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Koen Claes is in 2007 in de Vennestraat in Genk van 
start gegaan met Wineplus nadat hij eerder vier jaar bij 
zijn ouders in de zaak werkte. Die waren actief in 
dezelfde branche (al van begin jaren 70). In de loop der 
jaren heeft hij een assortiment uitgebouwd met wijnen 
uit Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Hij importeert alles 
zelf en verkoopt via zijn winkel, online en in de horeca. 
Momenteel staat hij op het punt om met Wineplus een 
verregaande samenwerking aan te gaan met de 
wijnhandel van Paul (Grapes). In de toekomst zal er dan 
ook een uitgebreider en vernieuwend assortiment zijn. 
 
 



Omdat Koen een gepassioneerde kenner en liefhebber van Italiaanse wijnen is, vroegen wij 
hem uiteraard om hierover een avond te presenteren. Hij stelde Piëmonte voor. Omdat 
hier een aantal beste wijnen van Italië gemaakt worden, gingen wij daar uiteraard graag 
op in. 

 
Culinair is Piëmonte vooral gekend om de Tartufo, meer bepaald de witte truffels van Alba (tuber magnatum 
pico). Het hoofdseizoen van de truffels start in oktober en vele ‘foodies' komen dan ook van alle windstreken 
over gewaaid hiervoor. 
Op de Povlakte wordt er voornamelijk aan rijstbouw gedaan. In het gebied van de Langhe is de 
hazelnotenproductie (Nutella) dan weer belangrijk. 
Piëmonte is tevens een paradijs voor fijnproevers. Een kleine selectie om bij te watertanden: gevulde 
groenten zoals paprika, courgette, pepertjes (met tonijn, ansjovis ed.), carne cruda (carpaccio of tartaar), 
gebakken porcini (eekhoorntjesbrood), flan van kaas of groenten zoals asperges en spinazie, bagna cauda 
(groentefondue) en gevulde courgettebloemen. 
 

Het gebied van Piëmonte wordt globaal bekeken in vier DOC zones opgedeeld: Le Langhe, L'Astigiano, Il 
Monferrato en Le dominazione del Nord. 
Twee derde van de wijnen van Piëmonte is rood. De belangrijkste kwaliteitsdruif is de Nebbiolo. Van de 13 
DOCG's worden er maar liefst vijf van deze druif gemaakt. De Nebbiolo is niet de meest aangeplante druif. 
Dat is de Barbera, gevolgd door de Dolcetto en de Brachetto d'Acqui. De belangrijkste witte druif is de 
fruitige Moscato. Deze levert onder de DOCG Asti twee varianten: Asti Spumante en Moscato d'Asti. Na 
Chianti in Toscane produceert deze appellatie de meeste wijnen van heel Italië. 
Asti en Alba zijn de belangrijkste wijnsteden van Piëmonte. Die namen kom je in meerdere 
herkomstaanduidingen tegen, vaak in combinatie met het druivenras. Voorbeelden zijn Barbera d'Alba, 
Freisa d'Asti, Dolcetto d'Asti, Nebbiolo d'Alba, Moscato d'Asti, ... 
 

Meer uitleg over druiven, appellaties en wijnen van Piëmonte vind je in de 
PowerPointpresentatie die Koen ter beschikking stelde. 
 

 

De letterlijke betekenis van Piëmonte is echt wel 
toepasselijk. Piëmonte betekent ‘immers aan de voet van 
de bergen'. Die bergen zijn dan ook de Alpen! 
Hoofdstad van Piëmonte is Turijn. Tornino is een 
belangrijk industriegebied waardoor de wijnbouw niet 
onmiddellijk opvalt. Ga je echter door naar het 
binnenland van het gebied dan kom je terecht in een 
schilderachtig landschap dat voor lange tijd in je 
geheugen gegrift zal blijven. Helemaal in het meest 
noordelijke puntje grenst Piëmonte aan Zwitserland, in 
het westen grenst het gebied dan weer aan Frankrijk. In 

het noorden kunnen we tevens het Lago Maggiore 
vinden. 
 



