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Na de afgelasting van vorig jaar knoopten we weer terug aan met de goeie gewoonte om het jaar in te 
zetten met een Nieuwjaarsreceptie en aansluitende proeverij van Wijn uit eigen kelder. 
Helaas geen gezellige staande receptie in het lokaal op de eerste verdieping, maar braafjes per 6 aan 
tafel. 
 
De Champagne Bernard Remy Brut Carte Blanche en begeleidende hapjes maakten er toch een 
gezellige inzet van de avond van. 
 

                  
 
Voorzitter Guy gaf een overzicht van wat we afgelopen seizoen gedaan hebben.  
 

- Hij keek terug op een mooi seizoen, waarin we ondanks de beperkende omstandigheden, toch 
nog schitterende activiteiten konden organiseren. 

- Het kapitteldiner is in voorbereiding 
- De proeven voor het bekomen van de graad van gezel, meester, grootmeester, commandeur en 

meester-commandeur: De kandidaten zijn bekend … Oproep om toch mee te doen … gewoon je 
zelf een keer testen in een gezellige sfeer … en aarzel dus niet om mee te doen. 

- Een dankwoordje namens Marleen voor het medeleven van de Wijnvrienden bij het overlijden 
van haar man Ton. 

 
Paul vertelde aansluitend dat de Wijnreis in voorbereiding is. Het doel is een reis naar Bordeaux. We 
stellen vast dat het prijskaartje hoog zal zijn, als we dezelfde verwachtingen hebben, als bij de vorige 
reizen. Daarom werden reacties gevraagd aan onze leden. Het bestuur zal daarmee verder aan de slag 
gaan. 
 
Tenslotte werd het glas geheven op een mooi jaar 2022 voor de Maaslandse Wijnvrienden. 
 

        En nog vele mooie wijntjes  

   
Ondertussen stonden de wijnen uit eigen kelder reeds klaar, dit jaar geleverd door Jos V., Ronny, 
Claudio, Elke, Bep en Marc V. 
Zij hadden er dit jaar echt wel moeite voor gedaan om iets bijzonders op tafel te zetten. 

 



                                                                                              

1. PAYS BASQUE (FR) – EGIATEGIA – ARTHA BLANC 

                

 
Jaargang : 2021 

Type : wit mousserend 

Druiven : 50 % Ugni Blanc, 50 % Colombard 

Alcoholpercentage : 11 % 

Visueel : Donkergeel, troebel, lichte bubbel 

Geur :  

- Fruit: kaki, guave, pompelmoes, groene appel, rabarber, zoete peer 

- Oxidatie  

Smaak : Zuur/Bitter 

Besluit : Brut de Cuve, onder water gevinifieerd (temperatuur en druk gelijkmatig), atypische geuren; 

Prijs: 40 € 



Jos Van Mol 
 
Jos ontdekte in Frans Baskenland een toch wel heel speciale wijn, gevinifieerd onder water en dacht 
natuurlijk; dat moet ik de wijnvrienden laten proeven …. 
 
De wijn die wij willen brengen komt van het wijnhuis Egiategia ( https://www.egiategia.fr/) 

De wijn zelf is  de Artha Blanc Cuve n°5 

Vrij vertaald uit het frans (google translate) staat het volgende op de website van de wijnboer: 

DE DIJK EN HET RIF  

ARTHA is de Oceaan serendipiteit (het vinden van iets onverwachts en bruikbaars). De 
symbiose van druiven en deining. 

De onderwaterfermentatie maakt elke ondergedompelde tank uniek. Ze worden rauw uit 
het vat gebotteld voor unieke microcuvées. 

Deze Cuvée, 100% gevinifieerd onder de zee, onderscheidt zich door een uniek aromatisch profiel en 

een zeer fijne parel en roept emoties op die verder gaan dan alleen proeven.  

