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EVEN OPFRISSEN ...  
 

      
 

 
 

In noordelijk Spanje, onder Navarra, ligt het oude koninkrijk Castilië: een landschap van woeste, kale heuvels, 

de Sierra Cantabria. Enkel in het dal van de Ebro treffen wij ook groengewas aan. Een bijrivier van de Ebro, de 

Rio Oja, heeft hier de naam gegeven aan sterk geprezen Spaanse wijnen : Rioja. 

Rioja-wijnen kunnen zowel wit, rood als rosé zijn en, bij de witte wijnen zowel droog als zoet. Vroeger droegen 

zij zelfs de namen Rioja Chablis voor droog wit en Rioja Sauternes voor zoet wit. Zoete Rioja is een banale wijn, 

maar droge witte Rioja is een uitstekende kruidige wijn, die ook 2 à 3 jaar vatrijping kan verdragen. Soms blijft 

witte Rioja zelfs 4 en 5 jaar op fust, met als resultaat een diepe goudkleur maar ook met beginnende 

oxidatieve toets. Maar de witte wijnen worden best jong gedronken. 

Aan herkomst en kwaliteit werd in de Spaanse wijnmiddens tot 30 jaar geleden heel weinig belang gehecht. 

Pas in 1970 kwam hierin verandering, door de oprichting van het Instituto Nacional de Denominaciones de 

Origen. Zes jaar later, in 1976, was het volume van de wijnexport reeds verzesvoudigd ! 



In het bergachtige Rioja krijgen de wijnstokken voldoende regen. Een lange lente en een lange herfst maakt 

dat de wijn minder zwaar is dan andere Spaanse wijnen. 

Het Rioja-wijngebied ligt aan beide oevers van de Ebro en is ongeveer 40 km breed en 120 km lang. Het valt 

niet samen met de politieke provincie Rioja. 

Het wordt in 3 subregio’s onderverdeeld : 

Rioja Alavesa 

Dit is het Baskische deel van het gebied ten westen van Logrono (= hoofdstad van de Rioja) en ten noorden 
van de Ebro en is het kleinste wat wijnbouwoppervlakte betreft. Wegens z’n klimaat ( gemiddelde 
temperatuur : 12,7° C ; gemiddelde neerslag : 522 liter per m² ), z’n lichte, kalkrijke bodem en de zonnige 
zuidelijke wijnhellingen ( tussen 400 – 800 m boven de zeespiegel ) levert deze streek wijnen met finesse en 
elegantie.  
Rioja Alta 
Het ligt eveneens ten westen van Logrono, maar, op enkele gemeenten na, ten zuiden van de Ebro en is het 
gebied met de grootste bebouwde wijnoppervlakte. De gemiddelde temperatuur bedraagt er  13°C en er valt 
gemiddeld 381 liter neerslag per m². Een groot gedeelte van de wijnhellingen ( 400 – 500 m hoogte ) ligt aan 
de oevers van de Ebro. De bodem is er vaak iets zwaarder en brengt  fruitige, krachtigere, donkerdere rioja’s 
met meer body voort.    

Rioja Baja 

Het is qua uitgestrektheid het grootste van de drie gebieden en verschilt sterk van de 2 andere 

deelgebieden. De wijngaarden liggen slechts 300 m boven de zeespiegel en de bodem bestaat er 

bijna uitsluitend uit rivierslibgronden met ijzerhoudende leem. Het heeft een meer mediterraan 

klimaat ( gemiddelde temperatuur : 14,4°C ; gemiddelde neerslag : 284 liter per m² ).  De 

wijnopbrengst is er over het algemeen vrij hoog, wat eerder tot eenvoudige wijnen met een hoog 

alcoholgehalte leidt. Maar de uitzonderingen bevestigen er de regel. 

In het Rioja-gebied kopen de bodega’s zowel druiven als wijnen bij de zelfstandige boeren, voegen 

deze bij hun eigen oogst en maken daaruit de wijn van het huis. Wijngaardnamen op het etiket zijn 

dus géén plaatsen van herkomst, maar wel merknamen. De bodega’s zijn in eerste instantie 

handelshuizen die vooral de rijping op fust en op fles als belangrijkste taak beschouwen. Hun vaten-

bezit is aanzienlijk : soms tot 30.000 vaten ! 

In de marktstructuur van de wijnbouwers  hebben ook de coöperatieven hun plaats en ook de 

onafhankelijke zelfstandig bottelende wijnboeren. Dank zij subsidies  van het Europese 

Landbouwfonds ter bevordering van de export zijn vele zelfstandige wijnboeren zich gaan toeleggen 

op meer kwalitatieve productie in de jongste 5 jaar. De « terroirwijnen », voordien atypisch voor 

Spaanse wijnen, kennen hierdoor een sterke groei. 

In La Rioja zijn de belangrijkste variëteiten : ROOD : Tempranillo, die fijne tannine bezit en de 

belangrijkste druif is, 70% Garnacha tinta, brengt kleur en body, 15% Graciano en Grovere, bevatten 

veel zuren, 5% Mazuelo, bevat tannine en zuur, 10% WIT : Viura, de belangrijkste witte druif, 

Malvasia, verdraagt gemakkelijk eik rijping, Garnacha Blanca, met klein zuurgehalte. Witte druiven 

beslaan slechts één elfde deel van de totale aanplant.  

