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Met de neus in het glas

Na ons wijnuitstapje naar Australië in oktober, gingen we in deze proeverij van maandag 13
november terug naar onze basis van wijnkennis. Frankrijk. Voor de meeste wijnliefhebbers is dat
toch vaak het beginpunt van het wijnplezier. Mag Italië dan het land zijn waar het allemaal zo'n
beetje begon, zo leert ons de geschiedenis. La Douce France is voor de meesten onder ons toch het
beginpunt van alle wijnwijsheid.
Op deze avond was de belangstelling gelukkig weer behoorlijk groot, en dus kon onze voorzitter
met een glimlach de avond openen, mede door het feit dat drie introduceés besloten hadden om
voor het lidmaatschap te gaan. Dat het ze goed moge bekomen. We zullen ze t.z.t zeker weer zien
bij de intronisatie.
Een ander goed bericht is dat de leden onze ziekenboeg tekenen van herstel gaat vertonen, en we
hopen ze daarom binnenkort weer in ons midden te mogen begroeten
Nu ik dit zit te tikken blijkt dat bericht iets wat voorbarig te zijn, het zal helaas wat langer duren.
Voor Arie en Janine circuleerde er kaarten met het verzoek die te tekenen. De proeverij van de
Landelijke bijeenkomst c.q bestuur is vol, dus niet meer aanmelden.
Onze wijnmeester vroeg nogmaals aandacht voor de te houden presentaties van komende
proeverijen. Er zijn nog een aantal maanden leeg, dus liefhebbers kunnen zich aanmelden. Jan wees
er op, dat het voorbereiden en het presenteren enorm veel plezier geeft daarom proberen ze ook
leden te enthousiasmeren om daar (eventueel) met hulp van onze wijnmeesters toch maar eens in te
stappen.
Het werd zo langzamerhand tijd om ons daadwerkelijk met de wijnen te gaan bemoeien en daarom
gaf Menno graag het woord aan onze tweede wijnmeester. Kees Kraai.
Zoals vele leden bekend is, is Kees een liefhebber van de Bergerac-streek, maar ook van de wijnen
die hier worden geproduceerd. Hij heefl daar in de loop der jaren een soort vriendenband opgebouwd met Pierre Sardoux en familie van het ChSteau Court-Les-Müts in het plaatsje Razac-deSoussignac. We hebben al eens eerder kunnen genieten van deze wijnen, zowel als proeverij, maar
ook als vakantiewijn.
Staan de wijngebieden zoals b.v de Bordeaux, Bourgogne en Elzas regelmatig in de belangstelling,
de Bergerac lijkt wel een beetje een vergeten wijngebied. Maar zoals het vaak gaat, het is aan
golfbewegingen onderhevig. Mogen voornoemde wijnstreken grotere bekendheid genieten, de
Bergerac heefl wel degelijk een grote historie achter zich. Niet alleen getuigen de vele kastelen en
burchten in het mooie landschap hiervan, ook de wijnhistorie mag er wezen. In de 17e en 18e eeuw
exporteerde men al wijnen, toen voornamelijk wit en zoet, Nederland was toen de grootste afnemer.
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Bergerac
Dé streek van het "goede leven"
Prachtige wijnen
Goddelijl<e truffels
Ganzenlever "foie gras"
Wijngaarden op de linker en rechter oever van de Dordogne
Variërende grondsoorten
• zanderig grind tot kwartshoudende klei en kalkhoudende klei

Verscheidene druivenrassen
Een eeuwen oude band met Nederland

1

Bramefant.

