
Beste wijnvrienden, 
 
“6 JAAR !!!” -  was het eer-
ste dat we zeiden toen 
John ons met zijn digitale 
veer vroeg of wij het voor-
woord wilden schrijven. 
We waren ons niet bewust 
dat we reeds sinds 2012 
lid zijn.  
We kijken altijd uit naar 
iedere wijnavond, die tel-
kens verrassend én TOP is! 

Onze bestuursleden hebben volgens ons wel ergens een groot vat 
inspiratie ter beschikking. 
Ook de kapitteldiners, de zomeractiviteiten, … zijn altijd tot in de 
puntjes georganiseerd. Een welgemeend dankjewel aan ons be-
stuur!! 
 
Ook de gezellige en warme gemoedelijke sfeer binnen de club waar 
iedereen zijn mening over wijn kan doen, appreciëren we echt.  
‘Gewoon blijven’ zonder een hautain clubje te zijn, daar staan De 
Maaslandse Wijnvrienden wel voor. Samen genieten van een lekker 
glas … heel ongedwongen … heerlijk! Hier voelen we ons thuis. 
 
Hoe zijn we hier nu eigenlijk terecht gekomen?  
Tijdens onze jonge (jeugd) jaren werd er al eens bij gelegenheid 
(eerder: feestjes en op restaurant) een glas wijn gedronken. De 
smaaktest ging niet verder dan te zeggen: ‘het is lekker of niet lek-
ker’. Dus van enige kennis van wijn, was er toen absoluut geen 
sprake.      Vervolg zie pagina 2 
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Onze interesse in wijn is stilaan gegroeid, vanaf het moment dat we samen zijn gaan wonen. We waren 21 

en 22 jaar. Ja … dat moesten we toch vieren met een dinertje en een goede fles wijn! Alleen was het een 

enorme opdracht om in de winkel in dat grote aanbod een goede fles te kiezen. We wilden ons etentje niet 

verknallen door de wijn, daarom kozen we voor een Châteauneuf-du-Pape. Van Bianca’s moeder hadden 

we wel eens gehoord welke wijnen echt goed zijn. Een wijnkenner was ze niet, toch was haar opsomming 

wel mooi: Pomerol, Châteauneuf-du-Pape, Saint-Emilion, Chablis, Sancerre. 

  

Misschien dat we overdonderd waren door het aanbod in de winkel en door de prijs van onze Château-

neuf? We deden verschillende miskopen. Ook het voorproeven op restaurant, waren we niet gewoon.  

Dit waren onze triggers om onze interesse in wijn aan te wakkeren.  

We hadden ondertussen ook de wijnhandel van Paul ontdekt en besloten ons te laten adviseren door een 

kenner. Onze eerste wijn die we bij hem kochten was een Pinot gris van het domein Mittnacht. Sporadisch 

kwamen we terug en vonden we eens een flyer van de basiscursus wijnproeven. Dat leek ons wel wat! Uit-

eindelijk belandden we dan ergens begin 2012, om de cursus aan te vatten bij Paul. Deze boeiende cursus 

en achteraf de PR van Relinde en Marc over de Maaslandse Wijnvrienden, waren voldoende om lid te wor-

den. 

  

Terugkijkend nu we minder blind zijn, niet meer zo in het duister tasten en kritischer proeven, kunnen we 

zeggen dat voor wijn te maken drie belangrijke aspecten nodig zijn: 

Wijsheid: dit zou de wijnmaker moeten bezitten om te weten wanneer hij bepaalde handelingen moet uit-

voeren. 

Kracht: dit komt van de natuur om de druiven te doen groeien door middel van regen, zon wind. De wijn-

gaard en de druiven staan symbool voor de cyclus van het leven: de bloei in de lente, de rijping in de zo-

mer, de oogst in de herfst, de rust in de winter. 

Schoonheid: zou in de fles moeten zitten wanneer de vorige 2 tot een mooi samenspel zijn gekomen. 

  

Verder wensen we iedereen alvast fijne kersdagen en een voorspoedig 2019!  

