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Geldmeester Marc gaf enige toelichting over de financiële toestand van de club. We hebben een spaarpotje 
opgebouwd. Goed om weten als er ons moeilijke omstandigheden staan te wachten in coronatijden. 
Wat de organisatie van de wijnreis (die normaal in 2021 zou doorgaan) betreft, is het nog even afwachten.  Een 
vliegreis boeken, ruim van tevoren is nu niet mogelijk. We bekijken andere opties. 
 
Schrijfmeester Jean kondigde aan dat het Archief van de club nu helemaal gedigitaliseerd is. Verslagen en 
syllabussen van alle activiteiten zullen gepubliceerd worden op de website. 
Dit gebeurt gespreid. Telkens zullen twee seizoenen met een tussentijd van 15 jaar op de site geplaatst worden. 
Via mail en WhatsApp houden we alle leden hiervan op de hoogte. 
 
Tenslote ging PR-meester Relinde (geassisteerd door wijnmeester Paul) over tot de (uitgestelde) huldiging van 
de leden die gepromoveerd zijn. 
Er is weer zeer goed gepresteerd op de proeven, die dit jaar in een andere setting plaatsvonden (we hopen zo 
de proeven van volgend seizoen te kunnen promoten) 
 
Drie leden kregen een gouden palm, omdat ze maar liefst 20 jaar lid zijn van onze club: Eric Gielen, Ronny 
Lamberigts en Marc Smeets (al 21 jaar lid!) 
 

 

Eindelijk konden we weer van start gaan. Na 6 maanden 
zonder activiteit, konden we ons jubileumjaar inzetten. Dat 
iedereen daar toch op stond te wachten was duidelijk: 33 
leden schreven in. Slechts  enkelen waren door 
omstandigheden verhinderd. 
 
Onze Voorzitter Guy opende de Algemene ledenvergadering 
naar goed gebruik met een (niet al te lange) speech. 
Ook al eindigden we in mineur, we hebben weer een heel 
mooi seizoen gehad. 
Volgt nu ons jubileumjaar: 30 jaar Maaslandse Wijnvrienden. 
We hebben een mooi programma opgezet en hopen dit binnen 
de te verwachten corona-maatregelen te kunnen uitvoeren. 
Guy verwelkomde ook, namens ons allen, nieuw lid Elke De 
Backer (dochter van Marianne). 

 



 

Gusta Colson kreeg na 1 jaar lidmaatschap de zilveren medaille (LEERLING)  

Claudio Pavoncelli promoveerde tot GEZEL (gouden medaille) en Patrick Schulpe tot MEESTER (sautoir- 1 tros) 

 

Tenslotte werden meesters Guido Geeraerts, Marianne Bollue en Jos Van Mol gepromoveerd tot 

GROOTMEESTER (Sautoir met 2 trossen) 

  

Iedereen van harte proficiat met de promotie.  

 



 

 

Over tot het programma van de avond: 

SAUVIGNON BLANC vs CHARDONNAY. 

                                                                                                    

 

Na de drie witte wijnen (2 x Sauvignon en 1 x Chardonnay) zette Paul nog 3 bijzondere rode wijnen op tafel (al 

was de eerste wel erg bleek). 

Vergezeld van de tapas van Jacky Jaeken een heel gezellige avond. Afgesloten met een dessert en koffie. 

Iedereen tevreden. 

 

De proeffiches van de wijnen: 

Paul koos voor een confrontatie tussen 

SAUVIGNON BLANC en CHARDONNAY. 

Heel gemakkelijk zul je zeggen, maar 

uiteraard had hij geen typische Chardonnay- 

en Sauvignonwijnen gekozen. 

Land, bodem, klimaat, houtlagering, … enz. 

kunnen je op een dwaalspoor zetten 

Genoeg om bij een blindproeverij behoorlijk 

te gaan twijfelen. 