Als eerste wijnbouwgebied werd aan Rioja in 1991 de DOCA verleend, - Denominacion de Origen 

Calificada -, dit is het allerhoogste appellationniveau in Spanje. Een tweede DOCA werd sedertdien 

verdiend door Priorato. Het DOCA-reglement betreft de rijptijd van de wijn op houten vaten en in de 

fles. 



DOCA Rioja heeft 4 categorieën : 

  
 
Dit rijpings- en kwaliteitssysteem stond model voor heel Spanje, maar de duur van het verblijf op vat 
kan verschillen : in warmere gebieden geldt 6 maanden vatrijping in plaats van 12 maanden. 15 Jaar 
geleden was méér dan 50% van de Rioja-wijn Vino Joven, die meestal via koolzuurgisting werd bereid. 
De hogere kwaliteiten werden vaak veel langer op vat gelagerd dan de wettelijke norm. Klassieke 
Rioja’s kregen daardoor een zeer heldere robijnrode kleur. In de jongste jaren kregen de klassieke 
Rioja’s het gezelschap van andere types : - Langere gistingstijden bevorderen diepere kleur en meer 
tannine - Beperkte vatrijping maar dan wel op uitsluitend nieuwe vaten, zodat de houttoets 
expressief wordt. - Strengere druivenselectie om hogere concentratie te bekomen tot dieprood.  
Rode Rioja's vermelden meestal op het etiket hoe ze zijn gemaakt. De DOCa Rioja Joven heeft niet - 
of heel kort - in eikenhouten vaten gerijpt. Deze vrij lichte, fruitige wijnen mogen een jaar na de oogst 
al verkocht worden. De Crianza heeft minimaal één jaar in grote eikenhouten vaten gerijpt en mag 
pas na drie jaar worden verkocht, dus nog 2 jaar flessenrijping.  
De DOCa Rioja Reserva heeft minimaal een jaar houtrijping gehad en mag pas na vier jaar rijpen in de 

fles verkocht worden. De Gran Reserva wordt alleen gemaakt in uitzonderlijk goede jaren. Ze moeten 

minimaal twee jaar houtrijping hebben gehad en mogen pas na zes jaar worden verkocht. De Gran 

Reserva wordt in wit en rosé gemaakt, maar die zijn zeer zeldzaam. 

Wij(n) zijn de beste (& al sinds de Romeinen)! De Rioja-wijnstreek ligt in het noorden van Spanje en 
is de belangrijkste wijn producerende streek van dat land. Al sinds de Romeinse tijd worden hier 
langs de oevers van de rivier de Ebro druiven verbouwd. De Rioja-wijnstreek wordt wereldwijd 
beschouwd als één van de beste ter wereld.  
Ideaal in de winter Rioja-wijn is ruig, veelzijdig en krachtig, ideaal voor het winterseizoen met rijke 
gerechten als rundvlees en robuuste stoofschotels met uitgesproken smaken.  
Dag hout Vroeger lieten wijnmakers uit Rioja hun wijn lang op eikenhouten vaten rijpen, waardoor 
deze een uitgesproken houtsmaak kreeg. De jongere generatie wijnmakers laat hun wijnen minder 

http://passie.horeca.nl/generated/s900x600_wijnkaart_19037_26593.jpg


lang rijpen, wat resulteert in een minder houtachtige smaak - passend bij de smaak van onze 
generatie.  
Rijp, rijper, rijpst De rijpingstijd kun je herkennen aan de termen Joven, Crianza, Reserva en Gran 
Reserva op het etiket. Een Joven-wijn is niet of nauwelijks op hout gerijpt en is jong en fruitig, terwijl 
de andere drie termen juist aanduiden dat een wijn wél een lange rijpingstijd heeft gehad. Rioja-wijn 
kan extreem oud worden. Het is een echte bewaarwijn die met de jaren aan kwaliteit en complexiteit 
wint.  
En wat eten we erbij? Kies bij de lichtere stijlen Rioja dan ook lichtere en minder uitgesproken 
gerechten. Je bereikt harmonie en balans door uit te gaan van het smaakgehalte van de wijn. Dus laat 
je goed adviseren, want de ene Rioja is zeker de andere niet. Hoe langer de houtrijping, hoe 
krachtiger en rijper de wijn van smaak is. Mocht je Logrono bezoeken dan moet je zeker de Calle 
Laurel aandoen, een steegje met alle pinxtos bars (baskisch voor tapas) aan mekaar geregen.   



EN DAN VERTREKKEN WE ... 
 

WOENSDAG 24 MEI 2017 
 

Woensdag 24 mei 2017 vertrokken we met 43 wijnenthousiastelingen vanuit Maaseik, Rotem en 
Genk naar Zaventem, voor wat aangekondigd werd als een vierdaagse totale beleving van wijn, 
gastronomie en cultuur. 
Trump en de Hemelvaartdrukte konden ons beletten om netjes op tijd in te checken en het halve 
vliegtuig met Maaslanders te vullen. 
Anderhalf uur later landden we in Bilbao waar de “Magic Wine Tour”-bus reeds voor ons klaar stond. 
 