We klinken op onze toffe wijnclub waar we zeker en vast nog heel wat gaan ontdekken en beleven. 

  

Bianca en Werner 

Vervolg voorwoord Bianca & Werner 



3 

 
DIVICO druif 

Nieuwe druivensoort Divico 
resistent tegen  
ziekten 

Een Zwitsers laboratorium 
heeft laten weten een nieuwe 
druivensoort, dat resistent is 
tegen meeldauw en andere 
schimmelziekten, te hebben 
gekweekt. Divico, een nieuw 
druivensoort. Deze nieuwe 
druivensoort die Divico wordt 
genoemd, zijn blauwe drui-
ven gekweekt uit een kruising 
tussen de Zwitserse Gamaret 
en de Duitse Bronner. Deze 
Gamaret en Bronner zijn 
beide druivensoorten die 
bekend staan om het feit dat 
ze weinig rot kennen en goed 
bestand zijn tegen andere 
ziekten. 

 
De Divivo heef, volgens de 
krant Le Matin, een 
“interessante aromatische 
persoonlijkheid” en geeft ge-
produceerde wijnen met een 
goede kleur en tannines. 
Vanaf 2015 wordt deze druiv-
ensoort aangeplant. 

De rijzende druif van Japan 
 
Japan en wijn. De link wordt 
zelden gelegd. Nochtans krijgt 
de plaatselijke druif ‘Koshu’ de 
laatste tijd steeds meer 
aandacht in de wijnpers. Koshu 
is een hybride van de Europese 
Vitis Vinifera (95%) en een – 
ongeïdentificeerde – wilde 
variëteit (5%). Deze lichtroze 
druif zou oorspronkelijk in de 
Kaukasus hebben gegroeid en 
zou via handel langs de 
Zijderoute in China zijn beland, 
om vervolgens de Oost-Chinese 
Zee over te steken naar het Land 
van de Rijzende Zon. 
 
De Koshu-druif doet het vooral 
goed op de berg Fuji, een 
slapende vulkaan zo’n 100 kilo-
meter ten zuidwesten van Tokio. 
Zowel het lokale klimaat als de 
vulkanische ondergrond zijn er 
erg geschikt voor de druif. 
 
De Japanners maken al lang wijn. 
Enige probleem: tot voor kort 
was er niemand buiten de ei-
landstaat die het wilde drinken. 
De wijnen van Koshu waren im-
mers erg zoet en de variëteit 
werd steevast afgedaan als een 
tafeldruif. De schil van de druif is 
namelijk erg dik en bitter, waar-
door Japanse wijnmakers hun 
heil zochten in hevige chaptalisa-
tie (toevoeging van suiker aan de 
most) . 
 

Geen spek naar de bek van Eu-
ropese en Amerikaanse 
wijndrinkers dus. 
 
Die trend is nu langzamerhand 
aan het kantelen. Experimenten 
met droge Koshu-wijnen leveren 
veelbelovende resultaten op en 
trekken de aandacht van buiten-
landse experts. Enkele Japanse 
wijnfamilies hebben intussen de 
krachten gebundeld in een con-
sortium genaamd “Koshu of Ja-
pan”. Ze zijn vastberaden om 
Koshu en de – droge – witte 
wijnen die ervan worden ge-
maakt op de wereldkaart te 
zetten.Voorlopig gaat het echter 
om een handvol producenten en 
het blijft de vraag of ook de rest 
van de Japanse families zullen 
volgen. 

KOSHU 

Muziek in de wijngaard 
verbetert de oogst.... 