PIËMONTE 
 

 
 
Koen koos voor ons wijnen van 4 gerenommeerde wijnhuizen: Matteo Corregia (Langhe 
Arneis), Bruno Rocca (Dolcetta d’Alba en Barbaresco), Domenico Clerico (Barbera d’Alba 
en Barolo) en Giacomo Bologna Braida (Moscato d’Asti)  
 



 
Matteo Correggia kwam in 2001 om het leven tijdens een onfortuinlijk ongeval in de 
wijngaard. Op dat moment, hij was toen 39 jaar oud, had hij zijn stempel al weten te 
drukken en was hij er in geslaagd de Roero  eigenhandig op de wereldkaart te zetten. Hij 
genoot ook aanzien bij notoire collega's uit de streek. Onder impuls van Roberto Voerzio 
en Elio Altare ontwikkelde hij zijn eigen stijl, aangepast aan het terroir (Roero). Twee 
legendarische wijnen zagen het daglicht, Marun (100% barbera) en Le Val dei Preti (100% 
nebbiolo). Als enige niet-Barolo producent mocht hij deel uitmaken van het selecte clubje 
dat bekend stond onder de naam 'Barolo Boys'. Na zijn overlijden nam zijn moedige 
echtgenote Ornella de fakkel  op onnavolgbare wijze over. Intussen leidt ze samen met 
haar kinderen (Brigitta & Giovanni) het wijnbouwbedrijf dat gevestigd is in Canale bij Alba.  
Ooit waren deze heuvels groen van de algen. Tegenwoordig zijn ze een schatkamer van 
fossielen en schelpen die de magie van de Roero vertellen.  
De Roero is een wijnbouwgebied (genaamd naar een Middeleeuwse familie) ten noorden 
van de Tanaro rivier in de provincie Cuneo die onderdeel uitmaakt van de regio Piemonte. 
In 2014 werd de streek (samen met de Langhe en Monferrato) uitgeroepen tot Unesco 
werelderfgoed. De druivensoorten die er de dienst uitmaken zijn arneis en fovorita (wit) 
en nebbiolo, barbera en in mindere mate bonarda (rood). Bij Correggia wordt er op een 
biologische manier aan wijnbouw gedaan, dikwij ls met een knipoog naar de biodynamie. 
Het gebruik van sulfieten wordt tot het absolute minimum beperkt en een aantal wijnen 
worden met schroefdop aangeboden om zodoende het risico op kurksmet te beperken en 
de frisheid van de wijnen te vrijwaren. De wijne n worden met regelmaat door de nationale 
en internationale pers geprezen. De frivole etiketten worden ontworpen door kunstenaar 
Coco Cano en weerspiegelen het dynamisme waarmee de familie Correggia te werk gaat.  
 
 

    Barolo 



 
Uit notariële documenten is gebleken dat de familie Rocca al in 1834 actief was in 
Barbaresco. Francesco Rocca wordt er omschreven als 'een landbouwer, geboren en 
wonende in Barbaresco'. Wijn is op dat moment slechts een onderdeel van de diverse 
landbouwactiviteiten waarin de Rocca's actief zijn. In het midden van de jaren vijftig van 
de vorige eeuw koopt de neef van Francesco een gereputeerde wijngaard in het zuiden van 
Barbaresco; Rabajà. De nebbiolo druiven uit die wijngaard worden aanzienlijk duurder 
verkocht dan het gemiddelde omdat ze bijzondere wijnen voortbrengen. De plaatselijke 
coöperatieve brengt in 1967 dan ook een aparte wijn op de markt die uitsluitend gemaakt 
wordt van druiven uit deze wijngaard.  
Vreemd genoeg is het niet onze taak wijn te maken, maar slechts om hem te begeleiden in 
zijn evolutie naar volwassenheid. De wijn is een weerspiegeling van het land, niet van de 
wijnmaker. Bruno Rocca.  
Het duurt tot 1978 alvorens Bruno Rocca  onder eigen naam wijnen gaat produceren. In de 
wetenschap dat Rabajà een unieke wijngaard is en met een massa ervaring, kiest hij 
resoluut voor vernieuwing en de valorisatie van het familiale patrimonium. De focus wordt 
verlegd van kwantiteit naar kwalite it. Hij wil wijnen maken met een uitgesproken karakter 
die bij uitstek de buitengewone kwaliteiten van dit  terroir tot uitdrukking kunnen brengen. 
Bruno Rocca is één van de absolute topproducenten uit het legendarische dorpje 
Barbaresco. Hij behoort tot de modernisten onder de wijnmakers in de streek. Zijn wijnen 
zijn uiterst toegankelijk, bijzonder fijn en dikwijls vergelijkbaar met de betere Barolo's (die 
eveneens van de nebbiolo druif gemaakt worden). Vandaag zijn ook de kinderen van Bruno 
(Luisa & Francesco) actief in de zaak. Er worden jaarlijks slechts een kleine zestigduizend 
flessen wijn gemaakt op het domein. Het aanbod is dus uiterst beperkt en we zijn dan ook  
 

