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AGENDA 2017-2018 

Lid blijven voor 2017-2018 ? 

Nu je lidgeld voldoen op onze re-

kening (liefst) of cash aan onze 

geldmeester Marc Smeets 

Wijnclub… 
 

Een beetje (veel) kwakkelzomer wel-
ke in geen enkel opzicht de verge-

lijking met onze recente trip 
naar de Rioja-streek kan door-
staan. Times (and weather) 
are changing! 
Kwakkel of niet; doorgaans 
trekt een mens er in de zo-

mermaanden meer dan gemid-
deld op uit om buitenshuis de in-

wendige mens te versterken. BBQ-tje 
hier, slaatje daar, …  waarbij meermaals 

onbekende etablissementen  worden betreden. 
 
Eén gewoonte blijft evenwel halsstarrig overeind; wanneer de wat-
drinken-vraag ter sprake komt, geeft iedereen niet thuis. Het ant-
woord op de vraag wordt zonder blikken of blozen doorgeschoven 
naar de wijnkenner (uw dienaar) in het gezelschap. En dus neemt de 
stress toe want een reactie ‘… Ba, néét te zoepen ….’ is het laatste 
wat je wil. 
 
Stress? Welke stress en waarom? Je bent immers lid van de Maas-
landse Wijnvrienden, een fijne vriendengroep die gestalte geeft aan 
een gerenommeerd instituut met een uitstekende wijn-expertise. De  
lessons learned tijdens de maandelijkse bijeenkomsten komen meer 
dan van pas om een gepaste wijnkeuze, zonder uitzondering door 
alle tafelgenoten gesmaakt, te maken. 
Wit, rood, rosé, Frans, Italiaans, Spaans, Nieuwe Wereld, …. stap per 
stap raak je – dank zij de interessante en prima voorbereide clubbij-
eenkomsten - vertrouwd met de wondere wereld der wijnen. Lid 
zijn/worden van de Maaslandse Wijnvrienden heeft tal van troeven 
en jouw mening wordt altijd op prijs gesteld. 
 

Salute!      Patrick Schulpe 
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Olijfolie, goed voor lijf en leden... Deel 2 

Om de hoogste kwaliteit te ga-
randeren moeten de olijven op 
de oogstdag geperst worden. 
 
De olijven worden eerst ontdaan 
van steeltjes en takjes. Vandaar 
gaan ze naar de spoelinstallatie 
om ze te ontdoen van de laatste 
vuiltjes. 
 
Bij het persen bekomt men een 
pasta met olie, water en pitten.  
Via een centrifuge wordt de olie 
gescheiden van de andere be-
standdelen en bekomt men een 
virgin olijfolie. Na de persing is 
het product op zijn best. 
 
De olie wordt dan gelagerd in 
inoxvaten die het product be-
schermen tegen het licht en hoge 
temperaturen. Ideaal is een tem-
peratuur tussen de 15 en 18 gra-
den. 
 
Het eindproduct is puur olijfsap 
zonder toevoegingen , kleur-
stoffen of bewaarmiddelen.  
 

 
Bezoek aan Nuñez de Prado, een 
ambachtelijk kwalitatief olijfolie-
huis. 
Baena is een provinciestadje aan 
de weg tussen Córdoba en Gra-
nada, en de bakermat van één 
van de vier Spaanse olijfolies die 
is onderscheiden met een Deno-
minación de Origen, het Spaanse 
etiket van authenticiteit en kwali-
teit. Een belangrijke ambachtelij-
ke speler is Nuñez de Prado, een 