Een melodie kan als gewas pro-
tectie dienen. Dat noemen 
Franse wijnboeren ‘’protéodie’’. 
Uitvinder van het systeem is de 
Amerikaan Joël Sternheimer. In 
Frankrijk werken er al 26 wijndo-
meinen mee. De nieuwste 
‘bekeerling’ is champagneboer 
Miche Loriot.  
Twee maal daags dwarrelt er tien 
minuten muziek zijn wijngaarden 
in. Elk zuur correspondeert met 
een bepaalde noot, beweert 
Sternheimer te hebben achter-
haald. Ook in rijpingskelders 
wordt muziek een positieve 
invloed toegedicht. 
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De wijnwereld had lang en 
oubollig imago maar daar is eind 
vorige eeuw een verandering in 
gekomen. Alle wijnhuizen 
ontdekten internet en creëerden 
(sommige noodgedwongen, an-
dere innovatief als eersten) een 
website. Een compleet nieuwe 
wereld opende zich voor de con-
sument en voor informatie was 
de liefhebber niet langer alleen 
aangewezen op wijnboeken en -
magazines. Na de individuele pa-
gina's en deze van de organisa-
ties van de wijnregio's kwamen 
er ook blogs, online wijnmaga-
zines, wijnverslagen kortom plots 
een overvloed aan info en werd 
het soms een doolhof om iets 
terug te vinden. De (i)pads en 
smartphones zijn op vrij korte 
termijn de PC voor persoonlijk 
gebruik aan het vervangen. Deze 
hebbedingetjes werken met 
kleine programmaatjes "APPS" 
genaamd, om het toestel func-
tioneel te maken. Afhandelijk 
van het besturingssysteem 
(iOS—Apple) en Android komen 
er allerlei apps (al dan niet be-
talend) op de markt. Daarom 
voor de wijnliefhebbers kort 
samengevat een aantal "apps" 
die wel de moeite waard zijn om 
te downloaden.  

 

Wijn apps 

Ik heb ze bij elkaar gebracht 
wat betreft thema, want zo zijn 
er apps die zich specifiek rich-
ten op een bepaalde wijnland, 
anderen die de link leggen met 
gastronomie, je hebt apps om 
de wijnkennis te testen, je kan 
je wijnkelder inventariseren en 
je hebt er met info over wijnen, 
huizen en streken.  
Hou er wel rekening mee dat de 
gebruikte icoontjes die bij de 
bespreking worden getoond 
sterk kunnen wisselen bij 
Android en iOS ! Indien beta-
lend wordt dit vermeld, anders 
is het gratis moet je de nodige 
(vervelende) reclame erbij ne-
men ! 
Alles uittesten is bijna onmoge-
lijk, vandaar dat ik enkel het 
doel van de app meegeef. Ook 
op verschillende merken van 
toestellen zullen de apps al of 
niet beter tot hun recht komen. 
Dit heeft weer te maken met de 
innerlijke motor van het toestel. 
Ook of de app regelmatig bijge-
werkt wordt (fouten die in het 
programma zitten worden met 
updates verbeterd), de grootte 
van de database (aantal wijnen 
die de app herkent), het aantal 
gebruikers over de hele wereld 
en de taal zijn zeker belangrijk 
voor de gebruiker. 

Vivino 
Met meer dan 

30.000.000 down-

loads één van de 

opmerkelijkste apps. Ook wel 

de schrik van de restaurateur 

genoemd omdat je bij gebruik 

ervan de gemiddelde prijs van 

de fles kan zien. Héél eenvoudig 

in gebruik : maak een foto van 

het etiket en de wijn wordt op-

gezocht in de enorme database. 

Wel kan het voorkomen dat de 

scan niet het correcte jaartal of 

zo weergeeft, maar alles is aan 

te passen. (internetverbinding 

is noodzakelijk om wijnen op te 

zoeken) 

Je kan hier je eigen lijst 

“geproefde” wijnen opbouwen, 

de proefnoties noteren en be-

kijken wat anderen van deze 

wijn vonden. 

Merk op de prijs een gemiddel-

de prijs is - aankoop zowel bij 

wijnhandelaar als restaurant. 

Wat moet je nog weten: 

= met de functie snel vergelijken 

kun je terwijl je een foto maakt, 

snel allerlei wijnen vergelijken. 

Handig bij de aankoop van wijn 

want ook de bijpassende gerech-

ten worden aangegeven. 

= bouw met behulp van je recen-

ties je eigen wijnprofiel op. 

= je kan gratis je wijnvoorraad 

beheren. 

