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29 mei 2019 :  

- WIJNREIS GALICIË 

 

15 juni 

- ZOMERACTIVITEIT 

Voorwoord Jos en Marianne Van Mol—Bollue 

In vino veritas 
is een Latijnse uitdrukking en staat voor: ‘de waarheid zit in de wijn’. 
Daarom hebben Marianne en ik eerst enkele flessen soldaat gemaakt 
alvorens aan het schrijven te slaan. Als er hier en daar een daalvoutje 
staat, ligt het daaraan.  
 
Wijnen zijn lange tijd voor ons onbekend terrein geweest. Wij had-
den al eens een glaasje Mattheus gedronken op een communie-
feest, of een flesje liebfraumilch  ( de rolls royce van den Aldi ) sol-
daat gemaakt. Maar  verschillende wijnstreken, de diversiteit van 
de appellaties????  Was ook latijn voor ons.  Om het wat simpel uit 
te drukken wijn is rood, wit of rosé  en daar hield het bij op. Daar 
kwam verandering in toen bomma ons, op een zonnige avond een 
lidkaart gaf van de Maaslandse Wijnvrienden voor onze kerstmis. 
Zij was onze slechte kennis van wijnen blijkbaar moe.  

VERVOLG PAGINA 2 
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 Vervolg voorwoord Marianne en Jos Van Mol - Bollue  van pag 1 

 

(VOOR KONIJN TE  STOVEN HEB JE MINSTENS EEN  

PETRUS NODIG ZEI ZE  ALS GOEDE KATHOLIEK ALTIJD) 

 
Intussen zijn we al enkele jaren lid van de wijnvrienden en ik 
geef het niet graag toe, maar we hebben al zeer veel bijgeleerd. 
Ook onze kinderen zijn blij met onze kennis, nu moeten ze als we 
naar de frituur gaan niet meer tevreden zijn met de tweede 
goedkoopste wijn van de wijnkaart maar wordt er al een 
(betere?) keuze gemaakt in functie van de gerechtjes.  
 
Alleen onze vakanties worden nu een pak duurder.  
Vroeger reden we wat rond en genoten we van de natuur. Nu 
moeten we bij elk wijndomein  of château stoppen, nippen,  
proeven,  drinken,  kopen en  nog eens proeven en drinken, nu 
zonder te nippen. 
 
Dankzij de hulp van een fantastisch bestuur zijn wij intussen bei-
de opgeklommen tot rang van Meester in de wijnkunde. Onze 
oorkondes hebben dan ook op een goed zichtbare plaats opge-
hangen in onze inkomhal waar onze kinderen steeds vol bewon-

dering naar kijken, telkens ze nog eens thuis komen. Wij dragen deze titel met trots en zijn er terecht fier 
op. 
 
Wij hebben er dan ook heel veel en veel en nog eens veel voor moeten proeven. 
 
Ook onze sautoir dragen we met veel trots op het kappiteldiner, waar we elk jaar opnieuw naar uitkijken.  
De tweejaarlijkse wijnreis is steeds een voltreffer. Deze reizen zijn zeer, zeer goed voorbereid en er is niets 
aan het toeval overgelaten, zodat wij als echte wijnliefhebbers zorgeloos kunnen genieten. 
 
Een nieuwe wijn, een nieuw domein, een nieuw jaar, andere vinificatie... Ik kan nog wel 50 andere rede-
nen opschrijven waardoor men iets 'anders' kan ontdekken tijdens de proefavonden. Nu, om eerlijk te 
zijn, net dat maakt het zo spannend, zo interessant. 
Het onverwachte, verrassende... Soms negatief, meestal positief. Want een wijnliefhebber staat open voor 
iets wat hij niet kent. Een open geest is ook heel belangrijk en ik weet dat dit enorm wordt gerespecteerd 
bij de Maaslandse wijnvrienden.  
 
Beste collega-wijnliefhebber, ik hoop dat we nog lang samen kunnen genieten  van een goed glas wijn. 
 

Met vineuze groeten, 
Marianne en ook een beetje Jos 

Mogen we langs deze weg jullie allen een zonnige en deugd-

doende vakantie 2019 toewensen. 

