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             Wijnen uit GALICIË 

 

30 mei 2019 : WIJNREIS 

Hoe kom je aan een passie voor wijn ? 
 

Als mensen , die 
graag uit eten 

gaan, krijg je 
toch ook te 
maken met 
een wijn-
kaart. 10 
jaar geleden 
was die voor 
ons in het 
Chinees be-

halve de prijs... 
Daar moest wat 

aan gedaan worden 
vonden we. Als de prijs van een fles wijn te hoog was 
kon Fred een trap onder de tafel verwachten. Dat was 
het sein voor hem , dat het ook minder kon. De goed-
koopste wijn namen we dan ook niet, maar zelfs met 
een middenklasser was het ook maar afwachten wat je 
ingeschonken kreeg. Met Fred zijn verjaardag heb ik 
hem dan ook  een wijncursus cadeau gedaan.  
Uiteraard ging ik ook mee. Omdat Syntra voor ons be-
kend was, werd het Hasselt. Na 3 lessen zeiden we op 
de terugweg van de les in de auto tegen elkaar: wat is 
deze materie verschrikkelijk interessant, maar er was 
niet op gerekend om na de afloop van de cursus  exa-
men  te  doen. Wij slaagden ook nog!  
Door toedoen van de wijndocente gingen we toch maar 
verder: Aspirant Sommelier. Ach ja, wat maakt het ook 
uit, we konden toch ook stoppen als het niet meer 
ging! 
 

Vervolg zie pag.2 
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Vervolg voorwoord Bep & Fred  Leenders - Van Doren  van pag 1 

 

Na een moeilijk jaar ook weer glansrijk geslaagd. Omdat er nog maar weinig cursis-
ten over waren (de meesten vielen af) werd ons weer gevraagd om verder te gaan. 
Bij onvoldoende deelname ging de vervolgcursus Sommelier dat jaar niet door. Het 
werd onze wekelijkse uitgaansavond. In het lokaal de verdieping boven ons hadden 
de Frites-bakkers 1x per 2 weken les. Geweldig! Dan werden we verwend door de  
Frites-bakkers in spé in hun witte uniformen met heerlijke hapjes. Naast ons leslo-
kaal was de koksopleiding. Ook daar werden  lekkere  dingen door gebracht. Dolle 
pret. Natuurlijk werd er door onze docent de passende  wijn bij geserveerd. Ook onze 
groep was van de partij! 
Fred nam een zelfgebakken appeltaart mee, een ander bracht oesters mee, weer ie-
mand anders charcuterie en ik zorgde voor de asperge-hapjes in het seizoen. Dit al-
les onder het genot van bijpassende wijnen.  
 
Wat waren we trots, dat we op onze leeftijd op een zondagmorgen  in december voor 
een volle zaal ons getuigschrift Sommelier Franse en Wereldwijnen in ontvangst kon-
den nemen na 4 jaar ploeteren en nu nog iedere dag minimaal twee uur leren en le-
zen.  
 
Maar om onze kennis op peil te houden hebben we toch weer gezocht naar een wijn-
club op internet. En gevonden! Geweldig en gezellig, wat een club. Iedere keer leren 
we ook nog op deze avonden en komen met veel plezier. Maar toch missen we na ja-
ren nog onze heerlijke wekelijkse uitgangsavonden in Hasselt, maar onze passie is 
mede door de Maaslandse Wijnvrienden nog erg levendig. We hebben veel respect 
voor de inbreng en het werk dat het bestuur doet en dat al vele jaren. 
CHAPEAU!               
            Bep en Fred. 

Vega Sicilia - zie ook artikel “Camino de Santiago” op pag. 4 
 
Bij Sotheby’s in Hong Kong word een enorme collectie Vega Sicilia wijnen geveild. Deze enor-
me collectie is rechtstreeks afkomstig uit de kelders van deze wijnproducent. 
 