Bedrijfsleider is Fransisco, stam-
vader van de zevende generatie.  
In 1795 kochten hun voorouders 
de oude olijfoliemolen. Oorspron-
kelijk waren het wijnboeren maar 
de komst van de phylloxera 
bracht een einde aan de wijn-
bouw op het domein. De omscha-
keling naar olijven was een logisch 
gevolg en, ondanks de nodige 
vooruitgang, zijn de Spaanse 
broers immuun voor de moderne 
trends. Het resultaat is prachtige, 
100% biologische olijfolie met een 
rijk verleden. 
Voor de productie van een liter 
olie worden 12 kilo olijven ge-
bruikt, en de opbrengst van elke 
boom schommelt tussen de 35 en 
40 kilo olijven zodat je kan zeggen 
dat per boom drie literflessen olie 
kunnen gemaakt worden. Nuñez 
de Prado maakt gebruik van 3 ver-
schillende olijvenrassen, Picudo, 
Picual en Hojiblanca.  
Deze worden apart geoogst, ver-
werkt en opgeslagen. Vlak voor de 
botteling bepaalt Fransesco in 
welke verhoudingen de 3 ge-
mengd moeten worden. Zo garan-
deert Nuñez de Prado elk jaar een 
constante smaakbeleving. Een  
traditionele olie voor echte 
liefhebbers. 

Het bedrijf is ondertussen een 
toeristische plekpleister en ont-
vangt 20.000 toeristen per jaar 
die ook de olie kunnen deguste-
ren en zelfs kunnen genieten van 
een "molenaars lunch". 
Opvallend is dat het huis in het 
midden van het kleine witte dorp 
gelegen is, en niet omgeven door 
een zee van olijfbomen. Het do-
mein beslaat 700 ha en bevat 
ongeveer 100.000 olijfbomen 
die geïrrigeerd worden. 
De complete metamorfose van 
de olijf tot olie duurt hier twee 
uur voordat een licht bitter, 
fruitig groen olijfsap bekomen 
wordt dat nog twee maanden 
moet rusten vooraleer het ge-
botteld kan worden. De blend 
moet voor de botteling gebeuren, 
Picudo olijven zorgen voor het 
florale aroma, de Picual voor zijn 
bewaarpotentieel en bitterheid, 
en Hojiblanca voor de afronding. 

Andrés is de landbouwingenieur, 
en kent als geen ander het land, 
de gevoeligheden van de boom en 
de stadia van de vruchten. Met 
gemak kan hij 100 verschillende 
olijfolies van elkaar onderschei-
den op smaak, geur en kleur. Zelfs 
in de betere Toscaanse olies weet 
hij zo een scheutje toegevoegde 
olie uit Córdoba of Toledo te ont-
dekken, want dit gebeurt volgens 
hem frequent. Men doet er dan 
een ietsje chlorofyl bij om de olie 
een groenere kleur te geven en 
dan bekom je een hele goede 
(lees dure) Italiaanse olijfolie. Ita-
lië exporteert meer olijfolie dan 
ze zelf produceren. 

Vervolg zie pagina 3 
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 Olijfolie, goed voor lijf en leden... 
Vervolg pagina 2 

De fraude gebeurt niet bij de Vir-
gen of Virgen Extra maar bij de 
Aceite Puro die zich makkelijk laat 
mengen. Ook zijn het niet de ei-
genaarproducenten die zich tot 
zulke praktijken lenen maar de 
distributiesector die zelfs zonne-
bloemolie en chemicaliën durven 
toevoegen. 

Nuñez de Prado is in elk geval 
Spaans, de stamvader vertrok van-
uit Rioja naar het zuiden. De ge-
bouwen dateren nog uit deze tijd. 
Andrés vermoedt zelfs dat de ou-
de bodega wellicht de oudste van 
het gehele Middellandse Zeege-
bied zou kunnen zijn. De eigenlijke 
fabriek draait bijna nog geheel op 
materieel dat in 1944 werd geïn-
stalleerd. Oud maar goed onder-
houden en van perfecte kwaliteit. 
Het is een klassiek model met drie 
granieten molenstenen van elk 
800 kilo. 
 
Als in januari de eerste olijven aan-
komen zijn Andrés en boer Fran-
cisco er als de kippen bij om de 
eerste olie te mogen proeven: de 
“Flor de Aceite” heet de eerste 
persing. “Bloem van de olie” is te 
vergelijken met de Gran Reserva 
van bijvoorbeeld een Rioja. Het 
enige verschil is dat wijn moet rij-
pen maar olie is op zijn best kort 
na de persing. 
 
In tegenstelling met het algemeen 
gangbare gegeven dat olijfolie be-
ter in donkere flessen bewaard  
kan worden is dit toch niet het 
geval bij Nuñez. . waarom niet? 

