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Met de neus in het glas 

Dat de jaren snel gaan, is zoiets als oude koeien uit de bekende sloot halen. Toch is dat achteraf nog 
niet zo gek van die koe. Als we ons realiseren dat het Koffie-Wijnconcert 2018 inmiddels het 30e 
op rij is, en dat we deze allemaal mochten vieren in het Herman Jordan Lyceum waar we even-
zovele jaren gastvrij zijn ontvangen. Dat betekent ook dat we het jaar 2018 goed zijn begonnen met 
mooie muziek, een lekkere Champagne en vooral mooie wijnen. 
Zo, dat is er uit, nu wil ik toch even teruggrijpen op het jaar 2017 dat we gezamenlijk besloten met 
een fijne Wijn-Spijsmaaltijd bij de "Witte Os". Een totaal andere omgeving dan we gewend waren, 
maar verandering van spijs doet eten zullen we maar denken en dat was deze avond zeker het geval. 
Onze gastheren en vrouw hebben ongelofelijk hun best gedaan en de toegezwaaide lof aan het eind 
van deze avond was meer dan verdiend. Het is even wennen aan een prettige chaos, en dat is dan 
mede de reden dat ik niet ben toegekomen om enig zirmig woord wat betreft de wijnen aan het 
fKipier toe te vertrouwen, en mijn trouwe kompaan Jaqueline evenmin. Maar Bas de Jong (een niet 
geheel onbekend figuur in Zeist) leverde met assistenten prima werk in een heel ontspannen en 
gezellige sfeer. Helaas sloeg er enig lichamelijk ongemak toe wat mij zeker tien dagen kostte, plus 
de feestdagen die eraan kwamen, met andere woorden, van schrijven en verslag doen, is niets 
terechtgekomen. Excuses hiervoor. Mede door deze sores is ook het verslag van de Bergerac-
proeverij blijven liggen en dat doet weer geen recht aan het werk dat Kees Kraai er aan heeft 
besteed. Ik ga proberen dat weer een beetje recht te breien. 
Overigens heb ik geen enkel idee of inzicht in het aantal mensen die Het Gildeglas in afgeslankte 
vorm op het internet tot zich neemt in vergelijking met de papieren versie. Ik hoop daar t.z.t nog 
enig inzicht in te krijgen. Terug weer naar het begin van het kersverse jaar 2018 wat tevens 
betekende dat we voorlopig door onze feestdagen heen waren, en dan is, zo'n dag met muziek en 
wijn een mooie afsluiting van de achter ons liggende 365 dagen, en kijken we uit naar dat nieuwe 
jaar 2018, meestal vol verwachting. 
Zoals gebruikelijk verdelen we die dag in een aantal (bijna) vaste componenten t.w. het welkom 
door onze voorzitter Menno Krijgsman, met speciale aandacht voor de rector van het Lyceum, die 
het elke keer weer mogelijk maakt dat wij hier een hartelijk welkom krijgen. Daarna natuurlijk de 
muziek die dit jaar werd verzorgd door Dick en Friends bestaande uit Henk v.d. Hurk gitaar, Frans 
Tunderman contrabas en Dick v.d. Maat saxofoon. Zij zorgden deze ochtend voor een opwekkende 
sfeer met easy hstening muziek, afwisselend meeslepend dan weer in hoog tempo waarin vooral het 
Aha-Erlebnis gevoel de boventoon voerde. 
In de pauze ditmaal (helaas) niet het voortreffelijke gebak van Hans Trampe, die lag met dikke 
koorts onder de wol, maar Menno, ook niet voor één te gat vangen, had voor voortreffelijke ver
vanging gezorgd, moeten we trouwens geen gewoonte van maken. 
Ook het gedeelte na de pauze, waar iedereen weer even kontakten kon leggen en/of vernieuwen 
namen de muziekanten het gedeelte na de pauze voor hun rekening, een daverend applaus werd hun 
verdiende deel met daarbij natuurlijk een fraaie fles. 
Hierna natuurlijk de bekende Champagne met diverse toasten, dankwoorden en uit te reiken flessen 
aan al die mensen die zich op één of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor ons Gilde. 