Zo worden er onder andere 22 magnums van de Vega Sicilia Único (van jaargangen tussen 
1970-1999) uit de persoonlijke collectie van Pablo Alvarez (managing director van het 
wijnhuis) geveild, 42 Vega Sicilia Único uit de jaartallen 1941 – 2002, maar ook de Reserva 
Especial en Valbuena. 
 
De Magnums zouden zo’n 9.500 tot 16.000 euro per fles kunnen opbrengen en de Único 1942 
zo’n 8.000 tot 12.000 per 6 flessen. In totaal zullen er 234 flessen Vega Sicilia geveild 
worden. Tijdens de veiling worden niet alleen de wijnen van Vega Sicilia geveild, maar ook 
wijnen van andere wijnhuizen die deel uit maken van de Vega Sicilia-groep zoals Alion, Pintia 
en Tokaji Oremus in Hongarije. In totaal zijn er 620 lots (ook worden er nog een aantal 

wijnen uit de Bordeaux, Bourgogne, De Rhône Vallei en Californië) 
die samen waarschijnlijk tussen de 15 en 22 miljoen euro op gaan 
leveren. 
De Vega Sicilia wijngaarden bevinden zich in Valbuena de Duero, 
in de provincie Valladolid. Het landgoed omvat 1000 hectare, 
waarvan 250 hectare voor wijnbouw gebruikt wordt. 80 procent 
van de wijngaard is aangeplant met de tempranillo en de 
resterende 20 procent met cabernet sauvignon, merlot en mal-
bec. Het landgoed wordt begrensd door natuurlijke grenzen; de 
rivier in het noorden, de bossen en hellingen in het zuiden.  
 
Toevallig ontving ik vandaag een uitnodiging om deel te nemen 
aan een “Tastingdiner” met onder andere deze wijnen in 2* res-
tauran Slagmolen. Kostprijs 325 € pp (5 gangen) ! In het 3* to-
prestaurant Hertog Jan loopt dit zelfs op tot 365 € pp (4 gangen). 
Worden geserveerd : Cava Gramona III Lustros, Oremus Mando-

las . Tokaj 5 puttonyos,Pintia, Alion, 3 millésimes Valbuena, Unico 2009...  
Ik heb hiervoor toch maar  feestelijk bedankt !!! 
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Het klimaat 
 
De Rioja profiteert van 
twee klimaten met ener-
zijds de Atlantische en an-
derzijds de Mediterrane 
invloeden Zij zorgen voor 
milde temperaturen en een 
grote hoeveelheid neerslag 
in de winter. De zomers 
zijn vooral heet, de herfst 
gematigd. Het klimaat en 
de weersomstandigheden 
zijn ideaal voor een grote 
wijnproductie. 
 
 
Rioja’s wijnsoorten 
 
Rioja produceert vooral 
rode wijnen, de witte en 
rosé wijnen komen in 
beperkte mate voor. De 
verschillende bodega’s pro-
duceren een grote ver-
scheidenheid aan mono-
cépagewijnen, maar er 
worden ook druiven 
geblend. De rode Rioja 
staat bekend om zijn ele-
gantie, originaliteit en 
karakter.  
De wijn bevat een uitge-
balanceerd wijnpercentage 
met een lichte, elegante 
smaak. De jonge rode 
wijnen zijn vaak fruitig. 
 
De Rioja wijnen moeten 
aan strenge eisen voldoen. 
Ze zijn veelal bekend onder 
hun rijpingsproces: Rioja 
joven (nooit of kort op 
hout), Rioja crianza 
(houtrijping, verkocht na 2 
tot 3 jaar), 

Rioja reserva (houtrijping, 
verkocht na 3 tot 4 jaar) 
en Rioja gran reserva 
(uitzonderlijke oogst, 
verkocht na 5 tot 6 jaar). 
De laatste jaren zijn de 
wijnboeren in de Rioja zich 
meer gaan richten op de 
productie van fruitige 
frissere wijnen met minder 
hout. Hiermee komen ze 
tegemoet aan de wensen 
van moderne wijnliefheb-
bers. 

