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Naar goeie gewoonte startten we ook in 2020 het nieuwe jaar met de Nieuwjaarsreceptie en 
aansluitende proeverij van Wijn uit eigen kelder. 
Ook naar goeie gewoonte werden we getrakteerd door Grapes House of Wines met Champagne 
Bernard Remy Brut Carte Blanche en begeleidende hapjes. Waarvoor uiteraard dank. 
 

               
 

  
 

  

   



  

Een gezond en gelukkig 2020 

Nog vele mooie wijntjes  

  

  
 

     



         
 

  
 
 

 
Voorzitter Guy hield een naar gewoonte “zeer uitgebreide speech”. 
Enkele puntjes uit zijn Nieuwjaarsbrief: 
 

- Hij was blij dat hij het dit jaar, na zijn afwezigheid vorig jaar, weer zelf mocht doen 
- Hij kan ook dit seizoen weer heel gelukkig zijn met de talrijke opkomst voor de activiteiten 
- Daarvoor kan hij rekenen op een goed werkend bestuur. 
- Het kapitteldiner, mogelijk “andere stijl” … is in voorbereiding 
- De Wijnreis naar … het buitenland, is in voorbereiding 
- De zomeractiviteit … nog zoekende 
- De proeven voor het bekomen van de graad van gezel, meester, grootmeester, commandeur en 

meester-commandeur. De kandidaten zijn bekend … Dringend in te schrijven … en aarzel niet 
om mee te doen. 

- En dat we samen met deze vriendengroep nog vele lekkere druivensapjes mogen proeven 
- Een dankwoordje aan Grapes House of Wines, voor de sponsoring van deze receptie. 
-  

Tenslotte werd het glas geheven op een mooi jaar 2020 voor de Maaslandse Wijnvrienden. 
 
 
 



    
 

         
 

    
 
 



 
Ondertussen stonden boven de wijnen uit eigen kelder reeds klaar, dit jaar geleverd door Jos Th., Marc 

V., Erik G., Marleen en Jos/Marianne 
 

 
 

Om wat animo te brengen in de proeverij, hadden we er ook dit jaar een wedstrijdje aan gekoppeld. 
 

Zeven wijnen  (3 witte en 4 rode) werden blind geproefd. 
De vijf groepjes kregen 8 vlaggen van landen en 20 beschrijvingen van druiven. Na het proeven van een 
wijn dienden zij daaraan een land en druif (monocepage) of druiven (blend) te koppelen. 
Geen gemakkelijke opdracht 

 

                                                                           
 

                                                    

1 ALBARINO 

2 VERDICCHIO 

3 RIESLING 

4 AIREN 

  5 CABERNET SAUVIGNON 

6 SYRAH 

7 CORVINA 

8 RONDINELLA 

9 MOLINARE 

10 BARBERA 

11 CARIGNAN 

12 GRENACHE 

13 MERLOT 

14 NEBBIOLO 

15 CABERNET FRANC 

16 SANGIOVESE 

17 TEMPRANILLO 

18 PRIMITIVO 

19 PINOTAGE 

20 CANAIOLO NERO 

  

  

  

1. FRANKRIJK 

2. SPANJE 

3. ITALIË 

4. DUITSLAND 

5. ZUID-AFRIKA 

6. BELGIË 

7. AUSTRALIË 

8. USA 
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1. VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESU – VIGNEDILIO TRE CASTELLI 

                                           

 
Jaargang : 2014 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Verdicchio 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : Strogeel 

Geur : krachtig 

- Fruit: limoen , perzik, meloen 

- Floraal: meidoorn bloemen 

- Plantaardig: acacia 

- Minerale toets  

- Kruidig: anijs 

Smaak : Zuren 

Besluit : Een frisse wijn 

Prijs: 9,60 € maar magnum gekocht voor 2 € uit faillissement 



Jos Thomassen 
 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, Vignedileo Tre Castelli – Marche – 2014 magnum 

Deze wijn wordt gemaakt in het noordoosten van Italië. Zeg maar in de kuit van Italië in de Marken (Marche). Deze 

regio kent enkele bijzonder mooie DOC’s waaronder het kasteel van het plaatsje Jesi. Hij wordt gemaakt van het 

druivenras Verdicchio. Vandaar heet hij: Verdicchio dei Castelli di Jesi. Deze wijn werd beroemd in de 60-er jaren, 

door de Anfora fles. Nu is hij meer bekend door zijn topkwaliteit! Een strogele frisse wijn met groene reflecties, in 

de geur acacia, witte bloemen, perzik en meloen. De wijn is zacht, sappig, elegant en fris met een minerale toets.  