 

We zien elkaar op 15 juni e.k. voor de afsluitende Zomeracti-

viteit. Deze zal dit jaar in het teken staan van “proeven” ! 

Meer info op de uitnodiging die jullie begin juni ontvangen. 

 

Namens het bestuur: Relind, Guy, Jean, Paul, Marc en John 
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Rias Baixas 
 
Voor de pelgrim of toerist het 
eindpunt bereikt wacht hem 
eerst nog de pracht van de Par-
ador van Baiona waar hij zich 
nog lekker kan laten vewennen 
na de lange reis. Cambados is 
dan weer een pittoresk vissers-
dorpje en men mag ook niet 
vergeten om de boot te nemen 
naar de Cies eilanden. 
Dit is de D.O. waardoor Galicia in 
de belangstelling kwam te staan. 
De producenten koesteren de 
ambitie om van Rías Baixas "dé 
witte wijn van Spanje" te maken. 
De wijnen hebben zich de afgelo-
pen 10 jaar inderdaad zodanig 
ontwikkeld. Een goedgemaakte 
Albariño (die impressies heeft 
van rijpe meloen en een deli-
cieuze afdronk die je naar meer 
doet verlangen) is wellicht één 
van Spanje′s lekkerste witte 
wijnen. Het is dan ook de Albari-
ño die de weg vrij heeft gemaakt 
naar de D.O. status. In eerste in-
stantie werd de D.E. status 
toegekend.  
Rond 1988 waren de wijn-
gaarden er zó op vooruitgegaan, 
dat Rías Baixas kon promoveren 
tot D.O. 

De twee andere D.O.′s in Galicia, 
die eigenlijk een veel langere ge-
schiedenis hadden, werden dade-
lijk  overschaduwd  
 
De D.O. Rías Baixas wordt 
onderverdeeld in drie zones in de 
provincie Pontevedra. Eén van de 
beste Albariño′s komt uit Val do 
Salnes, gelegen rond Cambados 
aan de Westkust, ongeveer hal-
verwege Santiago en de Por-
tugese grens. Cambados "de 
hoofdstad van de Albariño", is het 
wijnproductiecentrum. De Val do 
Salnes is een rotsachtige subzone 
met voornamelijk aangeslibde 
bodems, geconcentreerd rond de 
rivier Umia. Rías  
Baixas heeft een Atlantisch zee-
klimaat. Door de kustligging is Val 
do Salnes een van de koudste 
subzones, hoewel de zomers erg 
droog kunnen zijn. 

In de D.O. Rías Baixas zijn 11 

druivenvariëteiten toegestaan, 5 

witte en 6 blauwe, waarvan de  

Albariño de belangrijkste is. 90% 
van de wijngaarden zijn met 
deze druif aangeplant en men 
maakt er de beste wijnen vooral 
in Val do Salnes. 
 
De D.O. erkent 6 types wijn die 
de naam D.O. Rías Baixas mo-

gen voeren. Van deze wijnen is 
de 100% Albariño wijn de be-
langrijkste, gevolgd door wijnen 
met 70% procent albariño. De 
controle op D.O. Rías Baixas is 
zeer streng. Er worden geen 
 D.O. achteretiketten uitgegeven 
voordat de druiven gecontro-
leerd zijn en er een chemische 
analyse en smaakkeuring heb-
ben plaatsgevonden. D.O.wijnen 
moeten plaatselijk gebotteld 
worden. 

Camino de Santiago 

 Deel 5 -  slot 
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Santiago de 
 

Compostela 
 
Eindelijk bereikt de reiziger hier 

zijn eindpunt na een lange tocht 

doorheen het Noord-Spaanse 

grondgebied. 

 
Het bedevaartsoord Santiago de 

Compostela is een stad met on-

geveer 100.000 inwoners. Volgens 

de overlevering wordt er het 

stoffelijk overschot van de heilige 

apostel Jacobus bewaard in de 

crypte onder het hoofdaltaar van 

de kathedraal. 