Het werd tijd voor de proeverij! 
Ik denk dat veel liefhebbers hierna hebben uitgekeken, een mooie Bordeaux-proeverij kom je niet 
elke dag meer tegen, en de leden hadden aan de oproep van Jan Vegter ruimhartig voldaan om 
enkele mooie flessen uit hun kelders te halen. Het streven was om een kleine dwarsdoorsnede te 
maken van het Bordeauxgebied om te laten zien hoe divers de omstandigheden zijn maar ook hoe 
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dat toch vaak heel verschillende wijnen oplevert. 
Zoals gebruikelijk de laatste jaren, waren er voor de overblijvers" broodjes om de maag te vullen, er 
ligt natuurlijk een vrij lange tijd tussen de ochtend half elf en pakweg 4 uur in de middag. 
Er stond irmiiddels een aantrekkelijke rij Bordeauxwijnen uitgestald die vroegen om geopend te 
worden, maar Jan nodigde ons eerst uit om zijn verhaal aan te horen, dat zoals altijd uiterst 
verzorgd, zeer vakkundig uitgewerkt en bovendien zeer interessant is om aan te horen, gesteund 
door veel beelden en grafieken. 
Ik zal hier en daar door dit betoog er wat van afdrukken, alles is bijna onmogelijk, maar u kunt het 
ook in zijn geheel op de site aantreffen. 
Als eerste wijn kwam ter tafel een Chateau Eyquem Cotes de Bourg 2005, vanuit de Medoc gezien 
aan de overkant van de rivier Bourg en Blaye zijn namen die bijna bij elkaar horen, al zijn het 
aparte appellations. Ze staan meestal voor wat steviger wijnen, en maken meestal kwaliteit en prijs 
meer dan waar 
Onze wijn die voor 60% uit Merlot bestond en 30% Cabemet-Sauvignon en aangevuld met Malbec 
had een mooie helderrode kleur met in de rand wat bmins. In de neus wat stoffigs, rode fmittonen, 
iets kmiderij en in aanvang wat putjeslucht (verdween). Tannines en zuren waren redelijk hoog en 
gaven een wat harde indruk en iets ouds. Een al redelijk ontwikkelde wijn, best goed maar net niet 
je dat. 
Clos Chaumont is een naam die in Nederland best bekendheid geniet vanwege de Nederlandse 
eigenaren en het goede produkt dat zij leveren. Nu is Cadillac, afgezien van het beroemde 
automerk, niet zo'n bekende wijnstreek, toch komen juist uit die kleine en relatief onbekende 
gebiedjes vaak verrassende wijnen. Het Cadillac-gebied kunnen we vinden tussen Pessac-Leognan 
en de Graves en vah onder Cötes de Bordeaux. Of Premières Cótes de Bordeaux. 
Van Clos Chaumont proefden we een wijn uit 2009, een wijn met een mooie donkerrode kleur, 
redelijk intens. De geuren waren die van cassis, rood fmit, ergens een beetje groenigs met in de 
oudere geur wat stalgeuren met laurier en wat leer. Wat veel bitters en harde tannines in de smaak, 
en die gaven de wijn iets onrijps. We proefden nog wel wat fruit. Een wat stugge wijn die qua 
smaakpatroon niet geheel voldeed, volgens sommigen misschien iets te vroeg gepliikt? 
Nu lijkt het begin misschien niet veelbelovend, maar we moeten hier natuurlijk wel rekening 
houden met zèèr kritische proevers die vaak elk geurtje of smaakje wat buiten het patroon valt 
registreren. Niets ten nadele van de "modale proever", maar die vallen dit soort oneffenheden 
waarschijnlijk nauwelijks op. Wij willen nogal wel eens lang kauwen op dit soort kleinigheden. 