Voor de familie is het vrij duidelijk, 
zij verkopen hun olie ongefilterd 
want dan heeft de olie een sterke-
re smaak en een mooi uitzicht. In 
Japan is dit blijkbaar een must en 
zij verkiezen enkel ongefilterde 
olie. Hiervoor gebruiken ze dus 
ook transparante flessen want de 
klanten willen de kleur van de olie 
zien. De donkere flessen laten 
sommige malafide olijfoliehuizen 
toe om hun olieën te mixen en de 
klant te misleiden. Wat de be-
waarkwaliteiten betreft, meestal 
is het licht in de winkels een koud 
licht wat de houdbaarheid van de 
olie niet aantast en de kopers van 
de olieën weten dat ze de flessen 
best donker bewaren.  

Hierna komt broer Francisco op de 
proppen want hij moet het pro-
duct uit Baena verkopen. De grote 
doorbraak kwam er in 1989. Daar-
voor was er het traditionele beeld 
dat olijfolie in grote partijen werd 
verkocht, liefst met volle vracht-
wagens. Dit vooral richting onbe-
kende Italiaanse afnemers. Daar-
om werd een etiket ontworpen 
dat gelijk het visitekaartje werd 
van het bedrijf en daardoor kon 
ook de controle verscherpt wor-
den. Vanaf dan werd de productie 
gelimiteerd en waren de klanten 
exclusieve restaurants en speciaal-
zaken in Tokyo, Madrid, Washing-
ton en Parijs. 

Momenteel beleven ze een hoog-
conjunctuur want hun jaaromzet 
is 5 miljoen €. 
Ongeveer 85% van de totale pro-
ductie van 1 miljoen liter gaat 
naar de export met vooral Azië en 
Europa als klanten.  

Midden op de terreinen staat de 
“El Olivo de las Animas” een 
olijfboom van rond de 550 jaar 
die volgens de legende gebruikt 
werd door de monniken uit het 
nabije klooster als offerplaats. 
Dagelijks werd er tijdens de oogst 
een takje olijf gelegd. De olie van 
deze bom was niet bestemd voor 
consumptie maar diende als 
brandstof voor de olielampjes.  
Toen de wegen werden aangelegd 
stond de boom pal in de weg maar 
uiteindelijk werd besloten om 
hem in de patio van het familiebe-
drijf te herplanten. 
Eerst leek hij ten dode opgeschre-
ven maar nu staat hij weer in blad. 
Een mooi symbool voor het kwali-
tatief ambachtelijk bedrijf. 
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Ooit gehoord van Primum Familiae Vini ? Deel 1 

Als de meest toonaangevende 
families bij elkaar komen om een 
organisatie te vormen hoef je 
niet dadelijk aan de Godfather te 
denken. Dit gebeurt in elke sec-
tor, zo ook in de wijnwereld. 
Wie van jullie had ooit al ge-
hoord van de PFV, de Primum 
Familiae Vini ? Je kan hen be-
schouwen als de upper ten van 
de wereldwijde wijnwereld.  
Het is een internationaal gezel-
schap van maximaal 12 wijnfami-
lies. Lid worden kan enkel als er 
een plaats vrijkomt en je moet 
uitgenodigd worden door een 
bestaand lid en unaniem aan-
vaard door alle leden. Het is dus 
een exclusieve club. 

Voor de start van deze internatio-
nale sociëteit gaan we terug naar 
1990, want ze is het gevolg van 
een ontmoeting tussen de Spaan-
se Miguel Torres van het wijnhuis 
Bodegas Torres en de Fransman 
Robert Drouhin van het huis Mai-
son Joseph Drouhin. Tussen de 
twee toonaangevende huizen  

bestond reeds lang een goede 
verstandhouding.  
Het idee van een samenwerkings-
verband begon te kiemen en al 
snel boden enkele andere promi-
nente wijnfamilies zich aan: de 
Mondavi’s uit Californië, de Sy-
mingtons uit Portugal en de Itali-
aanse familie Antinori uit Tosca-
nië. 
In 1992 en 1993 werden verschil-
lende bijeenkomsten gehouden in 
Beaune (bij Drouhin), in Villafran-
ca del Penedès (bij Torres) en in 
Oporto (bij de Symingtons).  
Tijdens deze vergaderingen wer-
den de filosofie en de statuten 
van de organisatie opgemaakt en 
kreeg de structuur vorm. Nieuwe 
leden werden uitgenodigd om tot 
een totaal van 12 families te ko-
men. De voorwaarden waren sim-
pel: een prestigieuze wijnfamilie 
zijn, toonaangevende wijndomei-
nen bezitten en wijnen op de 
markt brengen die internationale 
reputatie genieten. 
Elk jaar neemt één van de  fami-
lies het presidentschap van de 
Primum Familiae Vini op zich.  

