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Koen Claes is in 2007 in de Vennestraat in Genk van 
start gegaan met Wineplus nadat hij eerder vier jaar bij 
zijn ouders in de zaak werkte. Die waren actief in 
dezelfde branche (al van begin jaren 70). In de loop der 
jaren heeft hij een assortiment uitgebouwd met wijnen 
uit Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Hij importeert alles zelf 
en verkoopt via zijn winkel, online en in de horeca.  
 

De Limburgse wijnhandelaren Wineplus uit Genk (Koen 
Claes) en Grapes House of Wines uit Dilsen-Stokkem 
(Maxim Geurden) bundelen sinds enige tijd de krachten 
en zullen hun activiteiten onder één gemeenschappelijk 
bedrijf uitoefenen. 
 

 
 

De fusie is het gevolg van een duurzame 
samenwerking uit het verleden, waarbij de 
twee wijnondernemers hun expertise over het 
assortiment en op evenementen 
uitwisselden. De respectievelijke wijnwinkels 
in Rotem-Dilsen (het voormalige Van Dinter) 
en die in Genk, blijven behouden. Het 



Het onderwerp van deze avond werd door Koen zelf gekozen. En dat is niet zomaar gekozen. 
Koen is een echte specialist als het om cava gaat …. 
 

Koen Claes beste cava-sommelier van het land 
 16 november, 2016 

 

Koen Claes, zaakvoerder van wijnhandel Wineplus in Genk, is zopas uitroepen tot Beste Cava Sommelier van 
België. Hij mag volgend jaar in Barcelona ons land vertegenwoordigen op het internationaal concours dat de 
grootste cava-kenner ter wereld aanduidt. 

Het Consejo Regulador Del Cava (www.docava.es) is een Spaanse organisatie die de nationale en internationale 
belangen van de cava-sector behartigt. Daarbij hoort ook de wedstrijd om de beste sommelier te zoeken. Alle 
horecaprofessionals konden zich hiervoor inschrijven. Dat er ook in België werd gezocht, mag niet verbazen. Na 
Duitsland (33 miljoen flessen), is ons land met meer dan 30 miljoen flessen per jaar, de grootste afnemer van cava. 

“De proef werd vooraf gegaan door een masterclass onder de leiding van César Román (Beste Sommelier van 
België 2014/2015, gevolgd door een schriftelijke test,” vertelt Koen Claes. “Daarin werd gepeild naar de 
theoretische en technische kennis van cava. Vervolgens moesten we blind proeven en een gedetailleerd verslag 
opmaken van elk product (aanzicht, geur, smaak, dominante druivensoort, dosage, rijping) en advies geven over 
de gastronomische inzetbaarheid van elk glas (combinatie met gerechten).” 

Koen Claes werd na al deze proeven tot winnaar aangeduid. De Beste Cava Sommelier van België kreeg een 
cheque van 1.200 euro en een uitnodiging om volgend jaar in Barcelona te strijden om de wereldtitel met 24 
andere experts. “Die finale houdt in dat ik een tafel van 12 gasten krijg toegewezen, en op basis van het menu dat 
ik daar onder ogen krijg, de gepaste cava’s dien te serveren. Uiteraard moet ik elke keuze toelichten. Spannend zal 
het zeker zijn! En wie weet….” 

  

 

http://www.docava.es/


Dat bubbels allang niet meer alleen champagne, cava of prosecco zijn, bewijst Koen met het 

voorgestelde assortiment. Naast deze drie presenteerde hij ook een Oostenrijkse en een Belgische Blanc 

de Blancs en een Italiaanse Franciacorta (die je wel de champagne van Italië mag noemen). 

Hij gaf ondertusen een uitgebreide uitleg over productiemethoden en de onderlinge verschillen. 

Wie alles nog eens wil nalezen, kan dit in de Powerpointpresentatie (onder syllabus op de website) 

 

 

 

 



Hierna volgen de proefresultaten (een samenvatting van de commentaren) 

 

1. Traisental – Weingut Markus Huber – Blanc de Blancs 

                       

 
Jaargang : NV 

Type : wit mousserend 

Druiven : Grüner Veltliner 

Alcoholpercentage : 12 % 

Visueel : bescheiden parel  

Geur:   

- Fruit: groene appel 

- Plantaardig (groene paprika) 

- Kruidig 

Smaak : Fris (zuren) – klein zoetje, niet agressief 

Besluit : Frisse wijn 

Prijs: 19,95 €  



2.  Cava – Castell d’Or – De Pro Brut 

                                      

 
Jaargang: NV 

Type : wit mousserend 

Druiven : Macabeo, Xarel-Lo, Parellada 

Alcoholpercentage : 11,5 % 

Visueel: mooie parel, groengeel 

Geur: complex 

- Etherisch (broodgist) 