CHATEAU COURT LES MUTS
!
CHATEAU PETITE BORIE
CHATEAU BRAMEFANT^
Onze eerste rouge stamt uit het jaar 2016, een zeer jonge wijn dus nog die werd samengesteld uit d
volgende druivensoorten: 60% Merlot en 40% Cabemet-Sauvignon.
Helder donkerrood in het glas met een goede intensiteit, in de geuren wat melk(zuren), zwarte
bessen en cassis, kruidig en iets stoffigs. In de mond gemiddelde zoet en zuren, behoorlijk wat
tannines, maar wel mooi rond. Het mondgevoel lichtjes ruw/stevig. Heeft wat bitters. Een wijn die
nog niet geheel in balans is, wat kort in de afdronk. Toch een goed glas wijn, nog even laten ligg
voor wat meer rondingen en dan kan deze fles best plezieren.
Met de volgende wijn, een Cótes de Bergerac 2015 komen we toe aan het wat steviger werk met
meer inhoud en verfijning. 2015 gaat hier de boeken in als een mooi en harmonieus jaar (zie ook
bijgevoegde jaarlijstje).
De wijn bezat een mooie donkerrode kleur met een wit randje. Goede intensiteit. In zijn geuren,
goed roodfruit,hout, kruiden en wat stoffigs. Dat we houttonen bespeuren is niet zo verwonderlijk,
deze wijn krijgt 12 maanden bariques. De verhouding oud en/of nieuw hout is mij niet bekend.
Het zoetgehalte is redelijk tot hoog, de zuren gemiddeld. De tannines en bitters zijn mooi afgerond.
De smaakintensiteit is vrij hoog en en het mondgevoel vol en krachtig. De complexiteit is redelijk,
de afdronk vrij lang. Concluderend kunnen we zeggen dat we hier een wijn proefden die meer het
beeld van (een goede) Bordeaux benadert, al mist er een beetje verfijning. De producent geeft deze
wijn een bewaartijd van zeven tot acht jaar.
Dat kunnen we een beetje vergelijken (al gaan die meestal mank) met de volgende wijn een Cótes
de Bergerac 2010 . Het jaar van deze wijnoogst mag mooi worden genoemd, en bracht wijnen voo
met kracht en souplesse en meestal een lange levensduur.
De kleur van deze wijn was nog donkerpaars, mooi en helder. In de neus rood fruit, amandel,
zwarte bessen en bramen. Een mooie houtinbreng. Ook ietsje droppigs. De zuren en het zoet waren
gemiddeld met zachte tannines en bitters. Een vol mondgevoel met een hoge smaakintensiteit. Een
lange afdronk werd ons deel. Toch wel de mooiste wijn tot nu toe. De lange lagertijd heeft deze
wijn kennelijk goed gedaan.
Onze voorlaatste rode wijn draagt de fraaie naam LÓracle, waar deze naam vandaan komt weet ik
niet, heeft zeker niets te maken met dat van Delphi, misschien slaat het op de wat bijzondere
samenstelling van de druiven, althans voor Chateau Court Les Muts. 60% Malbec en slechts 20%
Merlot met daarbij 20% Cabemet-Sauvignon. De wijn wordt samengesteld door het proeven van
diverse barriques om zo tot de meest optimale wijn te komen. Deze wijn krijgt niet minder dan 22
maanden houtrijping. Het jaar wat wij proefden was 2014.
In het glas een donkerrode wijn, mooi van kleur en helder. In de neus zwart fruit, houttonen/vanile
kruiden en kersenlikeur. Pepertje en chocolade. Rijk aan geuren. In de smaak troffen we stevig fruit
met mooie ronde tannines en zachte zuren in een goede dosering. Stevig mondgevoel, goede balans
en een lange afdronk. Mooie wijn !!
Onze laatste rode wijn was echt een verrassing, stond niet op ons proeflijstje, een met voeten
getreden wijn (nee, geen Port), met weer zo'nfraaieondertitel: "des Pieds et des Mains". 2014
Dat dit niet zo maar een leuke benaming is. Kees was er getuige van,en ik meen zelfs dat hij er aa
heeft deelgenomen, nu nog pijn in zijn rug. Ik geloof niet dat dit met voetenfredennog erg vaak
voorkomt, uitgezonderd misschien in de Port-streek. We gaan eens zien wat onze proevers ervan