Bodem : tufsteen en zand, rijk aan calcium / zuid-blootstelling 
Druiven : Verdicchio 100% 
Systeem : Guyot 
Oogst : Nachtelijk in de eerste tien dagen van september. 2014: eerste week oktober. 
Opbrengst: 80hl/ha 
Vinificatie : Na zacht persen vindt gisting bij gecontroleerde temperatuur plaats in stalen tanks 
Verfijning : vier maanden in stalen tanks  
Kleur : Briljant strogeel met groenachtige tinten 
Boeket : Meidoorn bloemen, limoen met lichte noot van anijs 
Smaak: Droog, fruitig, gehemelte van goede consistentie met elegante minerale tonen op de afdronk. 
Combinaties : delicate voorgerechten en vis 
Serveertemperatuur ° C : 12 - 14 ° C 
Consumptietijd : jong te drinken, maar kan ook in flessen worden bewaard voor maximaal vier jaar vanaf botteling. 
 
DE VERDICCHIO VAN DE KASTELEN VAN JESI 

Verdicchio, een van de belangrijkste druivensoorten in Italië, valt op door zijn frisheid, smaak, mineraliteit, 
aromatische persistentie, veelzijdigheid en verouderingscapaciteit. Van grote structuur en geur, biedt het uitingen 
in de neus van wit en geel vruchtvlees, citrusvruchten, witte bloemen, amandelen, anijs, aromatische kruiden. Fris 
en hartig, het heeft een zeer lange afdronk met de typische toon van bittere amandel en een intens mineraalspoor. 
Wijn van hoge kwaliteit en complexiteit, die na verloop van tijd kan verbeteren. 
Het combineert elegant met vis en zeevruchten, wit vlees en wild, kaas, witte truffel en vanwege zijn buitengewone 
veelzijdigheid, gaat het gepaard met vele gerechten, van aperitieven tot desserts. 
Verdicchio is al sinds de oudheid aanwezig op de heuvels van de Esina-vallei en, hoewel het al bekend was bij de 
oude Romeinen, dateert het eerste bewijs van een wijn gemaakt van zijn druiven uit het jaar toen het schiereiland 
werd doorkruist door hordes barbaren.  
Pas vanaf het midden van de 19e eeuw kunnen we spreken van een echte teelt en productie van een goed 
kwaliteitsniveau en het is in die periode dat de eerste sprankelende experimenten van Verdicchio-druiven plaats 
vinden.  
Na de Phylloxera-jaren vindt de herlancering plaats in handen van een groep ondernemers in de jaren 50 van de 
twintigste eeuw met een fles in amforenvorm. Vandaag heeft de folkloristische amfoorvorm plaatsgemaakt voor 
belangrijkere en modernere flessen in overeenstemming met de behoeften van de nationale en wereldmarkt. 
De erkenning van het DOC van 26 september 1968 bestrafte in feite het unieke karakter van deze wijn. Het DOC 
bepaalt dat Verdicchio dei  Castelli di Jesi wordt geproduceerd met Verdicchio-druiven die in de 23 gemeenten van 
de provincie Ancona voor ten minste 85% worden geteeld. De Classico-typologie is gereserveerd voor wijnen die 
zijn geproduceerd in het oudste gebied dat daarom geschikt is en die van Classico Superiore wordt verkregen van 
wijngaarden waar de opbrengst van de druiven per hectare lager is. 
Verdicchio is een van de weinige Italiaanse witte wijnen die ook het Riserva-type hebben dankzij zijn buitengewone 
vermogen om te rijpen en te verouderen, waardoor het een ongelooflijke complexiteit van aroma's bereikt, zozeer 
dat het in 2010 de erkenning van de DOCG Castelli di Jesi  Verdicchio Riserva verkreeg 
 
WINERY 

Gelegen aan de zuidwestkant van Staffolo, een klein dorpje in het achterland van de Marche in de provincie 
Ancona, produceert de Tre Castelli Winery, alias "Vignedileo", al meer dan 30 jaar Verdicchio dei Castelli di Jesi, 
rode wijnen van Montepulciano en Sangiovese druiven en een zeer hoogwaardige extra virgine olijfolie. 
Het bedrijf heeft momenteel 36 hectare wijngaarden op 100 percelen en produceert jaarlijks 250.000 flessen 
waarvan voor 30% voor de Italiaanse markt en de rest voor het buitenland. 