= de grootste wijnbibliotheek : 

9,2 miljoen wijnen  

= 560 miloen wijnetiketten tot nu 

toe…  

= iedere dag worden 2 miljoen 

wijnen bekeken. 

= de wijnencyclopedie in je 

broekzak 

Meldt je aan met een eigen ac-

count voor iOS en Android 
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&Wijn 
De app is van Neder-

landse bodem, stijlvol 

zwartwit, doet niets met 

plaatjes en heeft vier opties. Zo 

kun je gerechten kiezen bij een 

wijn, kun je checken welke wijn 

er lekker smaakt bij een ge-

recht, kun je wijnsoorten chec-

ken en kun je favoriete wijnen 

toevoegen. In de app hoef je 

niet de gerechten ingrediënt 

voor ingrediënt in te voeren, 

maar kies je gewoon een ge-

recht wat er op lijkt, want er 

staat genoeg in de app. &Wijn 

werkt met verschillende catego-

rieën, waaronder: vis, salades, 

soep en wild. Je kunt ook kiezen 

voor verschillende keukens: Hol-

lands, Mexicaans, Italiaans en-

zovoorts. Enkel voor iOS 

Winestein  
Sommelier 
Heb je interesse in 
wijn maar vind je het 

allemaal best ingewikkeld? Wil je 
graag alles weten over je favorie-
te wijnen of je wijnkelder? 
WineStein helpt je en ontraad-
selt de ingewikkelde wereld van 
wijn en eten. Altijd bij de hand 
en klaar om de juiste keuzes te 
maken. Dit zal je leven als wijn-
liefhebber flink veraangenamen.  
WineStein bevat kunstmatige 
intelligentie en wordt steeds een 
beetje slimmer door input van 
experts en ruim 1 miljoen en-
thousiaste gebruikers wereld-
wijd. 
MET WINESTEIN KUN JE: 
- De juiste wijn vinden bij elk 
denkbaar gerecht 
- Gerechten vinden bij je favorie-
te wijn 
- Je eigen wijnkelder bijhouden 
- Wijnen ontdekken die passen 
bij je smaakvoorkeuren 
- De juiste wijn vinden voor een 
gelegenheid 
Winestein bevat, naast alle wij-
nen, duizenden ingrediënten, 
sauzen en bereidingswijzen en 
biedt daardoor eindeloze moge-
lijkheden.  Voor Android & iOS 

Wine Lover 
Vergeet je steeds 
welke wijn je lekker 
vindt? Wine Lover 

bevat alles wat er te weten is 
over je favoriete wijnen. Je kan 
je wijncollectie uitbreiden met 
behulp van de directe link naar 
wine.com database of door zelf 
handmatig wijnen toe te voe-
gen. Foto maken van het etiket 
als geheugensteuntje. Voeg zelf 
culinaire op– of aanmerkingen 
toe. Wat denken de wijnkenners 
van deze wijn?  
Proefnotities voor de wijnen zijn 
ook beschikbaar. Enkel voor 
Android. Betalend 0.99 € 

Wine Notes  
is een app waarmee 
je proef-notities 
kunt maken. Deze 

app ziet er grafisch mooi uit en 
heeft allerlei leuke dingetjes. 
De kleur van de wijn en de 
zuurgraad geef je aan door 
middel van een verschuifbare 
balk, als de wijn aroma’s heeft 
van kers dan geef je dat aan 
door middel van op het plaatje 
van de kers te drukken.  
Het toevoegen van een proef-
notitie is eenvoudig, je kunt 
ook goed zoeken binnen je  
eigen proefnotities en natuur-
lijk kun je een foto toevoegen, 
barcode scannen en je bevin-
dingen delen via verschillende 
sociale netwerken. 
Voor iOS 

Somm 
De SOMM app is een 

“slimme” app. Bij ge-

bruik worden 8 vragen gesteld. De 

antwoorden vormen de basis van 

jouw smaakprofiel. De Somm ex-

perten hebben van ruim 200 wij-

nen een DNA-profiel vastgesteld. 