dachten.
We kregen in ons glas een paarsrode wijn, bijna ondoorzichtig met een hoge intensiteit. Dat was
zeker ook het geval bij de aroma's, mooi zwart fruit, hout en drop.Tevens bosgeuren en bramen,
mooie intense neus.
De zuren en zoeten waren mooi in balans met elkaar en voldoende aanwezig om de wijn samen me
de tatmine stevig te doen zijn. De smaakintensiteit was hoog en het mondgevoel stevig. Klein
pietsie drogend maar met een lange afdronk. Dat de wijn een bepaalde stevigheid heeft zien we ook
aan de druivensamenstelling: 62% Malbec, 19% Cabemet-Sauvignon en 19% Merlot.
Samenvattend kunnen we stellen dat dit een waardige afsluiting was van het "rode"deel van de
proeverij en konden we een mooie start maken met de laatste twee wijnen, het zoete einde.
Zoals de al eerder geschetste geschiedenis, was de Bergerac vooral geliefd om zijn zoete wijnen
waarbij vooral de Monbazilac-wijnen het summum waren. Heel lang hebben de zoete wijnen in de
slechte hoek gezeten, niet alleen werd de markt overspoeld met zoetig, en vaak slechte zoete
wijnen, ook de Graves en de Sautemes kregen flinke klappen. Gelukkig zijn ze weer wat in ere
hersteld, de kwaliteit is drastisch omhoog gegaan, evenals de prijzen. Hoewel de Monbazilacwijnen nooit meer de top hebben gehaald, is het een prima altematief voor de dure toppers uit
bovengenoemde gebieden. Dat de wat goedkopere zoete Bergerac-wijnen het naar mijn idee
moeilijk hebben is natuurlijk erg jammer. Het Chateau Court Les Muts voert ook enkele witte
wijnen waarvan de Cóte de Bergerac Moelleux 2016 de eerste is.
60% Sauvignon en 40% Semilon vormen de basis van deze wijn. De kleur van deze wijn was
bleekgeel, intensiteit redelijk. De neus was zeer ingetogen met lychee, honing en wat peer en
meloen. Ook wat grapefruit. Het zoetgehalte was vrij hoog met een flinke zuurgraad en een klein
bittertje na. Redelijk fris in de mond met een vrij korte afdronk. Matige complexiteit. Best een
redelijke wijn die best voldeed aan de verwachting, maar niet een wijn voor op de banken te
klimmen.
Is de Monbazilac misschien het visitekaartje van de Bergerac wat betreft de zoete wijnen, ook de
aparte appellation Saussignac mag er wat de betreft best wezen, en heeft zeker een goede reputatie.
Wij proefden een Vendange Tardives met 85% Semilon en 15 % Muscadelle. Het jaar 2009,
Goudgeel in het glas met een hoge intensiteit, diep van geur met daarin tonen van abrikoos, noten,
amandelen, en gestoofd fruit en meloen/peer Heel mooi. In de mond het bekende engeltje wat over
je tongfietstmet fraaie smaken van zacht zoet fmit met daarbij een mooie zuurgraad en een zeer
hoog zoetgehalte (290 gr/liter!) Mooie complexe wijn met een prima balans. Bewaarpotentieel van
een geschatte 15 jaar Een smaakbom noemde iemand het. Een beter besluit kon het niet zijn van
onze wijnreis door de Bergerac, al kwamen alle wijnen dan van het Chateau Courts-Les- Muts !
In Kees Kraai hadden ze in ieder geval een goede ambassadeur gevonden die met veel kennis van
zaken en nog meer enthousiasme deze wijnen toelichtte en voor het voetlicht bracht.
Vanzelfsprekend werd dat door de aanwezigen hogelijk gewaardeerd en mocht hij na het applaus
van onze Wijnmeester Jan een mooieflesin ontvangst nemen. Het werd nog genoeglijk napraten/proeven, het was weer een prima avond bij de afdeling Utrecht.
De komende twee proeverijen staan allebei in het teken van de feestmaand december, en een beetje
januari, we hopen u en vele anderen daar weer te mogen ontmoeten om ook het glas te heffen op h
kersverse jaar 2018.

Onder de kurk
Proefnotities
&
Etiketten

^ËRGERAC

2016

WIJNl.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it.
Domaine
Druiven
Jaar

: Frankrijk.
: Bergerac.
: Razac-de- Saussignac.
: Bergerac Sec.
: Pierre Sadoux.
: Ch. Court-Les- Muts.
: 40% Sauvignon gris, 40% Sauvignon- blanc, 20% Semilon.
: 2016.

Beoordeling
Kleur
Helder licht goudgeel. Redelijke intensiteit.
Honing, bloemen en wat tropisch fruit. Grapefruit.
Geur
Smaak
Zoet en zuurgehaltes redelijk hoog. Beetje tannine en bittertje.
Smaakintensiteit gemiddeld, vrij korte afdronk. Matige complexiteit.
Totaal
Mondgevoel fris.

WIJNl.
Land
:Frankrijk.
Streek
: Bergerac.
Gemeente : Razac-de- Saussignac.
Wijn
: Cuvée Annabelle.
PropA^it. : Pierre Sadoux.
Domaine : Ch. Coiut-les- Muts.
Druiven
: 30% Sauvignon-blanc, 15% Sauvignon gris, Semilon 30%, Muscadelle 25%.
Jaar
: 2015.
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

: Helder licht goudgeel. Redelijk intens.
: Kruidig, houttonen, honing en tropisch fhiit, iets bloemigs.
: Vrij hoog zoetgehalte en matig in zijn zuren. Grapefruit, bitters.
: Molligheid in het mondgevoel. Afdronk gem. Wel mooi in het zoet, niet complex.
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WIJN 3.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it.
Domaine
Druiven
Jaar

