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AGENDA 2017-2018 

Pffffff, een inleiding schrijven voor onze 
nieuwsbrief… Wat vragen ze me nu ? 
Hopelijk met een goed glas wijn erbij kom ik  
tot inspiratie…   hier gaan we: 
 
Wij zijn thuis altijd Bourgondiërs geweest, dus 
het verschil tussen water en bier was het eer-
ste wat ik leerde. Wijn werd er ook wel gedron-
ken, maar meer bij speciale gelegenheden of 
op feestdagen. 
De kennis beperkte zich meestal tot rode wijn 
bij vlees en witte wijn bij vis. De wijn die we 
dan aankochten was meestal de meest gepro-

mote wijn(azijn) bij de supermarkt. 
Dikwijls maar heel dikwijls was het niet te pruimen of paste de wijn hele-
maal niet bij het gerecht of was het gewoonweg niet onze smaak. 
Dit kon beter en ik begon te zoeken naar oplossingen. 
Mijn zus die op de hotelschool gezeten had, leende me haar cursus 
“algemene wijnkennis” . 
Nogal veel theorie over wijngebieden, veel labels van befaamde en dure 
chateau’s… al snel had ik door dat het een oneindige zoektocht ging worden 
naar de beste wijn. Die bestaat waarschijnlijk niet, en als die er al is zal die 
voor ieder individu verschillend zijn. En al die theorie, ik wil wijnen proeven. 
Dan ben ik na enig zoekwerk op de site van Paul terecht gekomen en dat er 
een wijnproef-cursus gegeven werd gedurende 3 avonden. 
Samen met een collega heb ik mij toen ingeschreven.  
Met veel enthousiasme hebben we de cursus gevolgd. Na de cursus heeft 
Paul toen de Maaslandse Wijnvrienden voorgesteld. 
 
Ik heb dan ook niet langer getwijfeld en heb dan de eerstvolgende bijeen-
komst bijgewoond. Ik was meteen verkocht! 
Ik ben zelfs al zover dat ik van het thuisfront bijna verplicht ben om lid te 
zijn en te blijven. Onze wijnkelder is er alleen maar beter op geworden sinds 
toen, de 3 wijnreizen die we tot nu meegedaan hebben zijn ons super beval-
len. We kijken alweer uit naar de volgende  De kapittel diners, de zomer 
activiteiten… altijd leuk gezelschap… leuke mensen om je heen die weten 
wat genieten is… Heel kort samengevat, een echte verrijking voor ons alle-
bei om de Maaslandse Wijnvrienden te hebben leren kennen, en zeker niet 
op gebied van wijnkennis alleen, laat dat duidelijk zijn! Hopelijk mogen we 
nog veel jaren samen genieten met de Maaslandse Wijnvrienden. 

 December 2017 
Jaargang 6 - editie Winter 
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Ooit gehoord van Primum Familiae Vini ? Deel 2 

Antinori 

Het oudste wijnhuis van deze 

groep, gesticht in 1385 en bezig 

aan de 26ste generatie wijnbou-

wers. Eén van de toonaangeven-

de Italiaanse families met wijndo-

meinen in eigen land maar ook 

buiten de landsgrenzen. Thuisha-

ven is Toscanië met wijndomei-

nen in Sovana (Maremma), Mon-

tepulciano, Cortona en Fiesole, 

maar ook in Alba (Piëmonte), 

Franciacorta en Puglia. In het bui-

tenland zijn er wijndomeinen in 

Napa Valley en Columbia Valley 

(USA), Maipo Valley (Chili), Tuzko 

(Hongarijë), Malta en Roemenië. 

 

Drouhin 
Gesticht in 1880 en momenteel 

4de generatie. Met zijn 73 ha is 

het één van de grootste huizen 

in Bourgogne, met percelen in 

bijna alle belangrijke gebieden:  

Chablis 38 ha, Côte de Nuits en 

Côte de Beaune 32 ha, Côte Cha-

lonnaise 3 ha. Enkele liggen in de 

meest spraakmakende gebieden 

zoals Clos des Mouches, Montra-

chet Marquis de Laguiche, Mu-

signy, Clos de Vougeot en Corton

- Charlemagne.  