 

Ribera del Duero 

 
De wandelaar is hier nog 
niet halfweg op zijn route. 
Naast de natuurpracht zijn 
hier vooral de wonder-
mooie kathedraal van Bur-
gos, het geschiedkundig 
centrum van Lerma, het 
kasteel annexe wijnmuse-
um van Penafiel en het 
middeleeuwse dorp Covar-
rubias te bewonderen. 

 

Covarrubias 

Camino de Santiago 

 

Burgos  kathedraal 

Deel 4 



4 

Uit dit geweldige wijnge-
bied komen vooral ele-
gante rode wijnen. 
 
Het is gelegen in Castillië-
Leon, ten zuidwesten van 
Rioja. Kenmerkend qua 
klimaat zijn de hete droge 
zomers, een vochtige 
herfst en strenge koude 
winters. 
 
Wat betreft grootte telt het 
20.000 hectare wijngaard 
Blauwe druiven in deze 
wijnregio zijn vooral de 
tinto fino, cabernet sauvi-
gnon, merlot, malbec en 
garnacha tinta.Ribera del 
Duero is een uitgestrekt 
wijngebied en de wijnbouw 
is vooral geconcentreerd 
langs de oevers van de ri-
vier de Duero. Deze tradi-
tionele wijnregio staat 
bekend om haar mooie, 
verfijnde en aromatische 
rode wijnen. 
De wijngaarden van de 
streek liggen op zo'n 850 
meter hoogte. In de zomer 
kan het overdag 40°C wor-
den. 's Nachts koelt het af 
tot een graad of 15 à 20. 
's Winters kan de tempera-
tuur zelfs dalen tot -10°C . 
Door deze grote tempera-
tuursverschillen behouden 
de druiven hun aciditeit en 
ontwikkelen ze een hoge 
concentratie aan smaak en 
kleur. 
 

De belangrijkste druif die 
in de streek wordt ver-
bouwd, is de stevige tinto 
fino, .een regionale kloon 
van de tempranillo. De tin-
to del país wordt ook wel 
met andere druiven ge-
mengd, zoals de cabernet 
sauvignon en merlot. 
Wijnen uit Ribera del Duero 
zijn dus verfijnd en aroma-
tisch met mooie tannines 
en een lange afdronk. 
Top van de streek is de 
onbetwiste Spaanse num-
mer 1 op wijngebied na-
melijk het prestigieuze 
wijnhuis Vega Sicilia.  

 

Bierzo 
 
Ook deze streek biedt de 
wandelaar een portie kunst
-schoon. Denken we maar 
aan de mooie kathedraal 
van Leon, het pittoreske 
dorpje Astorga, het 
sprookjeskasteel van Pon-
ferrada, de unieke land-
schappen van Las Médulas,  

het verlaten slot van 
Corullon en het Cisterciën-
zer klooster van Carracedo. 

Bierzo, ook wel de ‘poort 
naar Galicië’ genoemd, is 
een vruchtbare vlakte die 
aan beide kanten door ber-
gen wordt omsloten. De 
streek is waarschijnlijk het 
beste bekend als mijn-
bouwgebied, omdat het een 
groepje dorpen met be-
hoorlijk wat industrie her-
bergt, maar tegelijkertijd is 
het een ideaal wijnbouwge-
bied. 
 
Lieflijke berghellingen klim-
men op naar stroken met 
pijnbomen en worden door 
de bergen tegen Atlantische 
invloeden beschermd. 
 
Zowel qua landschap als 
qua wijnen gaat het hier 
om een overgangsgebied 
tussen de Meseta en Gali-
cië, met uitstekende rode 
Varietal Mencíawijnen en 
witte wijnen die gemaakt 
zijn van Godellodruiven die 
in de naburige D.O. Val-
deorras aangeplant staan.  
 