                
 

Een rit in de duisternis van Bilbao naar Labastida liet ons nog niet veel zien van de Rioja. Rond 00.30 u 
kwamen we aan in Hotel Jatorrena. Het bestelde broodje met een glas wijn, werd daar wel erg ruim 
opgevat en leek meer op een maaltijd-brood met een wijndegustatie. De toon was alvast gezet en we 
wisten waaraan we ons de komende dagen konden verwachten. 
Op de kamer werden we nog verrast met een attentie van Carlos: een flesje El Primavera 
 

    
 

 

         

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://contextedmedia.blob.core.windows.net/pub/5ae8456f-b49d-4c9a-a4de-e1d9e5da1275/00000000-0000-0000-0000-000000000000/sites/heidebloem/images/main-logo.png&imgrefurl=http://www.heidebloem.be/&docid=T7oph2DUPJc7fM&tbnid=iOK7dNcw78gKbM:&vet=10ahUKEwj6-dbZkLbUAhXRJlAKHUPLAH4QMwhvKEAwQA..i&w=257&h=75&bih=861&biw=1548&q=heidebloem bus&ved=0ahUKEwj6-dbZkLbUAhXRJlAKHUPLAH4QMwhvKEAwQA&iact=mrc&uact=8
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hlav3x35&id=9C144131407784A6260A4CDDDF771B4D1AD8BCB6&thid=OIP.hlav3x35YaAedYniSMmx9AD6C7&q=brussels+airlines&simid=607995898374719339&selectedIndex=229


 
DONDERDAG 25 MEI 2017 

 
Op tijd aan het ontbijt en file aan het koffie-apparaat. Een druk programma voor deze eerste dag. 
Een korte rit naar Haro voor een bezoek aan Bodegas Haro. 

 

 
 

    
 
Roda is een van Rioja’s topprojecten en met vlag en wimpel dé katalysator voor de grote 
vernieuwingsbeweging in dit bekende wijngebied. De familie Rotllan-Daurella uit Barcelona startte 
met veel ambitie aan dit project in de meest prestigieuze appellatie van Spanje. Na een grondig 
onderzoek van vijf jaar, vestigden ze zich in Haro, de hoofdstad van Rioja Alta. In de Barrio de la 
Estación zijn bovendien al de grote klassiekers gevestigd (Viña Tondonia, La Rioja Alta, CVNE, Bodegas 
Bilbaínas) met een jarenlange traditie. Net hier besloten ze om zich te vestigen, met zicht op de Sierra 
Cantabria en pal naast de Ebro die onder de bodega traag voortkabbelt. 
Het domein werd opgericht in 1987; de eerste wijn werd pas gemaakt in 1992. De perfectie wordt 
nagestreefd in elke stap. Topoenologen Agustin Santolaya, Carlos Diez, Isidro Palacios en Esperanza 
Tomás vormen van in het begin het dreamteam dat verantwoordelijk is voor alle stappen in het 
productieproces. 
De ambitie is om de beste wijn mogelijk van Tempranillo te maken. Vlaggenschip is de Roda I, Roda’s 
topwijn die afhankelijk van het millésime in kleinere of grotere kwantiteit kan gemaakt worden. Deze 
wijn bestaat altijd uit 100% Tempranillo. Bedoeling is om met de Roda I tot de essentie te komen van 
de Tempranillo en vooral te werken naar een wijn met veel bewaarpotentieel.  
Daarnaast staat de Roda, topkwaliteit en jaar na jaar drinkbaar met nog een mooi bewaarpotentieel, 
bijna steeds een assemblage van Tempranillo met Garnacha en Graciano. Beide wijnen worden enkel 
gemaakt met druiven afkomstig van wijnranken ouder dan 30 jaar. Tot slot is er de benjamin Sela, 
gemaakt van wijnstokken tussen 15 en 30 jaar oud. 

 

Bodegas La Horra (Roda) 

Sinds geruime tijd broedde de equipe van het topdomein Roda op een nieuw project. Zou het 
mogelijk zijn om het succes in Rioja, behaald na jaren hard werk en onderzoek naar Tempranillo, te 
herhalen in Ribera del Duero? Ook Ribera del Duero is een regio die als bakermat geldt van de 
Tempranillo of Tinto Fino, doch zeer verschillend dan die van in Rioja. 
Na prospectie te hebben gedaan in verschillende zones werd er wel degelijk beslist om naar de 
belangrijkste regio te gaan na Rioja: Ribera del Duero. Agustín Santolaya en zijn technisch team 
zochten enkele jaren naar de beste wijngaarden en de beste omstandigheden. Ze begonnen zeer 
klein, net als in Rioja destijds. 

http://roda.es/index.php?id=1&L=1


Uiteindelijk werd er definitief gekozen voor de regio rond het dorpje La Horra en werd ook die naam 
gegeven aan het domein. Ook hier werd er enkel voor oude wijnstokken gekozen en werd er beslist 
om twee wijnen te maken: Corimbo en Corimbo I, net zoals bij Roda. 
Dit is nog een vrij jong project, maar een dat volgens ons ook in Ribera Del Duero hoge ogen zal 
gooien. Ook hier worden immers de standaards van Roda gevolgd, en deze zijn steeds de 
allerhoogste, in welke regio ze ook werken. 
De naam van de wijnen ‘Corimbo’ is genoemd naar de samengestelde bloemvorm waarbij vele kleine 
bloemen samen een soort parapluvorm aannemen. 
Hier wordt slechts met één druivensoort gewerkt en dat is de Tinto Fino, of de Tempranillo uit Ribera 
del Duero. Deze verschilt echter grondig van die in Rioja en is beter bestand tegen extreme 
klimatologische omstandigheden.  