 

Perrin 
 
De geschiedenis van het huis 
Beaucastel start in het begin van 
de 1 7e eeuw. De Perrins versche-
nen ten tonele in het begin van de 
20e eeuw. Wij zijn nu vijf genera-
ties verder en ondertussen staat 
het bedrijf op de wereldkaart op 
het gebied van kwaliteitswijnen 
uit de Rhône.  

 
De derde generatie Perrins was de 
helaas veel te vroeg overleden 
Jacques Perrin: doorzetter, visio-
nair en biodynamist van het eer-
ste uur. Door zijn erfenis te koes-
teren legde hij de basis voor het 
familieimperium. Het geheel was 
oorspronkelijk 100 hectaren 
groot, met als herkomstbenaming 
Chateauneuf-du-Pape! Nadien 
werd er, gedragen door de suc-
cessen van Beaucastel, veelvuldig 
geïnvesteerd in wijngaarden bui-
ten deze regio  
De wijnen van Château de Beau-
castel bieden een fascinerende 
complexiteit en een enorm ont-
wikkelings- en bewaarpotentieel. 
Ze worden gerekend tot het 
hoogst bereikbare op wijngebied 
en in één adem genoemd met 
wijnen als Pétrus, Latour of Roma-
née Conti. Dergelijke roem gaat 
gepaard met hogere prijzen, al 
vormen deze nog slechts een frac-
tie van de geciteerde referenties! 

Hugel 
 
De Hugel- familie zijn de wijn-
bouwpioniers in de Elzas. Het 
eerste spoor van de naam 
"Hugel" in de Elzas gaat terug tot 
de 13e eeuw! Ruim twee eeu-
wen later, vestigde Hans Ulrich 
Hugel zich in Riquewihr. Zijn 
zoon bouwde in 1672 een heel 
mooi huis in de Rue des Cordiers 
en boven de deur werd het fami-
liewapen gegraveerd; de oor-
sprong van het bedrijfslogo. Tij-
dens de 18e en 19e eeuw ver-
wierf de Hugel-familie een benij-
denswaardige reputatie in de 
wijnbouw om de nauwgezette 
manier waarop zij hun wijngaar-
den onderhielden. In 1902 verliet 
Frédéric Emile Hugel het oude 
familiebezit en vestigde zich in 
het centrum van Riquewihr dat 
nog steeds het hart vormt van 
het familie bedrijf. Deze pionier 
bij uitstek wijdde zijn hele leven 
aan de promotie van kwaliteits-
wijnen van edele druivensoor-
ten. Zijn zoon Jean zette zijn 
werk voort. Door volharding en 
levenslange passie voor zijn werk 
bewees hij, dat Elzas-wijnen een 
plaats verdienden onder de 
mooiste wijnen van de wereld. 
Zijn drie zonen, Georges, Jean en 
André, continueerden zijn werk 
en zetten zich voor de officiële 
wettelijke erkenning van de 
"Vendanges Tardives" en de 
"Sélection de Grains Nobles". 
De volgende generatie is trouw 
aan de belangrijkste beginselen 
die zij van hun voorouders erf-
den. Jean-Philippe, Marc en 
Etienne wacht een moeilijke taak: 
Elzas-wijnen tot de grootste witte 
wijnen van de 21e eeuw maken. 

Vervolg zie pagina 3 
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Pol Roger 
 
In januari 1849 verkocht Pol Roger 
zijn eerste flessen wijn. Door de 
ziekte van zijn vader werd hij ge-
dwongen een wijnhuis in Ay, zijn 
geboortedorp, over te nemen. Al 
vrij snel maakte hij het huis bloei-
end en in 1851 verhuisde hij naar 
Epernay waar hij in 1955 startte 
met de productie van Brut Cham-
pagne, want hij wist dat dit de 
smaak van de Engelse markt was. 
Rond 1899 bij het overlijden van 
de stichter had het huis in Enge-
land al een zeer grote faam ge-
maakt alsook bij vele gekroonde 
hoven in Europa. 
Verschillende tegenslagen zoals de 
instorting van een deel van de kel-
der, beide Wereldoorlogen, de 
Amerikaanse drooglegging en de 
Russische revolutie kreeg het huis 
toch terug zijn glamour door 
Winston Churchill die Pol Roger 
tot zijn lievelingsdrank bombar-
deerde. Als hulde aan de Engelse 
Premier werd in 
1975 een cuvée uitgebracht. On-
dertussen heeft het merk de we-
reld veroverd. 
Pol Roger is sinds 2004 hofleveran-
cier van Queen Elizabeth 2. Dit 
prestigieuze champagnemerk is 
eveneens uitgekozen als officiële 
Champagne die geschonken werd 
tijdens het huwelijksfeest van de 
Britse Prins William en Kate Mid-
dleton op 29 april 2011. 