Deze aroma's worden onthuld dankzij unieke en gepatenteerde vinificatieomstandigheden onder water, 

door middel van een tweede alcoholische gisting op een diepte van 15 meter in de baai van Saint-

Jean-de-Luz. 

Wit   : 

Wijn gemaakt van druivenrassen met geselecteerde aromatische profielen en voor het eerst specifiek 

gevinifieerd met het oog op onderdompeling. Minimalistisch werk in de wijnstokken en een vroege 

oogst op basis van gewilde rijpheidscriteria. Kleiachtige bodems en druiven geselecteerd uit 3 

departementen Gers, Landes en Pyrénées-Atlantiques.  

VINIFICATIE  

Champagnepersen, strakke koude bezinking en eerste gisting in roestvrijstalen vaten als voor een 

mousserende wijn. Zodra deze eerste gisting heeft plaatsgevonden, ondergaat een deel van deze wijn 

een tweede gisting (vat of mousse) in vaten en onder water op een diepte van 15 m in de baai van 

Saint-Jean-de-Luz gedurende ongeveer 2 tot 3 maanden volgens naar de seizoenen. 

DRUIVEN-SPECIFICATIES  

Ugni blanc 50%, Colombard: 50%  

Alcoholgraad: 11% vol.  

ARTHA is ongefilterd en geen toegevoegde sulfiet, droesemafzetting en lichte parels zijn 

heel normaal. 

De aroma's van deze tank zijn op citrusvruchten en guave met een zeer fijne perlance. Slechts 
300 flessen kwamen uit deze onderdompeling. 

Deze Cuvée is bijzonder sprankelend, wat hem tonen geeft die vergelijkbaar zijn met 
champagne. Maar we hebben er niet veel meer.... 
 
 
  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.egiategia.fr%2F&data=04%7C01%7C%7C85521e5382ab4061f3a808d9cfad4bbb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637769165477185676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y8Km%2BEhdLdZ9xfxsbDIDEIbJqWBfCYZP%2BlOg0uZk6IY%3D&reserved=0


 

2. TRAISENTAL – LEOPOLD FIGL – RIED SETZEN – GRÜNER VELTLINER 

            

 
Jaargang: 2020 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Grüner Veltliner 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : lichtgeel met groene reflecties 

Geur : aromatisch 

- Fruit: citrus, banaan, ananas, peer 

- Floraal 

- Etherisch: romige boter, gist, honing 

- Kruidig 

Smaak : Zu/Bi, valt snel weg, rond (lieflijk), een prikje 

Besluit : lekkere wijn, zacht, aromatisch 

Prijs: 12,95 € 

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


   Ronny Lamberigts 

Ronny ontdekte op een (verplichte) proeverij een mooie Oostenrijkse Grüner Veltliner …. 

Figl Grüner Veltliner Ried Setzen 2020 – Wijngebied Traisental Oostenrijk 

Deze Figl Grüner Veltliner Ried Setzen presenteert zich in het glas met een fonkelende lichtgele kleur en 

groenachtige reflecties. Golden Delicious fruit met delicate kruidigheid, een hint van honingmeloen, wat 

sinaasappelschil, sappig, elegant, frisse zuren, Citrus toets en tropisch fruit in de afdronk. 

Alcohol 13% – Zuren 5,5 g/l – Restsuiker 4,1 g/l 

Het familiebedrijf werd opgericht in 1960 in het Oostenrijkse Traisental. De wijngaarden bevinden zich op 

droge, zanderige Löss bodems. Dit geeft ideale voorwaarden voor het maken van hoge kwaliteitswijnen. 

Leopold Figl bezit 3 wijngaarden met name Setzen, Sonnleithen en Rosenarten. Naast de belangrijkste druif 

Grüner Veltliner, worden eveneens de druivenrassen Riesling, Zweigelt, Sauvignon Blanc en Chardonnay 

gecultiveerd. 