 
1990 Tre Castelli wordt opgericht 

2000 Geboortejaar van het merk 

Vignedileo250.000 flessen per jaar geproduceerd 

36 hectare wijngaarden 

13 wijnen 

 

GESCHIEDENIS 

De geschiedenis van wijnmakerij Tre Castelli is het verhaal van twee families van wijnmakers die de wederzijdse 
passie voor wijn bij elkaar bracht. De familie Cimarelli afkomstig uit Staffolo en de familie Palpacelli afkomstig uit 
Jesi. De respectieve agrarische activiteiten van de teelt en productie van wijn van Verdicchio-druiven dateren van 
ongeveer een eeuw geleden toen de overgrootouders van de huidige wijnmakers Verdicchio begonnen te planten 
en hun druiven vinifieerden met de middelen en technieken die op dat moment in gebruik waren. 
Zoals de traditie van die tijd dicteerde, werden de familielanden en wijngaarden door de jaren heen altijd 
doorgegeven van vader op zoon en hadden de respectieve wijnbouwactiviteiten continuïteit en voortzetting, totdat 
zowel de activiteit als het leven van de twee families zich met elkaar begonnen te verstrengelen. En zo gebeurde 
het dat tussen bruiloften, kinderen en wijngaarden tussen Jesi en Staffolo, de twee familiebedrijven verenigd 
waren in één die de Azienda Agricola Tre Castelli tot leven bracht in 1990, zo genoemd omdat het de wijngaarden 
in de drie kastelen bezit van Jesi, Montecarotto en Staffolo, belangrijke plaatsen zowel vanuit wijnbouwkundig als 
historisch oogpunt. 
De twee oprichters die in 1990 het bedrijf Tre Castelli hebben gekregen waar het tegenwoordig is gevestigd, zijn de 
echtgenoten Leonardo Palpacelli en Maria Adele Cimarelli en hun ouders die zelf ook wijnmaker zijn. De verdienste 
van deze twee sleutelfiguren in dit verhaal was juist om het familiebedrijf naar de huidige Staffolo-wijnmakerij te 
brengen en zich te concentreren en geleidelijk het areaal onder wijnstokken rond het bedrijf te vergroten, een taak 
die vervolgens hun eerste zoon Emanuele, vervolgens geflankeerd door zijn jongere broer Gianfilippo, beide nu aan 
het roer van het familiebedrijf. 
Toen Leonardo in 1999 helaas overleed, richtten zijn zonen Emanuele en Gianfilippo op hun beurt het merk 

"Vignedileo" op ter ere van de vader, waarmee ze het familiebedrijf opnieuw voortzetten en het vandaag naar een 

zeer hoge kwaliteit brengen en naar een dimensie van sterke innovatie, dynamiek en moderniteit. 

Was tot voor kort de huiswijn bij Ristorante Da Lidia in Maasmechelen. 
Prijs: € 9,60/fles 75 cl - Deze magnum: € 2 (gekocht uit faillissement) 

 

 



 

2. RIAS BAIXAS – CONDES DE ALBAREI – ALBARIÑO CARBALLO GALEGO 

          

 
Jaargang: 2016 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Albariño 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : gele citroen met gouden reflectie 