 
Door de eeuwen heen zijn hier 

pelgrims vanuit alle uithoeken 

van de Christelijke wereld naar-

toe getrokken. Vanaf de 12de  

eeuw groeide het zelfs uit tot 

het grootste en drukst bezochte 

bedevaartsoord van de 

Christelijke wereld, naast Rome 

en Jeruzalem. De kathedraal is 

het grootste Romaans kerkge-

bouw van Europa en dit machtig 

heiligdom werd in 1985 door de 

Unesco uitgeroepen tot 

Werelderfgoed. De stad is ont-

staan rond de basiliek en kende 

een enorme economische groei 

vanaf de 11 de eeuw. 

 

 

De pelgrims brachten rijkdom in 

Santiago de Compostela en dat 

kan je nu nog merken, dit niet 

enkel aan de kathedraal. Santiago 

de Compostela is immers meer 

dan een bedevaartsoord. Alhoe-

wel er miljoenen pelgrims 

jaarlijks Santiago de Compostela 

bezoeken heeft deze stad heel 

wat te bieden. 

Vandaag is het ook een universi-

teitsstad met meer dan 35.000 

studenten en dat zorgt ervoor dat 

Santiago de Compostela 's avonds 

heel geanimeerd is. De vele 

pelgrims, toeristen en studenten 

zijn ook gretige bezoekers van de 

vele culturele activiteiten. 

Bovendien zijn er heel wat musea 

die je ook zullen boeien. Het best 

kunnen we de stad bezoeken via 

een korte wandeling. Nagenoeg 

alle bezienswaardigheden van 

Santiago de Compostela liggen op 

een straal van een paar honderd 

meter.  

Tijd om uit te rusten op de vele 

terrasjes van de stad en na te ge-

nieten van de leuke tocht met 

mooie landschappen en doorheen 

fijne wijngebieden. 

Dit is laatste aflevering over deze 

prachtige streek met zijn unieke 

wijngebied en tot de verbeelding 

sprekend pelgrimsoord. 

We laten de Nieuwsbrief Zomer 

2019 speciaal iets vroeger 

verschijnen voor jullie de reis naar 

Galicië aanvangen, zodat jullie dit 

verslag aan de werkelijkheid 

zouden kunnen toetsen.  

Rest ons nog alleen jullie een 

aangename, leerrijke maar vooral 

“lekkere” wijnreis toe te wensen. 
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De Oosterscheldekreeft is een 

uniek dier. Deze kreeft heeft na-
melijk een andere DNA-
samenstelling dan andere 
kreeften. Dit komt omdat de Oos-
terscheldekreeft als larve de Oos-
terschelde is binnen gespoeld. 
Later, nadat Kreekrak in 1883 
werd afgesloten, kon de Ooster-
scheldekreeft zich vrijwel geïso-
leerd van de Noordzee voortplan-
ten. Hierdoor groeide de Ooster-
scheldekreeft tot een unieke 
soort. 
 
Een uitgesproken fijne en zachte 
smaak en boordevol vlees. Dat is 
de Oosterscheldekreeft. Deze 
heerlijke kreeft is in allerlei maten 
verkrijgbaar. De gekookte Ooster-
scheldekreeft is een regionale spe-
cialiteit, maar wordt ook verwerkt 
in soepen, paella’s en pasta’s. De-
ze bijzondere kreeft is natuurlijk 
ook ideaal voor garneringen en 
sauzen. Kortom: de Nederlandse 
topper onder de schaaldieren. 

De Oosterscheldekreeft is een 
topproduct. De lekkernij heeft 
volgens kenners maar één nadeel; 
hij is niet het hele jaar door ver-
krijgbaar. Het seizoen begint tradi-
tiegetrouw de laatste donderdag 
in maart en loopt door tot 15 juli. 
Deze lekkernij is dus slechts zeer 
beperkt verkrijgbaar. 

De Oosterscheldekreeft heeft een 
slank postuur is donkerder van 
kleur dan haar Amerikaanse en 
Canadese soortgenoten. De opval-
lende geelachtige vlekken zitten 
vooral op de kop van het dier. 
 

VEELZIJDIG EN LEKKER 

De Oosterscheldekreeft is een 
enorm veelzijdig product. Deze 
krachtpatser is overladen met 
smaak. Het heerlijk fijne en subtiel 
zachte vlees laat zich uitstekend 
combineren met pastagerechten, 
andere zeevruchten of naturel 
met wat limoensap. 

