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1991-1992 

Eerste Bijeenkomst Oprichting Wijnclub 

 
Maaslandse Wijnvrienden Oprichting 22/03/1991 

 

Eerste samenkomst en oprichtingsvergadering in hotel Aldeneikerhof te Aldeneik / Maaseik. 
Een voorlopig bestuur wordt als volgt samengesteld: 
Voorzitter : Dhr. Pierre Hilven (Dilsen-Stokkem) 
Secretaris : Mevr. Anke de Wilde - Boelens (Born) 
Penningmeester : Dhr. John Lodge (Echt) 
Wijnmeester : Dhr. Paul Van Dinter (Dilsen-Stokkem) 
Dit heuglijke feit werd in diverse kranten en weekbladen bekendgemaakt en als “vergaderlokaal” werd gekozen 
voor Kasteel Wurfeld te Maaseik . De kostprijs per avond werd vastgelegd op 500 Bfr. pp 
De heer Pierre Dalemans ontwierp een eerste logo voor de nieuwe vereniging en de eerste “gouden” medailles 
voor het bestuur werden aangekocht aan 1.050 Bfr. 



                                              

 

 

Het Vinificatieproces             Bordeaux Wijn                                      Bewaren en beleggen 

                                  

 

 

 

 



1992-1993 

 

Noblesse Oblige met … Château Lafitte-Rotschild 1987                  

Greep uit Eigen Kelder 

 

1993-1994 

 

Pomerol        Dessertwijnen   



Kapitteldiner d ’Itterpoort 

 

1994-1995 

 

 

LBV naar Vintage Port                 

Dom. de Chevalier Verticaal       
 



 

  Kaas en Wijn    

 

 

1995-1996 

 

   Domaine des Raigneaux Verticaal – Jean Bustarret 



     Château Pichon-Longueville          

    

Kapitteldiner Slagmolen     

      



 

1996-1997 

                                                                                                   
Château Beychevelle Verticaal                                                                                    Prominente Chablis 



 

1997-1998 

Mittnacht Frères         

                                            
Grote Wijnen uit 1992                                                                              Kapitteldiner Kristoffel 

 



1998-1999 

Pierre Allard – Chateau Theulet     

                               Meursault 

1999-2000 

   Hermitage 

Bourgogne Koning en Keizer      



Grote Bordeauxwijnen in samenwerking met Wijnclub Gamay 

 

 

2000-2001 

Fenomeen Botrytis      Wie ben ik?Topwijnen   

 



Italiaanse Wijnen - Licata 

 

2001-2002 

Château Phelan-Ségur Verticaal                                            
Zomer Huis Timmermans 

 

 Zuid-Afrika 



2002-2003 

                           
  Champagne                                                                      Zomer Eisden Cité en Mangerie 

          

Nieuwe Wereldwijnen    



2003-2004 

Kapittel d’Auw Pasteriej                                                  Kaas en Wijn 

          

Porto      

Wijnreis Champagne

 



2004-2005 

Sherry           
                                                                   Kapittel Eyckholt 

Wijndomein Mauritius  

 

            Côtes de Nuits – Côtes de Beaune 



2005-2006 

Chateau Margaux 

   

 

 

Wijnreis Elzas 

 
 

 



Kapitteldiner Van Eyck 

  

Zomer Aldeneyck         

2006-2007 

            

Kennismaking met Whisky                                                                        Kapitteldiner Noël’s  

 

 



Zomer Geulhemer Molen 

   

  
Glazen en Flessen 

 

2007-2008 

Bordeaux Rood 

  



Bourgogne Château Gilly 

 
Bourgogne Clos Vougeot 

           

Grappa 



Kapitteldiner d’Itterpoort

 