 
 

Alvarez 
 
Het domein Vega Sicilia is zonder-
meer het meest bekende van het 
Iberische schiereiland en gesticht 
door Eloy Lecanda in 1864. 
Gedurende zijn geschiedenis 
heeft het domein toebehoord 
aan meerdere families, doch 
heeft het steeds zijn eigenheid 
en klasse bewaard. 
De verkoop aan de familie Alva-
rez in 1982 was het beste wat 
Vega Sicilia kon overkomen. De 
familie kocht Finca Vega Sicilia als 
investering - de familiebusiness 
Eulen houdt zich voornamelijk 
bezig met industriële schoon-
maak en bewakingsdiensten en is 
een van Spanjes grootste bedrij-
vengroepen. Zij gaven er zich re-
kenschap van dat de draad van 
de evolutie moest heropgepakt 
worden en hebben sindsdien on-
ophoudelijk in dit domein geïn-
vesteerd. Pablo Alvarez staat aan 
het hoofd van de groep Vega Sici-
lia. 

Incisa della Rocchetta 
 

Marchesi Incisa della Rocchetta is 

een van de oudste families, die 

wijn maken uit Piemonte. De fa-

milie maakt al eeuwen wijnen van 

de druiven uit het Monferra-

to gebied, nabij Asti. 

Guido (Sassicaia) uit Bolgheri 

is eveneens een afstammeling 

van deze oorspronkelijk uit Pie-

monte komende familie. In de 

prehistorie maakte dit gebied 

de Adria zee. In de wijngaarden 

kom je dan ook regelmatig schel-

pen, of delen daarvan tegen. De 

grondsoort is klei met zand. Het 

microklimaat op de heuvels van 

het Monferrato gebied is perfect 

om prachtige wijnen te produce-

ren. 

 
Rothschild 

Château Mouton Rothschild be-
hoort tot Barones Philippine de 
Rothschild en haar kinderen en 
men produceert er wijn op de 192 
hectare wijngaarden in Pauillac. 
Het profiteert van ideale natuurlij-
ke omstandigheden, dit in combi-
natie met respect voor traditie en 
dit met de modernste technolo-
gieën. In 1853, kocht Nathaniel de 
Rothschild Brane-Mouton en 
noemde het Mouton Rothschild. 
In 1922, nam zijn achterkleinzoon 
Baron Philippe (1902-1988) het lot 
van het landgoed over. Zijn be-
wind werd gekenmerkt door zijn 
ondernemingsgeest en zin voor 
innovatie: de wijnen werden vol-
ledig op het kasteel gebotteld 
sinds 1924, de bouw van de grote 
wijnkelder op Mouton in 1926, de 
aankoop van een naburig Cru 
Classe, Château d'Armailhac. 

 
 

Ooit gehoord van Primum Familiae Vini ? 

<<<< 

Vervolg zie pagina 4 
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Ooit gehoord van Primum Familiae Vini ? 

In 1933, en in hetzelfde jaar de 

oprichting van de wijn-

handelsonderneming “Baron Phi-

lippe de Rothschild SA” gekop-

peld aan de creatie van de 

“Mouton Cadet” in 1945.  

Voor deze wijn worden de eti-

ketten jaarlijks geïllustreerd door 

grote schilders. Ook volgden nog: 

de opening van het Museum van 

de wijn in Art (1962), de verwer-

ving van Château Clerc Milon, 

(een ander Cru Classe in de buurt 

van Mouton (1970)) en de offici-

ële erkenning van Mouton Roth-

schild als een Premier Cru Classé 

(1973). Ook was er de samenwer-

king "Opus One" in samenwerking 

met Robert Mondavi (1979). 

Sinds de dood van haar vader, 

was Barones Philippine de op-

volgster van de drie grote familie 

Châteaux en werd tevens voor-

zitter van Baron Philippe de Roth-

schild SA.  