Alle wijngaarden van Figl wijn in topconditie. Kortom, deze passie in de wijngaard gecombineerd met het 

optimale tijdstip van oogsten zijn een garantie voor topkwaliteit. Alles is zuiver en puur! In de wijnkelder kan je 

werkelijk van de vloer eten. Mooi bedrijf! In 2017 werd de jonge wijnmaker Leopold Figl uitgeroepen tot beste 

“newcomer” wijnmaker van het jaar. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uniquato.be%2Fproduct%2Fdomein-leopold-figl-riesling-traisental-dac-sonnleithen-2015%2F&data=04%7C01%7C%7Cec127824ce104bd4d6a108d9d69a82cc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776781372508993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j9JllQJQ5KqqL5C9j4PBVNg%2FC9M%2B6aGSnySY%2FOI6Yug%3D&reserved=0


 

3.   VENTOUX  – ALAIN JAUMES – LES GELINOTTES 

        

 
Jaargang: 2015 

Type : rood 

Druiven : Grenache, Syrah 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : een beetje evolutie in de kleur, weinig hartvorming 

Geur :  

- Fruit: zwart fruit 

- Mineraal: stinkertje, bosgeur 

- Kruidig: peper 

Smaak : rond   

Besluit : heel goede prijs/kwaliteitsverhouding, rond, rijpe druiven, eerlijk 

Nog goed, ondanks de overschrijding van de aangegeven houdbaarheidstermijn 

Prijs: 8,00 € 

 



Claudio Pavoncelli 
 
Claudio vond op de hellingen van de Ventoux een aangename prijs/kwaliteitwijn, die eigenlijk volgens de 
wijnboer “over tijd was” …. 
 
Om het jaar feestelijk in te zetten, opteer ik voor een rode Côte du Rhône - Ventoux wijn van domein Alain 

Jaume, uit het excellente jaar 2015. 

De familie Jaume begon met wijnbouw in 1826 . 

Het is een zéér grote wijnbouwer inmiddels, met als één van hun topwijnen de Château-Neuf-du-Pâpe. 

https://www.vignobles-alain-jaume.com/nos-origines-6.html 

De wijn die ik zal voorstellen is iets bescheidener naar zowel ambitie als prijs. 

Het is de "Gélinottes", de 'instapwijn' van het domein, een blend van Grenache en Syrah. 

https://www.vignobles-alain-jaume.com/alain-jaume-s1048.html?vins 

Ik betaalde er - bij een kelderopruiming - 8 EUR per fles voor (in 2020) en dit is in mijn ogen echt wel een 

koopje voor een Ventoux uit 2015, waarschijnlijk ook omdat we niet te lang meer mogen wachten om hem 

te drinken, hij is zelfs iets over de aanbevolen houdbaarheidsdatum, maar ik hoop toch op een 

aangename verrassing.   

 

Alain Jaume  

Cotes du Ventoux 'Les Gélinottes' (bouchon) (75 cl) 

Alain Jaume (BIO)  

 

Streek Côtes du Ventoux (De wijngaard bevindt zich in het westen van de Rhônevallei, aan de voet 
van de Mont Ventoux.) 

 

Druif Grenache / Syrah  

 
JAARGANG 

2015     

 
VITI & VINICULTUUR 

Terroir Alluviale zand- en kleibodems  

Vinificatie Gisting op inox vat onder gecontroleerde temperatuur zodat de fijne fruitigheid optimaal 
bewaard blijft 

 

Opvoeding 6 maanden na de oogst wordt de wijn gebotteld.  

 
DEGUSTATIE & GERECHT 

Oog Intense kleur met paarse schakeringen  

Neus Een rijk palet aan aroma's gaande van vers fruit zoals framboos naar woudvruchten (zwarte 
bessen en braambessen) 

 

Mond Een smaakbommetje met een overvloed aan fruit in perfect evenwicht met de heel zachte 
tannines. 

