
 

                                                                              

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Wijn uit Eigen Kelder 

 

De Beurs Maaseik 
Vrijdag 13 januari 2023 

  



 

 



Naar goede gewoonte werd het nieuwe jaar ingezet met een receptie 
In het glas deze keer een Rosé Cava: Marques de Monistrol – Premium Cuvée Rosé – Reserva, vergezeld 
van enkele hapjes 
 

       
 
Voorzitter Guy gaf een (erg korte) speech waarin hij weer eens kon vertellen hoe goed het afgelopen 
seizoen was.   
 
Hij riep ook nog eens op om deel te nemen aan 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. 
 
Tenslotte werd het glas geheven op een mooi jaar 2023 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, Math, 
Daniëlle en Danny, Marc V. en Guy. Op de proeftafel en zeer grote verscheidenheid aan wijnen: 3 witte 
en 3 rode 
 

 



1. MOSEL – WEINGUT LUDGER VEIT – RIESLING ALTE REBEN TROCKEN 

                      

 
Jaargang : 2021 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Riesling 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : lichtgeel, helder 

Geur :  

- Fruit: tropisch fruit, lychee, mango, banaan, citrus, perzik, amandel 

- Etherisch: brioche 

- Mineraal  

Smaak : Licht prikje, zuren in balans, het fruit blijft lang hangen. Korte afdronk 

Besluit : lekkere fruitige wijn 

Prijs: 10,90 € 



Guy Van Tiggel 
 

Weingut Ludger Veit 
Riesling, Alte reben, Trocken, 2021 

 

50 Jaar oude wijn ranken, op de helling Monzeler Katzen, steile helling, ZW gericht, terroir is leisteen. 

 

Warmte van overdag wordt opgeslagen door de leisteen en 's nachts afgegeven. 

Dit zorgt voor uitstekende rijpingsvoorwaarden. 

 

Wijn is goudgeel,  

Limoen, citroen, perzik, ananas 

Mineralig 

Klein zoetjes, veel frisse zuren. 

In de geur beetje mazout 

Korte afdronk 

 

In mijn ogen zeer mooie Riesling 

 

• Beschreibung 
Ein besonderes Gewächs voll intensiver Frucht, Kraft, Schmelz und feiner Mineralik. Das verdankt 
dieser Wein den über 50 Jahre alten Reben, die viele Meter tief in den Schieferfelsen hinein ihre 
Wurzeln verankert haben. 
 
Lage: Monzeler Kätzchen - nach Süd-Westen ausgerichtete Steillage mit grauem Schieferboden, der die 
Wärme des Tages speichert und nachts an die Reben abgiebt, was zu einem warmen Kleinklima führt und 
somit für optimale Reifebedingungen sorgt.          
 

 
Jahrgang 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 ausgezeichnet mit der   GOLDENEN KAMMERPREISMÜNZE 
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ! 
                                                    

Jahrgang: 2016  
 
Fruchsüße:    7,0 g/l 
Weinsäure:   6 g/l 
Alkohol:       13  vol % 
Flascheninhalt: 0,75 l 
- enthält Sulfite 

 
  

https://www.veit-wein.de/


 

2. MAASVALLEI – WIJNDOMEIN ALDENEYCK – HARLINDIS EN RELINDIS - CUVEE SACRE 
SOEURS 

                  

 
Jaargang: 2022 

Type : wit droog 

Druiven : 1/3 Pinot Blanc, 1/3 Pinot Gris, 1/3 Pinot Noir 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : roze tint 

Geur : gesloten 

- Fruit: mango, overrijpe meloen, tropisch fruit, citrus 

- Hout: vanille 

- Etherisch (in ’t begin) 

Smaak : Zuren, klein bittertje. In balans, al een iets langere afdronk 

Besluit : een wijn met frisse zuren 

Prijs: 22,00 € 

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 

We zijn een beetje chauvinistisch, dus dacht ik aan het volgende: 
Harlindis Relindis 2022  Cuvée Sacré Soeurs van wijndomein Aldeneyck 
 