Intronisatie ceremonie Maaslandse Wijnvrienden 2008 

 
Zijne Excellenties de nieuwe leden van Maaslandse Wijnclub… 
 Luister, luister, lieve dames mijne Heren, Meesters, Hoogwaardigheidsbekleders, Compagnons van ons geleerde Broederschap 
der Maaslandse Wijnvrienden, 
Luister, naar de volgende woorden. 
Wij roepen hier dadelijk bij ons de mandanten die trouw gaan beloven aan onze bevelen. 
Moedige wijnliefhebbers, gij die leeft van onze moeder, de wijngaard, en haar welbeminde zoon de wijn. Gij die uw geloof belijdt 
in de deugden van onze wijnen, dit is het plechtig ogenblik waarop wij uw verdiensten zullen afkondigen. 
Dat de weledele Dame en Heren Kandidaten naar voren komen: 

- Dame Annemie CRIJNS 
- Heer Danny BEUTEN 
- Heer Laurent LEMAHIEU 
- Heer Danny SILKENS 
- Heer Bert TROUWEN 

Dame, Heren voor u definitief opgenomen wordt in ons genootschap, moet u nog eerst één proef doorstaan. 
Wij laten u onze clubwijn, euh, een vreemde wijn proeven en u zegt ons na de degustatie over welke edele soort het gaat. 

Wijn laten proeven (Richelieu Syrah) 
U hebt allen de kandidaten kunnen zien en horen. Indien iemand een bezwaar tegen één van de kandidaten heeft, moet hij dit nu 
in het publiek uitspreken. De bezwaren moeten onverwijld opgenoemd worden. 
Wij luisteren............................................. 
Er is blijkbaar geen verzet. 
 
Weledele dame en heren, U wordt nu gevraagd uw geloofsbelijdenis, onder ede, uit te spreken en U aanvaardt te gehoorzamen 
aan de regels van ons geleerd Broederschap. 



Luister naar de eed : 
Dame, Heren belooft gij? 

- Altijd en overal eerbied te hebben voor onze goede moeder, de wijngaard? 
  Ja..... wij beloven. 

- Belooft gij de eer te bewijzen aan haar geliefde Zoon, de wijn? 
  Ja..... wij beloven. 

- Belooft gij altijd en overal de goddelijke nectar van de wijngaard te schenken en alle frauduleuze brouwsels te verwerpen 
en, in het algemeen uw ambt te huldigen? 

  Ja..... wij beloven. 
- Belooft gij eerlijke hulp en gezelschap te verlenen aan uw gelijken? 

  Ja..... wij beloven. 
- Belooft gij goede raad en eerlijke bijstand te verlenen aan uw naaste verwanten? 

  Ja..... wij beloven. 
- Belooft gij de kunst aan te moedigen en de ondeugd te ontmoedigen? 

  Ja..... wij beloven. 
Indien dit uw geloofsbelijdenis is, gelieve deze dan te bevestigen door samen te verkondigen: 
  
Heren, Dames, Wijnmeester, Bestuursleden, Compagnons en gij allen, devote gastheren, uw ogen hebben gezien, uw oren 
hebben gehoord dat de hier aanwezige postulanten waardig zijn, om onze Broederschap bij te treden. 
  
Samen:     LEVE ONZE COMPAGNONS EN GELIJKEN 
 
Wij nemen akte van uw éénparige instemming en begroeten U met vreugde, Hofschenkers van kwaliteit. Wij zullen U voortaan 
met vreugde begroeten in een open kapittel, en er zal met belangstelling geluisterd worden naar uw advies dat in de praktijk zal 
worden omgezet te bate van iedereen. 
 