 

Wijn & Gerecht Passe-Partout:  Laat zich drinken bij een rijke variëteit aan gerechten. Een 
verleidelijk fruitig wijntje dat zich laat drinken bij vele gerechten en bij vele gelegenheden. 

 

Hoe serveren 14-15°C  

Bewaren Het fruit in deze wijn komt het best tot zijn recht tussen 1 en 3 jaar.  

 
 
 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vignobles-alain-jaume.com%2Fnos-origines-6.html&data=04%7C01%7C%7C4b34002e61b94c1a36e108d9d2cd45c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637772601346751648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cw6LEC9eKqadBaBQi9JSJmO3dNMYsgfOxmx3GgPF0wc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vignobles-alain-jaume.com%2Falain-jaume-s1048.html%3Fvins&data=04%7C01%7C%7C4b34002e61b94c1a36e108d9d2cd45c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637772601346751648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Q0wc9ocsqKtvFBrNT9LazP48Mqs%2BigGpD30ZPtx9M0E%3D&reserved=0
https://frui.be/ProductLeverancierSubNL.asp?LevCode=JAUME
https://frui.be/ProductLeverancierSubNL.asp?LevCode=JAUME
http://www.twis.info/wineregion.php?ID=1063&action=setLanguage&LANGUAGE=nl
http://www.twis.info/grape.php?ID=4&select=all&action=setLanguage&LANGUAGE=nl
http://www.twis.info/grape.php?ID=10&select=all&action=setLanguage&LANGUAGE=nl


 
 
 
 
 
 
PRODUCENT  

Alain Jaume (BIO) 
 

1. Presentatie:  
In 1826 besloot Mathieu Jaume om wijnstokken te gaan verbouwen in Châteauneuf-du-Pape. 
Sindsdien hebben generaties Jaume onafgebroken het beroep van wijnbouwer in ere 
gehouden.  In 1979 besloten Odile en Alain Jaume om het Domaine Grand Veneur op te 
richten.  De kelders zijn gebouwd net buiten Orange. In 2003 zet de familie in op het 
kwalitatieve potentieel van de kiezelbodem in Lirac: het Domaine du Clos de Sixte is geboren. 
Om de diversificatie van terroirs voort te zetten, neemt de familie een domein in Vacqueyras 
over: Château Mazane. Gevolgd door Domaine de la Grangette Saint Joseph in Côtes du 
Rhône. Op alle Domaines wordt aan biologische landbouw gedaan. Tegelijkertijd, sinds 1997, 
zijn er partnerschappen opgezet in naburige appellaties: Ventoux, Cairanne, Rasteau, 
Gigondas... Elk van deze terroirs en assemblages drukt een eigenheid uit, en vullen het 
wijnaanbod aan. Het is op dat moment dat de etiketten duidelijk de naam "Alain JAUME" gaan 
vermelden, en zo de signatuur van het familiedomein uitdragen. 

 
2. Wijngaard:  

meer dan 155 hectare biologische wijngaarden in de zuidelijke Rhône: Châteauneuf du Pape, 
Lirac, Vacqueyras, Côtes du Rhône. 

 
3. Oogst:  

Handpluk. Lage rendementen van 30 tot 40 hl/ha naargelang de druivenrassen. 
 

4. Kelder:  
thermisch geregelde vinificatiekuipruimte, in de vorm van open roestvrijstalen tanks.Dit laat toe 
om de druiven perceel per perceel te vinifieren, en vergemakkelijkt ook de pigeage: het 
voorzichtig onderdompelen van de "hoed" (druivenschillen) in het geperste sap. De Grenache 
wordt ondergronds gerijpt in betonnen vaten en de Syrah en Mourvèdre in 1 tot 4 jaar oude 
vaten. 

 
5. De wijnen:  

De vinificatie is er op gericht om maximaal de eigenheid te weerspiegelen van iedere specifieke 
druivensoort en Terroir. 