Bezoek en Degustatie 
 

  
 

We kregen een rondleiding in het wijnhuis, dat een combinatie is van eeuwenoude kelders en nieuwe 
uitbreidingen: de grote eikenhouten vaten en een indrukwekkende opslag van vaten en flessen. 
Daarna een zeer mooie degustatie. Na de basiswijn Sela konden wij de Roda en Roda I met elkaar 
vergelijken. Tussendoor proefden we van hun olijfolie (L’Amo). Tenslotte kregen we de schitterende 
Ribera del Duero’s Corimbo en Corimbo I in het glas. 
 

  

      



                       
 
Ondertussen popelde Paul om ons zijn grote droom, de wijngaard van zijn Tierra El Primavera te laten zien. 
De bus bracht ons tot midden in zijn heiligdom. 
 

Paul en Carlos willen dat u, zodra u hun wijn drinkt, wordt meegevoerd naar de plaats waar hij 
vandaan komt, het landschap, de mensen en boven alles de wijngaarden,  met de unieke toets van 
Paul. 
Na vele jaren van hard werk op de binnenlandse markt en in de export heeft Carlos het voorstel van 
één van zijn beste klanten en vrienden in België, Paul, aangenomen. Paul wilde graag deel wilde 
uitmaken van het productieproces voor één van de wijnen. Een wijn produceren op basis van zijn 
ideeën was een must. Hij was op zoek naar een wijn met een breed fruitig aroma, kenmerkend voor 
dit soort, in dit geval de pure Tempranillo, en met een beetje fijne Crianza-tijd in vaten. 
 

 

We kregen van Paul een uitgebreide uitleg over de kwaliteiten van deze wijngaard. 
Leon liet ons de vorstschade aan de wijnranken kijken, die gaat leiden tot een sterk verminderde oogst. 
 
Ondertussen hadden Carlos, Sara en medewerkers de bar geinstalleerd met lekker fris gekoelde wijen, 
vergezeld van lekkere tortilla en als klapstuk de première van Paul’s El Primavera 2016, pas gebotteld. 
 

      

http://blend-paulvandinter.com/en/


 
Dit werd door iedereen ervaren als een schitterend moment, midden in de wijngaard, lekkere wijn, vrienden … 
wat een sfeer. 
De nodige fanfoto’s met Paul en Carlos, Leon en Sara werden gemaakt. 
Moet het iemand verbazen dat het zeer :moeilijk ws om iedereen weer in de bus te krijgen? 
 

      
 

 

 
 
Wie gedacht had dat we hiermee wel genoeg geproefd hadden, was compleet mis. We werden na een korte 
opfrissingspauze (die niet voor iedereen nodig bleek) verwacht in Kafe Bola Leku voor een glaasje (aperitief?) 
Tierra Blanco. Aansluitend werden we in Restaurant Petralanda verwacht voor een (lichte???) vijfgangenmenu 
met aangepaste wijnen. 
 

          

          



De nodige magnums werden soldaat gemaakt, het was gezellig en iedereen gelukkig. We zaten nu helemaal 
in Baskische sferen. 
 

Special Menú for  Belgian Wine Club 
Starters 

Jamon Iberico in a Tosted bread with Natural Tomato and Virgin Olive Oil 
Wine: Cifras Garnacha White 2012 

Home made Croquetes 
Wine: Letras minúsculas 2014 

Fish 
Grilled salmon with baked potato and vegetable cream 

Wine: Cifras Garnacha Red 2013 Magnum 
 Meat 

Ox tail in a Donostiarran way 
Wine: Tierra Crianza Magnum 

Dessert 
Hot chocolate Coulant  

Wine: El Belisario 2010 Magnum 
Coffe 

 

    
 

  
 
 

LABASTIDA 

   
 

Na een korte rustpauze werd verzameling geblazen voor een stukje cultuur (we zouden het nog 
kunnen vergeten). Een plaatselijke gidse bracht ons bij de belangrijkste bezienswaardigheden en de 
mooiste uitzichtspunten van het stadje Labastida. Bij een bezoek aan de kerk zagen we een 
schiterend interieur met een overvloed aan bladgoud. 
 

       
 



              
 
 

TIERRA POTE 
 

Even uitpuffen op de Plaza de la Paz, om daarna de Tierra Pote aan te vatten. Iedereen kreeg 10 
Tierra coins en een stadsplannetje waarop 7 bars stonden. Voor zo’n coin kreeg je dan een drankje + 
pintxo. Heel Labastida werd zo door de MWV ingenomen.  
 

   
 

1. BAR JUBILADO:  
Sandwich met Spaanse ham en kaas 

2. BAR HASIERA:  
Courgette met ham en rode peper 

3. BAR JAJ PLAZA:  
Toast met kaas en gekaramelliseerde ui 

4. BAR VANERIK:  
Lookbrood met “Spanish pudding” en tomatenmarmelade 

5. BAR BODEGON:  
Pittige look-peper toast met ham 

6. BAR MESON ALAI:  
Broodsushi met tomaatjes, Spaanse ham en arbequina olijfolie. 

7. BAR BOLA LEKU:  
Spaans-Baskisch pasteitje met tonijn 

 

   



 

Als wijnen werden de Tierra Blanco, Tierra Crianza en Tierra Rosé van Carlos gepresenteerd. 
 

               
 

In nr. 7, Kafe Bola Leku (zo stilaan ons stamcafé) kwam de ganse groep weer bij elkaar. 
Daarna deed de een er al wat langer over als de ander om de weg naar het vlakbij gelegen hotel terug 
te vinden. 