Sinds 2009 telt de Primium Fami-
liae Vini elf leden. De Mondavi’s 
verlieten het gezelschap in 2005 
en ook de familie Jaboulet uit de 
Rhône nam een jaar later af-
scheid. De familie Perrin kwam er 
in 2006 bij en vandaag staat de 
teller nog steeds op elf. Dit zijn de 
huidige families die momenteel 
deel uitmaken van de exclusieve 
club. (Paul… er is dus nog plaats !) 

 
Antinori (Toscanië, Italië)  
Rothschild (Bordeaux, Frankrijk) 
Drouhin (Bourgogne, Frankrijk)  
Egon Müller-Scharzhof (Moezel, 
Duitsland)  
Hugel & Fils (Elzas, Frankrijk)  
Pol Roger (Champagne, Frankrijk)  
Perrin & Fils (Rhône, Frankrijk)  
Symington Douro/Oporto, Portu-
gal)  
Incisa della Rocchetta (eigenaars 
van Tenuta San Guido, Sassicaia, 
Italië)  
Torres (Catalonië, Spanje)  
Alvarez (eigenaars van Vega Sici-
lia in Ribera del Duero, Spanje)  

Vervolg zie pagina 5 
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 Ooit gehoord van Primum Familiae Vini ? 

Op hun website omschrijven ze 
hun doelstellingen in het zoge-
noemde "PFV Charter" als : 
* De morele waarden, die toch de 
ruggengraat van hun sterke fami-
liebedrijven vormen, beschermen. 
* Oenologische kennis  uitwisselen 
en traditionele door wijnbouw 
methods het terroir te beklemto-
nen promoten. 
* Gematigde wijnconsumptie 
aanmoedigen als culturele tradi-
tie en blijk van savoir-vivre.  
* Op zakelijk vlak informatie delen.  
 
De wijnen die deze families op de 
markt brengen zijn hoogstaand en 
dragen een prijskaartje mee dat 
de modale man doet huiveren. 
Om het helemaal mooi te maken 
hebben de families een speciale 
box op de markt gebracht: de 
"Primum Familiae Vini Special Col-
lection Case'. Je hoeft echter niet 
te sparen want de "Collection Ca-
se" wordt enkel geschonken aan 
"selected World leaders" zoals 
Koning Juan Carlos 1 van Spanje 
en Koning Carl Gustaf XVI of Swe-
den) en aan "Charitable Events" 
waar de kist gemiddeld te koop 
staat aan 60.000 € ! 
 
Jaarlijks worden een vijftal 
"paspoorten" rondgedeeld aan 
wijnliefhebbers, na een bezoek 
aan alle 11 wijnhuizen bekom je 
deze collection case gratis. 
Misschien iets voor een volgende 
Wijnreis van de MWV?? 

Wat mag je hiervoor verwach-
ten: 
 
Tignanello van Marchese Anti-
nori, 
 
Beaune Clos de Mouches Blanc 
van Joseph Drouhin 
 
Gewürztraminer Selection de 
Grains Nobles van Hugel & Fils 
 
Château de Beaucastel van 
Perrin & Fils 
 
Sassicaia van Tenuta San Gui-
do 
 
Château Mouton Rotschild 
van het gelijknamige huis 
 
Scharzhofberger Auslese van 
Egon Müller-Scharzhof 
 
Cuvée Sir Winston Churchill van 
Pol Roger 
 
Graham's Vintage van Symington 
Port & Madeira 
 
Gran Coronas Mas La Plana van 
Torres 
 
Vega Sicilia Unico van Vega Sici-
lia. 
 
Proost en begin maar te sparen 
zou ik zeggen.... 