Een Oosterscheldekreeft heeft in 
principe geen afval. Alles kan ge-
bruikt worden; van het vlees in de 
scharen tot aan de kop.  
De kop kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden om bouillons of sauzen te 
maken. 
 

KREEFTEN IN GEVANGENSCHAP 

De scharen van kreeften in gevan-

genschap zijn altijd afgebonden 

om ervoor te zorgen dat de 

kreeften elkaar niet doden of zich-

zelf verwonden. Ook krijgen ze 

niet te eten omdat ze in lichte om-

gevingen veel actiever zijn en dus 

veel meer afvalstoffen uitschei-

den; dit vervuilt het water en is 

bovendien niet goed voor de 

kreeften zelf. 

 

WAAROM DE KRING VAN DE 

OOSTERSCHELDE-KREEFT? 

 
Zo’n exclusief product als de Oos-

terscheldekreeft moet je koeste-

ren. Daarom besloten een aantal 

gerenommeerde, Zeeuwse restau-

rants vijftien jaar geleden hun ex-

pertise en ervaring te bundelen. 

Het doel van De Kring is al die ja-

ren ongewijzigd gebleven: het vor-

men van een uniek kenniscentrum 

dat bol staat van passie en des-

kundigheid als het gaat om de 

Oosterscheldekreeft.  

 

 

In volgende uitgave meer hierover 

WIJNTIP 
Chardonnay, Riesling en droge 

champagnes passen uitstekend 

bij de Oosterscheldekreeft. 

 

Daar zeg ik niet neen tegen... 
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Maar een goede negenduizend 
kilometer verderop, meer 
bepaald in Zuid-Afrika, experi-
menteert men ondertussen wel 
nog met GM-druiven. 
 

Daar kreeg in augustus 2009 de 
Universiteit van Stellenbosch 
immers groen licht om 1 hectare 
van genetische aangepaste 
druivelaars - die resistent 
moeten zijn tegen diverse 
ziekten - aan te leggen. 
 
De pro-groep argumenteert dat 
als deze ziekteresistentie blijkt te 
kloppen, er op termijn veel mind-
er bestrijdingsmiddelen dienen 
gesproeid en het milieu er dus 
alleen voordelen van plukt. De in 
Stellenbosch aangeplante 
wijnstokken zouden namelijk 
resistent zijn tegen het 
gevreesde leaf-roll virus, dat in 
de Kaap (maar ook elders, zoals 
in Californië) nog altijd massaal 
schade aanricht.  
Bovendien zouden de druiven 
van deze gemanipuleerde 
stokken sneller hun perfecte 
phenolische rijpheid bereiken, 
dus reeds bij lagere suiker-
niveaus, en daardoor ook van 
nature een lager alcoholpercent-
age bezitten. Want de race naar 
phenolische maturiteit, het dada 
van veel moderne oenologen, is 
één van de verklaringen waarom 
we tegenwoordig zoveel crus van 
14% of meer in ons glas krijgen. 

Voorstanders van de GM-stok-
ken wijzen er op dat deze aan-
plant ook beter weerstand biedt 
tegen allerlei schimmelinfecties, 
waardoor het in de toekomst 
makkelijk moet worden om de 
wingerds organisch te bew-
erken, zonder de huidige tox-
ische dosissen koper of sulfiet te 
moeten inschakelen. 
Bovendien zouden deze gener-
atie nieuwe druivelaars ook be-
ter tegen de droogte kunnen, 
wat natuurlijk een serieuze troef 
kan worden als de klimaats-
opwarming zich doorzet en de 
watervoorraden in bepaalde 
productieregio's steeds 
schaarser worden. 

 
Het laatste argument dat pleit-
bezorgers voor genetisch ge-
manipuleerde druivenstokken 
op tafel werpen: waarom maakt 
men zich druk over bepaalde 
'mutaties'? De hele commerciële 
wijnbusiness drijft immers op 
klones en varianten, die niet ont
-staan door zaadjes/pitjes, maar 
veelal door het enten van 
stekken op een onderstok. Som-
mige zijn zelfs in de loop der 
jaren toevallig ontstaan door 
kruisbestuiving. 