Zij breidde het familiebezit nog 

uit met wijnvelden in de Pays d-

Oc en Chili, Voor het Château 

Mouton introduceerde ze in 1991 

de 'Aile d’Argent', een witte wijn, 

en de 'Le Petit Mouton', een rode 

tweede wijn van het huis.  

Symington 
 

 

De familie Symington is een van 

de vooraanstaande Engelse 

portfamilies, met een lange ge-

schiedenis in deze streek. Hun 

ports hebben een grote verschei-

denheid door een enorm bezit 

aan portmerken en wijngaarden. 
 
Ze bezitten 23 domeinen met 

een wijnoppervlak van 940 ha. 

Stichter was Andrew James die in 

1882 vanuit Schotland in Oporto 

toekwam. Langzaam breidde de 

familie hun port-, madeira en 

wijnimperium uit tot hetgeen het 

vandaag is.  

 

De familie Symington 

Torres 
 

Miguel Torres is een familiebe-

drijf dat is uitgegroeid tot een 

van dé iconen van de Spaanse 

wijn. 
 
Het hoofdkantoor van het familie-

bedrijf ligt in Vilafranca del Pene-

dès, de hoofdstad van het wijnge-

bied Penedès, dat ten zuidwesten 

van Barcelona ligt. Verder is er 

nog een wijn-productiebedrijf in 

Pacs, dat op ongeveer tien kilome-

ter afstand van Vilafranca ligt. On-

geveer vijftien jaar geleden werd 

daar begonnen met de bouw van 

een wijnbedrijf. Dit bedrijf is in 

combinatie met het heuvelachtige 

gebied waarin het ligt prachtig om 

te zien. 
 
De wijngaarden van het wijnhuis 

liggen op verschillende locaties. 

Deze wijnpercelen verschillen zo-

wel qua hoogte (variërend van 

200 tot 800 meter), als qua micro-

klimaat en samenstelling van de 

grond. De druivensoorten die het 

beste gedijen in de verschillende 

wijngaarden zijn zorgvuldig gese-

lecteerd. Een aantal soorten zijn 

vanuit Frankrijk ingevoerd maar 

de lokale variëteiten zijn echter 

ook niet vergeten. Torres heeft 

ook de Tempranillo, de Garnacha 

en de Parellada aangeplant. 

Miguel Torres is een zeer vooruit-

strevend wijnbedrijf en hij is al 

meerdere malen uit-geroepen tot 

één van ’s werelds beste wijnma-

kers, zowel in Spanje als daarbui-

ten. 

Vervolg zie pagina 5 
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Egon MüllerScharzhof  
 
Een landgoed met zeer oude wijn-
percelen (rond 700 na Christus) 
die tot de Kerk behoorden vooral-
eer de Fransen Trier en omstreken 
overspoelden in 1790. 
Het was Jean-Jacques Koch die 
daarna het domein van de Fransen 
kocht in 1797 en het domein 
bouwde dat heden ten dage nog 
steeds dienst doet. Na zijn dood 
nam dochter Elisabeth de fakkel 
over en trouwde Felix Müller. Hun 
tweede zoon was Egon Müller die 
zijn compagnons uitkocht en het 
wijnhuis zijn huidige naam gaf. 
Hij zorgde tevens voor de in-
ternationale faam, mede ge-
holpen door de Universele Ex-
positie in Parijs. 

Het domein Scharzhof bleef het 
hoofdkwartier van de familie, dit 
ook na de aankoop van het do-
mein Le Gallais. 
Momenteel wordt het bedrijf ge-
rund door Egon Muller IV. Het do-
mein gelegen in Wiltlingen staat 
gekend voor zijn superieure witte 
Rieslings., zijn Auslese, Spätlese, 
Beerenauslese, Trockebeerenaus-
lese en natuurlijk ook zijn Eiswei-
nen. De bewaartijden van deze 
laatste wijnen zijn quasi onbeperkt 
in tijd. 

