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Nieuwsflash! 
Beste leden , 

 

Een super zomer loopt stilaan ten einde. Droog, warm, heet, gloeiend 

heet waren de meest gebruikte woorden van afgelopen zomer.  

 

Op 21 september starten we met het nieuwe werkingsjaar. 

Traditiegetrouw en noodzakelijk volgens onze statuten, dienen we eerst 

een Algemene Vergadering te beleggen (uitnodiging via andere mail) 

waarop we de resultaten van het afgelopen boekjaar zullen kenbaar ma-

ken en waarop ook de prognoses voor dit werkingsjaar moeten worden 

goedgekeurd. 

We breien nog 

even een vervolg 

aan de warme zo-

merdagen en bege-

ven ons Down Un-

der voor onze eer-

ste degustatie. 

 

Het is van 28 mei 1999 geleden dat Australië als wijnland op onze club 

voorbijkwam.  

Ik herinner me deze wijnavond nog levendig (locatie La Feuille d’Or—

gastspreker dhr. Kurt Dewaele) want wat we hier in het glas kregen wa-

ren toch wel kanjers van wijnen!  

Wat er dit keer op het lijstje van Paul staat is ons nog niet bekend, maar 

wees er maar zeker van dat je niet ontgoocheld zult zijn. 

 

Inschrijven kan enkel via de link die in de mail 

aangegeven wordt en ook als je NIET kan ko-

men vragen we toch ons dit te melden. 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal als lid terug 

voor dit boeiend jaar dat verder nog bulkt van 

de verrassingen.  Lidgeld betalen kan vanaf nu 

(€ 110) via onze bankcoördinaten hiernaast.  
 

Namens het bestuur, 

Relind, Paul, Marc, Jean, Guy en John 

Dagorde 
21 september 2018  - Australië onbekend ? 

 

Vrijdag 21 september 

2018 

 

19.30u : Statutaire 

Algemene Vergadering 

 

20.15u : AUSTRALIË 

 
Vriendelijk doch dringend ver-

zoek  je al-of-niet deelname te 

melden via de link op de bij-

gaande mail. 

 

Vergeet je proefglazen niet ! 

www.darenberg.com.au 

Maaslandse 
Wijnvrienden 



Australië 
De Beurs Maaseik 

Vrijdag 21 september 2018 

  

Statutaire Vergadering 

Na een korte speech van onze voorzitter Guy en een toelichting van de financiële toestand door 
geldmeester Marc, was het voor ons duidelijk dat wij weer een goed jaar achter de rug hadden. 

Dat geeft energie om met volle goesting aan een nieuw jaar te beginnen. Een druk jaar, want de 
tweejaarlijkse wijnreis staat op de planning. 

Voorstelling Grapes House of Wines 

Begin juni van dit jaar, liet Paul ons reeds weten dat er ingrijpende verandering zou komen   
De kogel is door de kerk wat betreft de overname van wijnhandel Van Dinter door Grapes-House of 
Wines nv. Een totaal nieuwe onderneming, waarin ook Armando’s Vineyard (Spaanse wijnen) is 
opgenomen. 

Peter Geurden, CEO van hotelketen Different Hotels komt aan het hoofd van de nieuwe 
onderneming.  
Naast Paul, Peter en Christel zal het team versterkt worden met Maxim Geurden (zoon van Ludo 
Geurden van Hotel Mardaga in As), Eddy Pannemans en Ron Hoogerwaard ook al jaren actief in de 
wijnsector.  

 



 
Gezien de goede connecties tussen de Maaslandse Wijnvrienden en Wijnhandel Van Dinter was een 
kennismaking op zijn plaats en waar kon dit beter dan tijdens een proefavond. 
 
Peter Geurden legde ons uit dat er dit jaar op het bekende stramien zal verder gegaan worden.  
In de toekomst komt er een nieuw concept waarin wijnbeleving voorop staat. 
 
Verder lichtte Peter Geurden een tipje van de sluier aangaande de zaken die er staan aan te komen, zoals een 
wijnacademie, wijnambassadeurs, de ontwikkeling van de Primavera Crianza, Reserva, … Gran Reserva, enz. 
 
Wat de onderlinge relaties aangaat willen de MWV en Grapes House of Wines op dezelfde wijze doorgaan en 
elkaar onderling steun blijven geven. 
 
Hoe kon dit beter beklonken worden als met een lekker glas champagne (Bernard Remy Carte Blanche) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Wijnen uit Australië 

Al weer lang geleden dat wijnen uit Australië op de proeftafel kwamen. 
Nog steeds bloeit de wijnproductie en export in dit enorme land. Hoog tijd om eens te kijken of deze 
wijnen ons kunnen boeien. 
Paul koos enkele wijnhuizen uit om er telkens een paar wijnen van naast elkaar te zetten. 
En als afsluiter nog een oudje uit zijn eigen kelder 
In de syllabus van Paul vind je weer 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 zoals ondertussen bekend de bevindingen van de proevers  tijdens de degustatie.  
 