Geur : intense, fijne aroma’s 

- Fruit: rijp fruit 

- Kruidig; vanille 

- Hout 

- Kruidig 

- Branderig: koffie 

Smaak : lange afdronk 

Besluit : lekkere wijn, zacht, aromatisch 

Prijs: 13,50 € 

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


   Marc Vranken 

Condes de Albarei, 1 van de grote producenten van Rias Baixas verwerft in 2008 het landgoed ‘Pazo Baion’.  
Dit landgoed dateert uit de 15e eeuw, ligt op 5 km van de oceaan. Een indrukwekkend geheel met een kasteel, 
ruime binnenplaats, een zuivelbedrijf, een winery met een 100 jaar oude kelder, een oude duiventil en een 
graanschuur. 
Er wordt gewerkt met eigen druiven, 100% Albariño. Vermeldenswaardig is zeker het gegeven dat 5% van de 
jaarlijkse omzet naar sociale programma’s gaat. 
De wijngaarden omvatten een 22ha, en bevinden zich op 3 niveaus, waarvan de laagste 30 m boven de zee. De 
stokken zijn ruim 40 jaar oud en aangeplant als pergola.  
De bodem is hoofdzakelijk graniet. 
Er heerst een vochtig zeeklimaat. De temperatuur daalt zelden onder 5°, een jaarlijkse gemiddelde neerslag van 
2.000mm. ‘ s Zomers stijgen de temperaturen soms naar 35°. 
De wijnbouw is gebaseerd op milieuvriendelijke principes, er wordt zo weinig mogelijk gespoten met 
bestrijdingsmiddelen. de percelen hebben diverse exposities, overal staat gras in de looppaden. Daardoor 
ondervinden de wijnstokken concurrentie en moeten de wortels diep in de arme granietbodem om voeding en 
water te zoeken. Er wordt geen irrigatie toegepast. 
De druiven worden geoogst vroeg in de ochtend. Hoewel een DO een maximaal rendement toestaat van 12.000 
kg/ha, is dat hier in de lager gelegen percelen 7.000kg en in de hoogste slechts 3.000kg. De lager gelegen percelen 
geven meer geur, maar minder concentratie in de smaak.  
  
In de persen krijgen de druiven eerst 8u contact met de schil bij 6°. De vergisting duurt 2 weken, en vindt plaats 
met autochtone gisten bij 14°-16°. Alleen de eerste persing wordt gebruikt. Malo wordt zo veel mogelijk vermeden. 
Er wordt gebruik gemaakt van grote staande foeders van Frans eiken en inox tanks. Tijdens de 5 tot 6 maanden 
rijping op de fijne lie wordt de wijn in de tanks afgedekt met een dunne laag stikstofgas. Tijdens de opvoeding 
wordt battonage verricht. 
De productie omvat circa 50.000 flessen per jaar. Er wordt niet met schroefdop, enkel met kurken gewerkt. 
  
Albarino Carballo Galego 2016. 
De beste druiven worden geselecteerd en gefermenteerd in Bordeaux vaten van nieuw eik uit Galicië. Ze worden 
meerdere maanden sur lie gelegd om een karaktervolle wijn te verkrijgen. 
  
Een kleur die doet denken aan gele citroen, met een gouden reflectie.  
In de neus intense fijne aroma’s. Een combinatie van rijp fruit, typisch voor de Albariño, en de typische aroma’s 
vanuit de houtlagering, zoals vanille, kokos, spicy toetsje, koffie. 
Een volle wijn, smooth, lange afdronk met nadrukkelijke aroma’s. 

  

 



 

3.   RIAS BAIXAS – CONDES DE ALBAREI  - ALBARIÑO EN RAMA 

                       

 
Jaargang: 2013 

Type : wit droog 

Druiven : Albariño 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : lichtgeel 

Geur : complexe aroma’s 

- Fruit: opgelegd fruit 

- Floraal: acacia, rozenblaadjes, stokroos 

- Kruidig: lavendel 

- Etherisch: honing 

Smaak : nog tannines  

Besluit : oily, silky, smooth – lange afdronk, geïntegreerde zuren 

Prijs: 16,50 € 

 
 
 
 
 



Marc Vranken 
 
Condes de Albarei. 
  
Hetzelfde wijnhuis als de vorige wijn. 
 
Albarino En Rama 2013. 
Er wordt gewerkt met zeer rijpe druiven van oude stokken en beperkte rendementen. De wijn wordt 
meerdere jaren sur lie gehouden voor een langzame maturatie. 
Zo wordt een pure wijn met veel body gemaakt, complex in zijn aroma’s, kracht, structuur en lengte. 
  
In de neus floraal (acacia, rozenblaadjes) en plantaardig (stokroos en lavendel). Aangename complexiteit, 
eindigend met honingtoetsen. 
Het palet silky, oily en smooth. Gebalanceerd, geïntegreerde aciditeit. Krachtige florale finish, met hints 
van kruiden, opgelegd fruit. Intense en lange afdronk. 
  