Vervolg pagina 4 
Systematisch worden vrouwelijke 
namen, woorden of objecten geasso-
cieerd met lichtere kleuren, de man-
nelijke variant is donkerder. Dat 
bleek uit een studie van Gun Semin 
uitgevoerd aan de universiteit van 
Utrecht. Als gevolg daarvan wordt 
bijvoorbeeld verondersteld dat een 
man doorgaans rode wijn zal drin-
ken en een vrouw witte. 
Semin deed een reeks experimenten 
met een groep vrijwilligers. Bij de 
eerste werden mannen- en vrouwen-
namen in zwart en wit geprojecteerd. 
De vrijwilligers hadden 0,75 secon-
den om te beslissen of de naam man-
nelijk of vrouwelijk was. 
Mannennamen die in het zwart wer-
den geprint en vrouwennamen in het 
wit werden sneller herkend dan witte 
mannennamen en zwarte vrouwen-
namen. 
"Ik heb nog nooit zo'n zuiver resul-
taat gezien, het is echt een sterk ef-
fect", aldus de onderzoeker. 
Het experiment werd herhaald met 
associaties: vrouwennamen gekop-
peld aan 'zwak', 'zacht' of onderda-
nig' werden sneller verwerkt dan 
wanneer ze in verband werden ge-
bracht met termen als 'assertief', 
'sterk' en 'gewichtig'. Het omgekeer-
de gold weer voor mannennamen. 
De resultaten blijven overeind als de 
proefpersonen gevraagd wordt aan 
wie een ober een glas rood en een 
glas wit zou geven. De rode wijn was 
voor de man bestemd en de witte 
voor de vrouw, dacht 80 % van de 
ondervraagden. 
Dat geldt ook voor koffie: een espres-
so was voor mannen, een cappuccino 
voor vrouwen. 
Waarom dat zo is, kan de onderzoe-
ker niet verklaren. "Ik kan me voor-
stellen dat het iets te maken heeft 
met zuiverheid. 
Maagdelijkheid en puurheid worden 

ook altijd gezien als vrouwelijk, ter-

wijl mannen eerder een donkere, 

sinistere, avontuurlijke zijde hebben. 

Wat het ook is, het effect is erg 

sterk." De meest logische verklaring 

lijkt cultureel: we worden opgevoed 

met deze ideeën, die ook vaak 

onbewust tot uiting komen in taal, 

gedrag en sociale verwachtingen.  

Vrouwen en witte 
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Wist je... 

Voor de tweede keer zullen een aantal leden van onze club als wijncoach 

deelnemen aan dit uniek evenement dat dit jaar zal doorgaan op vrijdag 

20 oktober 2017 van 19 tot 22 uur in de lokalen van Traiteur J. Jaeken te 

Rotem.  Paul heeft gekozen voor een iets ruimere omgeving gezien het 

succes en het groot aantal inschrijvingen van de eerste editie. De deelne-

mende groepen  zullen hierdoor ook wat verder uit elkaar staan.  Ook 

aan het aantal wijnen op de proeftafel is gesleuteld zodat de deelnemers 

een meer gerichte info kunnen krijgen over de proeftafel. 

Heb je binnen je vriendenkring, sport– of andere club mensen die als 

beginnend wijnliefhebber iets meer willen te weten komen omtrent het 

thema WIJN, dan is het zeker aan te raden om in groep aan dit leerrijk en 

gezellig evenement deel te nemen. 

Per groep van 8 deelnemers (min. 18 jaar) kan je inschrijven bij Paul via 

een mailtje aan paul@vandinter.be of een telefoontje op 0495 251695 

of 089 754695 tot 13 oktober 2017. 

Kostprijs is 10€ per persoon met inbegrip van een afsluitend hapje en 

bovendien ontvang je nog als groep na afloop 2 flessen Latido de Sarah 

“crianza”  om thuis na te genieten. 

Rioja El Primavera 2016 valt in de prijzen ! 

De Rioja El Primavera Blend Paul Van Dinter 2016 werd door James 

Suckling bekroond met 88/100 punten, wat het hoogst haalbare is voor 

een “jonge” wijn als je weet dat je moet opboksen 

tegen de gerenommeerde Rioja kanonnen die jullie 

zelf hebben kunnen ervaren tijdens de Rioja reis. Wij 

wensen Paul dan ook van harte proficiat met zijn cre-

atie en kijken al uit naar het vervolg. 