 
 
 
 

VRIJDAG 26 MEI 2017 
 

Vroeg aan het onbijt, want we moesten absoluut op tijd zijn voor de rondleiding en aansluitende 
degustatie bij Bodegas Franco-Españolas. Dit prachtige wijnhuis ligt net buiten Logrono. 

 

  

 

Bodegas  Franco-Españolas werd opgericht in 1890 opgericht dankzij de hausse van Rioja in de XIXde 
eeuw, toen de Fransen zich vestigden in de regio om hun van de Phylloxera stervende wijngaarden te 
vervangen door Rioja wijngaarden. Dit was het begin van de “Fijne Rioja Wijnen” wat Frederick 
Saurat Anglade uit Bordeaux er toe leidde, zoals zijn Spaanse partners, “Le Vignoble Franco-Españolas 
” in 1890 te stichten, een fusie tussen Frankrijk en Spanje. 
De unieke locatie aan de oevers van de Ebro, maakte er een getuige van de geschiedenis van Logroño 
van. In zijn bijna 125-jarige geschiedenis, heeft het domein vele voorname bezoekers ontvangen, 
zoals  Hemingway en Koning Alfonso XIII.  
Het bedrijf is in de handen van de Eguizábal familie sinds 1983, bezig met steeds nieuwe projecten. 

 
Bezoek en Degustatie 

 

Dit historische wijnhuis, straalt een ongekende pracht en grootsheid uit. We kwamen binnen in de 
zaal waar de grote houten cuves stonden, daarna de grote inox vaten, 66.500 liter elk. Dan een 
zelden geziene hoeveelheid eiken vaten: 16.000 in totaal en een gigantische hoeveelheid opgeslagen 
flessen. Tussendoor prachtige gewelfde kelders en overal historisch fotomateriaal. Tenslotte de 
prachtige degustatieruimtes en feestzalen. 

 

http://francoespanolas.com/


   
  

   
 
 

Er wachtte ons een mooi opgezette proeverij van het hele gamma: Bodron Crianza, Reserva en Gran 
Reserva, nog aangevuld met hum speciale Baron d’Anglade Reserva en tenslotte hun paradepaardje, 
de lichtzoete witte Diamante. 
 
Na de schitterende proeverij bij Roda, lag de lat hoog en werd natuurlijk onmiddellijk vergeleken. 
Algemeen werd geoordeeld dat de Crianza en Reserva een minder uitgesproken karakter hadden. De 
Gran Reserva had dit wel, maar dat kon je niet anders dan verwachten. 
 
Wij begrepen ook niet goed dat de Baron d’Anglade Reserva na de Gran Reserva werd gezet, want 
dat was een hele terugval. Tenslotte viel hun pronkstuk Diamante ons toch wel tegen (nogal flauw). 
Conclusie: misschien iets commerciëler en daardoor minder karakter en makkelijker drinkbaar. Maar 
toch een heel verzorgde degustatie.  
 

   
 

 



     
 

 
 
We staken de brug over de Ebro over en passeerden een halte voor de pelgrims die naar Santiago de 
Compostella gaan en kwamen in het centrum van Logroño, de hoofdstad van de Rioja.  
 
 
 
 

LOGROÑO             

 
 
Logroño telt +- 120.000 inwoners. 
In het hart van de stad ligt de Plaza del Mercado, een gezellig vierkant plein met arcades, bars en 
terrasjes. Hier staat ook  de Catedral de Santa María la Rodonda. De kathedraal is gebouwd tussen de 
15e en 16e eeuw en heeft twee klokkentorens. Opvallend is het hoge en diepe portaal (17e eeuw). 
Binnenin zijn prachtige gebeeldhouwde altaren. 



 

   
 

De winkeltjes in de smalle straatjes zijn een lust voor het oog: groenten, kruiden en allerlei 
delicatessen. Paul werd er zowaar door geïnspireerd om knoflook te kopen. Kan altijd van pas komen 
… 

   
 
De Calle del Laurel staat bekend als tapasstraat en om zijn Sidrerías maar het gebied is inmiddels 
uitgebreid naar de omliggende straten waaronder die van Calle San Juan. De Calle del Laurel staat 
bekend als senderode los elefantes (olifantenpad) die zijn bijnaam heeft gekregen van het Spaanse 
trompas dat slurven betekent, plat voor 'een mond vol'. En hier valt heel wat af te slurven. Iedere 
bar in de straten heeft zijn eigen specialiteiten om je vingers bij af te likken! Een heerlijke bijpassende 
Rioja wijn bij, uitstekend van kwaliteit en niet duur! Wij lieten dat, als Maaslandse Wijnvrienden ook 
niet aan ons voorbijgaan. 

      

 
 



   LAGUARDIA     

 
 

Op de terugweg naar Labastida, houden we halt in Laguardia, een omwalde stad, die op een heuvel 
gelegen is. 
Laguardia is een belangrijk wijncentrum. Sommige Bodega’s zijn gevestigd in avantgardistische 
gebouwen gevestigd die gemaakt zijn door toonaangevende architecten. Maar ook veel statige en 
bescheiden bodega’s zijn terug te zien tussen de wijngaarden. Wij passeren langs één van de 
mooiste: Bodegas Ysios ontworpen door de Spaanse Architect Calatrava (van o.a. ook het Luikse 
station Guillemin). De vorm van Ysios past helemaal in het kader van het achterliggende gebergte. 
 