- Fruit (rijp fruit: appel, citrus) 

- Kruidig (peper) 

- Mineraal 

Smaak : pittiger, fris (meer zuren) – lang bittertje in afdronk 

Besluit : lekkere wijn, zeker prijs/kwaliteit 

Prijs: 9,80 € 



3. Haspengouw – Wijnkasteel Genoelselderen – Zwarte Parel 

                    

 
Jaargang: NV 

Type : wit mousserend 

Druiven : Chardonnay 100 % 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel :  licht geel 

Geur : gesloten 

- Etherisch (brood, brioche, gist) 

- Fruit (rijpe appel) 

- Mineraal 

Smaak : vineus, vergelijkbaar met oude champagne 

Besluit : lekkere wijn 

Prijs: 19,35 € 



4. Franciacorta – Le Marchesine – Audens Dossagio Zero 

           

 
Jaargang: NV 

Type : wit mousserend 

Druiven : Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : bleek geel 

Geur :  

- Fruit (citrus, kruisbes)  

- Mineraal 

- Kruidig  

Smaak : aangename zuurtegraad 

Besluit : Beendroge wijn, ideale aperitief 

Prijs: 24,60 € 



4. Champagne – Bernard Remy – Blanc de Blancs 

                               

 
Jaargang: NV 

Type : wit mousserend 

Druiven : Chardonnay 100 % 

Alcoholpercentage : 12 % 

Visueel : geel met groene reflecties 

Geur :  

- Fruit (citrus)  

- Etherisch  

Smaak : bittertje in afdronk 

Besluit : lekker, typisch chardonnay, (tip van Koen … bij chocolade ….) 

Prijs: 31,40 € 



5.   Prosecco – Le Vigne di Alice – Extra Dry Millesimato 

                    

 
Jaargang: 2020 
Type : wit mousserend 
Druiven : Glera 
Alcoholpercentage : 11,5 % 
Visueel : bleekgeel 
Geur :  
- Fruit (peer, appel) 
- Etherisch (honing) 
- Floraal 
Smaak : zoetje 
Besluit : fris, fruitig, typische prosecco 
Prijs: 14,95 € 
 
 
Een zeer leerrijke avond. Wij danken Koen voor zijn zeer deskundige en uitgebreide uiteenzetting die 
ons weer wat meer wegwijs maakt in de (alsmaar meer uitgebreide) wereld van de bubbels. 
 
Aansluitend voegen wij de fiches van de wijnen toe. 
 
Wij verwachten jullie terug te zien op onze Nieuwjaarsreceptie en aansluitende Proeverij Wijn uit 
eigen kelder op 13/1/2023 
 



 

TECHNISCHE FICHES 
 

MARKUS HUBER - Grüner Veltliner Sekt “Blanc de Blancs”  
 
Feine Grüner Veltliner Frucht und zarter Kräuterwürze in der Nase, am Gaumen ein wunderschönes 

Zusammenspiel von grünem Apfel, Zitrus und leichte Anklänge des Weingartenpfirsich, 

langanhaltend, kräftig, saftig und viel Druck im Abgang, umspielt von einer feinen Perlage.  

Herkunft: Getzersdorf  

Qualitätsstufe: Sekt aus Österreich  

Analyse: Alkohol in % vol: 12,5 | Säure in g/l: 6,6 | Restzucker in g/l: 2,0  

Trinktemperatur: Kühl servieren (8-10°C)  

Speiseempfehlung: Versuchen Sie den Grünen Veltliner Sekt zu traditioneller österreichischer 

Küche, Geflügel, hellem Fleisch und ebenso zu asiatischer Küche    

 
 

 Castell D’Or De Pró Brut NV 
 
Naam  De Pró Brut NV  

Producent  Castell D’Or  

Wijnstijl  Mousserend  

Kleur  Wit  

Land  Spanje  

Regio  Peñedes  

Oorsprongsbenaming  DO  

Definitie  Cava  

Hout  Neen  

Alcohol  11,50% Vol.  

Assemblage  Xarello, macabeo, parellada  

Herkomst  Sant Sadurní D’Anoia  

Aanzicht  Groengeel  

Geur  Groene-, witte peper, klimop, citrus  

Smaakprofiel  Fris, appel, groene kruiden, mineraal  

Combinaties  Aperitief, terrines, schaaldieren  

Serveertemperatuur  08°-10°C  

Inhoud  0,750 L  

Bewaarpotentieel  Op dronk  



 

Genoelselderen Zwarte Parel 
 
Naam Zwarte Parel 

Producent Genoelselderen 

Wijns1jl Mousserend 

Kleur Wit 

Land België 

Regio Vlaanderen 

Oorsprongsbenaming - 

Defini1e Methode Tradi1onelle 

Hout Neen 

Alcohol 12,5% Vol. 