We gaan vrolijk verder met wijn nummer drie, ook al uit een vrij onbekend wijngebiedje wat 
helemaal aan de andere kant van de Bordeaux ligt, oostwaarts van de stad Liboume daar waar we 
ook in de streek van Saint-Emilion terechtkomen. In de Bordeaux Cotes de Francs vinden we het 
toch niet geheel onbekende Chateau Puygueraud van de zeker niet onbekende Familie Thienpont, 
van oorsprong afkomstig uit België. Hun wijn uit 2005 bevatte niet minder dan 70% Merlot, 22% 
C S 
aangevuld met C.Franc en Malbec. 
Nu is het aan deze zijde niet ongebmikelijk om een hoog percentage Merlot te gebruiken (veel 
kalkrijke gronden), maar het valt toch op hoeveel terrein de Merlot-druif hier aan belangrijkheid 
heeft gewonnen. Was enkele decennia geleden de Cabemet-Sauvignon nog de koning van de 
Bordeaux, die rol is mijn indmk overgenomen ten faveure van de Merlot. Maar we gaan temg naar 
de Puygueraud die in het glas een mooie kleur vertoonde, roodbmin, mooi helder. In de neus 
een stalluchtje met daarbij wat paddestoelen en laurier. In de wat lichtere geuren rood fmid (rijp) en 
cassis. Zuren, bitters tannines en zoeten waren mooi in balans met elkaar. Een stevig glas wijn met 
een zekere elegantie, smaakvol. Prima glas. 
Bijna om de hoek vinden we een wijngebied met een grote naam die zelfs beginnende wijn
liefhebbers kennen, maar ook de toeristen zonder meer, en dan bedoel ik Saint-Emilion. Dit mooie 
oude stadje wordt in het toeristenseizoen overspoeld met belangstellenden, terrassen zitten overvol, 
kortom als je iets van de sfeer en het plaatsje wilt beleven, dan moetje die tijd mijden. In het voor 
en naseizoen hebben de wijnboeren meer tijd en aandacht voor de wijnliefhebber die bij ze langs 
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komt. Wij komen in gedachten nog even langs bij Chateau Fombrauge , een Saint-Emilion Grand 
Cru, al moet men aan dat laatste niet al teveel pretenties toekennen. Het systeem van Grand Cru's is 
op zijn minst ondoorzichtig te noemen. 
Wij proefden van het jaar 2008 een robijnrode wijn met een fraaie doorzichtige kleur. In de neus 
een stinkje, licht stoffig, caramel, en lichte paddestoelen. Naast het aanwezige rode fruit ook wat 
kruidigs. Een wijn met een mooie zuurgraad, lichte en soepele tannines en een mooi zoetje. Een 
lekker mondgevoel (klein prikje), met als conclusie: een lekker glas wijn. 
We gaan op weg naar de "echte" Medoc d.wz. dat het wijngebied met de grote namen nog even 
moet wachten. We gaan nu naar het uiterste noorden, een laaggelegen "poldergebied" met hier en 
daar een schaarse verhoging in het terrein, en heel herkenbaar de vuurtoren van Latour de By. Aan 
de westkant hebben de duinen de overhand, naar het midden en oosten toe overheerst het polder
gebied, de z.g. Polder de HoUande, ooit ingepolderd door de Hollanders, nu een wijngebied met 
mooie wijngoederen. Ch. RoUan de By behoort 
hier tot de betere chateaux van de Medoc, een r C HAT EAU 
z.g. Cru Bourgois. Of op dit moment die aanduiding QO IJ I ÜU 
nog bestaat weet ik eerlijk gezegd niet. Niet alleen ' tJiMWM Üe UJy, 
in Saint-Emilion, maar ook in de rijen van de Cru's t 
IS het meestal ruzie betreriende de klassermg. i ^ ^ ^ ^ ^ l sauvignon, io%GbenMFranc& 10%Pedtverdot. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ H ^omes et les canrns. 
10% Petit-Verdot en !0% Cab. Franc. Ce vin est V fait de lélégance et de U dassc <pü b î nadao ia phis 
Een wijn met een fraaie donkerrode kleur, intens. P - d s v m s de Bordeaux 
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Mooi rood fruit in de neus, houttonen en een putjes- yet smooth modem xiaoc wine. 