 

 
 

  



4. PAYS D’OC – MANOIR GRIGNON – CABERNET - SYRAH 

          

 
Jaargang: 2017 

Type : rood 

Druiven : Cabernet Sauvignon en Syrah 

Alcoholpercentage : 13  % 

Visueel : rood 

Geur : Fruit: braambessen, cassis, pruim 

- Kruidig: peper   

Smaak : Combinatie van kruidigheid en fruit, waarin het één het ander overheerst, wisselend als hij 
langer in het glas blijft 

Besluit : Prijs/kwaliteit 

Prijs: 4,90 € 

 



ERIK GIELEN 
 

 Benaming: Manoir Grignon 

 Jaar: 2017 

 Frankrijk, Pays d’OC 

 Druivensoorten: Cabernet – Syrah 

 13% vol 

 Wijnmakers: Alain Grignon / Xavier Roger 

 Deze blend is gefermenteerd in roestvrije vaten om het fruitige karakter te bewaren. Aroma’s van 

braambessen, cassis, kruidig (peper). Gaat samen met pastaschotels en rijke gekruide schotels. 

 Prijs: 6 à 7 euro. In promo gekocht voor 4,9 euro. 

 

 

  



5. BARBERA D’ALBA – BROCCARDO – LA MARTINA 

                

 
Jaargang: 2017 

Type : rood 

Druiven : 100 % Barbera 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : rood, groot hart 

Geur :  

- Fruit: donkerrood fruit, pruimen, cassis, rode bessen 

- Kruidig: kruidnagel, witte peper 

- Mineraal: aards 

Smaak : vol, rond, zachte tannines 

Besluit : Mooie wijn, aangenaam, vol en mond vullend, aangename tannines 

Prijs: 13,95 €  

  



Marleen 
 

PIEMONTE 

Rode wijn 

BARBERA D’ALBA – LA MARTINA (DOC) - 2017 

Wijnhuis BROCCARDO 

100% Barbera 

Van 25 jaar oude stokken in Monforte d’Alba. De druiven worden hand geplukt einde sept begin okt. 

Fermentatie  gebeurt in inox tanks met 15 dagen maceratie.10 maanden houtrijping in second use vaten 

en dan minimum 6 maanden in de fles. 

Visueel: groot hart 

Toetsen van violet en rood fruit in de neus en de mond. Vol en mondvullend. 

Tannines zijn sterk aanwezig.  

Te serveren bij pastagerechten en rood vlees. 

Prijs: 13,95 euro. 

Het Broccardo wijndomein is een familiebedrijf sinds 1900 en is in handen van de derde generatie. De 13 

ha wijngaarden liggen in de dorpen Monforte d’Alba, Barolo en Novello. Ze zijn gelegen op de zuidelijke- 

en zuidwestelijke hellingen. Met gemoderniseerde technieken maken zij de wijnen nog steeds zo veel 

mogelijk op een natuurlijke manier. De nieuwe generatie Broccardo wijnmakers kiest voor  een selectie 

van uitsluitend inheemse druivensoorten. De wijnkelder is gelegen in Monforte d’Alba en is UNESCO 

wereld erfgoed sinds 2014. 

Terroir: zand, klei, leem en slib dat is achtergebleven bij de terugtrekking van de Pedano zee 16 miljoen 

jaren geleden. 

 



 

 

 



6. CÔTES DU ROUSSILLON – CHÂTEAU PLANERES – LA COUME D’ARS 

                                   

 
Jaargang: 2012 

Type : rood 

Druiven : 50 % Carignan, 30 % Grenache, 20 % Syrah 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : rood 

Geur : aromatisch 

- Fruit: zwarte kers, zure kers, rijp donker fruit 

- Kruidig: peper, balsamico 

- Hout: ceder, vanille 

Smaak : aromatisch, evenwichtig, rond, edele tannines, lange afdronk 

Besluit : Mooie, lekkere, ronde, aromatische wijn 

Prijs: 10,50 € 

  



Marc Vranken 
 

Zoals aangegeven, ‘t was voor mij geen gemakkelijke keuze. Ik zat met enkele mooie Riesling wijnen uit de 
Alsace, maar die mogen nog wat blijven liggen. Voorts een mooie lekkere chardonnay uit Californië (een 
echte fopwijn, want gekocht in de Aldi voor 8€, en toch gewoon goed). Ook een Madiran uit 2011 hebben 
we nog even moeten laten wachten. 
Zo viel de keuze op volgende wijn. 
  
La Coume d’Ars 2012, Côtes du Roussillon “Les Aspres”, rouge, 13,5%, van het huis Château Planères. 
Prijs 10,5€ per fles. 
Je gaat dit huis zeker nog herkennen, Paul heeft er een 20-tal jaren geleden nog mee gewerkt. Het huis 
heeft mooie wijnen, maar ze hebben tijd nodig. Vooral hun topwijn = ‘La Romanie’. 
  