Er gebeuren wonderlijke dingen in ons dorp aan de Maas, en het wijnwonder was er één van! 
Ooit werd Aldeneik lyrisch omschreven als een afgedreven stukje van het aards paradijs. De mirakels en legenden 
zijn een lofzang. Bij de oorsprong van ons dorp kreeg het wijnwonder een magische rol toebedeeld! Sinds de 
allereerste fles Aldeneyck kregen de Heilige zussen de meest prominente plaats op het etiket. Deze vrome zussen 
droegen op het leugenbrugje maaskeien in hun schoot, een groter symbool voor het wijnterroir van onze 
Maasvallei is er niet te bedenken. 
Om het wijnwonder nog meer glans te geven werd door wijndomein Aldeneyck speciaal voor  het Harlindis- en 
Relindisjaar 2022 deze wijn gemaakt. De Cuvée Sacré Soeurs combineert het beste uit de bestaande Aldeneyck 
wijnen.       
De 3 Pinot rassen vormen de basis voor deze wijn. De Pinot Blanc, Pinot Gris en Pinot Noir zijn geoogst van de 
oudste wijngaarden van Aldeneyck. Ze kregen een co-fermentatie met een koudere vergisting, zo werden de 
aroma’s versterkt. Met een gedeeltelijke houtopvoeding in kleine barriques van Chassin is de link naar de meer 
weelderige smaak , subtiel verweven. 
Het resultaat is een uiterst verfijnde witte wijn met florale toetsen en subtiele fruitaroma’s. In de mond ervaar je 
ragfijne sappige zuren en door de Pinot assemblage , een heerlijke lichte kruidigheid die tegelijkertijd fraicheur met 
diepgang combineert waardoor deze wijn perfect smaakt bij schaaldieren en visgerechten of een zomerse salade 
met asperges, maar ook bij gevogelte en wit vlees.   
Cuvée Sacré Soeurs zal u, met de gedachte van een wijnwonder, in hogere  sferen brengen en er intens van laten 
genieten zoals we dat in Aldeneik gewoon zijn! 
 
Santé Karel Henckens, wijnmaker 
 

 
 
 

 



 

3.   PULIGNY-MONTRACHET – DOMAINE GILLES BOUTON – 1°CRU LES GARENNES 

        

 
Jaargang: 2017 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Chardonnay 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : helder, lichtgeel 

Geur : zeer complex 

- Fruit: citrus, noten 

- Mineraal: stinkertje bij begin (stal) 

- Hout: vanille 

- Etherisch: brioche, boter 

- Branderig: toast 

Smaak : zuren, bitters 

Besluit : heel mooi, maar ontwikkelt zich nog verder 

Prijs: (destijds) +- 35 € 



 

Marc Vranken 
 

Puligny-Montrachet 1er Cru "La Garenne", 2017, Domaine G. Bouton & Fils. 

Een voor mij mooie wijn van een domein dat ik vele jaren geleden via Paul heb leren kennen. De 
wijnproefdagen gingen toen nog door in het Vilain XIIII te Leut, en ik herinner me nog goed hoe Jos achter 
de proeftafel me die edele witte bourgogne wijnen liet proeven. Wijnen met finesse, frisheid, fijne zuren, 
fruit, en mits enkele jaren op de teller, brioche, nootjes, boterige vettigheid, ... . Als ik terugdenk aan de 
proefdagen, en vandaag zo'n flesje open, dan is dat voor mij pure nostalgie.  

De Saint-Aubin, zowel in wit als in rood, en de Puligny-Montrachet van Bouton ben ik steeds blijven 
volgen. De mensen van het domein zijn niet zo gemakkelijk in de omgang. Er een goede warme relatie 
mee opbouwen zit er niet echt in, maar ze maken in mijn ogen fantastische wijnen, zowel in wit als in 
rood. Ze bewerken verschillende mooie percelen in de bourgogne. "La Garenne" is een top locatie, 
gelegen op zo'n 400m hoogte. 

Deze Puligny-Montrachet kan mij bekoren, zeker na enkele jaren kelderrust. Een krachtige wijn, met 
evenwel veel finesse. Fijne zuren, veel frisheid. Een mooi palet van fruit, citrus, wit fruit, kruidigheid, 
vanille, rokerig. Het geheel ondersteunt door mineraliteit en voor mij een zoutje. Een volle wijn, 
mondvullend, vettig, met een mooie lengte in de afdronk. 

Kortom, een wijn die ik graag nog eens vanonder het stof haal om samen van te genieten. 

 

Wijnhandel Van Dinter N.V 

Groot-en kleinhandel in wijnen en distillaat. 
 