  GEACHTE BROEDERS,  U HOORT NU BIJ ONS 
 
Geachte aanhorigen, ik heb de eer en de waardigheid waartoe uw verdiensten U verheven hebben, te bevestigen. Deze medaille 
die gij altijd zult dragen, bewijst dat uw gelijken deze erkennen. 
Om uw lidmaatschap te bevestigen, vragen wij deze medaille een mooie plaats te geven in uw woonst. Indien U uw talenten 
uitoefent in een openbare gelegenheid, kunt U ze daar plaatsen om aan “Koning Publiek” te bewijzen dat U zijn vertrouwen 
waardig zijt. 
Aldus aanwezige getrouwen, wij zijn in feeststemming. Wij zijn vereerd en verheugd vandaag Annemie CRIJNS, Danny BEUTEN, 
Laurent LEMAHIEU, Danny SILKENS en Bert TROUWEN als nieuwe en trouwe Wijnvrienden te mogen begroeten. 
Zijne Majesteit ”Het Publiek” zal nog beter en trouwer bediend worden en zijn dis zal nog hoffelijker verdedigd en verrijkt worden, 
als wij willen dat “la douce France vive”. 
Nogmaals van harte proficiat en welkom bij onze wijnclub. 
Mogen wij dan nu volgende leden vragen even tot bij ons te komen om de zilveren medaille om te ruilen tegen een gouden: 
Dame Marleen Camp-Coolen 
Dame Relind Coolen 
Wisselen van medailles 
Van harte proficiat... 
 Wij danken u allen voor de welwillende aandacht en nog een zeer fijn kapittel gewenst. 
 
 

2008-2009 

     

Ronde van Spanje                                                                                       Ronde van Duitsland   

 



Kapitteldiner Smaakkamer Lavendel    

 

Kolenspoor - Heerenhuys 

Alle deelnemers verzamelen stipt (denk om onze planning) om 17.45u op de 

parking van het “Dilsers Eetcafé”, Rijksweg 513 te 3650 Dilsen, vanwaar we met 

een busje naar de volgende geheime locatie gebracht worden voor de 

zomeractiviteit 2009. 

 

 

2009-2010 

Hospice de Beaune 

       



Savigny-lès-Beaune 1er Cru Cuvée Fouquerand - 2005 en 1996 

Proefnotities: dit was ooit een door Paul Van Dinter en de clubleden aangekocht vat. Enkele 
jaren geleden proefden we deze wijn een paar  maanden nadat hij gebotteld en geleverd 

was en velen dachten toen aan een kleine fiasco. Paul had het echter bij het rechte eind... 
Dit is inmidels (nu al) een schitterende wijn geworden, die zeker nog een potentieel heeft 
om verder naar een top wijn te evolueren. Mooie evenwichtige en frisse zuren, zeker nog 

tannines en een licht zoetje met een lange afdronk. Lichte neus van venkel, munt of dille. 
Daarna geuren van kool, later karamel. De aanzet is zoet, dan aangenaam zuur, droog en 

ondersteund door rijpe tannines die een mondvullend gevoel geven. 
 

   Zuid-Afrika   

 

Wijnreis Champagne 

 
 

 

 



Kapittel Aldeneikerhof 

 

 

2010-2011 

Italiaanse Roots        

                                                                        Whisky – Marc Vranken  



Kapitteldiner Aldeneikerhof – 20 jarig bestaan MWV 

  

Maaslandse wijnvrienden 1991-2011 – Toespraak Paul Van Dinter 

1991… 

16 januari begin van de Golfoorlog… Ineenstorting van de Sovjet Unie… Club Brugge wordt landskampioen, wint 

de beker van België en ook de Supercup ten nadele van Anderlecht. (Sorry Jos!)… Freddy Mercury van Queen 

sterft… en een nieuwe wijnclub wordt geboren! 
 

Het wijnjaar 1991 is in Frankrijk , met tot dan toe nog de meest erkende en geliefde wijnstreken en wijnen in 

België, een goed jaar met tamelijk wat regen in de aanloopperiode en een zonnige zomer met voldoende warmte 

en zonne-uren om de druiven te laten rijpen. Het jaar 1991 zal de geschiedenis in gaan als een correct gewoon 

goed wijnjaar met weinig uitschieters.  

1991 is dus ook het jaar dat onze wijngenootschap opgericht wordt. 

Laat ons nog eens even in ’t kort de geschiedenis van onze ”Maaslandse Wijnvrienden” overlopen. 

Op 22 maart 1991 wordt de eerste vergadering gehouden om de oprichting van de wijnclub te organiseren. De 

voedingsbodem qua geïnteresseerden waren en zijn nog steeds de wijncursussen die ieder jaar nog steeds 

georganiseerd worden.  