De ‘Coume d’Ars’ is een assemblage van 50% carignon (vieilles vignes, 80j en ouder), 30% grenache noir 
en 20% syrah. De stokken staan op een stenige kalkhoudende bodem.  
‘Coume’ staat voor ‘le haut de la colline’ en ‘Ars’  voor ‘ronce sauvage’, wilde braam die weelderig tiert op 
de arme bodem. De percelen zijn ingeplant naar het zuiden, en lijden enorm onder de ‘Tramontane’ een 
koude, sterke en droge wind. Ondanks de moeilijke omstandigheden gedijen de stokken hier maar ze 
produceren slechts een beperkt aantal druiven per stok, waardoor er van nature gewerkt wordt met zeer 
lage rendementen. Na een traditionele vergisting wordt de wijn snel gebotteld, 6 maanden na de oogst. 
Opzet van de wijnbouwer is een maximum aan fruit te behouden. Er wordt geen houtlagering toegepast. 
  
De wijn heeft in de neus zwarte kers, zure kers, kruidigheid, peper, rijp donker fruit, balsamico, Garrique. 
In de mond edele tannines, aromatisch, evenwicht en rondheid na enkele jaren kelderrust, lange afdronk. 
  
In combinatie met gerechten denken we aan gegrild, rood vlees, kruidige gerechten, magret de canard. 
  
Château Planères is een familiebedrijf, 4de generatie wijnbouwers. Het huis werkt op een 100ha, vooral 
arme stenige/kalkhoudende bodem, ruwe klimatologische omstandigheden. De stokken moeten zich diep 
in de bodem werken om voedingstoffen de vinden.  
 

 



7. AMARONE DELLA VALPOLICELLA – FATTORIA GARBOLE 

          

 
Jaargang: 2010 

Type : rood 

Druiven : 70 % Corvina Veronese, 20 % Rondinelle, 5 % Molinare, 5 % andere druiven 

Alcoholpercentage : 15,5 % 

Visueel : robijnrood tot granaatrood 

Geur :  

- Fruit: pruimen, kersenjam, amandel 

- Kruidig: peper, munt 

- Branderig: koffie, chocolade 

- Hout: vanille 

Smaak : wijn met body, krachtig maar toch soepel, rond, fruitig 

Besluit : Topwijn, nog niet bij iedereen bekend, maar wel door iedereen gesmaakt. 

Prijs: 40,00 € bij de wijnboer 

 



Marianne en Jos 

 

Garbole Hatteso Amarone della valpolicella Riserva 2010 

 

REGIO Veneto 

WIJNMAKERS Fattoria Garbole 

DRUIVEN 

SOORTEN 

70% corvina veronese, 20% rondinella, 5% 

molinara, 5% andere 

Intens robijnrode kleur neigt naar granaat met hints van pruim, cherry jam, vanille, koffie, chocolade, 
amandel en een vleugje verse munt. Zeer complexe wijn. Wijn met body en dus krachtig maar aan de 
andere kant heerlijk soepel zacht fris en rond. 

Wijnhuis Garbole :  website https://garbole.it/?lang=en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://garbole.it/?lang=en


En dan de resultaten: 

Maar eerst even dit, voor je na het zien van de resultaten in een depressie geraakt: 

Uit het archief van de wijnschrijver 

Misverstanden rond blindproeven 
Stilaan wordt het onmogelijk voor mij om buitenshuis nog onbekommerd van een glas wijn te genieten. 
Altijd weer worden de fles en het etiket angstvallig verborgen gehouden. Vervolgens komt de vraag, terwijl 
een sceptische glimlach om de mondhoeken van de schenker speelt: "Welke wijn denk je dat het is?" 
Achter deze onschuldige vraag gaat volgens mij een wat ruwere opmerking schuil. "Welaan dan, grote 
kenner, laat eens zien wat je waard bent!" 
Omtrent dat zogenaamde "blindproeven" van wijn moet ik telkens een hoop misverstanden toelichten en 
rechtzetten. Wat dan weer op sarcasme kan onthaald worden. "Hij probeert er zich al uit te praten voor hij 
geproefd heeft!" 
Leken interpreteren "blindproeven" meestal heel eng: ze verwachten dat je meteen het land, de streek, 
het domein en de jaargang raadt. Maar zelfs superproevers geven toe dat het onmogelijk is om dat in één 
keer, vanuit de hele wijde wijnwereld, te doen. Eén enkele toevalstreffer niet te na gesproken. 

