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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. 

                                                                               

Volgens de statuten, dient in dit geval het bestuur over te gaan tot een herschikking van de taken. Dit 
resulteert in volgende verdeling: 

- Guy : voorzitter + sociale media + assistentie bij financiën en website 
- Marc: geldmeester + fiscale formaliteiten 
- Jean: secretaris + website  
- Relinde: PR + praktische organisatie activiteiten 
- Paul: wijnmeester 
- En samen: nog een heleboel taken 

John helpt ons ondertussen wel bij het inwerken in de nieuwe taken. 

De maatschappelijke zetel van de VZW verhuist ook naar Heerweg 30 – 3640 Kinrooi 

Minder goed nieuws was dat John, die 
zovele jaren puik werk leverde als 
secretaris, besloten heeft de club te 
verlaten. 

John was 22 jaar lid van de MWV en 
secretaris vanaf 2006. 

Hij startte de website op, werkte de 
overgang naar een VZW uit en 
zorgde voor een betere communicatie 
in de vorm van nieuwsbrieven, 
nieuwsflashes en verslagen van de 
activiteiten. 

John bedankt. 

 



       

 
Proeverij Biowijnen 

 

 
 
Zeker een actueel onderwerp: Biologisch, biodynamisch duurzaam, ecologisch. Met alle mogelijke 
certificaten probeert men ons te overtuigen dat het beter, gezonder, milieubewuster is. 
Is dit zo, wat is dit voor ons waard? Paul probeerde ons de weg te wijzen in dit landschap, dat niet 
altijd even duidelijk afgetekend is. 
 
Om dit te illustreren presenteerde hij ons vier Italiaanse en twee Spaanse wijnen. 
In ieder geval van wijnboeren die heel bewust omgaan met dit gegeven, los van allerlei certificaten. 
Het blijft alleszins een open vraag of we meer euro’s willen of moeten neertellen voor een biologische 
wijn. 
 
 

 
In de syllabus van Paul vind je uitgebreide uitleg over dit onderwerp en ook info over de wijnboeren 
en hun wijn. 
In dit verslag zoals ondertussen bekend de bevindingen van de proevers  tijdens de degustatie.  

Ook nog even tijd voor een uitgestelde huldiging. Fred Leenders 
promoveerde tot Gezel, maar kon er niet bij zijn tijdens het 

Kapitteldiner. Proficiat Fred  
 



 
 

1. Rias Baixas – Adega Eidos – Contraaparede Albariño 

                                                       

 
Jaargang : 2016 

Type : wit droog 

Druiven : Albariño   

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : geel – helder – weinig viscositeit – de kleur matcht niet met de smaak 

Geur :  zuivere wijn 

- Fruit, maar weinig (droog) 

- Mineraal  

- Zilt 

- Kruidig 

Smaak : Zuren, weinig zoet – zeer droog, mooie afdronk 

Besluit : Cool Climate Wine  - niet iedereen houdt van deze zeer droge wijn. Gastronomisch goed 

combineerbaar.             

Prijs: 17,50 €  



2. Colli Orientali del Friuli – Ronco del Gnemiz – Sauvignon Salici 

                                      

 
Jaargang: 2016 

Type : wit droog 

Druiven : Sauvignon Blanc 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel 

 - Helder – groen/geel - redelijke viscositeit 

Geur :  

- Fruit (citrus, rijp fruit) 

- Mineraal - Kruidig (vanille) 

- Plantaardig (gras, buxus, stinkertje) 

- Dierlijk (stinkertje) 

- Etherisch (yoghurt) 

- Branderig (gerookt) 

- Kruidig (drop) 

Smaak : Zo-Zu-Bi – voldoende vettigheid – mooie balans 

Besluit : lekker, mond vullend 

Prijs: 17,50 € 



3. Vigneti delle Dolomiti – Alois Lageder – Beta Delta Bianco 

                                              

 
Jaargang: 2017 

Type : Wit droog 

Druiven : Pinot Bianco 25% - Pinot Grigio 25 % - Gewürztraminer 10 % - Müller Thurgau 40 % 

Alcoholpercentage : 11,5 % 

Visueel :  lichtgeel – matige viscositeit - helder 

Geur : zeer aromatisch – zoet in de neus 

- Fruit (tropisch fruit) 

- Kruidig  

- Plantaardig (vlierbloesemsiroop) 

- Floraal 

Smaak : valt weg in de mond – geen afdronk 

Besluit : ietwat vreemde wijn, die matig geapprecieerd wordt 

Prijs: 13,20 € 

  



4. Ribeiro – Cuñas Davia Tinto 

                  

 
Jaargang: 2016 

Type : rood 

Druiven : Mencia 40 % - Brancellao 30 % - Caïño 15 % - Souson 15 % 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : rood met kleine evolutie – redelijke viscositeit – groot hart 

Geur : Lekkere wijn 

- Fruit (rood en zwart fruit, kers, vijgen, cassis, framboos, zwarte bes)  

- Chemisch (petroleum, white spirit 

- Branderig (rokerig, chocolade) 

- Hout (ceder) 

- Mineraal (ijzer, stoffig)  

- Kruidig (kruidnagel, jeneverbes)  

- Plantaardig (tabak, olijfolie) 

Smaak : vooral Zu-Bi. Tannines worden door sommigen aangenaam ervaren, door anderen bruut 

Besluit : Wijn met een aangename mooie overgang tussen zuur en bitter 

Prijs: 17,20 € 

 



5. Aglianico del Vulture – Cantine del Notaio – Il Repertorio 

                                                                        

 
Jaargang: 2015 

Type : rood 

Druiven : Aglianico 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : lichtrood - matige viscositeit – klein hart 

Geur :  

- Fruit (zwarte bessen, zwarte kersen, roodfruit, rijpe bessen)  

- Kruidig (peper, zoute drop, jeneverbes, salie, rozemarijn)  

- Hout (zoethout, vanille) 

- Plantaardig (tabak) 

- Branderig (rokerig, stoffig) 

- Mineraal (vulkanisch 

Smaak : zilt – aangename tannines 

Besluit : lekker, vol, kruidig – voor sommigen te kruidig 

Prijs: 16,50 € 

 



6. Vino Nobile di Montepulciano - Avignonesi  

                                                          

 
Jaargang: 2015 
Type : rood 
Druiven : Sangiovese 
Alcoholpercentage : 14 % 
Visueel : licht rood – doorschijnend – beetje evolutie 
Geur :  
- Fruit (rode bessen) 
- Kruidigheid (peper, vanille) 
Smaak : zuren, edele tannines  
Besluit : lekkere, “delicate” wijn – goed bij pasta en lichtere gerechten 
Prijs: 19,80 € 
 



We onthouden onder meer uit deze proeverij dat veel wijnboeren steeds meer in de richting van een 
bio-productie werken, maar zich niet graag laten dwingen om strikte regels toe te passen, omdat dit in 
sommige gevallen grote gevolgen kan hebben voor hun oogst en wijnproductie. 
 
Nog veel werk aan de winkel, maar toch goed bezig? ……. 
 
Dank aan Paul voor de verhelderende uitleg en de mooie selectie van wijnen. 

 

 
 

 