De lokale druivensoorten 
lenen zich prima voor het 
maken van uitstekende wij-
nen en met gebruik van de 
juiste wijnbereidingstech-
nieken zou dit binnen af-
zienbare tijd een zeer op-
vallend wijngebied kunnen 
worden. 
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De wijngaarden bevinden 
zich op de heuvels tussen 
450 en 1000 meter hoogte 
en staan aangeplant in 
een losse, leisteenachtige, 
alluviale vruchtbare 
bodem. Daarnaast is er 
ook wat zand en zanderig 
graniet. De wijngaarden 
worden zowel op terrassen 
als op hellingen aange-
legd. 
 
De wijnstokken worden op 
trellis geleid met 3 meter 
tussenruimte en deze 
plantwijze vervangt de 
traditionele smalle rijen 
met 1,5 m tussenruimte. 
 

Galicia (Valdeorras) 
 
 
Op dit gedeelte van het 
parcours vinden we het 
klooster van Xagoaza. Iets 
verder op de route is er 
nog de Romeinse Cigarrosa 
brug te Petin. 
 

De D.O. Valdeorras is een 
enclave in oostelijk Galicië, 
gevormd door de rivier de 
Sil, die een lange oost-
west sleuf snijdt tussen de 
siërra’s. Deze beschutten 
de wijnstokken die aange-
plant zijn op de hellingen 
boven de stadjes in het 
dal. In vroegere tijden 
stond de streek bekend om 
zijn wijnen en in de afgelo-
pen dertig jaar heeft Val-
deorras dan ook grote 
stappen gezet om zijn in-
heemse druivensoorten te-
rug op het voorplan te 
brengen – in het bijzonder 
Godello en in mindere ma-
te Mencía – om er onder-
scheidende "Varietal" 
wijnen van te maken. De 
spectaculaire nieuwe ge-
neratie witte wijnen die 
tegenwoordig in de streek 
wordt geproduceerd zijn 
ook het gevolg van de in-
stallatie van state-of-the-
art vinificatietechnolo-
gieën.  
Valdeorras Superior is een 
nieuwe categorie wijn die 
voor tenminste 80% 
bestaat uit de aanbevolen 
druivensoorten. 

 
Galicia (Ribeira Sa-
cra) 

 
Dit is het mooiste van de 
vier wijngebieden in Ga-
licië, en de oevers van de 
Miño en de Sil rivieren zijn 
schilderachtig. 
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Dit gebied heeft 15 ge-
meenten, verspreid over de 
provincies Lugo en Orense 
en behelst het vroegere 
ongeclassificeerde wijnge-
bied Chantada en sommige 
van de betere delen van 
het vroegere Ribera del Sil, 
dat wil zeggen: vóór het 
ontstaan van de VdlT Valle 
del Miño. Het is 
onderverdeeld in vijf sub-
zones, te weten Ribera del 
Sil-Orense, Ribera del Sil-
Lugo, Chantada, Quiroga 
en O Saviñao. 
 
De wijngaarden beslaan  
1500 ha, in terrassen 
aangelegd op de steile 
hellingen van de vallei. Dit 
is een prachtig gedeelte, 
maar het oogsten van de 
druiven is er zeer zwaar. 
De belangrijkste blauwe 
druiven zijn: mencía (25% 
van het wijngaardareaal), 
alicante 
 
(10%) en de witte palomi-
no (7%). De rest is een 
twaalftal variëteiten, maar 
voor de ontwikkeling van 
dit gebied zijn de mencía, 
godello, albariño en treixa-
dura de belangrijkste 
druiven. Er zijn nog veel 
oude installaties en een 
groot deel van de wijnen is 
nog ouderwets, maar er is 
een duidelijke drang naar 
verbetering te bespeuren 
en diverse belangrijke bo-
degas hebben de ambitie 
om de DO status te be-
halen, met de jonge rode 
wijnen, gemaakt van de 
mencía druif. Witte wijnen 
zijn waarschijnlijk wat 
minder interessant. Inmid-
dels (1996) heeft dit ge-
bied de D.O. status ver-
worven. 