           

Een keuze tussen 8 landen en 20 druiven … zeer moeilijk. Zelfs een professioneel gaat hier in de fout.  
Al de gegeven informatie maakt het nog moeilijker. 
Uitslag is dan ook niet belangrijk, het gaat om het proeven, samen discussieren over wijn … 
Maar toch maar even de uitslag 

 



 

Enkele conclusies: 
- De eerste keuze is altijd de beste  

- Te veel informatie kan ook afleiden 
- Cliché? De dames proeven beter witte wijn?  

- Er werden soms toch wel vreemde blends gemaakt 
- 2 wijnen uit dezelfde appelatie kunnen zich heel verschillend presenteren 

- De acht voorgestelde landen werden allemaal een keer gekozen, behalve België 
- We beoordelen toch dikwijls wijn “op zijn Frans”. Cabernet Sauvignon is 10 keer gekozen 

- De 20 voorgestelde druiven werden allemaal minstens een keer gekozen, behalve Tempranillo 
- Een wijnproever voelt zich toch een beetje ongemakkelijk bij een blindproeverij … zeker als hij/zij het even 

helemaal niet weet 
- En dat wij het uiteindelijk toch niet zo slecht deden. Bijna de helft van de antwoorden was juist, wetende 

dat het zeer moeilijk is als je de keuze uit de halve wijnwereld hebt. 

 

WIJN UIT EIGEN KELDER 2020
GROEP 1 2 3 4 5 Juiste antwoorden

1 Italië Italië Spanje Duitsland Italië Italië

Verdicchio Verdicchio Albariño Riesling Riesling Verdicchio

2 Spanje Italië Italië Spanje Italië Spanje

Albariño Verdicchio Verdicchio Albariño Verdicchio Albariño

3 Spanje Spanje Duitsland Spanje Spanje Spanje

Airen Albariño Riesling Albariño Airen Albariño

Totaal Wit 5 4 0 4 2 6

% 83% 67% 0% 67% 33% 100%

4 Italië Italië Frankrijk Italië Frankrijk Frankrijk

Sangiovese Corvina Cabernet Sauvignon Primitivo Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon

Canaiolo Nero Molinare Syrah Cabernet Sauvignon Merlot Syrah

5 Italië Spanje Italië Italië Italië Italië

Barbera Grenache Primitivo Nebbiolo Barbera Barbera

6 Zuid-Afrika Franrijk Zuid-Afrika Frankrijk Frankrijk Frankrijk

Syrah Carignan Cabernet Sauvignon Carignan Cabernet Sauvignon Carignan

Cabernet Sauvignon Grenache Cabernet Franc Grenache Cabernet Franc Grenache

Pinotage Syrah Merlot Syrah Merlot Syrah

7 Frankrijk Italië Usa Italië Australië Italië

Cabernet Sauvignon Corvina Cabernet Sauvignon Corvina Cabernet Sauvignon Corvina

Cabernet Franc Rondinella Cabernet Franc Rondinella Merlot Rondinella

Merlot Molinare Merlot Molinare Syrah Molinare

Totaal Rood 3 8 4 10 5 13

23% 62% 31% 77% 38% 100%

TOTAAL W + R 8 12 4 14 7 19

% 42% 63% 21% 74% 37% 100%



 

    

Conclusie: toch weer een heel mooie avond. Geanimeerde discussies. 

Onze clubleden brachten een prachtig assortiment van wijnen mee.  

Met dank aan Grapes House of Wines en Paul voor de verzorgde receptie, Guy voor de Nieuwjaarsbrief, 

Relind voor de tafelversiering en aan Jos, Marc, Eric, Marleen, Marianne en Jos voor het aanbrengen 

van deze kelderjuweeltjes … en natuurlijk ook aan iedereen die er bij was. 

 

Tot de volgende activiteit! 

 

 

… vrijdag 21 februari 2020 – Proeven voor hogere graad  

         waarvoor nog eens  een warme oproep (5 leden gaven zich reeds op). We maken er een gezellige 
          avond van     
 

… vrijdag 6 maart 2020 – Technische Proeverij Smaken 

… vrijdag 24 april 2020 – Kapitteldiner – details volgen … 

… zaterdag 13 juni 2020 – Zomeractiviteit – details volgen … 

 


