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Met de corona-maatregelen in het achterhoofd kozen we voor 5 te proeven wijnen en van elke wijn één fles 

op elke tafel (van 5). Wijn genoeg dus om uitvoerig te proeven. 

2 x SYRAH EN 3 x MERLOT ???? 

Aan de hand van de proefnotities werd per tafel gekozen welke wijn Merlot en welke Syrah zou zijn. 

Daar bleken we het bij wijn 1, 2 en 3 allemaal behoorlijk eens over te zijn (en terecht) 

De Siciliaanse wijn (alhoewel Sicilië toch geen echte syrah-streek is) vertoonde genoerg typische syrah-

kenmerken. 

De Technische proeverij, zoals steeds erg 

gewaardeerd door onze leden.  

Paul had er een echte “doe-proeverij” van 

gemaakt met een dubbele moeilijkheidsgraad: 

- Een blindproeverij, waarbij wij de Merlots 

van de Syrah‘s moesten onderscheiden. 

- Zonder te weten of het nu echt Merlot of 

Syrah was, een gerecht/ingrediënt kiezen 

dat het beste met de wijn matchte. 
 

En zoals te verwachten, was het natuurlijk niet 

de typische Syrah en Merlot die op de tafel 

kwam, maar werden wijnen uit de hele wereld 

gepresenteerd, elk met hun eigen typiciteit. 
 

Zelfs voor ervaren proevers een moeilijke klus 



De rondheid en het zoetje veraadden bij wijn 2 (Astruc uit de Pays d’Oc ) en wijn 3 (Santa Ema uit Chili) toch 

wel dat het hier om een merlot ging. 

En laat nu juist deze kenmerken de meesten onder ons misleiden bij de beoordeling van een heel atypische 

Pomerol  en een Syrah uit Mendoza (heet klimaat, vandaar zoetje en rondheid) 

 

KIES EEN GERECHT OF INGREDIËNT BIJ ELKE WIJN 

Relind had gezorgd voor een bordje met ingrediënten: 

- Rauwe ham 

- Champignons 

- Zalm met een wijnsaus 

- Stiltonkaas 

- Chocolade 

 



Met de proeftechnieken die we in de Technische proeverijen Smaken (1 en 2) geleerd hadden, moest dit 

perfect kunnen … en dat lukte inderdaad vrij aardig. 

Alhoewel dat voor iedereen toch verschillend kan zijn, gaf Paul hierover zijn bevindingen: 

- Rauwe ham: Wijn 1 

- Champignons: Wijn 2 

- Zalm met een wijnsaus: Wijn 2-3-4 

- Stiltonkaas: Wijn 5 

- Chocolade: Wijn 1-2-3-4-5 

 

 

 

 

  



De proeffiches van de wijnen: 

1. TERRE SICILIANE – AZIENDA AGRICOLE SPADAFORA – SIRIKI - SYRAH 

                 

 
Jaargang : 2014 

Type : rood 

Druiven : 100 % Syrah 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : rood tot paarsrood 

Geur :  

- plantaardig: champignons, tabak 

- fruit: rode bessen, krieken 

- chemisch 

- kruidig: kruidnagel 

- mineraal 

Smaak : kort zuurtje en tannines 

Besluit : Rijke en scherpe smaak. Die scherpe smaak werd niet door iedereen gewaardeerd 

Prijs: 34,80 € 



2. PAYS D’OC – DOMAINE ASRUC – DA MERLOT RESERVE 

                       

 
Jaargang : 2016 

Type : rood 

Druiven : 100 % Merlot 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : rood 

Geur :  

- fruit: frambozen, zwarte bessen, rozijnen 

- hout, vanille 

- kruidig 

Smaak : minder tannines en ronder 

Besluit : Een mooie volle wijn 

Prijs: 10,10 € 



3. VALLE DEL MAIPO – SANTA EMA – MERLOT GRAN RESERVA 

                     

 
Jaargang : 2017 

Type : rood 

Druiven : 100 % Merlot 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel :  

Geur :  

- fruit: pruimen, braambessen 

- branderig: chocolade, koffie 

- kruidig: vanille 

- mineraal 

Smaak : zachte tannines, goede balans zo/zu/bi 

Besluit : Een aangename ronde wijn 

Prijs: 12,10 € 



4. POMEROL – CHÂTEAU DE SALES 

                    

 
Jaargang : 2015 

Type : rood 

Druiven : 100 % Merlot 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : donkerrood 

Geur : vrij gesloten 

- fruit: weinig fruit te onderscheiden, aardbei, kers? 

- branderig: chocolade- kruidig: vanille 

- kruidig 

- mineraal: muf, aards 

Smaak : zo-(zu)-bi 

Besluit : Door gemis aan fruit kwam deze wijn niet zo aangenaam over. Komt niet naar voren als 
een echte Pomerol. 

Prijs: 44,50 € 

 



5. MENDOZA – BODEGAS ESCORIHUELA GASCON – 1884 SYRAH 

               

 
Jaargang : 2018 

Type : rood 

Druiven : 100 % Syrah 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : donkerrood 

Geur : aangename neus 

- fruit: zwart fruit 

- floraal 

- kruidig: pepers 

- dierlijk: leder 

Smaak : Zoetje, zuren, aangenaam bittertje, weinig tannines, aangename afdronk 

Besluit : Een mooie ronde wijn met aangename geuren  

Prijs: 11,80 € 



Algemeen besluit: 

Weer een zeer leerrijke avond, door iedereen gesmaakt. 

Ondanks de beperkende maatregelen, toch voor iedereen een aangename avond. 

Met dank aan Paul voor de wijnkeuze en aan Relind voor de praktische organisatie van de avond. 

 

Zoals Guy reeds aangaf in zijn voorwoordje, zullen wij wat betreft de organisatie van onze volgende activiteit, 

de toestand van dag tot dag moeten bekijken.  

Eventuele wijzigingen zullen dan mogelijk ook zeer kort van te voren bekendgemaakt worden. Het kan helaas 

niet anders. 

Als we met zijn allen een beetje ons best doen, kan onze proeverij Puglia op 27 november hopelijk doorgaan. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

 

               

Programma  2020 – 2021 
 

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 

 
 