Assemblage Chardonnay 

Herkomst Tussen Tongeren en Riemst 

Aanzicht Lichtgeel 

Geur Gist, citrusfruit 

Smaakprofiel Fris, mineraal, karaktervol 

Combina1es Aperi1ef, schaaldieren 

Inhoud 0,750L 

Bewaarpoten1eel 2-5 Jaar 

Serveertemperatuur 08°-10°C 

 
 

 Franciacorta Audens Dosaggio Zero 
 

Le Marchesine is één van de toonaangevende producenten in de Franciacorta, zeg maar de Champagne-
streek van Italië. De mousserende wijnen worden gemaakt volgens de méthode traditionelle en met 
dezelfde cépages. Deze Extra Brut is niet-gedoseerd en heeft +- 1.7 g restsuiker per liter. De wijn is met 
andere woorden beendroog en dit maakt hem tot een ideale starter van de maaltijd. Een pareltje!  

Le Marchesine is één van de toonaangevende producenten in de Franciacorta, zeg maar de Champagne-
streek van Italië. De mousserende wijnen worden gemaakt volgens de méthode traditionelle en met 
dezelfde cépages. Deze Extra Brut is niet-gedoseerd en heeft +- 1.7 g restsuiker per liter. De wijn is met 
andere woorden beendroog en dit maakt hem tot een ideale starter van de maaltijd. Een pareltje!  

Type: Mousserende wijn  

Naam: Franciacorta Audens Dosaggio Zero  

Producent: Le Marchesine  

Appellatie: Franciacorta DOCG  

Regio: Lombardia  

Druivenrassen: Chardonnay, Pinot Nero & Pinot Bianco  

Inhoud: 75cl  

Wijnstijl: mineraal - droog  

Serveren bij: Aperitief of als starter van een maaltijd  

Bewaarpotentieel: op dronk (nu-2024) 

 

 



Champagne Bernard Remy, 'Blanc de Blancs' 
 

Prijs: €31,40 

Beschrijving 

Het huis Bernard Remy werd in 1968 opgericht door dhr. Bernard Remy, ook nu is hij nog steeds eigenaar van dit familiaal 

geleide huis. Hij is momenteel in het bezit van 8 hectare wijngaarden gelegen in “Côte des Blancs”, “Montagne de Riems” en 

“Vallée de la Marne”. Er worden ongeveer honderdduizend flessen geproduceerd per jaar. Het gamma bestaat uit zes 

verschillende cuvées. De authenticiteit en kwaliteit van de Champagnes ligt zeer hoog, ze zijn de laatste jaren dan ook niet 

meer weg te slaan uit de “Guide hachette”. Het huis Bernard Remy kent dan ook een enorme vooruitgang en wordt reeds 

genoemd bij de gerenommeerde huizen. De druiven voor deze Blanc de Blancs zijn afkomstig van de “Côte des Blancs”. Deze 

Champagne wordt bekomen door een assemblage van wijn uit de laatste drie jaar. Na de assemblage en toevoeging van de 

“liqueur de tirage” verblijft de wijn gedurende vijf jaar in de kelder waar de wijn zijn bubbels zal krijgen. 

Smaakprofiel: Deze Champagne is briljant met groene reflecties. In de neus treffen we geuren van citrusvruchten, zeer fris en 

verfijnd. Het is een gestructureerde Champagne met een levendige doch soepele smaak. 

Deze Champagne kan best jong gedronken worden, laat ons zeggen voor zijn derde jaar na de botteling. 

Wijn & Gerecht: Een prachtig aperitief, maar ook een mooie begeleider van de hele maaltijd. 

Serveertemperatuur: 7 - 8°C 

 

Le Vigne Di Alice Extra Dry 
 

Naam Extra Dry 

Producent Le Vigne Di Alice 

Wijnstijl Mousserenc 

Kleur Wit 

Land Italië 

Regio Veneto 

Oorsprongsbenaming DOCG 

Omschrijving Prosecco Superiore 

Hout Neen 

Alcohol 11,50% Vol. 

Druivensoort(en) Glera 

Herkomst Conegliano, Valdobbiadene 

Aanzicht Goudgeel 

Geur Peer, appel, acacia 

Smaak Fris, fruitig, delicaat 

Combinaties Desserts, aperitief, exotische keuken 

Aantal in verpakking 6 

Inhoud 0,750 L 

Bewaren 3 Jaar 

Serveertemperatuur 08°-10°C 