Waar we ook even moeten blijven bij stilstaan is de 

“geboorte” van een nieuwe witte El Primavera blend 

van Paul en WAAAAAUW… wat een mooi resultaat!  

Van deze wijn ga je in de toekomst zeker nog horen... 

Sinds kort is het in de Verenigde 

Staten mogelijk om wijn te kopen 

via de Facebook gift store. De 

online winkel stuurt Facebookge-

bruikers aan om cadeautjes naar 

hun vrienden te sturen. 

Zowel Facebook als verschillende 

Amerikaanse wijnproducenten 

profiteren van de vele bezoekers 

van ‘s werelds grootste online 

sociale netwerk. Een greep uit 

het aanbod van de ‘Facebook’ 

wijnen zijn Clos du Bois, Robert 

Mondavi, Wild Horse en Titus. 

‘Social media is op dit moment 

helemaal hot in de wijnindustrie, 

dus samenwerken met Facebook 

is een “huge Opportunity”.’  aldus 

Titus’ Christopher Smith. 

Limburgse 
Meesterwerken 2017 

Wist je dat “Limburgse Meester-

werken”, een eet– en drink evene-

ment naar aanleiding van de offi-

ciële lancering van de El Prima-

vera Blend’s 2016 een groot suc-

ces is geweest? De 9  sprankelen-

de en betoverende gerechten en 

natuurlijk dito wijnen hebben de 

112 deelnemers uitermate kun-

nen bekoren! 
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Als ik drink dan 

denk ik en als ik 

denk dan drink ik  

 WIJN CARTOON 
Beste leden, 

 

Een nieuw seizoen en een nieuwe start waarbij wij jullie 

weer willen verrassen met sublieme proeverijen en andere 

organisaties. 

 

Eerst en vooral wil ik wijzen op onze Algemene Statutaire 

Vergadering (19.30u) op 22 september, voorafgaand aan 

de proefavond met wijnen uit de (vergeten ?) Loire streek. 

Op deze samenkomst geven we jullie inzicht over de be-

haalde resultaten van afgelopen seizoen en kijken we ook 

naar de toekomst.   

 

Ook op vraag van de leden hebben we als bestuur namelijk 

besloten om een “ledenstop” te houden. Ondermeer laat de 

huidige locatie verdere uitbreiding van het ledenaantal niet 

toe en we houden ook sterk aan het “amicale” karakter van 

onze groep dat we tot nu toe konden in stand houden. Jullie 

behoren dus tot de gelukkigen… 

 

Een ander punt is natuurlijk altijd het financie le plaatje.  

Om het niveau van onze proeverijen (samen met het hapje) 

op peil te houden en eventueel te verhogen, willen we 

(weer) niet het lidgeld verhogen, maar lijkt het ons eerlij-

ker dat de deelnemers  vanaf september 20€ betalen per 

proefavond. 

 

Mis vooral de Bordeaux proeverij van 27 oktober niet! 

De wijnen rusten intussen al in de kelder van Paul en het 

belooft weer een super avond te worden.  Frankrijk blijft 

toch altijd verrassen (ook in de prijs…) 

  

Voor onze “Wijn uit eigen kelder” in januari 2018 zoeken 

we nog een aantal “Chinese vrijwilligers” die met e e n of 

ander wijntje met een verhaal willen uitpakken. Wie voelt 

zich dit keer geroepen ? 

 

Onze website wordt vanaf nu onderhouden door Jean en 

John. Jean zal vooral instaan voor de verslagen van proef-

avonden.  De website zal ook meer als digitaal platform 

voor de communicatie gaan gebruikt worden. Nieuw is ook 

het aanmeldingssysteem voor de proefavonden zoals we 

reeds getest hebben met de Zomeractiviteit.  Je krijgt met 

de uitnodiging een link doorgestuurd waarbij je zelf moet 

aangeven al-of–niet aanwezig te zijn. 

 

Namens het clubbestuur,  John Golsteyn, secretaris 