Naam: Domaine Gilles Bouton 
Classificatie: A.O.C. Puligny Montrachet 1er cru « Les Garennes » 
Gemeente: Gamay-Saint Aubin 
Eigenaar  Gilles Bouton 
 
Aanplant druiven:            100% Chardonnay 
Bodem :            Kalkrijk 
Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 30 jaar 
Houtlagering:            12 maanden gedeeltelijk nieuw eiken vaten. 
 

Beschrijving: 
 
Puligny Montrachet hoort samen met Meursault en Chassagne Montrachet bij de absolute top appellaties van witte 
Bourgogne en hierdoor ook bij de beste witte wijnen ter wereld. 
Je mag stellen dat Puligny als meest verfijnde van de drie wordt gezien. 
Gilles Bouton is de bezielende eigenaar van een aantal top-climats in de Côtes de Beaune. 
Zijn stijl is verfijnde wijnen maken, die jong al aangenaam zijn maar ook een zeker bewaarpotentieel hebben. 
Deze wijn heeft een licht strogele kleur en prachtige trage tranen. In de neus licht boterig, kruidig en rijp citrusfruit. 
Na enkele jaren kelderrust zal deze geur evolueren naar nootjes en geroosterde broodtoetsen. In de mond enorm 
krachtig maar met heel veel elegantie door de fijnen zuren. Een lekkere vettigheid omhult het geheel van smaken, 
waarna nog een lange, op boterkaramel dragende afdronk volgt. 
Deze wijn is op zijn best tussen zijn 3de en 7de jaar. 
 

 
Gerechten: verfijnde visgerechten met een hoog smaakgehalte, eens op leeftijd ook lekker bij  
                   gevogelte, zwezerikken of wit vlees. Ideale partner bij een verfijnd bereid kreeftgerecht. 
 
Serveertemperatuur : 12 -14°C 

 



4. ALTO-ADIGE (SÜD-TIROL) – MERAN – BLAUBURGUNDER RISERVA ZENO 

             

 
Jaargang: 2017 

Type : rood 

Druiven: 100 % Pinot Noir 

Alcoholpercentage : 13  % 

Visueel : rood-roze, lichte evolutie 

Geur :  

- Fruit: kersen, rood fruit 

- Kruidig: kruidnagel   

- Branderig: rokerig 

- Mineraal: stoffig 

Smaak : Zuren en bitters  

Besluit : Mooie ronde wijn, redelijk lange afdronk 

Prijs: 26,50 € 

 
 



Math Deweerdt 
 

MERAN - BLAUBURGUNDER RISERVA SÜDTIROL 

SÜDT. BLAUBURGUNDER RISERVA "ZENO" 
Pinot  Noir  und Kel l erei  Meran is t  eine Al l ianz,  die harmonischer n icht sein  könnte.  Hoch über Meran 
auf über 500 m in  ausgesuchten, sonnenexponierten und gut  durchlüfteten Lagen gedeihen die besten 
französ ischen Spitzenklone d ieses  geadelten Rotweines.  Die gebal lte Kraft  der  Sonne gepaart  mit den 
kühlen Fal lwinden der  hohen Berggipfel  ermögl icht  d ie Produkt ion besonders  komplexer  und frucht iger  
Rotweine.  E ine part iel le Ganztraubenpressung und Lagerung in E ichenholzfässern der  stark 
ausselekt ierten,  k leinbeerigen Trauben gibt  dem König der  Rotweine noch den letzten Feinschl i f f  und 
br ingt  einen langlebigen Riserva mit  gut  eingebundener Säure und langanhaltendem Abgang hervor.   

 