: Frankrijk.
: Bergerac.
: Razac-de- Saussignac.
: Bergerac rosé.
: Pierre Sadoux.
: Ch. Court-les - Muts.
: 50% Merlot, 30% Malbec,20% Cabemet- Sauvignon.
: 2016.
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WIJN 4.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it.
Domaine
Druiven
Jaar

: Frankrijk.
: Bergerac.
: Razac-de-Saussignac.
: Bergerac Rouge.
: Pierre Sadoux.
: Ch. Petit Borie.
: Merlot 50%, Cabemet-Franc 30%, Cabemet-Sauvivgnon 20%.
: 2016.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak

:
: Helder donker paarsrood. Intensiteit hoog.
: Melkzuren, cassis, rood Iruit, wat stoffig. Lichte kmiderij.
: Zoet en zuur zijn van gemiddeld niveau. Tannines en bitters zijn rond maar nog prominent aanwezig. Mac. Carbonique ?
: Smaakintensiteit redelijk goed maar wat mw. Te jong.
: Magnum.

Totaal
Bijz.

2015
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WIJN 5.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it.
Domaine
Druiven
Jaar

Frankrijk.
Bergerac.
Razac-de- Saussignac.
Cótes de Bergerac.
Pierre Sadoux.
Ch. Court Les Muts.
Malbec 35%, 15% Cabemet-Sauvignon, 50% Merlot.
2015.

Beoordeling
Donkerrood, witte rand. Intensiteit hoog.
Kleur
Rood thiit, kmiden, wat stoffig, hout.
Geur
Smaak
Zuren en het zoet redelijk hoog. Tannines en bitters mooi rond. Goed in zijn
fruit en met een hoge smaakintensiteit. In de mond vol en krachtig. Afdronk lang.
Goed in balans.

WIJN 6.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it.
Domaine
Druiven
Jaar
Bijz.

: Frankrijk.
: Bergerac.
: Razac-de -Saussignac.
:Cótes de Bergerac.
; Pierre Sadoux.
: Ch. Court-Les- Muts.
: 40% Merlot, 35% Malbec,25% Cabemet-Sauvignon.
: 2010.
: Magniun. 12 maanden hout.

Beoordeling
Kleur
: Mooi donkerrood, nog wat paars Intensiteit vrij hoog.
Geur
: Rood fruit, amandel, kruiden en wat drop. Zwarte bessen en bramen.
Mooie en intense geur.
Smaak
: Zoet en zuur zijn gemiddeld. Tannines en bitters zijn mooi rond en zacht.
Hoge smaakintensiteit. Balans. Lange afdronk.
Totaal
: Mooie wijn, complexiteit.

WIJN 7.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it.
Domaine
Druiven
Jaar
Bijz.
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

: Frankrijk.
: Bergerac.
: Razac-de- Saussignac.
: 1 Oracle.
: Pierre Sadoux
: Ch.Court-Les- Muts.
: 60% Malbec, 20% Merlot, 25% Cabemet-Sauvignon.
: 2014.
: 22 maanden op barriques.
:Donkerrood, paars. Intensiteit hoog. Mooi.
: Vanile, peper, zwartfruit,kersenlikeur, chocola.
: Zoetgehalte goed, zuren prima. Nog stevige tannines. Rijpfruit,hout.
: Mondgevoel is stevig en wat strak. Fmit. Mooi aanwezig. Lange afdronk.
Goede balans. Prima glas wijn.

WIJN 8.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
P*ropA^it.
Domaine
Druiven
Jaar

: Frankrijk.
: Bergerac.
: Razac-de- Saussignac.
: "Des pieds et des mains.
: Pierre Sadoux.
:Ch. Court- Les- Muts.
: 62% Malbec, 19% Merlot, 19 % Cabemet-Sauvignon.
: 2014.

Bijz

: Hand geplukt, met de voeten getreden.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Ondoorzichtig paars/rood. Hoge intensiteit, mooi.
: Kersen op sap, zwart fruit, drop, bos. Hout/vanile.
: Zoet en zuurgraad in balans, prima. Stevig fruit, tannines nog wat stroef.
: Licht drogend in de mond, hoge smaakintensiteit. Gem. complexiteit en balans.

WIJN 8.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
P*ropA^it.
Domaine
Druiven
Jaar

: Frankrijk.
: Bergerac.
: Razac-de- Saussignac.
: "Des pieds et des mains.
: Pierre Sadoux.
:Ch. Court- Les- Muts.
: 62% Malbec, 19% Meriot, 19 % Cabemet-Sauvignon.
: 2014.