Ooit gehoord van  
Primum Familiae Vini ? 

nadien in de Middellandse zee te 
storten.  
Het is op de flanken van deze uit-
lopers dat zich de beroemde wijn-
gaarden van de Banyuls bevinden. 
De wijnranken groeien er zowel 
aan de voet van de hellingen als-
ook op de aangelegde terrassen 
met 6000 km schist muurtjes (die 
"les peu de gall worden genoemd) 
langs de Têt, Agly en Tech rivie-
ren. 
De vergelijking met de Douro 
streek is soms dan ook snel ge-
maakt. 
Het wijngebied kent een groot 
aantal uren zon per jaar met hete 
droge zomers en zachte winters. 
Regen valt er in de herfst en in 
het begin van de lente.  
Typisch zijn een aantal winden die 

door de wijngaarden waaien 

waaronder een sterke noordwest 

wind, de Tramontane, die de 

streek van zuurstof voorziet en 

ideale condities creëert voor de 

wijnbouw. De streek is rijk aan 

cépages, door de tijd heen wer-

den er hier een twintig verschil-

lende aangeplant die nog steeds 

voorkomen. Grenache vindt hier 

een uitgelezen habitat door de 

warme klimatologische omstan-

digheden en is dus in al zijn 

De ganse wijnregio van Roussil-

lon heeft een totale oppervlakte 

van ongeveer 30.000 hectare, 

en biedt mogelijkheden aan een 

grote range van druivenrassen. 

De terrroir en de klimatolo-

gische omstandigheden geven 

aan de witte wijnen een vol Me-

diterraan karakter, de rosés zijn 

zacht en fruitig en de rode wij-

nen brengen een goed beeld 

van de mozaïek aan verschillen-

de percelen. Tot slot is er nog de 

licht versterkte zoete "vin doux 

naturel", één van de Frans  

Catalonische paradepaardjes. 
 
De wijnvelden van de Roussil-

lon liggen tot op de hellingen 

van een natuurlijk amfitheater 

dat gevormd wordt door de 

bergen die de streek omslui-

ten. In het noorden vormt de 

kalksteenbarrière van de Corbi-

ères een natuurlijke grens met 

de wijnregio van de Aude. In 

het westen ligt het imposante 

Canigou-massief van de Pyre-

neeën en in het zuiden vormt 

de lang uitgerekte bergketen 

van het Albères gebergte de 

grens met Spanje om zich  

Vervolg pag. 4 
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Zoete wijnen 

Banyuls en Banyuls Grand Cru. 
 
Deze regio van 891 ha ligt uitge-

strekt over vier gemeenten die 

de grens vormen met de rotsach-

tige kustlijn van Frans Catalonië, 

namelijk Collioure, Port-Vendres, 

Banyuls-sur-Mer en Cerbère. 

Het is een terroir van schiste op 

hellingen in terrasvorm onder-

steund door muurtjes, met uit-

zicht op de Middellandse zee. 

Grenache Noir is hier de grootste 

aanplant, 50% in Banyuls en 75% 

in Banyuls Grand Cru. 

Sommige Banyuls wijnen die 

vroeg geoogst worden krijgen de 

naam "Rimage" en de laatste ja-

ren is er een beperkte productie 

van Banyuls Blanc. 

De 'rancio' smaak komt door de 

rijping van de wijnen in verschil-

lende recipiënten zoals hout en 

glas in een oxidatief milieu. 

Maury 

 
Deze appellatie bevat schistter-

roirs ten noorden van de Agly val-

lei en zijn naburige districten. Ook 

hier is de Grenache Noir de 

hoofddruif. Het gebied van 333 

ha ligt in hartje Katharen en er 

zijn ongeveer 200 wijnbouwers 

actief, vooral in grote 

coöperatieven. 
  
Rivesaltes 

 
Strekt zich uit van het Albères ge-

bergte tot de Corbières en bevat 

dorre terroirs die zeer rijpe drui-

ven opleveren. Deze worden ge-

bruikt in de Rivesaltes Ambré 

(amberkleurig) en de Rivesaltes 

Tuilé (steenrood). Deze wijnen 

lageren minimum 5 jaar. Er is ook 

nog de Rivesaltes Grenat (rood) 

die vroeger gebotteld wordt en 

meer focust op het intense fruit 

van de Grenache Noir. Het is met 

zijn 4886 ha de grootste AOC van 

de Vin Doux Naturel. 

variëteiten aanwezig: Grenache 

Noir, Gris, Rose en Blanc. Ook 

Carignan doet het hier goed en 

recenter aangeplant is de Syrah 

die door de mooie rijping intense 

aroma’s en mooie tannines heeft. 