 
LINIE: Weinberglinie und Raritäten 
REBSORTE: Blauburgunder 
ANBAUZONE: Meran 500 - 750 m 
ERTRAG: 35 hl/ha 
BÖDEN: Moränenschutt, leicht, durchlässiger, verwitterter Schiefer, Granit und Gneis, karg und sandig  
ALTER DER REBEN: 15 - 20 Jahre 
AUSBAU: Nach einer Kaltmazeration für 5 Tage erfolgt die alkoholische Gärung mit Maischebewegung für ca. 
12 Tage unter kontrollierter Temperatur. Im Anschluss an den biologischen Säureabbau reift der 
Blauburgunder mehrere Monate im Keller in neuen und gebrauchten Tonneaux -Fässern. 
ANMERKUNGEN VOM KELLERMEISTER:  Der Wein hat eine lebendige, rubinrote Farbe. Im Duft fein, frisch, 
fruchtig, an Waldfrüchte wie Himbeere und Wildkirsche erinnernde Nase. Im Mund elegant, gut strukturiert, 
griffige Tannine, feiner, langer Abgang.  
SPEISEEMPFEHLUNG: zu Wild, Wildgeflügel, Milchlamm, Kaninchen, Braten und Hartkäse  
LAGERFÄHIGKEIT: 3 Jahre + 
SERVIERTEMPERATUR: 16°C 
ANALYSEWERTE - JAHRGANG 2018: 
ALKOHOL:          13,5 % 
GESAMTSÄURE: 5,4 g/l 
RESTZUCKER:    3,0 g/l 
AUSZEICHNUNGEN: 
2016: Docter Wine 2020: 92/100  
2017: Falstaff 2021: 91/100 
2017: Doctor Wine 2021: 95/100 "Faccino"  
2017: The WineHunter Award 2020: Rosso  
2018: Falstaff 2021: 89/100 
2018: The WineHunter Award 2021: Rosso  
2018: Doctor Wine 2022: 95/100 "Faccino"  
2018: I vini di Veronelli 2022: 3 Stelle (91/100)  
2018: Luca Maroni 2023: 92/100  
2019: Doctor Wine 2023: 94/100  



5. MOSEL – WEINGUT ARTUR MELSHEIMER – KLOSTERHOF GOLD PINOT NOIR 

                

 
Jaargang: 2019 

Type : rood 

Druiven : 100 % Pinot Noir 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : rood, gemiddeld hart 

Geur :  

- Fruit: rood en zwart fruit 

- Hout: vanille 

- Dierlijk: leder 

- Branderig: chocolade 

- Plantaardig: tabak 

Smaak : Zo-Zu/Bi, lange afdronk 

Besluit : Mooie wijn, complex 

Prijs: 16,20 €  

 



Jos Van Mol 
 
Graag hadden we volgende wijn willen voorstellen als wijn uit eigen kelder: WEINGUT ARTHUR MELSHEIMER - 
Klosterhof GOLD - Pinot Noir 
 Van de toplocatie, zorgvuldig met de hand geselecteerd.  Een fijn boeket, gecombineerd met een fluweelzachte 
barrique smaak,  onderstrepen de sterke fruitaroma's.  Diepe kleur en volle body doen denken aan zuidelijke rode 
wijnen. 
 
Via volgende link kom je meer te weten over het wijnhuis: https://www.arthur-melsheimer.de/ 
In volgend you tube filmpje geven de huidige eigenaars van het wijnhuis zelf uitleg over deze wijn ( vanaf minuut 
2.30 en jammer genoeg alleen in het duits) 
https://www.youtube.com/watch?v=nAy02MaGHMw&list=PLps7q___nb_6eGF51mRnD5JWnbDBh6kE0&index=11 
 

 

 

2019 KLOSTERHOF GOLD Pinot Noir 
Kwaliteitswijn droog 0.75l 
Beschrijving: 

Deze Pinot Noir komt van een toplocatie en is zorgvuldig met de hand geselecteerd. 

Een fijn boeket in combinatie met een delicate barrique-smaak onderstrepen de sterke 

fruitaroma's. Diepe kleuren en een complexiteit van taninestructuur en vol lichaam doen je 
denken aan zuidelijke wijnen ... 

Bij een drinktemperatuur van 16 ? 18? C, de Pinot Noir ontvouwt zijn volle aroma's. 

Wijnexpertise 
Laag: Graacher Himmelreich 

Variëteit: Pinot Noir rode wijn  
Smaken:  droog 
Regio: Moezel 

Serveertemperatuur:18 °C 
Tevreden: 4,50 
Zuur: 4,3 

Restsuiker: 0,0 
Alcohol: 14,0 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arthur-melsheimer.de%2F&data=05%7C01%7C%7C340c014a5e6541ef263e08daee8bcc40%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638084581444717743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o8gqpmMq3uOn1QUhJQ85IES9GCfAokspWVaswrZ8%2Fe0%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnAy02MaGHMw%26list%3DPLps7q___nb_6eGF51mRnD5JWnbDBh6kE0%26index%3D11&data=05%7C01%7C%7C340c014a5e6541ef263e08daee8bcc40%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638084581444717743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ncU%2FBUD2V4f5TCwOwXMpJm0Eg3TTq71%2BG7yOO%2BwsAbY%3D&reserved=0