 
6. Eco:  

Bio-certificaat sinds millésime 2012 voor Domaine Grand Veneur dat al jarenlang biologisch 
bewerkt werd. De meeste wijnen op basis van aangekochte druiven zijn ook biologisch 
gecertificeerd. 

 
7. Reputatie:  

In 2009 schreef Robert Parker: "For the last 7-8 years, this has been one of the best-run estates 
in Châteauneuf-du-Pape. Alain Jaume family continue to propel Domaine Grand Veneur into the 
upper echelon of quality. They also offer an impressively well-made negociant line of wines . 
The hallmarks of wines include an extraordinary purity of flavor and impeccable balance. " 
L'expression d'un Terroir, la Force d'une Tradition... 

 

 

 

 

  
  

https://frui.be/ProductLeverancierSubNL.asp?LevCode=JAUME


4. KRITI – DIAMANTAKIS WINERY – DIAMANTPETRA RED 

             

 
Jaargang: 2017 

Type : rood 

Druiven: 70 % Syrah en 30 % Mandilaria (Griekse druif) 

Alcoholpercentage : 13  % 

Visueel : donkerrood, groot hart, redelijke viscositeit 

Geur :  

- Fruit: pruim, kers 

- Kruidig: peper   

- Dierlijk: leder 

- Etherisch: brioche 

- Mineraal: stoffig 

Smaak : Voor de een zijn de tannines uitdrogend, voor de andere aangenaam. Feit is dat het hier gaat 
om twee tanninerijke druiven.  

Besluit : Is nog redelijk hard, verdient nog wat rust. Bij sommige Griekse wijnen wordt daar Kotsifali aan 
toegevoegd. Dat maakt de wijn ronder. 

Prijs: 12,49 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elke De Backer 
 

Elke is een echte Griekenland fan en bracht ons een Kretenzische rode wijn …. 
 
Ik heb een Griekse rode wijn: Diamantopetra 
Wijnhuis Diamantakis op Kreta, dat ik ook zelf bezocht heb en waar ik deze wijn ontdekt heb. 
70% Syrah en 30% Mandilaria (een droge rode wijn) 
13% - jaartal: 2017 
Ik heb deze gekozen voor de Mandilaria: inheemse Kretenzische druif die de wijn extra finesse geeft. 
Past bij gegrild rood vlees, lamsvlees, gerookte ham 
Ik ben mijn hart verloren aan Griekenland en reis hier jaarlijks naartoe. Bezoek aan wijnboeren staat steeds op het 
programma. Op deze manier wil ik graag meerdere wijnen gaan ontdekken.  

 

 

 

             

   
                      

                       

                          

                

              

            

              

                                                     

                                                    

                                                        

                                                 

                               

                                 

                                                       

             

                                                            
                                                              

                                                                 
                                                            

                                                           
                                                              
                                                                
                                                                   
                                                           

        

                                                      
                                                            
                                                          
                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                      

                                                       

             

                                                       

                                                          

                                                     

                                                 

                                                       

                                                 

                                                       

                                                              

                                                         

                                                 

         

                  

                                            

                                                   

                                     

                                  

                                             

                                               

                                         

                                             

                                           

                                            

                                                  

                                               

       

                                                

                                                

              



 

 



5. ARTSAKH (NAGORNO KHARABAKH) – DOMAINE AVETISSYAN - KATARO 

                

 
Jaargang: 2018 

Type : rood 

Druiven : 100 % Sireni (of Khndoghny) 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : rood, groot hart 

Geur :  

- Fruit: blauwe bessen, bramen, rood fruit, pruimen 

- Kruidig: peper 

- Hout 

- Dierlijk: leder 

- Branderig: Chocolade 

- Mineraal: aards 

Smaak : Zoetje, stevig, rond, aangename (versmolten) tannines 

Besluit : Mooie wijn, aangenaam, vol en mond vullend 

Prijs: ? €  



Bep van Doren 
 
Van Bep en Fred weten we dat ze graag teruggaan naar de oorsprong van de wijnbouw en daarom een 
rode wijn uit Armenië/Azerbeidzjan … 
 
De gegevens van de voorgestelde wijn:.   