Vele wijnliefhebbers vinden vanaf de eerste bijeenkomst op 31 mei de weg naar onze wijnclub omwille van de 

gezellige sfeer, het ongecompliceerd wijnproeven en de leerrijke avonden die gegeven worden door gastsprekers 

en mezelf. Het Belgisch-Nederlands Limburgs karakter maakt dat we onze buren van over de Maas ook zien 

aansluiten bij onze club. We tellen zeer vlug een twintigtal leden 

Het bestuur van de “Maaslandse Wijnvrienden”  heeft op die 20 jaar tamelijk weinig bestuurswisselingen gehad.  

Steeds hielden we de steunpijlers voor ogen die reeds in 1991 vooropgesteld waren:  

We vermelden hierbij:  

*De open en gezellige “moet kunnen” sfeer   
*Het niet bestaande elitaire karakter dat er zeer makkelijk zou kunnen insluipen   
*De materie op een  laagdrempelige en  verstaanbare manier overbrengen naar de leden. 
 
De vele bijeenkomsten die momenteel fijn gebundeld terug te vinden zijn op onze website laten toch wel echte 

toppers zien. Zeer grote proeverijen waaronder Château Margaux, Lafitte -Rothshild, Domaine Chevalier, 

schitterende Bourgognes met weerklank en ga zo maar door…… tot ongelooflijke verrassende avonden, waarbij 

menigeen misschien al eens de wenkbrauwen fronste bij het ontvangen van de uitnodiging, maar waarvan 

achteraf gezegd werd dat het een fantastische avond was.   



We zijn er ook enorm fier op de ongelooflijk talrijke opkomsten van onze leden tijdens de maandelijkse 

bijeenkomsten (welke club zou dit kunnen voorleggen in het verenigingsleven). Het getuigt ervan dat het 

programma dat aangeboden wordt steeds boeiend genoeg is en bol staat van wijninformatie die praktisch iets 

oplevert voor iedereen onder ons. 

Locaties waar onze wijnclub onderdak vond zijn er niet zo enorm veel geweest gedurende deze 20 jaar. In het 

prille begin bij mij thuis in de degustatieruimte, daarna achtereenvolgens  La Feuille d’Or te Dilsen,  Kasteel 

Wurfeld,  de Mangerie in Maasmechelen en nu dan “de Beurs te Maaseik”. 

Vele kapitteldiners die jaarlijks steeds georganiseerd werden hebben hoogstaande, ongelooflijke culinaire 

momenten opgeleverd waar iedereen die het meemaakte nu nog lyrisch van wordt. 

De tweejaarlijkse wijnreizen naar alle wijngebieden in Frankrijk hebben onvergetelijke mooie momenten 

opgeleverd.  Nieuwe vriendschapsbanden zijn er gesmeed en de vele foto’s zijn er het zuiverste bewijs van.  

Ik weet nog heel goed dat de betrachting van de club (vanaf de eerste prille jaren van bestaan ) ook steeds 

geweest is om er een volwaardige vereniging van te maken opdat de erkenningsfactor er ook zou zijn. Nu vele 

jaren later mogen we fier zeggen dat wij eindelijk een volwaardige vereniging  zijn met alles erop en eraan (VZW 

met statuten,  een huishoudelijk reglement  en een veel bezochte website). Nogmaals dank aan iedereen die 

meehielp om dit voor mekaar te krijgen.  
  

Het slot wil ik nog even als volgt verwoorden: 

We blikken terug op een club met een rijke geschiedenis die vandaag nog steeds gebruikt word om de 

wijnliefhebber te blijven boeien. We blijven een hechte club van wijnvrienden en dat is enkel mogelijk door U 

allen, onze trouwe leden. Bedankt, beste vrienden wijnliefhebbers,  voor het vertrouwen naar de club en de 

mensen van het bestuur . Zij verrichten ongelooflijk werk om de nieuwe lijnen die werden uitgezet te bewandelen 

in de geest van wat 20 jaar geleden als doelstelling werd vooropgezet.  Om ons doel te bereiken hebben we ook 

jullie, de leden nodig. Op naar het volgende feest: het zilveren jubileum zou ik zeggen. 
 