Door wijnen te proeven en te be-

oordelen leert Somm jouw wijn-

smaak beter kennen. De app 

maakt dan een overzicht van wij-

nen die bij het smaakprofiel aan-

sluiten en er wordt zelfs een top-5 

lijst gemaakt. Het percentage 

geeft aan hoeveel de wijn over-

eenkomt met jouw smaak.  

Beoordelen en bestellen van jouw 

top-wijnen is nu supereenvoudig 

via de app.  

Onder de motorkap zit slimme 

technologie. Somm leert dus nog 

elke dag bij van de gebruikers en 

wordt zo dus nog slimmer. Regel-

matig worden nieuwe wijnen en 

handige mogelijkheden toege-

voegd. 

Voor iOS en Android  

Mijn wijnkelder 
Je wijnkelder beheren 

doe je met deze En-

gelstalige app. Opdelingen kun-

nen gebeuren per land, regio, 

jaar, type, wijnbouwer en veel 

meer. Je flessen die op dronk zijn 

en het uitvoeren van statistische 

en grafische analyse behoren 

ook tot de mogelijkheden. Im-

porteren/exporteren van de da-

tabase (backup van de eigen da-

ta) zit er ook in. Enkel voor 

Android. 
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Kellermeister 
De naam van deze app 
doet vermoeden dat dit 

een Duitstalige app is. Niets is 
minder waar! Ook Nederlands 
behoort tot de mogelijkheden 
om de voorraad in je wijnkelder 
up-to-date te houden. 
De volgende updates zullen voor-
al te maken hebben met verbe-
terde opzoekfuncties en zicht-
baar maken van statistische func-
ties. 
Enkel voor Android. 

Wine Advisor 
Maak een account aan 
en scan, beoordeel en 

deel de beste wijnen en cham-
pagnes met vrienden of andere 
gebruikers van de app.  
Met een eenvoudige foto van 
het label krijg je toegang tot de 
belangrijkste informatie over 
elke wijn, zoals beoordelingen 
en recensies van community's, 
de beste combinaties van eten 
en wijn en het potentieel voor 
veroudering. WineAdvisor is het 
sociale netwerk van wijn!  
Engelstalig en gratis. Ook het 
beheer van je wijnkelder kan je 
aan deze app toevertrouwen. 
Zowel voor iOS als Android  

Wijnkaarten 
Geeft visuele info om-
trent wijnregio’s ver-
deeld over 19 landen. 

Deze kaarten zijn zelfs af te druk-
ken via Airprint!  
112 verschillende kaarten van 
regio’s en appelaties. Dit is geen 
wijnencyclopedie want enkel van 
de Bordeaux- streek worden de 
top domeinen weergegeven op 
de kaarten. 
Enkel voor iOS (0,46 €) en werkt 
offline. 
 

Corkz 
“Cor.kz is de beste wijn-
app beschikbaar voor alle 

doeleinden voor serieuze wijndrin-
kers en -verzamelaars”  
Cor.kz is een gemakkelijke manier 
om het meeste uit wijn te halen, of 
je nu een expert of een beginner 
bent! Ontkurk de mogelijkheden 
van de enorme database van  
CellarTracker met meer dan 1,7 
miljoen unieke wijnen en meer dan 
4 miljoen proefaantekeningen. 
Cor.kz is de enige app waarmee je 
wijnen naast elkaar kan vergelijken 
en biedt heel veel extra functies, 
zoals wijnkelderbeheer, sociale 
media en een wijnlocatiegids.  
Het eenmalig te betalen lage be-
drag (iOS 2,29 € - Android 1,99 €) 
geeft je toegang tot al onze infor-
matie en functies zonder reclames 
of in-app kosten. Cor.kz is gestart 
in 2008 en wij staan bekend om 
onze innovatie, betrouwbaarheid 
en klantenservice - het is alsof je 
een sommelier in je zak hebt!  
 
EENVOUDIG ZOEKEN  
Met behulp van de tekst- en barco-
descanning vind je al snel wat je 
zoekt - zonder dat je een foto van 
je fles wijn hoeft te nemen in een 
slecht verlicht restaurant! 
 
