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Maaslandse Wijnvrienden

Nieuwsbrief

Beste wijnvrienden,
Het moet rond 1995 geweest zijn - net begonnen met het management van componist-dirigent Dirk Brossé (Daens, Kuifje,...)
en zanger Hans Peter Janssens (o.a. Les Misérables West End Londen) - dat ik de beginnerscursus en het jaar daarop de vervolgcursus “Wijn proeven” volgde bij Paul Van
Dinter.
Ik wou immers toch wat kunnen meepraten
met al die zakenlui die ons geregeld een
bijzonder flesje voorzetten. Bovendien
moesten we bij het uitwerken van een “all in”-event de opdrachtgevers
ook kunnen adviseren over welke wijn het best paste bij welk gerecht en
zelfs bij welke muziek. Zo hebben Paul en ik heel wat onvergetelijke, vaak
spannende momenten beleefd. Zo’n 1.300 evenementen in meer dan 15
landen later zei ik de muziekwereld adieu en kreeg de microbe van het zelf
wijn maken mij in 2010 stevig te pakken. Inmiddels beheer ik – vaak samen met spitsbroeder Erwin Bijnens – zo’n 1.000 wijnstokken in en om de
Maasvallei. Het zijn nu drukke weken met het binnenhalen van de oogst
en het opstarten van de gisting in diverse wijnvaten.
Wat ik telkens weer leer tijdens onze proeverijen van de Maaslandse Wijnvrienden is enorm nuttig bij het maken van mijn wijnen en sterke dranken.
Eigenlijk zou elke wijnboer ook lid moeten zijn van een wijnproeversclub.
De gezellige, leerrijke avonden, doorspekt met humor en het warme
vriendschapsgevoel, wars van jaloezie en grootspraak maakt elke bijeenkomst van de MWV een onvergetelijk moment. Met mijn maat-buurman
Guido Geeraerts, met opgewarmd hart die enkele kilometerjes zij aan zij
weer naar huis fietsen, maakt de beleving compleet. Mijn fiets staat klaar.
Laat maar weten wanneer... en ik ben daar!
(Geschreven in de wijnkelder met het gepruttel van de waterslotjes op de wijnvaten als achtergrondmuziek)
Eric Langie
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Agenda 2018 - 2019

Wist je...

Wijn en Kaas

Een nieuw werkingsjaar staat er
aan te komen en we willen jullie
graag wat meer toelichting geven
bij onze agenda voor het komende seizoen 2018-2019.
Wij kozen volgende data en hopen dat deze voor iedereen gunstig zijn.

- dat we momenteel bezig zijn om
onze website, die
toch al zo’n zes jaar
mee gaat, in een
nieuw
modern
kleedje te steken. De warme zomerdagen van afgelopen vakantie
hebben echter belet om hieraan
meer tijd te besteden. Met ingang
van het nieuwe werkingsjaar zal
de nieuwe website operationeel
gemaakt worden.
De basis is er en nu volgt het geleidelijk overzetten en aanvullen
van de data… een immens werk
dat wat tijd vraagt want als we de
hoeveelheid informatie bekijken
die we sedert het bestaan van
onze vereniging verzameld hebben…
Ook de ledenpagina’s kregen een
opfrisbeurt en jullie ontvangen
binnenkort individueel een nieuwe inlognaam en wachtwoord.
Volg het op www.wijnvrienden.be

Een kaasplank vraagt om een glas
wijn. Maar deze alombekende
smaakcombinatie zorgt ook vaak
voor de figuurlijke hoofdpijn :
welke wijn past bij mijn kaas?

21 september 2018:
19.30u Statutaire Alg. Vergadering
20.15u : Australië
19 oktober 2018: Technische
proeverij met als thema
“Smaakstijlen”
23 november 2018 :
Condrieu en Côte Rôtie
18 januari 2019 :
19.30u Nieuwjaarsreceptie
20.30u “Een wijn uit de duizend”
(wijn uit eigen kelder)
22 februari 2019: Wijnexamens
22 maart 2019: Kapitteldiner
26 april 2019: Wijnen uit Galicië
Tussen 30 mei en 2 juni 2019:
Wijnreis

- dat we ook dit jaar weer een
“examenronde” voor de leden
inrichten op 22 februari 2019.
Inschrijven kan vanaf nu !
- dat we in mei 2019 weer op reis
gaan. Verdere info volgt want op
dit moment is nog niets definitief.