Galicia (Ribeiro) 

 
De voorlaatste wijnstreek op 
het traject, dat de wandelaar 
zal plezieren met het klooster 
van San Salvador in Celano-
va, gebouwd in 936 maar de 
huidige architectuur is ge-
deeltelijk 16de en 18de eeuw. 

Een aanrader is zeker het mo-

derne paleis van Cortegada, en 
de Joodse wijk in het kleine 

middeleeuwse dorp Ribadavia. 

 

 

Ribeiro is een traditioneel 

wijnbouwgebied en heeft sinds 

1957 een D.O.-classificatie. . 

Momenteel ondergaat het 
gebied een heropleving 
als gevolg van de zeer 
uitgesproken verschillen-
de wijnen die het maakt 
met inheemse blauwe  en 
witte druiven. Sommige 
zijn Varietal Albariño 
wijnen. Andere worden 
gemaakt van een uitge-
balanceerde blend van 
verschillende druiven-
soorten.  
 
Door de gehele D.O. is 
nu duidelijk te zien 
hoeveel innovatie er is 
en welke investeringen 
er gedaan zijn in zowel 
de grote coöperaties als 
de kleinere bodega’s.  
Een bijzonder kenmerk 
van het gebied is het 
grote aantal kleine, 
onafhankelijke pro-
ducenten, ‘colleteiros’ 
geheten, die van ouds-
her wijn van hun eigen 
druiven maken. 
 

Wordt vervolgd 
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Wat maakt een wijn bij-
zonder? Eén van de vele 
antwoorden op die vraag 
is ‘terroir’. Onder die term 
verstaan we niet enkel de 
bodem waarin druiven 
groeien. Ook het microkli-
maat en de waterhuishou-
ding spelen een rol. Maar 
wat als de klimaat-
verandering net dat aspect 
in de war stuurt? Een 
Amerikaanse onderzoeker 
werkt aan een antwoord. 
De opwarming van de aar-
de ervaren we nu al in het 
glas. 
 
Wijnen met een alcoholge-
halte van 13 à 14 procent 
zijn immers al lang geen 
uitzondering meer. Toege-
geven: daar kunnen ook 
de wijnmakers zelf wat 
mee te maken hebben, 
maar dat de klimaatveran-
dering zich laat voelen, 
staat intussen buiten kijf. 
 
In België en Nederland 
wrijven enkele wijnbou-
wers zich al in de handen. 
Strekt de Bourgogne zich 
binnenkort uit van Antwer-
pen tot Utrecht?  
Zo’n vaart zal het wellicht 
niet lopen, maar met de 
klimaatverandering hou-
den terroirists maar beter 
rekening. En dat gebeurt: 
her en der worden al con-
ferenties georganiseerd 
met ‘global warming’ en 
wijn als thema. 
 
Is er nog hoop voor de ge-
vestigde waarden in de 
wereld  van de wijn? Aan 
de universiteit van Nevada 
in Reno is onderzoeker 
Grant Cramer momenteel 
op zoek naar een ant- 

Genetische modificaties aan druiven. 

woord op die vraag.  
In zijn ‘Vitis Project’ 
neemt hij het genoom van 
druivenplanten onder de 
loep en onderzoekt hij de 
mogelijkheid om ze zoda-
nig aan te passen, dat ze 
beter bestand zijn tegen 
veranderingen in tempera-
tuur, regenval en 
‘saliniteit’ (het zoutgehalte 
van zeeën en rivieren). 
 
Cramer onderzocht onder 
meer de Cabernet Sauvig-
non. Een aantal planten 
liet hij groeien in matig 
droge omstandigheden, 
terwijl een andere groep 
planten van degelijke irri-
gatie genoot. Hij ontdekte 
dat een bepaald gen in de 
eerste groep planten posi-
tief reageerde op de dro-
gere omstandigheden.  
Met andere woorden: mil-
de droogte kan de kwali-
teit van de druiven verbe-
teren. Als Cramer kan 
achterhalen welk gen hier-
voor verantwoordelijk is, 
kan hij de Cabernet Sau-
vignon genetisch aanpas-
sen, zodat de plant beter 
bestand is tegen extreme-
re droogte. Daardoor zou-
den de wijnen van Spanje, 
Portugal, Italië en Bor-
deaux alvast beter be-
stand zijn tegen de kli-
maatverandering.  
Maar dan komen we na-
tuurlijk op het vlak van de 
veelbesproken genetische 
modificatie, een item waar 
tegenstanders niet altijd 
met correcte argumenten 
de mensen op een dwaal-
spoor proberen te bren-
gen. Genetische manipula-
tie (GM) in onze voedsel-
keten, dus ook in de wijn,  