WIJNEN NAAST ELKAAR TE VERGE-
LIJKEN  
We zijn de enige app waarmee je 
wijnen naast elkaar kunt vergelij-
ken op hetzelfde scherm: dit maakt 
die moeilijke beslissingen over wat 
te kopen in een restaurant of 
drankhandel gemakkelijker. Verge-
lijk beoordelingen, prijzen, beste 
drinkperiodes en nog veel meer!  
 

Opmerking: voor sommige functies 
is een CellarTracker-account nodig, 
dat gemakkelijk kan worden geïn-
stalleerd binnen Cor.kz. Vanwege 
de grootte van de database, is er 
een internetverbinding vereist voor 
Cor.kz.  

Ik weet wat 
van wijn… 
De App bevat basis-

kennis over wijn en is bedoeld 
voor mensen die iets meer 
over wijn willen weten zonder 
ingewikkeld te doen.  
Die basisinfo blijft beknopt en 
is helder en overzichtelijk 
weergegeven.  
 
Bijvoorbeeld: 
- de wijnbereiding in een oog-
opslag in een stroomschema  
- een instructiefilmpje over de 
techniek van het wijn proeven 
in 5 stappen 
- transparante kaarten waar 
de belangrijkste wijngebieden 
in de wereld liggen. 
 
Deze App Ik weet wat van wijn 
bevat ook oefenvragen om je 
kennis te testen. Daarnaast 
bevat deze App ook een twee-
de deel:  
Ik weet wat van wijn bij het 
eten.  
In dit deel leer je meer over 
de combinatie van wijn en 
spijs.  Voor iOS 

Andere apps voor iOS: 

THIRST : over wijn en andere 

dranken 

WINES—WINE NOTES (Lite of 

betalend 2,29 €) 

BURGUNDY WINES ( 2,29 €) 

BORDEAUX WINES (2,29 €) 

 

Andere apps voor Android: 

WIJN VINTAGE (1,39 €) 

SWIRL PRO (3,09 €) 

WINE AROMAS (3,99 €) 

WINE PROFILES (2,99 €) 

VinoQuiz - gratis wijnkwis 

Gebruik je zelf nog een andere app en 

wil je deze onder de aandacht bren-

gen, laat het ons weten. In ons volgend 

nummer eventueel een toevoeging. 
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Het zijn vooral de drie groot-
ste wijnhuizen van Navarra 
die de meeste nieuwe aan-
plantingen hebben gedaan: 
Chivite, met zijn "Colección 
125 Reservas", voegt kleine 
proporties Merlot en Caber-
net toe aan zijn voornamelijk 
op Tempranillo gebaseerde 
wijnen. Gulbenzu herplantte 
zijn wijngaarden in de jaren 
1980 met de nieuwe rassen 
en dit resulteerde in de 
"Reserva Evo", die 70% Caber-
net Sauvignon bevat. Ochoa 
tenslotte maakt monocépage-
wijnen - een Cabernet, een 
Merlot en een Tempranillo,  
allen met 12 maanden hout-
rijping. 
 
Navarra is rijk aan geografi-
sche diversiteit en geschiede-
nis. De regio strekt zich uit 
van de Pyreneeën tot aan de 
Ebro, aan de rand van de Rio-
ja Baja. In de noordelijke de-
len van Navarra is het terrein 
is zeer bergachtig. Verder 
naar het zuiden, wordt het 
landschap meer pastoraal. 
Het klimaat wordt beïnvloed 
door zowel de Middellandse 
Zee als de Atlantische Oce-
aan. De Pyreneeën helpen om 
het gebied te beschermen 
tegen de Mistral 

Wijngaarden waren in Navarra 
reeds aanwezig tijdens de Ro-
meinse bezetting. De regio 
werd in de achtste eeuw door 
Karel de Grote veroverd maar 
kort daarna kreeg het zijn on-
afhankelijkheid met eigen bur-
gerrechten. In de elfde eeuw, 
hield het Koninkrijk van Navar-
ra controle over katholiek 
Spanje en aangezien de Moren 
er, in dit gedeelte van het land, 
nooit in geslaagd zijn enige 
greep te hebben is hun invloed 
er minimaal. Tijdens de kruis-
tochten in de middeleeuwen, 
kwamen vele pelgrims via Na-
varra op weg naar Santiago de 
Compostela (de eerste halte op 
de reis naar het Heilige Land).  