Mourvèdre is hier vertegenwoor-
digd net als de witte Macabeu die 
ook in het Spaanse gedeelte van 
Catalonië voorkomt, en Muscat 
vult het lijstje aan. Buiten de AOC 
area’s zijn ook de alom vertegen-
woordigde Chardonnay, Merlot 
en Cabernet Sauvignon aange-
plant. 
Roussillon stond steeds bekend 
om zijn volle wijnen, meestal iets 
zoeter. Deze waren vooral 
afkomstig van de overrijpe drui-
ven op de percelen die exceptio-
neel veel zon kregen. Het was 
dan ook logisch dat in 1935, de 
vermelding Vin Doux Naturel 
werd aanvaard als Aoc. 
 
De wetgeving is vrij streng gere-
glementeerd, zowel qua op-
brengst (40 hl/ha waarvan slechts 
30 hl mag gebruikt worden voor 
Vin Doux Naturel) als qua rijpheid 
der druiven (minimum 252 gram 
suiker per liter most wat overeen-
komt met 14,5 graden). 
 
Ook is er een restrictie naar cé-
pages want enkel Grenache, Ma-
cabeu, Malvoisie en Muscat mo-
gen gebruikt worden. Verder 
mag enkel neutrale druivenalco-
hol toegevoegd worden tijdens 
de gisting. Het eindproduct moet 
een alcoholpercentage hebben 
tussen de 15 en 18 graden en de 
restsuikers mogen variëren tus-
sen de 50 en 100 gram  

Vervolg pag.5  
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Beste wijnvrienden, 

 

De eindejaarsfeesten komen weer snel naderbij en we beginnen stilaan, of we willen of niet, met de voor-

bereidingen van de feestmenu’s want we worden overstelpt met  reclamefolders van allerlei grootwaren-

huizen waarin diverse al-of-niet “luxe” producten worden voorgesteld, vers of reeds klaargemaakt.  Ook 

de tijdschriften in de krantenwinkel springen op de kar en nodigen uit tot het klaarmaken van de feest-

menu’s, samen met een overvloed aan decoratie- en cadeau ideetjes. 

De mensen worden opgejaagd om steeds sneller tot een volgende “feeststap” over te gaan, men dringt 

ons zelfs dingen op die helemaal niet met onze cultuur samengaan.  De winkeliers maken hiervan dank-

baar gebruik want elke gelegenheid is goed om de omzet te verhogen. We kunnen hen geen ongelijk ge-

ven maar stellen ons toch de vraag: Moet dat nou allemaal…? Laat de feesten die wij in onze cultuur 

reeds eeuwen kennen echter voorrang krijgen want zij verdienen onze aandacht. 

Om terug te komen tot de feestmenu’s: uiteraard horen hier ook (we zouden geen echte wijnclub zijn) 

lekkere maar zeker passende wijnen bij.  Waar Kerstmis meestal in familiale kring thuis gevierd wordt is 

het zaak hier toch wel enige aandacht aan te schenken. U kent wellicht het beste de smaak van de geno-

digden, ook al zijn zij misschien geen wijnliefhebbers.  Tracht toch iets op tafel te zetten waar ook zij van 

kunnen genieten. Liever een kwaliteitsfles die echt aansluit bij het gerecht dan een overvloed die door 

kwantiteit de mist ingaat. Geef ook als kenner iets meer uitleg bij hetgeen je schenkt en waarom je dit 

schenkt.  Als iedereen geniet is het pas echt feest! 

 

Rest ons nog enkel als bestuur jullie allemaal prettige, verrassende en lekkere feesten toe te wensen met 

veel “bruikbare” cadeautjes. We willen zeker de goede gezondheid in 2018 voor iedereen op de eerste 

plaats  zetten want hier begint alles. 

 

Het bestuur, 

Relind, Jean, Paul, Guy, Marc en John 
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Heet van de naald—Breaking news—Goed om weten—Eindelijk! 

 

Deze morgen bereikte ons het heuglijke nieuws dat de BOB “Maasvallei” een feit is! 

 

BOB Maasvallei Limburg  

 

Groot nieuws want ons land is een 

nieuwe appellatie of BOB 

(Beschermde OorsprongsBena-

ming) rijker.  

Reeds in 2015 aangevraagd en nu 

eind 2017 erkend als officiële ap-

pellatie: BOB Maasvallei Limburg!  