zorgt nog altijd voor een 
flinke dosis controverse. 
Zelfs in een experimenteel 
stadium.  
Zo liep er een tijdje een 
experiment in de Elzas, 
een kleinschalige aanplant 
met genetisch gewijzigde 
wijnstokken.  
Project met veel restric-
ties, want het team kreeg 
bij de start slechts de toe-
lating om de stokken te 
planten op voorwaarde dat 
er uiteindelijk géén drui-
ven werden geproduceerd.  
In de praktijk betekende 
dit dat op het moment van 
de bloemzetting alle 
bloempjes dienden verwij-
derd. Dit proefproject liep, 
tot voor kort vandalen 
(sommigen zullen zeggen: 
natuurstrijders) de mini-
wijngaard vernielden.  
 
Vanuit de argumentatie 
dat de impact van zo'n GM
-stokken onvoorspelbaar 
blijft en er misschien wel 
een catastrofe dreigt voor 
het ganse ecologische sys-
teem en onze gezondheid. 

Vervolg in onze volgende aflevering 
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Wijn is de bloem 

in het knoopsgat 

van de  

beschaving  

WIJN CARTOON 

 

‘Innovatieve’’ wijnkurk 
  
Een ‘innovatie’ in kurkland. Zo is vandaag de “Helix’-
kurk en –fles als combinatie gepresenteerd op de Vin-
expo in Bordeaux. Het gaat om een gegranuleerde 
kurk die je in een soort schroefdraad in de hals van de 
fles draait. Sluiten kan luchtdicht. De vondst wordt 
geacht binnen een paar jaar door te breken. De intro-
ductie verliep met veel promotiewerk. Wijnaroma’s en 
smaak bleven proefondervindelijk na 26 maanden 
onder de nieuwe kurk onveranderd. De kurkleverancier 
is de Portugese onderneming Amorim, die er alle be-
lang bij heeft dat kurk sluitmateriaal nummer één op 
de wereldmarkt blijft. 
 

Zowel kurk 
als fles heb-

ben een 

schroefdraad 

zodat de con-

sument de 
fles meer-

dere malen 

luchtdicht 

kan openen 
en sluiten. 

De producent 

start nu de 

reclamecam-

pagne en 
maakt zich 

sterk dat zowel fles als kurk binnen de twee jaar 

verkrijgbaar zullen zijn.  
De producten zijn een gevolg van een samenwerking 
tussen Amorim en de Amerikaanse wijnflessenpro-
ducent O-I. Doelgroep zouden de wijntjes zijn in een 
prijsklasse van 7 tot 20 €.  
De proeven hebben uitgewezen dat de nieuwe afslui-

ting geen aantasting geeft van aroma of kleur, zelfs 

niet na meer dan 2 jaar. Kurk en glas zijn door de eeu-

wen heen steeds een winnende combinatie geweest in 

de wijnwereld en dit nieuw partnership accentueert 

deze vernieuwing in het wijnlandschap. De fabrikanten 

hebben gebruik gemaakt van geperst of gegranuleerde 

kurk voor het ontwerp, waarvan zij beweren dat dit 

groter elasticiteit en betrouwbaarheid biedt dan de 

standaardkurk om de wijn beter te beschermen. 

Binnen enkele dagen meer nieuws en de uitnodiging voor het 

nakende Kapitteldiner (jaargang 28) dat dit jaar doorgaat in  

Restaurant Molenvijvers te Genk (M-Hotel). 