 

Laguardia is de thuisstad van Leon en Sara. Zij leidden ons rond in het prachtige stadje. We genieten 
van enkele schitterende uitzichten en zien zelfs in de verte Marques de Riscal (Elciego) van Architect 
Frank Gehry blinken. 

    
 

Leon en Sara brengen ons daarna naar 3 verschillende bars waar plaatselijke gerechten worden 
geserveerd. 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Coat_of_Arms_of_Laguardia-Rioja_Alavesa_Cuadrilla.svg


     
 

Bar-Restraurante Biazteri:  
Rioja bonen, Spaanse omelet en Mosselen 
Restaurante Batzoki:  
Groentenstoofpot en enkele pinxto’s 
Gastro-Bar Doña Blanca:  
T-bonesteak met frieten en rode peper (1 kg/3 personen!) en een ijs-dessert 
 

   
 

   
 
Dat alles begeleid met het hele Latido de Sara-assortiment 
 

       



Terug naar Labastida voor het sluitstuk van vandaag: het bezoek aan Tierra Labastida en het 
aansluitend feest, georganiseerd door Carlos, Leon en Sara. 
We krijgen nog even rust , al wordt die ingekort door de mededeling dat één van de Tierra Pote 
deelnemers zeer teleurgesteld was dat we hem gisteren niet bezocht hadden (‘niet gevonden?).  
Oplossing: daar gewoon de aperitief nemen. 
Ondertussen verschenen wel de eerste donkere wolken boven Labastida en we moesten al even 
schuilen om te voorkomen dat er teveel water bij de wijn werd gedaan. 

 

 

 

  
 

Rondom het stadje Labastida ligt de thuisbasis van alle wijngaarden van de familie Fernandez Gomez. 
Het wijnbedrijf staat in de oude Joodse wijk in het plaatsje Labastida en bezit kelders die ruim 500 
jaar oud zijn! In deze kelders, een netwerk van zeer oude uitgehakte gangen, staan betonnen cuves 
en rijpen alle wijnen van Labastida in eiken vaten onder de beste omstandigheden. 
In de 30 hectare wijngaarden wordt veel aandacht besteed aan de beplanting van geschikte 
druivenrassen ten opzichte van de bodemstructuur en de oriëntatie. 
 De familie is sinds eeuwen verbonden met de wijnbouw. De wijnbouwers van Labastida en de streek 
errond woonden generatie na generatie tussen de wijngaarden en bij de grotten. Hun liefde en passie 
voor hun gronden en wijn werden tot op de dag van vandaag doorgegeven. Carlos is de derde 
generatie wijnmakers en wijnbouwers in Labastida (Rioja Alavesa). Zijn  wijnen worden met de 
grootste zorg verbouwd door wijnbouwers uit de dorpen Labastida en San Vincente de La Sonsierra 
op meer dan dertig hectare, die uitkijken op de glooiingen van de berg Toloño. De sleutel tot het 
behalen van de beste resultaten uit de wijngaard, bestaat uit de combinatie van de juiste keuze van 
bodem, variëteit en de oriëntatie. Het gamma variëteiten dat in de wijngaarden, sommige van 
honderd jaar oud, wordt gekweekt, is vooral Tempranillo, maar ook de rode en witte Grenache, 
Viura, Graciano en de prachtige Malvasia die voorkomt uit de oudste wijngaarden. 
 
 

     

 
Met Paul en Leon bezochten wij de eeuwenoude kelders, de betonnen cuves en de opslag van vaten 

 



    
 

      

 
 

Ondertussen giet het buiten en het feest wordt noodgedwongen naar de kleine degustatieruimte op 
de zolder van Carlos verplaatst. 
 



We werden getrakteerd op een prachtig buffet van paella’s, bloedworsten, salades, vlees van de grill 
en later nog gebak na.  
 

    

Daarenboven had Carlos het ganse assortiment van Tierra klaar gezet, inclusief enkele voor ons nog 
onbekende wijnen (Tierra Fidel, genoemd naar de vader, La Abuela Visi, naar moeder, Fernandez 
Gomez, Tierra Graciano) en talloze magnums.   
Ook de olijfolie uit het eigen assortiment werd gepresenteerd. 
 

 

      

     



Tussendoor nog iets bijzonders. We hadden er als bestuur al lang over gedacht om iets te doen voor 
Carlos, Sara en Leon, uit dankbaarheid voor het vele werk dat zij verricht hebben in de voorbereiding 
en begeleiding van onze wijnreis. 
 
De verborgen talenten van onze voorzitter Guy kwamen tevoorschijn: in vlekkeloos en accentloos 
Spaans werden Carlos en Leon uitvoerig bedankt en kregen zij een Oorkonde en Sautoir, waardoor 
zijn Ere-Meester werden in onze Wijnclub. Aan Sara werd een cadeautje namens de club 
overhandigd. Zij waren zichtbaar ontroerd over deze vriendschap en erkentelijkheid. 

 

     

Ondertussen werd het broeiend heet op het zoldertje van Carlos (mede door de emoties, de sfeer, de 

wijn …). We waren dan ook blij dat het ophield met regenen en alles in gereedheid werd gebracht om 

buiten verder te feesten. 