 

Nebbia (mist) over de 

wijngaarden van de 

Nebbiolo 



 
In het voorjaar van 2017 had ik de eer en het genoegen om Domenico Clerico te 
ontmoeten en kennis te maken met diens wijnen. Domenico Clerico overleed in juli 2017. 
In 1979 produceerde hij zijn eerste wijn. Clerico was één van de progressieve Barolo Boy's,  
een groepje experimentele wijnboeren met onder anderen Luciano Sandrone, Paolo 
Scavino en Roberto Voerzio. Het bedrijf, gevestigd in Monforte d'Alba, beschikt over 
diverse wijngaarden in legendarische locaties als Ginestra, Pajanà en Mosconi. In 
tegenstelling tot wat men zou vermoeden, is de familie Clerico geen historische 
wijnmakersfamilie. Totdat Domenico het bedrijf van zijn vader overnam, werden de 
druiven verkocht aan het consorzio of op de lokale markt. In 1977 verwierf Domenco 
Clerico zijn eerste wijngaard in Bussia.  
Clerico wordt dikwijls geklasseerd onder de modernistische school, maar in de tweede 
helft van zijn carrière benaderde hij het wijn maken op een meer traditionele manier. 
Zoals vele progressievelingen, gebruikte hij aan het begin vaak g rote vaten uit Sloveens 
eikenhout. Hij begon echter al snel te experimenteren met uit de kluiten gewassen tonnen 
om begin jaren negentig over te stappen op  barriques. Ondanks het feit dat hij daardoor 
ontegensprekelijk in het modernistische kamp postvat, l aat zijn overtuiging als wijnmaker 
een dergelijke strikte indeling niet toe. Wijn wordt volgens hem gemaakt in de wijngaard 
en de technieken die gebruikt worden tijdens de vinificatie zijn slechts productiemiddelen. 
Hij was dan ook een fervent voorvechter van terroir en concentreerde zich op wijnen die 
uit welbepaalde wijngaarden afkomstig waren.  
Domenico Clerico slaagde er als geen ander in om de dunne grens op te zoeken tussen 
traditie en modernisme. Op de kelderdeur staat te lezen 'Domenico Clerico, Viti coltore' of 
Domenico Clerico, Wijnbouwer. Er is geen betere manier om zijn nalatenschap en het 
bescheiden karakter van de man zelf te omschrijven.  

 

 



              GIACOMO  
   BOLOGNA BRAIDA 
 
Braida was de bijnaam van Giuseppe Bologna, stichter van het domein in Rocchetta Tanaro en de 
overgrootvader van de huidige generatie aan het roer. Zijn zoon Giacomo Bologna nam de wijngaarden 
en de bijnaam over, en deed wat niemand hem ooit had voorgedaan: hij maakte van de barberadruiven 
geconcentreerde maar evenwichtige topwijnen, die hij op Franse barriques liet rijpen. Zo gaf hij de 
appellatie Barbera d’Asti niet alleen een nieuw gezicht, maar ook een volledig nieuw elan. Na het 
overlijden van Giacomo namen zoon Giuseppe en dochter Raffaela het roer over. 
De filosofie van Giacomo leeft verder in grote referenties zoals ‘Bricco della Bigotta’ en de befaamde 
‘Bricco dell’ Uccellone’, misschien wel de allerbeste Barbera d’Asti op de markt. ‘Il Baciale’ is een 
ongewone, mondaine blend van barbera, pinot nero, cabernet sauvignon en merlot. En we mogen 
uiteraard de ‘Brachetto d’Acqui’ niet vergeten: een fruitige, lichtzoete rosé schuimwijn van de 
brachettodruif, die bijzonder aangenaam om drinken is omwille van de lage alcoholgraad (circa 5,5%) en 
de uitbundige aroma’s van rood fruit. 

