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De Bourgogne ligt in het oostelijke midden van Frankrijk en 

strekt zich uit van de regio Chablis in het noorden tot de 

omgeving van de stad Lyon in het zuiden, over een lengte van 

zo’n 300 kilometer. 

De Bourgogne is kleinschaliger dan bijvoorbeeld Bordeaux. 

Een wijngaard heeft soms wel tientallen verschillende 

eigenaars die ieder hun eigen stijl van wijn maken. 

Gecompliceerd en intrigerend tegelijk. 

Het is een streek van kleine domeinen. Ook de wijnen zijn er 

anders. Blenden van verschillende druivensoorten gebeurt 

hier niet. Wijn maken is in de Bourgogne het tot uitdrukking 

brengen van subtiele variaties op een vast thema: terroir. 

Voor rood gebeurt dat met de Pinot Noir, voor wit met de 

Chardonnay. De nuances verschillen van district tot district, 

van gemeente tot gemeente en van wijngaard tot wijngaard. 

Bovendien kent de Bourgogne een extreem versplinterd 

grondbezit. 

 



De Bourgogne bestaat uit:  
- Chablis 
- Côte de Nuits 
- Côte de Beaune 
- Côte Chalonnaise 
- Mâconnais 

- Beaujolais  
 

 



 



     
 
Paul testte vooraf even onze basiskennis over de Bourgogne door aan iedere tafel enkele 
vragen voor te leggen: 

1. Wat is het verschil tussen Climat en Monopole? 
2. Welke zijn de 4 druivensoorten van de Bourgogne? 
3. Geef 4 typische gerechten uit de Bourgogne. 
4. Wat is Hospices de Beaune en Clos Vougeot? 
5. Welke zijn de 4 soorten Chablis? Wat zijn de verschillen?  
6. Wat is de Côte d’Or en geef 4 appellations 

 
Als je de antwoorden niet meer weet, kijk dan eens in de uitgebreide syllabus over de 
Bourgogne die Paul samenstelde.  



 
 
 

 



Hierna volgen de proefresultaten (een samenvatting van de commentaren) 
 

1. Meursault – Michel Bouzereau et Fils – Les Grands Charrons – Vieilles Vignes 

                                  

 
Jaargang : 2017 

Type : wit droog 

Druiven : Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel 

 - Helder – geel met groene schijn - weinig viscositeit 

 Geur: aangenaam aroma 

- Fruit (perzik, citrus, appel, banaan) 

- Kruidig (peper, vanille) 

- Branderig (toast) 

- Mineraal (kalk) 

- Plantaardig (gras, hooi) 

- Floraal 

Smaak : Zo-Zu – edele zuren – weinig afdronk 

Besluit : Mooie wijn maar nog jong, als hij ouder wordt zal hij “romiger” worden 

Prijs: 54,50 €  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.ebay.com/itm/MEURSAULT-21-MAGNETS-FRANCE-RHONE-ALPESCALAMITA-SOUVENIR-AIMANT-I-LOVE-/323725957762&psig=AOvVaw1oL4oVnAWjlkdxUkN3z5gZ&ust=1575302917404579


2. Pouilly-Fuissé – Domaine Auvigue – Les Crays  

                                                              

 
Jaargang: 2017 

Type : wit droog 

Druiven : Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel: Helder – lichtgeel – weinig viscositeit 

Geur: aangenaam aroma 

- Fruit (ananas, groene appel, abrikoos, noten) 

- Etherisch (boter, zure melk) 

- Branderig (toast) 

- Mineraal (krijtstof, kalk) 

- Kruidig (muskaat) 

- Plantaardig (gras, hooi) 

- Floraal 

Smaak : Zu – Bi (scherper) – meer lengte als vorige wijn 

Besluit : Lekkere wijn met veel frisheid 

Prijs: 28,20 € 



3. Puligny-Montrachet – Raymond Dupont-Fahn – Les Charmes                                                                          

                    

 
Jaargang: 2016 

Type : wit droog 

Druiven : Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : (licht)geel – meer viscositeit 

Geur : complex 

- Fruit (amandel) 

- Branderig (toast, geroosterd) 

- Animaal - Plantaardig (hooi) 

- Kruidig (vanille, anijs, kaneel, witte peper) 

- Etherisch (boter) - Balsem – hars 

- Hout (4 maanden hout, 1/3 nieuw) 

Smaak : niet zoveel zuren, zijn er wel maar worden gemaskeerd 

Besluit : Mooie ronde wijn (opgelet met temperatuur: mag niet te koud gedronken worden!) 