 



1. ADELAIDE HILLS – REDHEADS STUDIO – BUE BELLE CHARDONNAY 

                        

 
Jaargang : 2016 

Type : wit droog 

Druiven : Chardonnay   

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : geel – helder – matige viscositeit 

Geur :  zuivere wijn 

- Fruit (rijpe banaan, ananas, appel, perzik, licht nootachtig) 

- Mineraal (vuursteen) 

- Branderig (toast) 

- Kruidig (vanille) - Chemisch 

Smaak : Zo – (Zu) – Bi – mooie balans – redelijk lange afdronk 

Besluit : Lekkere evenwichtige wijn              

Prijs: 16,95 €  



2. SOUTH-EASTERN AUSTRALIA – HARDYS – NOTTAGE HILL CHARDONNAY 

                   

 
Jaargang: 2017 

Type : wit droog 

Druiven : Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : helder, lichtgeel - redelijke viscositeit 

Geur : rijke neus 

- Fruit (granny smith, ananas, perzik…) 

- Mineraal (silex) 

- Kruidig (vanille) 

- Floraal (rozen) 

- Hout (zoethout, acacia)  (op Russische eik, zeer expressief)  

- Etherisch (boter) 

Smaak : Zo-Zu-Bi – mooie lange afdronk 

Besluit : Volle wijn met een rijke neus 

Prijs: 11,50 € 

  



3. SOUTH-EASTERN AUSTRALIA – HARDYS – STAMPS – CABERNET-MERLOT 

              

 
Jaargang: 2017 

Type : Rood 

Druiven : Cabernet Sauvignon - Merlot 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : rood-roze, licht voor een “bordeaux-blend”, viscositeit middelmatig 

Geur :  

- Fruit (bramen) 

- Kruidig (laurier, vanille) 

- Plantaardig (tabak, eucalyptus, menthol) 

- Mineraal (stinkertje) 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Weinig afdronk 

Besluit : matige wijn 

Prijs: 4,95 € 

  



4. CLARE VALLEY – REDHEADS STUDIO – CORROBOREE SHIRAZ 

                             

 

Jaargang: 2016 

Type : rood 

Druiven : Shiraz 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : rood – redelijk hart – grote viscositeit 

Geur : Lekkere wijn 

- Fruit (donker fruit, bosbessen)  

- Branderig (chocolade, cacao) 

- Hout (ceder) 

- Mineraal (stoffig)  

- Kruidig (peper, kruidnagel, steranijs) – Etherisch - Rokerig 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Weinig afdronk, valt snel weg 

Besluit : Lekkere, jammige wijn 

Prijs: 13,95 € 



5. MAC LAREN VALE – REDHEADS STUDIO – BARREL MONKEYS SHIRAZ 

                           

 
Jaargang: 2015 

Type : rood 

Druiven : 100 % Shiraz 

Alcoholpercentage : 15 % 

Visueel : donkerrood – groot hart – hoge viscositeit  

Geur : Lekker 

- Fruit (zwart fruit, kersen)  

- Kruidig (peper, laurier, kruidnagel, vanille)  

- Hout  

Smaak : Zo – Zu – Bi – Tannines, lange afdronk 

Besluit : Bombastische wijn 

Korte levensduur: 3 à 5 jaar 

Prijs: 17,95 € 

 



6. VICTORIA – CASTANGA – GENESIS SYRAH 

                              

 
Jaargang: 2012 
Type : rood 
Druiven : Syrah 
Alcoholpercentage : 13,5 % 
Visueel : rood-roze – groot hart – grote viscositeit 
Geur : zuivere geur 
- Fruit (zwart fruit, kers, kriek=zuurtje) 
- Kruidigheid (peper, laurier )  
- Branderig (chocolade) - Rokerig 
- Hout (ceder) 
- Plantaardig (sigaren) 
Smaak : Zo-Zu-Bi. Tannines  
Besluit : Stevige lekkere wijn, niet jammig door zuurtje 
Prijs: 65,00 € 



7. MUDGEE – ROSEMOUNT ESTATES – MOUNTAIN BLUE CABERNET-SHIRAZ 

                              

 
Jaargang: 1997 
Type : rood 
Druiven : Shiraz – Cabernet Sauvignon 
Alcoholpercentage : 14,5 % 
Visueel : rood-oranje – nog een klein hart – grote viscositeit 
Geur : zuivere geur 
- Fruit na enige tijd 
- Kruidigheid (drop )  
- Mineralig (muf, stinkerig) 
- Chemisch (schoensmeer) 
- Hout  
Smaak : Zo-Zu-Bi. Mooi rond 
Besluit : Mooie wijn die na 21 jaar nog een leven heeft 
Prijs: ???? 
 

 



We onthouden uit deze proeverij dat er heel mooie wijnen uit Australië komen, maar met hun heel 
eigen specifiek karakter. 
De stelling dat er uit dit Nieuwe Wereldland geen echte bewaarwijnen kunnen komen werd ook 
ontkracht door de heel mooie Rosemount uit 1997.. 
Alles bijeen weer een aangename proeverij. 
 
Dank aan Paul voor het samenstellen van deze mooie selectie. 

 
 

 
Barossa Valley 

 
 

 