- Rood 
- Wijnhuis :Domaine Avetissyan in Nagorno-Karabach  
- Land : Armenië /Azerbeidjan  
- Druif : Khndoghni   (alias Sireni ) 
- 1 jaar houtlagering op Kaukasisch hout  

 

Avetissyan Kataro Sireni 2018 
 

 
 
Krachtige kruidige rode wijn uit Armenië – houtgelagerd – autochtone Sireni druif – complex, elegant, 
lange afdronk – bij spicy vleesgerechten 

  

 

 



 

Extra informatie 

Producent Domaine Avetissyan 

Naam wijn Kataro Sireni (Kataro is een oude tempel op een bergtop) 

Druiven Sireni (of Khndoghny) 

Jaargang 2017 

Herkomst 

Artsakh (enclave Nagorno Kharabakh in Azerbeidjan) – lange wijnbouwtraditie (6000 

jaar), Armenië is met Georgië de “cradle of wine” 

Terroir 

12 ha prephylloxera wijngaard op 600-700 m – kleibodem – milde winters en zonnige 

zomers, neerslag 710 mm, 100 mistdagen 

Look intens karmijnrood met paarse toets 

Aroma 

rood fruit, zwarte bessen, bramen, pruimen, chocolade, vanille, eik, rook, leer, grafiet, 

menthol, kruiden, aards 

Smaak 

balsemachtig, harsachtig, hoge tannines, veel fraicheur, krachtig en complex, lange 

afdronk 

Alcohol 13,50% 

Vinificatie 

manuele pluk en tirage – koude weking, 20 dagen gisting aan 26-28 ° – malolactische 

omzetting in inox 

Food pairing aan 16-18 ° bij rood vlees, spicy en complexe gerechten 

Award Grande Médaille d’ Or Concours Mondial de Bruxelles 

 

Druivenras Sireni 

Alcohol 13,5% 

Jaargang 2017 

Regio Armenië 

Subregio Nagorno Kharabakh 

https://www.winesoutoftheboxxx.be/shop/rood/krachtig-rood/avetissyan-kataro-sireni-2014/#tab-additional_information
https://www.winesoutoftheboxxx.be/druivenras/sireni/
https://www.winesoutoftheboxxx.be/alcohol/135/
https://www.winesoutoftheboxxx.be/jaargang/2017/
https://www.winesoutoftheboxxx.be/regio/armenie/
https://www.winesoutoftheboxxx.be/subregio/nagorno-kharabakh/


 

 

6. PLA DE BAGES – BERNAT OLLER 

        

 
Jaargang: 2006 

Type : rood 

Druiven : 100 % Merlot 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : rood met evolutie 

Geur : aromatisch 

- Fruit: gekonfijt fruit, kersen 

- Kruidig, prikkelend 

- Chemisch: alcohol (sherryachtig) 

- Hout: ceder, vanille 

Smaak : rond, zuren op het einde, tannines 

Besluit : heel lekkere, krachtige wijn 

Prijs: 12,29 € (in 2010) 

  



Marc Vranken 
 

Marc had het naar goede gewoonte moeilijk met de keuze uit zijn indrukwekkend lijstje. Er kwam een 
verhaal van hoge waterstanden en vergeten wijnen op het onderste schap aan te pas om zijn keuze te 
verantwoorden …. 

Wijn = Bernat Oller 2006, Pla de Bages, 13,5%, domein Oller del Mas 

Het betreft best een groot domein. Plat de Bages ligt in Catalonië, onder Barcelona. Een erg mooie streek, 
omgeven door bekende bergen als Montserrat en Sant Llorenç. 