We gaan na het protocollaire gedeelte dit mooie feest aan tafel verder zetten met de gekende hoog- culinaire 

kwaliteiten van Mari hier in Aldeneikerhof en natuurlijk met onze grootste patron: “ De wijn”. 

Brengen we nog even een toost uit op allen die dit in de voorbije 20 jaar mogelijk maakten! PROOST! 

Smakelijk eten en een hele fijne en gezellige avond. Het bestuur dankt U!  

 

Paul Van Dinter, Wijnmeester  MWV vzw 

 

2011-2012 

         

Groepsblindheid                                                     Madeira 



Proeven voor Promotie 

  
 

Kapitteldiner Kasteel Wurfeld 

 

 
 

 



  
 

Wijnreis Rheinhessen-Rheingau – Oppenheim Kellerlabyrinth 
 

 

 

 



2012-2013 

Pinot Noir uit de hele Wereld 

 

Bordeaux vs.  Toscane 

  
 

De Wijzen kwamen uit het Oosten 

 



Kapitteldiner Mangerie 

 
Zomer Spaanse Avond 

 

 



2013-2014 

Syrah-Shiraz 

 
Kapitteldiner Neuta 

 
  
Wat en wie is Bistro Neuta?  
Neuta is een laagdrempelig restaurant, waar genieten op de eerste plaats staat. Een bistro 

keuken vol klassiekers en verrassingen. Of het nu gaat om een lunch, diner, snelle hap, goed 

glas wijn, verjaardag, receptie, trouw, vergadering, …. Bistro Neuta zorgt voor een unieke 

gezellige ervaring. 

 



Wijnreis Elzas 2014 – Maison des Têtes 

 
Elzas - Domaine Robert Klingenfus 

 

Connecterra – Wandeling met Park Ranger 

 



2014-2015 

Proef Jos Thomassen voor promotie tot Meester-Commandeur – FRIULI 

     
Proeven voor promotie 

 

Kapitteldiner Tapaz en Zo  

  



 

 

Zomer Heioord        

 



       

2015-2016 

Proeverij Geuren 

 
Proef Jean Verlaak voor Promotie tot Meester-Commandeur – Napa Valley

 



Kapitteldiner Château Neercanne 

  

  

 

 



2016-2017 

Spaanse Toppers – Vega Sicilia 1990 

               
Wine Temptations 

 
Wijn uit Eigen Kelder 

 



Mijn Verleden 

 
Rioja 2017 – Franco Espagnola 

 

Rioja – Wijngaard Primavera 

 



2017-2018 

Wine Temptations 

 

Château Troplong-Mondot Verticaal 

      

Zoek de fout 

 



Kapitteldiner Terhills

 

 

Zomer Terhills Cable Park 

 



2018-2019 

Smaakstijlen 

 

Topproeverij Condrieu – Côte-Rotie 

 
Wijn uit Eigen Kelder  

 



Wijnreis Galicië – Regina Viarum

 
Theeproeverij 

 
 

2019-2020 

Biowijnen 

 



Piëmonte – Koen Claes 

  

Bourgogne 
Bijna 10 jaar is het geleden dat de Maaslandse Wijnvrienden een memorabele proefavond van 
Bourgognewijnen van het Hospice de Beaune hadden. Daarna raakten de Franse wijnen meer en meer 
op de achtergrond, ten voordele van Italië, Spanje, de Nieuwe Wereld en de “nieuwe wijnlanden”.  
Toch is er de laatste jaren terug meer en meer vraag naar de “klassiekers”. Hoog tijd dus om nog eens 

naar de Bourgogne te trekken 

  

Wijn uit Eigen Kelder 

  



Smaken: Zout 

   

 

Proeven voor Promotie 2020

 

 



2020-2021 

Startactiviteit 2020 

 
Merlot-Syrah in Combinatie met Gerechten 

   
 

 

 

Kapitteldiner Gusto            



Zomeractiviteit Amitié

 
 

Puglia 

 
 

… en nu op naar seizoen 2021-2022 … 