 

Recente studies van het DNA 
van de Pinot Noir hebben bij-
voorbeeld aangetoond dat er in 
deze variëteit zo'n 2 miljoen ge-
netische varianten bestaan. 
Maar of de tegenstanders oren 
hebben naar dit het-kan-geen-
kwaad-argument, durf ik sterk te 
betwijfelen... 
 

De druiventeelt heeft te lijden 

onder verschillende ziektes, die 

met chemicaliën onder de 

knoet worden gehouden. Stren-

gere regels voor het gebruik van 

die middelen doet de behoefte 

aan nieuwe, meer resistente 

drui-venrassen toenemen. 

Amerikaanse wetenschappers 

creëerden meer dan duizend 

genetische kaarten van druiven-

struiken, die het veredelings-

proces kunnen versnellen. 

 
Merlot, chardonnay, semillon, 

Riesling, het zijn stuk voor stuk 

in de smaak vallende druiven-

variëteiten die zijn afgeleid van 

één druivensoort: Vitis vinifera 

vinifera. De honderden druiven-

variëteiten die er vandaag zijn, 

behoren dus tot één en dezelf-

de soort, en werden weinig 

onderling gekruist, wat hen 

kwetsbaar maakt voor ziektes. 

Terwijl de druivenvariëteiten 

zich vanuit Europa over de hele 

wereld verspreidden, reisden 

ziektes in de andere richting. Zo 

is de schimmelziekte meeldauw 

(de ‘echte’ variant) afkomstig 

uit de Verenigde Staten, waar 

de bestrijding van de ziekte  

 
Deel 2 

Genetische  

modificatie 

aan druiven... 
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goed is voor zeventig procent 

van de in de landbouw gebruikte 

fungiciden. In een poging de 

landbouw minder milieubelas-

tend te maken, wil Europa het 

gebruik van dergelijke producten 

aan banden leggen. Wetenschap-

pers proberen al langer druiven-

variëteiten te kweken die beter 

bestand zijn tegen ziektes, via 

klassieke veredeling of met 

behulp van genetisch modifi-

catie. Maar veredeling is een 

tijdrovend proces. Het duurt drie 

à vier jaar voor een struik vruch-

ten draagt, en daar moet dan 

nog wijn van worden gemaakt 

om te controleren of die zich laat 

drinken.  
De genetische kaarten moeten 

daar verandering in brengen. De 

wetenschappers achterhaalden 

welke genetische ‘merkers’ -  
bepaalde sequenties in het DNA - 

gelinkt zijn met eigenschappen 

zoals zuurgraad, suikergehalte en 

ziekteresistentie. Zo kan al na 

analyse van het DNA van een 

prille zaailing worden bepaald of 

het de moeite waard is de plant 

te laten opgroeien, een aan-

zienlijke besparing van tijd en 

middelen. Voorwaarde is natuur-

lijk wel dat je van heel veel plant-

jes het genoom in kaart kan 

brengen, maar de wetenschap-

pers rekenen erop dat de tech-

nieken snel goedkoper zullen 

worden.  

 

Niet alleen de druivenrassen 

zijn onderhevig aan nieuwe 

technieken maar ook de an-

dere producten om wijn te 

maken. 

Een Frans bedrijf commercialiseert 
de eerste genetisch gemodi-
ficeerde (GM) wijngist op de 
Noord-Amerikaanse markt. De 
Australische wijnindustrie is ech-
ter niet van plan GM gist te ge-
bruiken, zo meldt ABC News. Ook 
de import van Amerikaanse wijn 
die geprodueerd is met dergelijke 
gist is in Australië verboden. 
Het probleem is dat in de VS geen 
verplichting bestaat om de ge-
bruikte gist op het etiket te ver-
melden. Voor de Amerikaanse 
wetgever is er geen verschil tussen 
'natuurlijke' gist en GM-gist. Het 
zal dus in de praktijk moeilijk zijn 
om wijnen die met GM-gist 
werden geproduceerd tegen te 
houden. Veel van de organo-
leptische kwaliteiten van een wijn 
zijn niet zozeer te danken aan de 
gebruikte wijnranken, de groei-
omstandigheden en de "terroir", 
maar wel aan de gist die wordt 
gebruikt om de suikers in de drui-
venmost om te zetten in alcohol. 
GM-wetenschappers concentreren 
zich dan ook vooral op het creëren 
van betere wijngisten. Het toeval 
wil dat de standaardgist die wordt 
gebruikt bij het wijnmaken,  