DJ Leon en Sara met verkleedkoffer brachten leven in de brouwerij (of eigenlijk in de bodega) en 

verder was er blijkbaar niet veel meer nodig om de MWV op gang te krijgen. 

Veel uitleg is niet nodig bij de hiernavolgende sfeerfoto’s. Ze spreken voor zichzelf. 

 
 

 
 
 
 



 
Om commentaar van het thuispubliek te vermijden, probeerden de meest prominente figuren zich te 
verkleden. Dat is hun goed gelukt. Alleen Carlos en Sara zijn goed herkenbaar. 
 

       

      

     

  

Alle registers en heel wat wijnflessen werden open getrokken. Geen nood als je aan de bron zit. 



     

Leon zorgde voor de muziek en Carlos voor de wijn en zo kon nog tot in de vroege uurtjes worden 

doorgegaan. 

 

ZATERDAG 27 MEI 2017 
 

We staan een laatste keer in de file voor het koffieapparaat, en maken ons dan klaar voor de 
terugreis. Ook nog even opletten dat we niet in de verkeerde bus stappen, want dan komen we 
terecht in het stadion van Athletico Bilbao voor een echte voetbaltopper. De verleiding was groot 
voor sommigen. 
 

   
 

  
 
We kunnen de Rioja echter niet verlaten, voor dat we, al is het maar een glimp opgevangen hebben, 
van enkele iconische monumenten van de streek. We hebben nog wat tijd over en onze buschauffeur 
wijkt enkele keren van zijn weg af, om ons ook dit mee te geven. 
 
 



Bodegas Baigorri in Samaniego (Iñaki Aspiazu) 
 

 
 

Jesus Baigorri, een voormalig ondernemer in de reis business, zette op 60-jarige leeftijd voor 15 
miljoen euro een futuristisch gebouw neer in samenwerking met de Baskische architect Iñaki Aspiazu, 
die onder meer het Justitiepaleis van Vittoria-Gasteiz ontwierp. Vanop de straatkant zie je alleen een 
transparante glazen kubus. Daaronder, tegen de helling van een berg, bevindt zich een wijnfabriek 
die aan een ruimteschip doet denken. Ze kan druiven van 150 hectare wijngaard verwerken. 
Uiteraard is het de bedoeling die investering terug te verdienen. De wijnen moeten dan ook zo duur 
mogelijk zijn. De top van het gamma heet "Baigorri de Garage", een "garagewijn" dus, naar het 
voorbeeld van de peperdure bordeauxwijnen die in minieme hoeveelheden in een kleine loods of 
"garage" worden gemaakt (en daarom ook "vin de garage" werden genoemd). 
 

Het hotel bij Bodegas Marques de Riscal in Elciego (Frank Gehry) 
 

 
 

 De oudste bodega van de streek – Marqués de Riscal - wilde meteen een zodanig sterk statement 
maken dat het door niemand overtroefd zou kunnen worden (zie foto). De eigenaars spraken 
niemand minder dan Frank O. Gehry aan, de wereldberoemde architect die onder meer het 
Guggenheim Museum in Bilbao ontwierp (en het California Aerospace Museum en de Walt Disney 
Concert Hall in Los Angeles, en het American Center in Parijs, en het 'dansende gebouw' van de ING-
bank in Praag ...). Voor Marqués de Riscal creëerde hij weliswaar geen bodega, maar een artistiek-
futuristisch luxehotel, dat nu behoort tot de luxedivisie van Starwood Hotels. Het gebouw – dat iets 
weg heeft van een enorme geschenkverpakking - is zonder meer spectaculair en domineert de 
omgeving. Er zijn 43 kamers, waaronder 11 suites. Daarnaast huisvest het hotel twee restaurants, 
waarvan één bekroond door Michelin, een wijnbar en een lounge annex bibliotheek op het dak. Een 
oude wijnkelder werd omgevormd tot een ruimte voor banketten. Een aantrekkingspool is ook het 
centrum voor wijntherapie met 14 aparte kamers voor behandeling en massage, met producten 
gemaakt op basis van druivenextract en mineraal water. Het overdekte zwembad, het stoombad, het 
fitnesscentrum en de jacuzzi maken het compleet. 

 



Guggenheim Museum Bilbao (Frank Gehry) 
 

 
 
Het spectaculaire museum Guggenheim werd ontworpen door de Canadees Frank Gehry en was een 
van de eerst projecten binnen het Baskische moderniseringsprogramma. Het gebouw heeft Bilbao 
veranderd in een trekpleister voor moderne en experimentele kunst.  
In het museum worden voornamelijk moderne kunsttentoonstellingen gehouden met werken van 
nationale en internationale kunstenaars. Velen vinden de indrukwekkende creatie van Gehry echter 
interessanter dan de kunst die erin te bezichtigen is. In 1993 kreeg Frank Gehry de opdracht om deze 
nieuwe Guggenheim-vestiging te bouwen en in 1997 werd het gebouw, dat 24.000 m² beslaat en 
helemaal van titanium is gemaakt, geopend voor het publiek.  
Het Guggenheim museum in Bilbao is een fantastisch voorbeeld van moderne en opvallende 
architectuur. Gehry heeft de grenzen opgezocht binnen de architectuur en goed gebruik gemaakt van 
de technische ontwikkelingen. Hij kon de gebogen vormen en het ongewone ontwerp bouwen 
dankzij het computerprogramma CATIA, dat hulp biedt bij het ontwerpen van gebouwen. Ook 
maakte hij verschillende schaalmodellen van papier en hout, voordat hij in het echt met enorme 
platen van zilverkleurig titanium aan de slag ging.  
Het grote gebouw met een ronde constructie doet denken aan een majestueus schip, varend op zee, 
en past uitstekend in de omgeving. Gehry heeft hier gelet op de lange visserstraditie in Bilbao. 
Dankzij het glanzende oppervlak van titanium lijkt het alsof het Guggenheim bedekt is met 
vissenschubben, die glimmen in de zon. Doordat de stad dichtbij de zee ligt en het museum dichtbij 
de rivier de Nervión, wordt het thema Water nog meer benadrukt. De vele glasplaten die voor de 
centrale binnenplaats van het gebouw gebruikt zijn, zorgen ervoor dat er genoeg natuurlijk licht in 
het museum aanwezig is. Het gebouw lijkt ´s nachts nog meer op een schip als het centrum verlicht 
wordt met warme kleurschakeringen, die van buitenaf weerkaatst worden.  