Met hen kwamen ook monni-
ken die wijngaarden hadden in 
het gehele gebied. De regio 
kwam onder Franse invloed in 
de dertiende eeuw en daar 
bleef het voor de komende 
driehonderd jaar. Toen Ferdi-
nand en Isabella (de katholieke 
koningen) op de troon kwam, 
werd Navarra definitief aange-
hecht aan de Spaanse troon. 
Franse en Engelse restricties 
voor de Spaanse wijnen heb-
ben geleid tot grote verbete-
ringen in de bestaande wijn-
bouwprocessen in Navarra, 
maar ook in de omliggende 
regio's. Wanneer de wijn-
gaarden van Bordeaux eerst 
werden geïnfecteerd door 
meeldauw, en dan, twintig jaar 
later in de Jaren 1870 vergeven 
van de phylloxera, 

Camino de Santiago 
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ondergingen de noordelijke 
Spaanse regio's flinke verande-
ringen en gingen ook zij experi-
menteren met hout-rijping. De 
resultaten van deze experi-
menten heeft geleid tot de ac-
tuele wijnen. Het gebied met 
de meest vruchtbare grond, rijk 
aan alluviaal slib, bevindt zich 
tussen de steden Puente la 
Reina en Sanguesa. 
 
Navarra is verdeeld in vijf sub-
regios: Valdizarbe, Baja Monta-
na, Ribera Baja, Ribera Alta, en 
Tierra Estella. Valdizarbe (met 
zijn vele oude kloosters en ru-
ïnes midden op de route van 
Compostella) bevindt zich in 
het noordelijk centrale gedeel-
te van de regio. De bodem is 
kalkachtig, vaak met een rood-
grijze tint. Deze zone is goed 
voor 6% van de totale produc-
tie. Baja Montana (goed voor 
20%) is gelegen in het noord-
oosten van de regio en hier zijn 
het kalksteen en grind die hier 
aanwezig zijn in de rood en 
geel getinte bodem. De beste 
rosados komen uit deze streek. 
Ribera Baja is het meest zuide-
lijke gebied rond de stad Tude-
la, goed voor 32% van de pro-
ductie. Het gebied Ribera Alta 
situeert zich rond de stad Olite, 
de Rio Ebro stroomt door dit 
mooie landschap. De bodem is 
zanderig en kalksteen is zeer 
prominent aanwezig, goed 
voor 30% van de totale produc-
tie. Tierra Estella, gelegen in 
het noordwesten, is zeer verge-
lijkbaar met de terrroir van Val-
dizarbe en vertegenwoordigt 
12%.  

Rioja 
 

Zetten we echter onze wandel-
tocht voort komen we onder 
begeleiding van de alom aan-
wezige zon in het bekendste 
wijngebied van Spanje, name-
lijk de Rioja. Toeristische top-
pers in dit gebied zijn de mid-
deleeuwse dorpen Laguardia, 
Briones en Abalos.  
 
Gastronomisch ben je moreel 
verplicht om de bekendste  
Tapa-straat in Spanje te bezoe-
ken: Calle Laurel in Logroño 
 
Aanraders zijn verder enkele 
mooie kerken in Logroño, het 
gehucht Navarrete, het mooie 
Torremontalbo en Ajera. 