 

In 2015 werd de aanvraag ingediend om de Maasval-

lei in Limburg te erkennen als nieuwe appellatie (of 

BOB, Beschermde OorsprongsBenaming). Nu, eind 

2017 werd deze toegekend door de Europese com-

missie. Het gebied situeert zich op de geologische 

terrassen aan de beide oevers van de Maas in het 

historisch en geografisch verbonden Belgisch en Ne-

derlands Limburg. Het werd daarmee een unicum 

vanwege de eerste appellatie wereldwijd over land-

grenzen heen! 

 

De oppervlakte van ongeveer 150km² bestaat voor-

namelijk uit zand en grind die meer dan 400.000 jaar 

werd aangevoerd vanuit de Alpen, Jura, Vogezen en 

Ardennen. Het milde microklimaat, vanwege het la-

ger gelegen gebied, zorgt voor minder regen en een 

langer groeiseizoen. Toegelaten druiven: Acolon, 

Auxerrois, Chardonnay, Dornfelder, Gewürztraminer, 

Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling & Siege-

rebe. 

 

De drijvende krachten achter deze aanvraag en dus 

het ontstaan van deze BOB zijn de uitstekende wijn-

makers Karel Henkens van Wijndomein Aldeneyck & 

Harry Vorselen van Wijngoed Thorn.  

 

 

Meer weten over Belgische wijnen ? 

 

http://www.belgianwines.com/nl 
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Limburgs chauvinisme, ja het mag!  Beoordelingen Belgische wijnen. 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vereniging van de Vlaamse Sommeliers de wedstrijd Beste Belgische 

wijn. In de gastronomische school Ter Groene Poorte proefde een jury van 56 gepassioneerde sommeliers 128 

Belgische wijnen met maar één doel voor ogen: de beste Belgische wijnen selecteren. 

Net zoals de voorbije jaren werden er verschillende medailles uitgedeeld. Het resultaat? 24 fantastische wijnen 

van 14 verschillende Belgische wijndomeinen scoorden meer dan 85 punten en winnen een gouden medaille.   

Schitterende resultaten van onze Maaslandse Wijnmakers waarop we best fier mogen zijn ! Proficiat ! 

 