Het gebied kent reeds een lange geschiedenis van wijnbouw. 

De wijn zelf is een 100% Merlot, 18 maanden Franse eik. De recentere jaargangen zijn een cépage van 
Merlot, picapoll negré en soms ook Syrah. 

Ik heb bij de wijn niet meer dan mijn eigen proefervaring - met Kerstmis heb ik nog een flesje open 
gedaan. Aangename rijpe geur, rood fruit, kersen, pruimencompote. 

Complex, kruidig, zachte geëvolueerde tannines. Krachtig en toch elegant en verfijnd. Sappig.  

Voor mij een zachte evenwichtige wijn met een mooie lengte. 

Spanje > Catalonië, Pla de Bages, Bernat Oller 2006 

 

Appelatie: Pla de Bages - Land van herkomst: Spanje - Streek: Catalonië 

Druivensoorten: 100% Merlot - Bodem: klei en zand - Houtlagering: 18 maanden op Franse eik 

Beschrijving: 
Bagés is een klein, maar oud wijnbouwgebied dat een heropleving heeft doorgemaakt dankzij het werk 
van enkele vooruitstrevende bodega's die ervoor zorgden dat men in 1995 een regionale D.O.-status 
kreeg, in 1998 gevolgd door nationale D.O.-status. 
Het klimaat is mediterraan maar kent sterke continentale invloeden vanwege de ligging in het binnenland. 
Als gevolg hiervan is de vochtigheid lager, de zomerhitte groter en zijn de winters kouder dan in de 
Catalaanse gebieden die dichter bij de kust liggen. Daarnaast zijn er ook grote temperatuurverschillen 
tussen dag en nacht. De gemiddelde hoeveelheid regen per jaar ligt tussen de 500 en 600 mm en de 
gemiddelde jaartemperatuur is 13ºC. 
De druiven voor deze wijn werden volledig handmatig geplukt. Hij kreeg een vatrijping van 18 maanden op 
Franse eik (50% nieuwe eik). De wijn werd ongefilterd gebotteld en kreeg nog een flesrijping van minimum 
6 maanden alvorens verkocht te worden. 
Kleur: Robijnrood, briljant glanzend. 
Geur: Zuiver, delicaat en zeer complex. Rijp fruit met een nasmaak van vanille, toffee, cederhout en 
kruiden.  
Smaak: de eerste impressie is fris en fruitig, uitgebalanceerde zuren en zachte tannine. Dan een rijke, 
zachte en ronde smaak met rijp fruit samen met de houttonen. Lichtjes vanille en kruiden. De afdronk is 
lang en zijdezacht. 
Samengevat een krachtige maar elegante en hoogkwalitatieve wijn. 

Serveertemperatuur: 16 à 18°C 

Gerechten: rood vleesgerechten, wild, stevige kazen. 

 €12,29 



 

Conclusie: toch weer een heel mooie avond. Geanimeerde discussies. 
Onze clubleden brachten een toch wel heel bijzonder assortiment van wijnen mee.  
Met dank aan Jos, Ronny, Claudio, Elke, Bep en Marc voor het aanbrengen van deze kelderjuweeltjes … 
en natuurlijk ook aan iedereen die er bij was. 
 
Tot de volgende activiteit! 

 

Vrijdag  18 februari 2022 (Paul Van Dinter) 
Proeven voor Promotie 

Vrijdag  4 maart 2022 (De Beurs) 
Inleidende Proeverij Wijnreis 

Zondag  24 april 2022 
30ste Kapitteldiner 

Vrijdag 6 mei 2022 t.e.m. Zondag 8 mei 2022 
Wijnreis Bordeaux 

Zaterdag 11 juni 2022 
Zomeractiviteit 

 

Data Kapitteldiner en Zomeractiviteit voorlopig onder voorbehoud. 
Wijnreis onder voorbehoud. 

 