14 juni 2019: Zomerfestival
Een goed gevuld werkingsjaar met
diverse - ook verrassende - thema’s die jullie zeker zullen aanspreken.
Wil je er ook dit jaar weer bij zijn, dan
kun je het lidgeld (€ 110) vanaf nu
overmaken op onze rekening.
De bijdrage per proefavond blijft behouden op € 20.
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- dat de volgende wijndriedaagse
bij Paul zullen doorgaan op 9-10
en 11 november 2018.
- dat de nieuwe beheerder van
Grapes– house of wines nv, dhr.
Peter Geurden persoonlijk komt
kennismaken met onze Maaslandse Wijnvrienden op onze eerste
samenkomst op 21 september.

Kies de juiste kazen
Aan de hand van de vijf kaasfamilies stel je het perfecte kaasplankje samen. Van zacht naar
pittig:
Witschimmelkazen (Brie de
Meaux, Camembert de Normandie…)
Geiten- en schapenkazen
(Crementell, geitenbrie en
chèvre…)
Harde en halfharde kazen
(Manchego, Passendale, cheddar,
boerenkaas, Comté…)
Rodekorstkazen (Chaumes,
Reblochon, Bon Taleggio…)
Blauwschimmels (Blue Stilton,
Gorgonzola, Fourme d’Ambert en
Roquefort…)
Van elke soort kies je één of twee
kazen. Zo stel je een boeiende,
gevarieerde kaasplank samen met
diverse smaken.
Zoveel heb je nodig:
De ene kaasschotel is de andere
niet. Is het een maaltijd, of komt
de kaas in de plaats van een dessert? Bovendien wil je variatie
bieden en kom je al snel in de verleiding om meer kaas te kopen
dan nodig is.
Voor een kaasschotel als maaltijd
200 g kaas per persoon, voor kaas
bij een broodmaaltijd 20 g kaas
per broodje of per snede brood,
en voor een kaasschoteltje als
dessert 100 g per persoon.

Calorieën op flessen alcoholische drank
Flessen wijn, bier en sterke dranken moeten binnenkort op hun etiketten gaan aangeven hoeveel calorieën het bevat om zo onder andere drankgebruik en
overgewicht te ontmoedigen. Althans als het aan de
Britse regering ligt.
Uit recent Brits onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen de grote hoeveelheden calorieën die in alcoholische drankjes zitten en overgewicht en obesitas. Een biertje, 250 calorieën, heeft
net zo veel calorieën als een stuk pizza en twee grote
glazen wijn bevatten 400 calorieën. Men hoopt dat
de weergave van de calorie-inhoud in bieren, wijnen
en gedistilleerde dranken zou kunnen helpen voor
degenen die op hun gewicht letten, De helft van de
ondervraagden in dit onderzoek kon vertellen hoeveel calorieën een cheeseburger heeft, terwijl maar
één op de drie ondervraagden kon vertellen hoeveel
calorieën er in een glas wijn zitten. Europa zal deze
regelgeving

vermoedelijk

binnen

enkele

Jaren

overnemen.
Hoeveel calorieën zitten er nu eigenlijk in drank?
Hoeveel zit er in een glaasje champagne, een potje
bier of een lekker glaasje wijn. In bijgaande tabel zie
je een overzicht van het aantal calorieën in drank.
Mannen hebben gemiddeld zo’n 2.500 kcal per dag
nodig. Voor vrouwen is dit ongeveer 2.000 kcal. Als
iemand meer calorieën inneemt dan hij of zij verbrandt en niet voldoende beweegt, zal het lichaamsgewicht stijgen.
Eén gram alcohol levert 7 kilocalorieën (kcal). Dat is
meer dan koolhydraten en eiwitten (4
kcal) en minder dan
vetten (9 kcal). De
totale