6. BROUILLY – DOMAINE DESCROIX 

        

 
Jaargang: 2017 

Type : rood 

Druiven : 100 % Gamay 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : rood met evolutie 

Geur : aromatisch 

- Fruit: rood fruit, cassis 

- Kruidig 

- Hout: vanille 

Smaak : heeft nog veel zuren 

Besluit : heel lekkere, krachtige wijn, zachte tannines 

Prijs: 15,00 € 

  



Danny Luys – Daniëlle Houben 
 

De reden van mijn/onze keuze is wel een grappige anekdote, het verhaal is ook wat waard… 
Lang verhaal kort is het een toevallige/ongeplande ontmoeting met de wijnboer annex proeverij. 
Onze keuze is Domaine Descroix, Brouilly Terroir  ‘Les Pavés’ 2017, we hebben er toen 15€/fles voor betaald. 
Een technische fiche heeft hij me niet toegestuurd, enkel volgende info; 
 
- Deze wijngaard is 110j oud, gesitueerd op ’n plateau, terroir ‘argile calcaire’(kalkhoudende kleigrond) 
- Een jaar lagering op futs de chêne 
- In de neus rood fruit/cassis en aalbes 
- Delicate zijdeachtige tannines 
- Elegante stijl  
 
Was dus ’n toevallige ontdekking tijdens onze alternatieve Corona ‘fietsvakantie’, maar hebben deze wijn van dit 

huis sindsdien niet meer geproefd. Dus we zijn zelf ook benieuwd of het meer dan ’n vakantieliefde betreft…      
Info domein onderstaande link 
 

Domaine Descroix 

France - Burgundy 
 

Domaine Descroix is a fourth-generation family winery, founded in 1905 & currently owned by Xavier 
Descroix. The winery is located in the village of Lantignié, north of Beaujolais, right next to Beaujeu (the 
historic capital for which the Beaujolais region is named). Lantignié encompasses the crus Régnié, 
Brouilly and Morgon. 

The vineyard measures 11.27 hectares total (27.84 acres), broken down as follows: 

• 9.75 hectares in Beaujolais and Beaujolais Villages AOC, located in the towns of Beaujeu and 
Lantignié. Soils are made of granite and sand, resulting in fruity wines with character. 

• 0.56 ha in Brouilly AOC, located in the town of Saint Lager, at the bottom of Mount Brouilly, on 
schist-based soils. The wines are fruity with good concentration. 

• 0.69 ha in Morgon AOC, located in the parcels called “Grand Cras” in Morgon. Soils are made of 
manganese and granite and produce typical and powerful wines. 

• 0.27 ha in Beaujolais Villages Blanc and Bourgogne Blanc planted with Chardonnay and situated 
in Beaujeu, on very steep slopes made of clay and granite soils, with a southern exposure. 

The wines are vinified, aged and bottled at the winery, combining tradition and modern technologies. They 
work in respect of the terroir and the environment, focusing on low yields to obtain high quality grapes. 
They aim to produce Beaujolais wines that are authentic and true to the appellation. They sell 50% of their 
production in bulk to négociants; the rest is sold at the property and exported. 

 
Founded 1905 
Wine Production Area France - Burgundy - Beaujolais AOC, Beaujolais Villages AOC 
Owners Xavier Descroix 
Winemaker Xavier Descroix 
Acreage 30 acres (12 hectares) 
Grape Varietal(s) Gamay 
 

 



 

•  



 

 

 



  
Conclusie: een heel mooi assortiment van heel verscheiden, verrassende wijnen 
 
Met dank aan Jos V., Ronny, Math, Daniëlle en Danny, Marc V. en Guy voor het aanbrengen van deze 
bijzondere wijnen … en natuurlijk ook aan iedereen die er bij was. 
 
Tot de volgende activiteit! 
 

 

Programma  2022 – 2023 
 

Vrijdag  24 februari 2023 (Paul Van Dinter) 
Proeven voor Promotie 

 

Vrijdag  10 maart 2023 (De Beurs) 
Proef voor Promotie tot Meestercommandeur 

Bourgogne 
(Marc Vranken) 

 

Zondag  16 april 2023 
31ste Kapitteldiner 

 

Zaterdag 3 juni 2023 
Zomeractiviteit 

 

Data voorlopig onder voorbehoud van beschikbaarheid locatie en bevestiging sprekers. 

 