Prijs: 64,40 € 



4. Pommard – Hospices de Beaune – Gillardet – Louis Jadot 

                                                

 
Jaargang: 2001 

Type : rood  

Druiven : Pinot Noir 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : lichtrood met oranje schijn , doorschijnend – redelijke viscositeit 

Geur :  

Uiteraard tertiaire aroma’s 

- Stinkertje evoluerend naar fruit 

- Fruit (cassis)  

- Chemisch (alcohol, medicinaal) 

- Kruidig (kardemom, kruidnagel, peper) 

Smaak : mooi rond, uiteraard totaal verschillend van een jonge bourgogne. 

Besluit : schitterende wijn, 18 jaar oud! En nog levendig 

Prijs: 50 €? – op internet vond ik een recente veiling: 200 € voor 3 flessen 



5. Vosne-Romanée - Armelle et Bernard Rion - 1° Cru Les Chaumes – Vieilles 
Vignes 

                                           

 
Jaargang: 2004 

Type : rood 

Druiven : Pinot Noir 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : rood-roze 

Geur : zeer complex 

- Fruit (zwarte pruimen)  

- Kruidig (peper, jeneverbes)  

- Chemisch (medicinaal) – Dierlijk (leder) 

- Mineraal (natte bosgrond, stoffig) 

- Plantaardig (tabak, aards: natte bosgrond, champignons, turf, natte bladeren) 

Smaak : beetje uitdrogend, fluwelig 

Besluit : lekkere fluwelige wijn met nog bewaarpotentieel 

Prijs: …  €. Prijs op internet gevonden: 54 € 



6. Gevrey-Chambertin – Louis Jadot 

                            

 
Jaargang: 2015 
Type : rood 
Druiven : Pinot Noir 
Alcoholpercentage : 13 % 
Visueel : rood, grote viscositeit 
Geur : Complexe geuren die echter nog niet verweven zijn 
- Fruit (zure kersen) 
- Mineraal (stinkertje) 
- Chemisch (synthetisch) 
Smaak : agressieve zuren, bitters. hoekig  
Besluit : de wijn is nog piepjong (moet eigenlijk minstens 10 jaar zijn). De waarde en kracht is 
echter wel voelbaar. Een forse “mannelijke” wijn. 
Prijs: 64,70 € 



Besluit van de avond: 
 
De klassiekers boeien nog steeds. Zeker zo’n schitterende Bourgognes. Zeer complex. In de jonge jaren 
toch soms moeilijk te ontdekken hoe de wijn op zijn hoogtepunt werkelijk zal worden. En wanneer is 
dat hoogtepunt? 
Zeer delicaat ook: Karaferen of niet, serveertemperatuur? 
Kortom een ontdekkingstocht en “wijn voor gevorderden”. Zeer gesmaakt door onze leden. 
 
Zeer interessant gebracht door Paul. Een enorm boeiend assortiment, toch wel moeilijk te kiezen uit 
zoveel appellaties, cru’s, domeinen, climats … . Lees nog een keer de zeer uitgebreide syllabus van Paul 
en ontdek het enorme wijnaanbod van de Bourgogne.  
Paul nog maar eens bedankt! 
 
Heel veel dank ook aan Marc Vranken die een schitterende Vosne-Romanée uit zijn kelder haalde, om 
daar samen met ons van te genieten. Een kans die je niet iedere dag krijgt.  Fantastisch Marc! 
 

            

 
 

    

 

Ik denk dat we met het 

interessante “Biowijnen” en de 

absolute toppers “Piëmonte” en 

“Bourgogne “ al een schitterend 

parcours hebben afgelegd dit 

seizoen. 

Nu is het woord aan jullie. 
Vrijdag 10 januari 2020 zetten 
we het nieuwe jaar in met de 

traditionele receptie en 
verwachten daarna zes 

interessante ontdekkingen, 
aangebracht door onze leden 

(Marleen, Relind, Eric G.,  
Marc V., Jos T., Marianne). 

We wensen jullie ondertussen 

prettige feestdagen, een 

schitterend jaareinde en een 

hoopvol nieuw jaar toe. 

Tot volgend jaar! 

Het bestuur. 

 

 