hoeveelheid

calorieën die u binnenkrijgt met alcoholische dranken hangt
ook af van de hoeveelheid suiker die in de drank zit.
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Wijn op de route naar San Compostella
GESCHIEDENIS
De Camino Francés in zijn huidige
loop is in de eerste helft van
de 11e eeuw ontstaan; er wordt
echter aangenomen dat de route
al veel ouder is. Al voor Christus
was Finisterre het eindpunt van
een heidense tocht. Het klif, 90
kilometer westelijk van Santiago,
is door de Romeinen Finisterrae
gedoopt, wat 'einde van de wereld' betekent. De traditie van de
bedevaart naar St.Jacob in Compostella gaat terug naar de tijd
van Karel de Grote, nadat volgens
de legende in 814 zijn graf in
Compostella gevonden was. Santiago de Compostella kon in de elfde eeuw niet alleen zo'n belangrijke bedevaartsplaats worden vanwege de wonderbaarlijke verhalen over de apostel Jakobus, maar
ook omdat de Abdij van Cluny in
de elfde eeuw de godsvredebeweging ging stimuleren die erop
gericht was in West-Europa een
grotere veiligheid te bewerkstelligen. Deze eerste kerkelijke vredesbeweging stimuleerde niet
alleen giften aan kerken en kloos-
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ters, maar ook de bedevaarten
naar Santiago en daarmee de opkomst van de Romaanse kunst
langs de pelgrimswegen.
Tot in Spanje is daardoor de invloed van de architectuur van Cluny merkbaar. De betekenis van
Cluny en de pelgrimages naar
Santiago voor de reconquista tegen het islamitische Marokkaanse
rijk in Zuid-Spanje is overigens
beperkt. Verhalen over de heilige
Jakobus en de strijd tegen de Moren dateren op zijn vroegst uit het
einde van de elfde eeuw, toen de
grote trek al op gang gekomen
was. De enkele afbeeldingen van
Matamoros (de Morendoder),
zoals te zien zijn in de kathedraal
van Burgos dateren zelfs pas uit
de 16e en 17e eeuw. De pelgrimshandleiding in het vijfde
boek van de Codex Calixtinus uit
de
12e
eeuw
noemt
voor Frankrijk vier verschillende pelgrimsroutes. Deze beginnen
respectievelijk in Tours, Vézelay,
Le Puy en Saint-Gilles-du-Gard, bij
Arles. De eerste drie komen samen in Saint-Jean-Pied-de-Port in

de Franse Pyreneeën, de
route vanuit
Arles komt via
de Somportpas
Spanje
binnen, loopt via Jaca en komt bij
Puente la Reina bij de andere
routes vanuit Frankrijk.
Sinds 1993 is het Spaanse deel
van de pelgrimsroute in de werelderfgoedlijst van UNESCO opgenomen.
De Franse routes maken sinds
1998 deel uit van deze lijst.
VANDAAG

De route is in Spanje gemarkeerd
met palen en borden met daarop
een gestileerde sint-jakobs-schelp
op een blauwe ondergrond, en
met gele geschilderde pijlen. (De
markering is uitsluitend voor de
heenreis aangebracht.) Er zijn
twee routes door de Pyreneeën:
over de Col de Somport ten noorden van Jaca, en van het Franse
Saint-Jean-Pied-de-Port naar Roncesvalles.

Saint-Jean-Pied-de-Port et Bidarray.
De monniken van Roncesvalles
hebben hier de eerste aanplant
gedaan in de middeleeuwen en de
terrassen geïnstalleerd om het
terrein aan te passen en geschikt
te maken voor wijnbouw.
Het grootste deel van de
productie van deze wijnstreek was
bestemd voor de pelgrims. Vandaag de dag kunnen we stellen dat
de productie sterk is uitgebreid en
dat ook de kwaliteit sterk is
gestegen.
De laatste route werd (en wordt)
het meest gebruikt vanwege de
kleinere kans op sneeuwval.
Bij Puente la Reina ten zuiden
van Pamplona ontmoeten deze
routes elkaar, waarna de hierboven genoemde steden worden
aangedaan. De route loopt deels
door het open veld, doch ook
vaak langs soms drukke verkeerswegen.
Langs de route zijn op regelmatige
afstanden sobere herbergen ingericht, waar reizigers kunnen overnachten en eten. De kosten van
een
overnachting
bedragen
(prijspeil 2008) circa 4 tot 6 euro
per nacht, terwijl een maaltijd
("menu del peregrino") circa 9 tot
10 euro kost. In veel gevallen
heeft men slechts toegang op vertoon van een pelgrimspas
("Credencial del Peregrino").

Met behulp van deze kaart, die
men onderweg kan laten afstempelen, kan bij aankomst in Santiago aangetoond worden dat men
een voldoende afstand heeft afgelegd om een oorkonde te verkrijgen, de zogeheten "Compostela".
Voor wandelaars is een afgelegde
afstand van 100 kilometer vereist,
voor fietsers 200 kilometer; indien
men te paard reist 300 kilometer.
Deze afstanden worden gerekend
tot Santiago.
CAMINO & WIJN
Aoc Irouleguy
Starten doen we in het Franse
grensdorpje St-Jean Pied de Port.
Het ligt in het minder bekende
wijngebied Irouléguy Aoc (slechts
200 ha), met een jaarlijkse productie van 55.000 liter wijn. Hiervan is 70% rood, 20% rosé en 10%
wit.
Het ligt in de driehoek tussen de
dorpen Saint-Etienne-de- Baïgorry,

De aangeplante cépages zijn de
Cabernet Franc, Tannat en Cabernet Sauvignon voor de rode
wijnen en de Masseng voor de
witte. Ze geven in combinatie met
de kalkhoudende grond een goede
kwaliteit onder de vorm van gulle,
feestelijke en gastrono-mische
wijnen. De rode zijn verrassend
met hints van rijp fruit en aroma’s
van violet en kaneel. Ze passen
perfect bij vleesschotels, wild en
kaas.
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De aanplant van de Garnacha,
het werkpaard van de rosé, is
gedaald tot slechts 40% waar het
in de jaren ’80 nog 90% bedroeg.