Het Guggenheim in Bilbao is, zoals gehoopt, een ware publiekstrekker geworden en heeft de stad 
nieuw leven ingeblazen. Het is het symbool van Bilbao en Baskenland in zijn geheel geworden en 
trekt ieder jaar bezoekers uit de hele wereld, die benieuwd zijn naar dit geweldige meesterwerk uit 
de architectuur.  

 



 

Zonder al te veel problemen checken we in op de luchthaven van Bilbao en landen op tijd in Brussel 
waar de Bus van Heidebloem al klaar staat. 
 

 
 

We horen niets dan goede commentaren … gaan we volgend jaar weer op reis? … de mooiste en 
meest relaxte reis ooit …  
Dat uit zich ook in een daverend applaus voor de organistoren, in het bijzonder Marc en Paul, maar 
ook het ganse bestuur … dat geeft weer moed  … om aan de organisatie van de volgende reis te 
beginnen. 
 
Ondertussen iedereen een fijne vakantie gewenst en wij zien ons terug in het volgende “wijnjaar” 
 

 
 



 
 

Nog even ter info: 
Wat hebben we geproefd/gedronken? 

 
STREEK NAAM AARD JAAR PRIJS 

RIOJA ALAVESA BLANCO TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ - BLANCO WD 2015 € 11,60 

RIOJA ALAVESA ROSADA TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ - ROSE RS 0 € 0,00 

RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ - CRIANZA RO 2014 € 14,00 

RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ - CRIANZA (150 cl) RO 2014 € 0,00 

RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ - EL BELISARIO RO 2010 € 55,00 

RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ - EL BELISARIO (150 cl) RO 2014 € 0,00 

RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ - GRACIANO RO 2015 € 14,00 

RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA - EL PRIMAVERA RO 2015 € 13,50 

RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA - EL PRIMAVERA RO 2016 € 13,50 

RIOJA ALAVESA BLANCO TIERRA - FIDEL BLANCO WD 2012 € 25,00 

RIOJA ALAVESA BLANCO TIERRA - LA ABUELA VISI WD 2013 € 36,00 

RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA - FERNANDEZ GOMEZ RO 0 € 0,00 

RIOJA ALAVESA BLANCO CREACIONES EXEO - CIFRAS - GARNACHA BLANCA WD 2012 € 18,00 

RIOJA ALAVESA BLANCO CREACIONES EXEO - CIFRAS - GARNACHA BLANCA WD 2013 € 18,00 

RIOJA ALAVESA TINTO CREACIONES EXEO - CIFRAS RO 2014 € 17,70 

RIOJA ALAVESA TINTO CREACIONES EXEO - CIFRAS (150 cl) RO 2011 € 0,00 

RIOJA ALAVESA TINTO CREACIONES EXEO - LETRAS MINUSCULAS RO 2014 € 11,50 

NAVARRA BLANCO LATIDO DE SARA - WHITE GRENACHE WD 2015 € 0,00 

NAVARRA ROSADA LATIDO DE SARA - ROSADA - SARAH'S SELECTION RS 2015 € 0,00 

NAVARRA TINTO LATIDO DE SARA - RED CRIANZA RO 2014 € 0,00 

NAVARRA TINTO LATIDO DE SARA - WILD GARNACHA RO 2014 € 0,00 

RIOJA ALAVESA TINTO BODEGAS RODA - SELA RO 2013 € 13,90 

RIOJA ALAVESA TINTO BODEGAS RODA - RODA RESERVA RO 2012 € 21,70 

RIOJA ALAVESA TINTO BODEGAS RODA - RODA I RESERVA RO 2009 € 35,00 

RIBERA DEL DUERO TINTO BODEGAS LA HORRA - CORIMBO RO 2012 € 18,50 

RIBERA DEL DUERO TINTO BODEGAS LA HORRA - CORIMBO I RO 2011 € 20,00 

RIOJA ALAVESA TINTO BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS - BORDON CRIANZA RO 2014 € 6,00 

RIOJA ALAVESA TINTO BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS - BORDON RESERVA RO 2011 € 11,00 

RIOJA ALAVESA TINTO BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS - BORDON GRAN RESERVA RO 2007 € 20,00 

RIOJA ALAVESA TINTO BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS - BARON D'ANGLADE RESERVA RO 2011 € 26,00 

RIOJA ALAVESA BLANCO BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS - DIAMANTE WZ 0 € 4,00 

 