Verder een bezoekje waard zijn 
het belangrijke klooster van 
San Millaán de la Cogolla (waar 
de Spaanse taal zou zijn ont-
staan) en het Santo Domingo la 
Calzada, beide belangrijke 
stopplaatsen op de route naar 
Santiago. 
Gastronomisch kan je hier te-
recht voor groenteschotels, 
gesauteerde artisjokken met 
ham, stokvis en lam gegrild op 
wijnbladeren. 
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Het wijnhuis Marqués de 
Riscal biedt een zeer luxueuze 
spa op de route en de Villa de 
Laguardia is een andere vier-
sterren middeleeuwse locatie 
om te overnachten. 
 
Het jaarlijkse "wijngevecht van 
Haro" in juni is een plaatselijke 
festiviteit die net als het mid-
deleeuws festival van Briones 
en enkele oogstfeesten de 
streek opvrolijken. 
 

 
La Rioja ligt in het noorden van 
Spanje op de oevers van de 
rivier de Ebro. Talloze overblijf-
selen uit de Romeinse tijd dui-
den dat er hier al tweeduizend 
jaar wijn werd verbouwd.  

Tijdens de Middeleeuwen ble-
ven boeren wijn verbouwen en 
halverwege de  19e eeuw wer-
den bodega’s gebouwd. Hier 
werden nieuwe productie- en 
rijpingstechnieken uitgevoerd. 
Rioja kreeg in 1925 de hoge 
D.O. status, een gecontroleer-
de herkomstbenaming voor 
kwaliteitswijnen 
 
In 1991 werd dat verhoogd tot 
D.O.ca, waarmee wordt aange-
geven dat de wijnen geduren-
de een langere periode bewe-
zen hebben consistent en kwa-
litatief te zijn. 

La Rioja wordt verdeeld in de 
gebieden La Rioja Alta, La Rioja 
Baja en La Rioja Alavesa. De 
Rioja Alta heeft in totaal 
20.941 ha wijngaarden, de Rio-
ja Baja 15.951 ha en de Rioja 
Alavesa 10.494 ha. In deze 
wijnregio zijn in totaal zo’n 
17000 wijnboeren actief. 
Vooral de druivensoorten 
Tempranillo (de belangrijkste), 
Garnacha, Mazuelo en Gracia-
no worden gebruikt voor de 
rode wijnproductie.  
Voor witte wijn gebruikt men 
veelal de druivenrassen Viura, 
Malvasia en Witte Garnacha. 

De bodem waarop druiven 
worden aangeplant bestaat uit 
zand, kalksteen of klei. Door de 
rivier liggen de wijngaarden in 
een dal van ca 40 kilometer 
breed. 

 

vervolg in editie lente 2019 

Marques de Riscal 
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ist je dat... 
 

- In Frankrijk er enkele appellations zijn, die slechts  één wijndo-
mein omvatten. Vaak zijn deze niet bekend. De allerbekendste is 
de Romanée-Conti, genoemd naar het gelijknamige wijndomein 
“Domaine de la Romanée-Conti”. Minder bekend zijn de appel-
lations Château Grillet (Rhône), 
Château Simone (Provence) en 
Savennnières-Coulée de Serrant 
(Loire). 
 
 
- In de 18e eeuw de regio Parijs de 
grootste wijnregio in Frankrijk was. 
Verstedelijking, de ontwikkeling 
van transport, en ziektes hebben er voor gezorgd dat bijna alle 
wijngaarden verdwenen. Slechts enkele hebben stand 
gehouden. In 1933 is de meest bekende wijngaard in hartje Pa-
rijs, de “Clos de Montmartre” (foto), opnieuw aangeplant. De 
grootste wijngaard van de regio is gelegen in de gemeente 
Suresnes. 
Tegenwoordig vindt men meer dan 200 wijngaarden in de regio 
Parijs. Deze zijn vaak geplant en onderhouden door wijnvereni-
gingen, maar soms komt het initiatief van de gemeenten, in het 
kader van hun “culturele geschiedenis”. Misschien zien we ooit 
weer een nieuwe officiële wijnregio ontstaan in Frankrijk? 

W 

Clos du Montmartre 

Denk er aan… 22 februari 2019 -  19u30 

WIJNEXAMENS voor de leden die een niveau willen stijgen.      

NU inschrijven aub via de secretaris !!! 