Wijndomein Hoenshof   Cuvée d'Amour   2015    Goud 

Wijnkasteel Genoels-Elderen  Zilveren Parel Brut  2011    Goud 

Domaine du Chant d'Eole  Brut Blancs de Blancs  2015    Goud 

Entre-Deux-Monts   Pinot    2016    Goud 

Vin de Liège    Contrepoint   2015    Goud 

Wijngoed Monteberg   Pinot Gris Noble 0,5 l  14 + 15    Goud 

Vignoble des Agaises   Ruffus Brut   2015    Goud 

Schorpion    Zwart Brut   2013    Goud 

Vignoble des Agaises   Ruffus Brut Sauvage  2015   Goud 

Wijndomein Aldeneyck   Pinot Blanc   2016    Goud 

Wijnkasteel Genoels-Elderen  Zwarte Parel Brut  2013    Goud 

Kluisberg    Pinot Blanc   2016    Goud 

Chateau Bon Baron   Pinot Noir   2015    Goud 

Wijndomein Aldeneyck   Chardonnay Heerenlaak  2016    Goud 

Wijndomein Kitsberg   Pinot Blanc Cuvée V  2016    Goud 

Wijnkasteel Haksberg   Virido    2016    Goud 

Entre-Deux-Monts   Wiscoutre   2015   Goud 

Chateau Bon Baron   Pinot Noir Tresor  2013    Goud 

Chateau Bon Baron   La Grande   2014    Goud 

Wijndomein Aldeneyck   Chardonnay Heerenlaak Brut 2014    Goud 

Vin de Liège    Ô de Craie   2016    Goud 

Kluisberg    Pinot Gris   2016    Goud 

Domaine du Chant d'Eole  Brut Rosé   2015    Goud 

Wijndomein Aldeneyck   Pinot Gris   2016    Goud 

Wijnkasteel Genoels-Elderen  Chardonnay Blauw  2015    Zilver 

Wijndomein Aldeneyck   Pinot Noir   2015    Zilver 

Chateau Bon Baron   Pinot Blanc   2015   Zilver 

Wijndomein Kitsberg   Chardonnnay krachtig  2016    Zilver 

Clos Les Ramiers   Rosé    2015    Zilver 

Chardonnay Meerdael   Chardonnay Meerdael Brut 2015    Zilver 

Wijndomein Thilesna   Auxerrois   2016    Zilver 

Wijndomein Kitsberg   Pinot Gris   2016    Zilver 

Wijndomein Waes   Waes Wit   2016    Zilver 

Entre-Deux-Monts   Pinot Noir   2016    Zilver 

Wijndomein Gloire de Duras  Chardonnay - Auxerrois  2016    Zilver 

Wijndomein Hoenshof   Pinot Gris Barrique  2014    Zilver 

Wijndomein Hoenshof   Cuvée Vivendum  2015    Zilver 

Chateau Bon Baron   Pinot Noir Tresor  2014   Zilver 



10 

SPREUK 
VAN  
DEZE 

WINTER 

Nieuws van onze Wijnclub. 

ONZE COÖRDINATEN 

Verantwoordelijk uitgever:  

 

Maaslandse  

Wijnvrienden vzw 
p.a.   Verloren Kost 86 

3680 Maaseik 
 

Ondernemingsnummer 0.830.695.924 
 

 

Telefoonnr.: +32 (0)89 565758 

E-mailadres: info@wijnvrienden.be 

Website: www.wijnvrienden.be 
 

IBAN :  BE31 9730 5665 9855                           

BIC : ARSPBE22   

 

 

Volgende editie : lente 2018 

 

© 2017 MWV vzw 

Ontwerp & realisatie : John Golsteyn 

wijn is zonlicht 

samengehouden  

door water! 

 WIJN CARTOON 

BELANGRIJK 

Voor onze volgende proefavond op 19 januari 2018 zoe-

ken we nog een tweetal kandidaten die hun “wijn uit 

eigen kelder” willen voorstellen. Graag zo snel mogelijk 

aanmelden via mail aan de secretaris (ook voor eventu-

ele extra informatie omtrent de gestelde voorwaarden). 

Volgende leden verlenen al hun medewerking: 

Familie Tollenaere-Peeters — Marianne Van Mol —  

Pol Vanhoof —   Marc Vranken 

Verras ons met je “superwijn” uit eigen kelder!!! 

Op 16 maart 2018 zullen we de volgende sessie organiseren 

voor leden die een opstapje naar een hoger niveau willen wa-

gen. 

Sommigen vragen echter de “stand van zaken”… 

Komen hiervoor in aanmerking: 

 

Danny Beuten (10 jaar lid) : naar Commandeur 

Erwin Bijnens (3 jaar lid) : naar Gezel 

Werner Bijnens (5 jaar lid) : naar Grootmeester 

Marleen Coolen (11 jaar lid) : naar Grootmeester 

Jean-Pierre Deckers (19 jaar lid) : naar Meester-Commandeur 

Math de Weerdt (5 jaar lid) : naar Grootmeester 

Guido Geeraerts (4 jaar lid) : naar Meester 

Erik Gielen (17 jaar lid) : naar Commandeur 

Ronny Lamberigts (17 jaar lid) : naar Meester-Commandeur 

Eric Langie (5 jaar lid) : naar Grootmeester 

Bianca Machiels (5 jaar lid) naar Grootmeester 

Danny Silkens (10 jaar lid) : naar Commandeur 

Bert Trouwen (10 jaar lid) : naar Commandeur 

Jos Van Mol (5 jaar lid) : naar Meester 

 

De deelname  is geheel vrijblijvend en bovenstaande is louter 

ter informatie. 

Geef voor  einde januari even een seintje aan de secretaris 

mocht je willen deelnemen, wat ons uiteraard zou verheugen… 

Oefenvragen kan je natuurlijk terugvinden op onze website 

onder de afdeling “LEDEN”. Je moet hier echter wel aanmelden 

met je email-adres en wachtwoord. (Wachtwoord kwijt of ver-

geten ?  Vraag een nieuw aan bij de secretaris). 

 

Uiteraard kunnen we op dit moment niet voorzien in 

“oefenwijnen”. Deze zal je zelf moeten aankopen!  

Weet echter dat “oefenen” de beste manier is om “het” onder 

te knie te krijgen… en met de feestdagen in het zicht zal je ze-

ker aan je trekken komen! 


