, zwarte kers, gedroogde pruimen  

- Kruidigheid: laurier, peper, kaneel, kruidnagel, vanille 

- Mineraal: aardse geuren  

- Branderig: chocolade, koffie 

- Hout: ceder 

Smaak : zeer mooi verweven tannines, mooie ronde wijn, lange afdronk 

Besluit : Mooie ronde, smakelijke, krachtige wijn 

Prijs: 14,80 € 



RELINDE EN POL 

CHATEAU PIPEAU grand cru Saint-Emilion, MC 2010 
 
Dit familiedomein is gelegen op drie kilometer van het pittoreske stadje Saint-Emilion. De wijn is op basis 
van 80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc en rijpt gedurende 12 à 14 maanden in 
eiken vaten (60% nieuw vat). Bovendien ligt dit chateau op het befaamde kalkrijke plateau van Saint-
Emilion. Het resultaat is een wijn die jong gedronken kan worden, maar zeker ook een groot 
bewaarpotentieel heeft. Na de donkere robijnrode kleur volgt een fijn, zelfs complex boeket waarin 
toasty ceder, espresso, zwarte bosaardbei/kers en zelfs praliné te ontdekken zijn. Quasi identiek in de 
mond, fluwelig, waarbij duidelijk de Merlot het voortouw neemt, met impressies van melkchocolade, 
sappige frambozen en kersen plus verse specerijen. Rijpe reeds versmolten tannines zorgen voor een 
waardig sluitstuk van deze wijn. Goede prijs/kwaliteit verhouding? Kan reeds gedronken worden bij 
gegrild vlees en kaas, maar geeft zich pas over enkele jaren – hoogtepunt 2020 ?   Scores: Wine Spectator 
91/100; James Suckling 92/100. 
 
Andere wijnproef notities: 

1) Rood fruit, rond, Merlot zit goed, prijs/kwaliteit goed. 
2) Scherpe rokerige tabaksgeur, beetje wachten en de wijn tijd geven zich te ontplooien, dan donker 

bosfruit en kersen, in de mond tabak – toast – vanille, lange afdronk met boerenstal – peper – 
kruidnagel – paddenstoelen. 

 
Deze wijn kochten wij aan €20 per fles in het jaar 2014, op een degustatie voor het goede doel (dus te 
duur, maar dat hoort zo als het voor het goede doel is). Wij vonden hem toen beloftevol. Heeft hij die 
beloftes kunnen invullen? 
Ja zeker wel: een mooie typische, ronde Saint-Emilion. Al had Pol hem wellicht liever iets minder rond en 
meer uitgesproken gewild. 
 

 

Conclusie: Schitterende avond. Een mooi assortiment zeer verfijnde wijnen. Wat we al wisten: onze 

clubleden weten wat een goede wijn is! 

Voor herhaling vatbaar. Wie doet het volgend jaar? 

Met dank aan Paul voor de verzorgde receptie, John voor de foto’s en nota’s en iedereen voor de 

gezellige avond. 