  

   

   

Hierna volgen de proefresultaten (een samenvatting van de commentaren) 
 



1. Roero Arneis – Matteo Corregia 

                       

 
Jaargang : 2018 

Type : wit droog 

Druiven : Arneis   

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : lichtgeel – helder – weinig viscositeit  

Geur :   

- Fruit: citrus, ananas, persfruit, perzik, appel, lychee 

- Mineraal  

- Floraal 

- Kruidig 

Smaak : Fris (zuren) – geen lange afdronk, bittertje 

Besluit : Lekkere frisse wijn, jong te drinken. Mooi bij geitenkaas, lichtere gerechten 

Prijs: 13,65 €  



2. Dolcetto d’Alba – Bruno Rocca - Trifolé 

                                      

 
Jaargang: 2018 

Type : rood 

Druiven : Dolcetto 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel 

 - Helder – groen/geel - redelijke viscositeit 

Geur:  

- Fruit (kersen, bramen) 

- Kruidig (rozemarijn, kruidnagel) 

- Branderig (chocolade) 

Smaak : Nog niet in balans (jong) – eindigt op stevige bitter, tannines blijven iets hangen 

Besluit : Mist nog wat de rondheid, die van deze wijn verwacht wordt. 

Prijs: 14,40 € 



3. Barbera d’Alba – Domenico Clerico - Trevigne 

                    

 
Jaargang: 2015 

Type : rood 

Druiven : Barbera 100 % 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel :  donkerrood 

Geur : complex, finesse 

- Fruit (rood fruit, zwarte pruimen) 

- Branderig (chocolade) 

- Aards 

Smaak : rond, vol – tannines, zuren 

Besluit : Mooie ronde wijn 

Prijs: 21,65 € 



4. Barbaresco – Bruno Rocca 

                                                                  

 
Jaargang: 2016 

Type : rood 

Druiven : Nebbiolo 100 % 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : lichtrood, doorschijnend 

Geur : Lekkere wijn, veel finesse 

- Fruit (zwart fruit)  

- Floraal 

- Kruidig  

- Hout 

Smaak : aangename tannines, zuren 

Besluit : Mooie ronde wijn met heel veel finesse, niet zo robuust als Barolo 

Prijs: 42,00 € 



5. Barolo – Domenico Clerico 

                         

 
Jaargang: 2015 

Type : rood 

Druiven : Nebbiolo 100 % 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : rood, bruine schijn 

Geur :  

- Fruit (droog fruit)  

- Kruidig  

- Hout (ceder) 

- Branderig  

Smaak : mooie balans – aangename tannines 

Besluit : lekker, vol, krachtig 

Prijs: 38,85 € 



6. Moscato d’Asti – Giacomo Bologna Braida – Vigna Senza Nome 

                          

 
Jaargang: 2015 
Type : zoet wit 
Druiven : Moscato 
Alcoholpercentage : 5,5 % 
Visueel : grijsgeel 
Geur :  
- Fruit (vers fruit, citrus) 
- Floraal (rozen) 
Smaak : friszoet, tamelijke afdronk  
Besluit : lekkere zoete wijn, fris, niet “plakkerig’” 
Prijs: 14,45 € 



Een zeer boeiende avond. Schitterende wijnen, die bij iedereen in de smaak vielen. Al had iedereen zo 
wel zijn/haar voorkeur. 
En dan was dit nog maar een klein deeltje van het enorme palet van wijnen dat deze streek te bieden 
heeft. Smaakt naar meer. 
 
Heel veel dank aan Koen Claes: Schitterende wijnen, een deskundige uitleg en heel veel passie in zijn 
verhaal …. Voor herhaling vatbaar. 

 

            
 

    


