
 

     
 
 

30ste Kapitteldiner  

Restaurant ’t Poortgebouw -Oud-Rekem 

Zondag 24 april 2022 

        

  

 



 

 

 

Eindelijk weer een Kapitteldiner 

zoals “vroeger”: Een ontvangst 

onder een stralend zonnetje en 

gezellig bijbabbelen. 

Een culinair festijn, waarbij je zo 

nodig niet aan tafel hoeft te 

blijven zitten en ergens anders 

een praatje kan slaan. 

De locatie was hiervoor meer 

dan geschikt.  

Een receptie In de schaduw van 

het kasteel en het diner in een 

prachtig aangekleed interieur 

 

 

Ondanks nog twee corona 

afmeldingen waren we 

toch met 40. 

Onze partners waren 

daarbij goed 

vertegenwoordigd. 



 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

En even 

gemakkelijk zitten 

bij het haardvuur 

kon ook 



 

 

 

 

   

 

 

 



 

Bij de aperitiefhapjes kregen we naar goede gewoonte CHAMPAGNE BERNARD REMY - BRUT CARTE BLANCHE 

(Blanc de Blancs) 

         

       

   

Voorzitter Guy leidde het “officiële gedeelte” in met een kort woordje  

Daarna ging Relinde over tot de huldiging van leden die dit jaar promoveerden … en dat waren er maar liefst 9 
. 
 

        
 

Ludo Jacobs werd na 1 jaar lidmaatschap Leerling en kreeg een zilveren medaille 

 

       



 

       

 

   

     

Claudio Pavoncelli en Patrick Schulpe kregen na meer dan 5 jaar lidmaatschap en proeven voor promotie de titel 

van Grootmeester (sautoir met twee trossen. Zij waren echter beiden belet voor deze avond en zullen gehuldigd 

worden op onze volgende activiteit. 

Elke De Backer werd na 2 jaar lidmaatschap en proeven 

voor promotie Gezel en kreeg een gouden medaille 



           

Marianne Bollue, Jos van Mol, Eric Langie en Math de Weerdt kregen na meer dan 10 jaar lidmaatschap en 

proeven voor Promotie de titel van Commandeur (sautoir met 3 trossen) 

       

 
 

 

Tenslotte behaalde Danny 

Beuten, na 15 jaar lidmaatschap 

en een boeiende uiteenzetting 

over Limburgse Riesling de titel 

van MEESTER-COMMADEUR 

(sautoir met 4 trossen) 

Bedankt Danny voor de zeer 

interessante kennismaking met 

deze verrassende Limburgse 

Wijnen. 

Proficiat aan iedereen voor de 

zeer goede resultaten die zowel 

bij het proeven, als bij de 

theorie-vragen, werden 

neergezet.  



Al die medailles en sautoirs … een unieke kans om in dit schitterende decor een paar groepsfoto’s te maken 

 

Met z’n allen, partners inclusief 

 

De leden 



 

De gepromoveerden 

 

En tenslotte … het bestuur 
 



                         

 

NR STREEK NAAM AARD JAAR 

1 BLANC DE BLANCS BRUT CHAMPAGNE BERNARD REMY - BLANC DE BLANCS - GRAND CRU WM 0 

2 PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE CORTE MOSCHINA - GRANETTO PINOT GRIGIO WD 2020 

3 SAINT-VERAN DOMAINE AUVIGUE - SAINT-VERAN - LES CHENES WD 2020 

4 RIBEIRA SACRA BLANCO DOMINIO DO BIBEI LAPOLA RO 2019 

5 MARGAUX ZEDE DE LABEGORCE-ZEDE RO 2015 

6 LATE BOTTLED VINTAGE PORT QUINTA DA ROMANEIRO - LATE BOTTLED VINTAGE PORT RP 2014 

 

Tijd om aan tafel te gaan … in het prachtig 

gedecoreerde restaurant. 



       

   

 

 

 

Paul had uiteraard weer een heel tof arangement 

wijnen neergezet, vergezeld van een uitgebreide 

uiteenzetting over de wijnen en de match met de 

gerechten …. Waarover geheel volgens traditie 

dan weer uitgebreid gediscussieerd werd. 