1. SUDSTEIERMARK – WOLMUTH – RIED EDELSCHUH – SAUVIGNON BLANC  

              

 
Jaargang : 2016 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Sauvignon Blanc 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : groengeel 

Geur :  

- plantaardig: buxus 

- fruit: pompelmoes, limoen, ananas, perzik, grapefruit 

- floraal 

- kruidig 

- mineraal 

Smaak : redelijke afdronk 

Besluit : Een mooie volle wijn 

Prijs: 28,00 € 



 

 



2. PETIT CHABLIS – ROLAND LAVANTUREUX 

           

 
Jaargang : 2017 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chardonnay 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : lichtgeel 

Geur : complex 

- Fruit: citrus, pompelmoes, appel, grapefruit 

- Floraal: bloemen 

- Etherisch: yoghurt 

Smaak : fris, intens 

Besluit : Een frisse wijn, die meer heeft dan zijn appelatie doet vermoeden 

Prijs: 17,60 €  



 

 

 



3. LANGHE BIANCO – MATTEO CORREGGIA – SAUVIGNON BLANC 

                           

 
Jaargang : 2016 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Sauvignon Blanc 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : iets donkerder geel 

Geur : aromatisch 

- Fruit 

- Etherisch: boter 

- Kruidig: vanille,  

- Floraal 

- Plantaardig: buxus 

- Mineraal 

Smaak : volle wijn 

Besluit :  Mooi bij aperitief maar ook bij vis. 

Prijs: 22,50 € 

../../../../Wijn/Wijnetiketten/I-ITALIE/Langhe/LANGHE - ALGEMEEN.bmp


 
 
 
 
En uiteraard wist iedereen gemakkelijk de sauvignon van de chardonnay te onderscheiden 
 
 
 

 

 



 

4. BOURGOGNE BLANC – PIERRE GIRARDIN – ECLAT DE CALCAIRE 

                     

 
Jaargang : 2015 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chardonnay 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel :  

Geur : vettigheid 

- Fruit: citrus, rijpe appel 

- Hout  - Mineraal 

- Etherisch: boter 

- Kruidig: vanille 

Smaak : zuren en bittertje in afdronk 

Besluit : volle, vettige wijn van oude wijnstokken 

Prijs: 21,00 €  



5. NAVARRA TINTO - 

               

 
Jaargang : 2008 

Type : rood 

Druiven : 100 % Cabernet Sauvignon 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : lichte evolutie, grote viscositeit 

Geur : krachtig 

- Fruit: zwarte pruimen, cuberdon, gekonfijt fruit 

- Branderig: karamel, koffie, chocolade 

- Mineraal: stoffig  

- Kruidig: zwarte peper, kruidnagel, jeneverbes, drop 

- Hout: 26 maanden rijping in vaten van Franse eik. 

Smaak : porto-achtig, zo/zu/bi, tannines,  geen lange afdronk 

Besluit : een krachtige wijn, met evolutie, maar nog top 

Prijs: 25,00 €  



6. PESSAC-LEOGNON ROUGE – LA PARDE HAUT-BAILLY 

             

 
Jaargang : 2016 

Type : rood 

Druiven : 47 % Merlot, 47 % Cabernet Sauvignon, 6 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : donkerrood 

Geur : aromatisch 

- Fruit: donker fruit, cassis 

- Hout  

Smaak : zijdeachtige tannines 

Besluit : krachtige wijn, zacht van smaak – 1 fles had kurk 

Prijs: 44,40 € 



Ondanks de bijzondere omstandigheden, toch een geslaagde avond. 

Wij hopen jullie allemaal terug te zien op onze volgende activiteit: 

TECHNISCHE PROEVERIJ op vrijdag 16 Oktober 2020 om 20.00 uur in De Beurs 

(ondertussen is in samenwerking met de Beurs uitgezocht hoe we dit Coronaproof kunnen laten verlopen) 

 

Programma  2020 – 2021 

Vrijdag  16 oktober 2020 (De Beurs) 
Technische Proeverij 

 
Vrijdag  27 november 2019 (De Beurs) 

Puglia 
 

Vrijdag  15 januari 2021 (De Beurs) 
Nieuwjaarsreceptie 

Wijn uit eigen kelder 
 

Vrijdag  12 februari 2021 (Paul Van Dinter) 
Wijnexamens 

 
Vrijdag  5 maart 2021 (De Beurs) 

Promotieproef Danny Beuten 
 

Vrijdag  30 april 20210 (?) 
30ste Kapitteldiner 

 
Zaterdag 12 juni 2021 5 (?) 

Zomeractiviteit 
 
 

Data Kapitteldiner en Zomeractiviteit voorlopig onder voorbehoud van beschikbaarheid locatie. 