Bijz

: Hand geplukt, met de voeten getreden.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Ondoorzichtig paars/rood. Hoge intensiteit, mooi.
: Kersen op sap, zwart fruit, drop, bos. Hout/vanile.
: Zoet en zuurgraad in balans, prima. Stevigfruit,tannines nog wat sfroef.
: Licht drogend in de mond, hoge smaakintensiteit. Gem. complexiteit en balans.

Cbotcou
2016

WIJN 9.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropMt
Domaine
Druiven
Jaar
Beoordeling
KlemGeur
Smaak
Totaal

Frankrijk.
Bergerac.
Razac-de- Saussignac.
Cótes- de- Bergerac. Moelleux, Blanc.
Pierre Sadoux.
Ch. Court Les Muts.
60% Sauvignon, 40% Semilon.
2016. .
Bleekgeel, intensiteit redelijk.
Lychee, grapefhiit, peer, meloen. Intensiteit gem.
Hoge zoet en zuurgraad. Tropisch fruit, beetje perzik.
Redelijk fris in de mond, vrij licht. Geen overdreven zoet, wel fruit. Balans
matig.

2009
*^tLUT»ON SAUSSIGNAC CONTI^ÖU'

WIJN 10.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it
Domaine
Druiven
Jaar
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

Frankrijk.
Bergerac.
Razac-de- Saussignac.
Saussignac Vendange Tardives.
Pierre Sadoux.
Ch. Court Les Muts.
85% Semilon, 15% Muscadelle.
2009.
: Goudgeel. Intensiteit hoog. Mooi.
: Honing, amandelen, meloen abrikoos. Gestoofd fruit.
: Zoetgehalte zeer hoog, zuren gemiddeld. Nauwelijks houttonen. Mooi fruit.
: Smaakintensiteit: bom. Hoog met mooie zoeten. Fraaie afdronk, frisheid
ondanks hoog zoetgehalte van 290 gr/liter

I
Jaar
2009

weersomstandigheden
Was er een warme zomer, veel zon tot in september en oktober en
een ideale afwisseling tussen koele nachten en warme dagen.

commentaar
Les vins blancs liquoreux
Met hun mooie zachtheid bieden deze wijnen een rijkdom, dichtheid en
aromatische complexiteit die alleen te vinden is in uitzonderlijke wijnjaren.

2010

Waren dankzij een zonnige zomer en een buitengewoon naseizoen
de weersomstandigheden bijzonder gunstig voor een optimale
rijping van de druiven en voor hun uitstekende
gezondheidstoestand.

Een mooie zuurtegraad, de waarborg voor een lange levensduur, frisheid en zeer
expressief fruit ontwikkelen zich. Een ander kenmerk: de subtiele en zijdezachte
rijpe tannines met alcoholische kracht. Deze wijnen bezitten een
buitengewoon potentieel!

2014 ,

Liet het chaotische weer van de eerste acht maanden de
wijnbouwers weinig respijt. Dankzij al hun inspanningen en het
buitengewone naseizoen hebben de wijnmakers echter een mooi
millésime tot stand weten te brengen.

Deze wijnen zijn kleurig, fruitig en elegant met een mooie structuur en
concentratie. De tannines zijn subtiel en fluweelzacht. Een typisch "Bergerac"
millésime: deze jonge wijnen laten een mooie ontwikkeling zien

2015

Waren de weersomstandigheden optimaal en zijn alle fasen
succesvol verlopen. De bloei, de vruchtzetting en de rijping vonden
onder ideale omstandigheden plaats met over het algemeen
zonnige dagen en koele nachten.

De heerlijke, harmonieuze wijnen hebben een mooie structuur en dichtheid en
ze smaken naar meer. De rijpe vruchten zijn alomtegenwoordig, de eerste aanzet
is rond en fruitig, de finesse van de tannines is opmerkelijk.

2Ulb

1 )r liivi|',c if|;cMv.il bogin september en een goede nazomer
h r h h i r i ons gezegend met een wijngaard die perfect op punt
giMJjpt was. De gunstige weersomstandigheden verzekeren
Bergerac van kwaliteitsvolle en kwantiteitsvolle wijnen.

Deze jonge witte wijnen zijn aromatisch en pittig met een verfissende scherpte.
Les vins blancs liquoreux
Wijnen met een pure smaak, mooie concentratie en fris aromatisch boeket.