 



             
 

  
  

       
 



 
 

             
 

 
 



DE GERECHTEN EN DE WIJNEN  

       

*ganzenlever en rund -sjalotjes-getoast brood  

Italië Veneto Az. Agic. Corte Moschina Granetto Pinot Grigio  

Roncà is een klein dorpje ten oosten van Verona. In de Via Moschina 1 woont en werkt de familie Danese. Ze 
maken er met verve de klassieke wijnen uit de regio (Saove, Valpolicella, Amarone…). Vroeger werden de 
druiven verkocht aan de plaatselijke coöperatie of werden de wijnen in bulk verhandeld. Intussen hebben de 
Danese's begrepen dat ze over een unieke ligging en uitzonderlijke wijngaarden beschikken. Daaruit maken ze 
wijnen boordevol smaak en met massa's karakter. Geoogst tijdens de nacht om het frisse karakter van de wijn te 
vrijwaren, slechts beperkt gerijpt op eikenhout, fris en soepel, polyvalente witte wijn, allemansvriend. 

 

       

kabeljauw -zeekraal -ras El hanout saus 

Frankrijk Maconnais Domaine Auvigue, Saint Véran 2020 

Het Domaine Auvigue is eigendom van twee broers. Het zijn mensen die met veel respect voor de natuur 

werken en dus ook biologisch. Zij misbruiken de Chardonnay druif niet met veel hout en krijgen hierdoor de 

pure smaak van de Chardonnay in de fles. Saint Véran behoort onder de witte Bourgogne wijnen en bevind zich 

dicht bij de stad Mâcon, meer bepaald aan de beroemde rots van Solutré. 

Smaakprofiel: Deze wijn heeft een strogele kleur met mooie groene schijn. In de neus heeft hij fris citrusfruit, 

licht floraal, brioche en wat boter. In de mond heel complex en rijk. Hij zet aan met frisse zuren en citrus zeste 

en in de afdronk een lekkere boterkaramel en een lange finale. 

 



      

*scampi - tomaten - koriander -Citroengras  

Spanje Ribeira Sacra Dominio Do Bibei, Lapola 2019 

De ruige en afgelegen Ribeira Sacra is misschien wel een van de spannendste wijnregio’s van Spanje. De naam 

betekent ‘heilige oever’. Daar begrijp je wel iets van wanneer je de adembenemend steile hellingen ziet. 

Vergelijkingen met de Mosel of Noord-Rhône zijn geenszins onterecht. Bijzonder is de focus op inheemse 

druivenrassen, zoals mencía, brancellao, godello en albarinho. 

Dominio Do Bibei bevindt zich in Quiroga-Bibei, een van de vijf sub zones van het gebied. Het domein is het 

levenswerk van Javier Dominguez, zelf afkomstig uit de streek. Hij kocht 125 hectare, met als doel de oude 

terrassen te herstellen en zo het eens grootse wijngaardareaal te doen herleven. De steile wijngaarden met 

granieten en leistenen bodems liggen op 300-670 meter, aan de rivier de Sil. Gezien de extreme 

omstandigheden is het onmogelijk de wijngaarden met machines te bewerken. De kelder is modern, 

minimalistisch en gebaseerd op de werkwijze van weleer. Er wordt uitsluitend gewerkt met behulp van 

zwaartekracht. Ook worden er diverse houten en cementen vaten gebruikt, nauwelijks stalen tanks. 

De wijnen van het domein zijn Terroir-typisch en welhaast Bourgogne-achtig van karakter. Puur, transparant en 

bijna on-Spaans lichtvoetig en elegant. Niet voor niets wordt Dominio do Bibei door wijncritici als Jancis 

Robinson en Robert Parker gezien als een van de topproducenten van Ribeira Sacra. Terecht genieten Javiers 

wijnen een cultstatus onder kenners. 

 

Goddelijke witte wijn die menige witte bourgogne naar de kroon steekt, gemaakt van godello, albarinho en 

dona blanca, gerijpt op een combinatie van foeders, vaten en beton, onwaarschijnlijk elegant, fris en mond 

vullend, citrusfruit, kruiden en vanille in de neus, vol, rond en soepel in de mond, zeer veelzijdig inzetbaar, te 

serveren bij allerlei grote klassiekers als tarbot, vol-au-vent van zwezerik, gevogelte in roomsauzen, wit vlees, 

kreeft en zoveel meer... Genieten! 

 

Even pauzeren tussen al die gerechten en ja … alweer huldigingen 

 

 

 



 

    

Voor 20 jaar lidmaatschap: Danny Luys en Jean Verlaak (jawel ikzelf): de gouden palm 
En voor zo maar even 20 jaar BESTUURSLID: onze Geldmeester Marc Smeets. 