Navarra
Na de mooie zichten in de Pyreneeën dalen we in Spanje af naar
de eerste grote stad op de route
namelijk
Pamplona,
vooral
bekend om zijn stierenrennen. Ze
staat ook bekend als de stad met
de hoogste levenskwaliteit van
het Iberische schiereiland.
Ten zuiden van de stad Pamplona
komen we aan het eerste Spaanse
wijgebied, namelijk de Navarra
regio.

Voor de dorstige pelgrims een
hoogtepunt op hun tocht. Verder
zijn er ook nog het gehucht
Dicatstillo, het sprookjeskasteel
van Olite , de mooie kerk van Iglesia de Santa Maria in Tafalla, Ujue
met zijn versterkte vesting en het
middeleeuws dorpje van Larraga.
Op gastronomisch vlak is er het
truffelfestival van Oloríz, dit in de
maand december en zijn er ook
de plaatselijke specialiteiten zoals
de asperges van Navarra, en de
gezouten vis Bacalao ajoarriero.

Toeristische topper in deze streek
en dus zeker vermeldenswaard is
het dorpje Puenta la Reina met
zijn mooie middeleeuwse brug.
Verdere aanraders zijn de 18de
eeuwse kerk van Santa Eulalia de
Merida in Etxauri en het klooster
van Irache (tevens een bekend
wijnhuis met een wijnbron!)

Gelegen in wat de wereld heeft
leren kennen als de" Baskische
regio van Spanje" heeft de
wijnstreek Navarra de laatste decenia ook een bruuske wending
genomen. Het zijn niet langer de
licht geoxideerde roséwijntjes of
zware rode soorten wijnen die in
het verleden de bovenhand
haalden.

Zijn plaats is ingenomen door de
Spaanse Tempranillo en de Franse
Cabernet Sauvignon en Merlot.
De Garnacha wordt enkel nog gebruikt bij producenten die laag
snoeien en oude kwaliteitsvolle
wijnstokken gebruiken.

Van de 600 meter hoge
wijngaarden van Valdizarbe tot de
250 meter lagere wijngaarden van
Ribera Baja is er een enorme stilistische variatie in rode wijnen.
Mooie wijnen zijn te vinden in
Ribera Baja, ondermeer bij Palacio
de la Vega dat krachtige rode
wijnen maakt met behulp van
Garnacha, naast de meer recent
aangeplante rassen Tempranillo,
Cabernet en Merlot.
vervolg in editie winter 2018
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En de meest aangeplante blauwe druif ter wereld is....

WIJN CARTOON

De Grenache Noir (Frans)
of
Garnacha
Tinta
(Spaans) is de meest
aangeplante blauwe druif
ter wereld, mede vanwege z’n toepassing in
zowel rode als rosé wijn.
Hoe komt het dan dat we
de Grenache lang niet zo
goed kennen als de
Cabernet Sauvignon, Merlot of Syrah? Dat komt
omdat de Grenache nogal vaak gebruikt wordt in een blend
van meerdere druiven én omdat de Grenache veel verschillende namen heeft.
De Italianen beweren dat de Grenache uit Sardinië komt
(onder de naam Cannonau) en de Spanjaarden beweren dat de
noordoostelijke regio Aragón zijn thuisbasis vormt (onder de
naam Aragones). Beiden leken aanvankelijk gelijk te hebben,
maar gezien de vele varianten die in Spanje voorkomen, en
niet op Sardinië, hebben de genetici geconcludeerd dat de Grenache toch echt uit Spanje komt. Maar dan wel onder de naam
Aragones en vanaf 1678 ook onder de naam Garnacha en Garnacha Tinta. Grenache Noir rijpt pas laat in het seizoen en
gedijt daarom goed in warmere en droge klimaten. Logisch dat
de Grenache op grote schaal te vinden is in Spanje en in de
Zuid-Franse wijngebieden Rhône, Languedoc en Provence. Buiten Spanje en Frankrijk zien we de Grenache vooral terug in
Californië en Australië.
De Grenache Noir heeft vrij kleine druiven met een dikke, donkere schil en een
hoog suikergehalte. Wijnen van de Grenache Noir bevatten daardoor een hoog
alcoholpercentage. De Grenache geeft
daarnaast fruitigheid (bessen, aardbeien,
frambozen, maar ook donkerrood fruit),
kruidigheid (venkel, peper, kaneel, laurier, zoethout en gember) en een vrij lage
zuurgraad.
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