Saccharomyces cerevisiae, ook 
een favoriet laboratoriumorga-

nisme is voor experimenten. 
Wetenschappers zijn dus zeer 

goed op de hoogte van de eigen-
schappen van deze gist en kun-

nen via DNA-manipulatie allerlei 
wijzigingen in het organisme 

aanbrengen. De nieuwe Franse 

gist zou kosten besparen omdat 

ze een snellere en zuiverdere 
fermentatie mogelijk maakt. 
Critici zeggen dat GM-gisten hart 
en ziel uit het wijnmaken halen 

en zullen resulteren in ultra-

cleane, neutrale 'internationale' 
wijnen. 
 

Wat is nu juist genetische 
modificatie ? 
  
In duurzame landbouw speelt 
biotechnologie een belangrijke 
rol, vooral bij de veredeling van 
gewassen. Heel wat heden-
daagse gewassen zijn veredeld 
met behulp van biotechnolo-
gische technieken. Zo wordt er 
wereldwijd op grote schaal maïs 
en katoen geteeld die resistent 
gemaakt zijn tegen bepaalde 
insecten. Ook de soja die de ba-
sis vormt van het gros van het 
veevoeder dat in ons land wordt 
geïmporteerd, is een biotechge-
was. 
 
De techniek die over heel de 
wereld wordt gebruikt om 
planten genetisch te wijzigen is 
bovendien een Gentse 
uitvinding. Marc Van Montagu 
en Jeff Schell ontdekten hoe ze 
een bacterie konden gebruiken 
om nieuwe eigenschappen toe 
te voegen aan planten. 
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Spaarzaam 

met water… 

Drink daarom 

WIJN 

WIJN CARTOON 

 

GENETISCHE MANIPULATIE - BESLUIT: 
De belangrijkste toepassingen van biotechnologie in de landbouw 

vandaag zijn: 

 

1. Tolerantie tegen onkruidverdelgers  

 

2. Weerstand tegen insecten  
  
Door de toegenomen kennis over de werking en de biologie van 
planten, zijn er in de toekomst nog tal van nieuwe toepassingen van 
biotechnologie in de landbouw te verwachten:   
 
3. Droogteresistentie  
  
4. Opbrengstverhoging  
  
5. Verlaagd gebruik van pesticiden en meststoffen  

 

 Steeds vaker lezen we in de krant dat ‘het genoom van een plant 
gekraakt is’, dat, met andere woorden, wetenschappers de volledige 
genetische code (DNA) van die plant ontcijferd hebben. Maar het is 

niet omdat je een tekst kunt lezen dat je hem ook begrijpt.   
De volgende stap is de functie van de genen te bepalen, en dit liefst in 

relatie tot de andere genen van de plant. Zo kunnen wetenschappers 
ook van complexe eigenschappen, die door meer dan 1 gen bepaald 
worden - voedingskwaliteit bijvoorbeeld –, achterhalen hoe ze 

werken.   
 
Overal ter wereld zetten wetenschappers zich in om de moleculaire 
mechanismen en levensprocessen in planten te ontcijferen. Dit gaat 
verder dan het ontcijferen van de DNA-code. Ze willen heel het 
‘systeem’ dat ‘plant’ heet, doorgronden: blootleggen hoe alles func-
tioneert en hoe de verschillende genen, eiwitten en biologische pro-
cessen in elkaar grijpen.  

 Daarom is 

doorgedreven basis-

onderzoek naar de 

werking van planten 

noodzakelijk. Als we 

beter begrijpen hoe 

planten omgaan met 

droogte, de vorming 

van vruchten of 

verdediging tegen insecten of schimmels, dan kan die kennis 

gebruikt worden om nieuwe eigenschappen te geven aan land-

bouwgewassen.  Binnen 25 jaar kennen we een volledig  

andere agricultuurwereld. 
  

Pitloze druiven... 