Paul benadrukte nog even de bijdrage van Marc aan de club: meestal op de achtergrond, maar onmisbaar 
 

   

Of er daarna zo hard geklapt werd voor de oorkonde, … of voor de scherven, weten we niet 
De mensen van het restaurant hebben het in elk geval zeer elegant opgelost (met strikje) 

 

  

En dan een moment waarop we allen lang gewacht hebben: de huldiging van John Golsteijn. John nam enkele 

jaren geleden afscheid van de club. Maar we zijn hem niet vergeten. Hij leverde echt pionierswerk voor de club: 

de opzet van de huidige structuur van de vzw, de communicatie naar de leden met nieuwsbrieven, 

nieuwsflashes, de digitale inschrijvingen, de opzet van de website, de omkadering van alle activiteietn, de opzet 



van een archief, de vele foto’s die hij maakte en zijn inzet bij de organisatie van reizen, proeverijen en 

kapitteldiners …. En al de dingen die we nu nog vergeten. 

       

Nogmaals van harte bedankt John 

 

 



Terug aan tafel voor het hoofdgerecht: 

       

*runderhaas-asperges -ei -bearnaise saus 

Frankrijk Bordeaux Margaux  Zédé de Labégorce 2015  

Château Labégorce, grenzend aan Château Margaux en Lascombes, was een van de grootste bezittingen van de 

Médoc totdat het tijdens de Franse Revolutie werd opgesplitst in Château Labégorce, L'Abbé Gorsse de Gorsse 

en Labégorce-Zédé. Oliemagnaat wijlen Hubert Perrodo verwierf Labégorce in 1989 en herstelde het in oude 

glorie. Hij was vastberaden om de afzonderlijke delen te herenigen: hij slaagde erin om in 2002 Château L'Abbé 

Gorsse de Gorsse en in 2005 Labégorce Zédé te kopen teneinde zijn doel te realiseren. De familie Perrodo is 

eigenaar van nóg een Margaux parel: Château Marquis d’Alesme Becker 3e Grand Cru Classé.  

De naam Zédé de Labégorce is overduidelijk een knipoog naar het voormalige Château Labégorce-Zédé. Zédé is 

waarschijnlijk een afgeleide van 'céder' wat Frans is voor 'afstand doen van' en een verwijzing naar de 

gedwongen opsplitsing van Château Labégorce in drie afzonderlijke bezittingen tijdens de Franse Revolutie. 

Zédé de Labégorce is de 2e Vin van Château Labégorce. Deze jaargang 2018 is een blend van 50% Cabernet 

Sauvignon, 45% Merlot, 3% Cabernet franc en 2% petit Verdot. 

Verleidelijk parfum van zwarte bes, pistache en ceder. Met iets meer elegantie in de mond, een lichte florale 

toets en fluwelige textuur en met een lange, noterige finale. 

 

              

*moelleux chocolade -vanille roomijs -aardbei 

Portugal Late Bottled Vintage (LBV) Port Quinta da Romaneira 2014 UNFILTERED 

Deze Late Bottled Vintage port heeft veel ‘wijn’ in zich. Vriendelijk zacht fruit van bessen en ander rijp rood fruit 

in de neus. In de smaak een zoetige (niet overheersende)  kruidigheid die samengaat met rozijnen en rood fruit. 



Mooi in harmonie met een lange afdronk. De Late Bottled Vintage is op fles gegaan in 2019. Na de oogst en het 

met de voeten ‘persen’ van de druiven heeft de wijn 5 jaar in houten vaten gerijpt.  

Romaneira is een van de grootste landgoederen in de regio. In totaal beslaat het 412 hectare en 3 kilometer 

langs de rivier de Douro. De wijngaarden zijn geplant op terrassen op de steil glooiende heuvels van het 

landgoed. Door veel valleien en voorgebergten heeft Romaneira diverse microklimaten. De hellingen liggen op 

het zuiden van oost tot west. Elk perceel heeft zijn eigen karakteristieken met verschillende druivenrassen. De 

wijnen van Quinta da Romaneira worden gekenmerkt door de mooie combinaties en de diversiteit van de 

rassen.  Dit is een van kenmerken van de kwaliteit en karakter van de Romaneira-wijnen. Al de wijnen worden 

gemaakt van druiven uit de eigen wijngaarden! 

 

             
 
 

 
 Toplocatie, top gerechten en wijntjes en een top groep. 
Dat lezen we ook in de vele positieve commentaren van jullie. 
 
 

   
 

Een bedankje aan iedereen die meegeholpen heeft aan de organisatie … en ook aan iedereen die erbij was. 

 
Wij zien de deelnemers aan onze wijnreis terug op 6 mei. Onze zomeractiviteit zal plaatsvinden op 
zaterdag 11 juni.  Uitnodiging en details volgen nog. 