lucht. Wel goed fruit en kruidigheid, maar dat luchtje ^Z:^:^^:^:.^ 
was minder fraai te noemen. Wat drogend in de mond, lead è e way for a soiid core of bUcifcnT and ph™. w ü a « j w t ïnidL" 

bitters, stevige tannines, kruidig. Reductief? _wineSpectator gamesMoiesworth) ^ 

Gezien de verschillende commentaren die te horen wa
ren zat er waarschijnlijk een verkeerde fles tussen. Anderen waren best lovend. Jammer, maar dat 
kan nu eenmaal gebeuren met een fles wijn. 
We zakken naar beneden en komen dan in de Moulis-en Medoc terecht waar we een wijn te proeven 
kregen met een wel heel bekend Chateau, n.1. Chasse- Spleen. Een wijn die al decennia lang een 
vlekkeloze reputatie geniet. Als je vanuit Bourg met de pont de rivier oversteekt, overigens een leuk 
tochtje, kom je aan land bij Lamarque. Als je dat weggetje, de D5 afrijdt, kom je in het hart van de 
MouHs. Wij proefden van Chasse-Spleen de oudste wijn van deze middag, n.1. uit het jaar 2000. 
Er was nog even een kleine discussie betreffende de naam, zie ook boven het etiket, maar de , ver
taling schijnt te luiden: verjaagde melancholie, waarvan akte. 
De wijn in ons glas bezat een mooie donkerrode kleur, helder, wat depot Vrij intens. In de neus veel 
fruit, cassis, bospaddestoelen, drop, leer en kruiden. Mooi breed. Zachte tannines. Prima in balans, 
en na 17 jaar nog in uitstekende conditie. Mondgevoel vol en zacht. 
Mogen de achter ons liggende wijnen een goede reputatie genieten, we gaan nu naar de Grand Cru 
classée's en komen terecht bij een wijn met een grote naam, Chateau Léoville Poyferré, een Saint-
Julien 2008. 2e Grand Cru. 
Vroeger behoorde dit wijngoed tot één groot geheel, dat van de markies van Léoville, nu is het 
gesplitst in drie aparte wijn-chateaux t.w. het bovengenoemde, Léoville-Las- Cases en Léoville-
Barton. Ik denk dat dit de eerste wijn is van deze middag die als hoofddruif de Cab.Sauvignon heeft 
n.1. 59%, 31% Meriot, 9% Petit-Verdot en 2% Cab.Franc. Wij kregen in ons glas een mooi 
donkerrood gekleurde wijn met nog paarse reflexen. Helder en intens. Mooi rood fruit en cassis in 
de neus naast hout en leertonen, beetje tabak. Een mooie zoet en zuurgraad, tannines en bitter mooi 
versmolten, stevig zonder harde randjes. Hele lange afdronk. Een echte kanjer die zijn reputatie 
meer dan waar maakte. 
We zakken voor de laatste rode wijn van onze proeverij naar het zuidelijke deel van de Bordeaux, 



gemaakt. Was de Graves vroeger een allesomvattend gebied, het bleek dat er rondom Léognan 
zulke goede en mooie wijnen werden gemaakt, dat dit stukje van de Graves een aparte Appellation 
kreeg met de naam Pessac- Léognan. Pessac ligt bijna binnen de armen van de stad Bordeaux en in 
één van de buitenwijken vinden we zelfs één van de beroemdste Chateaux met de naam Haut-Brion 
die als enige Graves wijn is opgenomen in het rijtje Grand Cru Classée's van 1855, en wel als 
Premier 
Zo hoog reiken onze ambities niet, maar met het Chateau Brown hoeven we ons nergens voor te 
schamen. Van dit Chateau proefden we een 2007, een wat moeilijk jaar Omdat de wijnen wat 
lichter waren dan in grote jaren, heeft men de houtrijping wat aangepast om ze wat meer body te 
geven. 
De wijn bevat 52% Cab.Sauvignon, 45% Merlot en 3% Petit-Verdot. 
De wijn was in het glas donkerrood/bruin, helder en vrij diep. Mooi rijp fruit in de neus met daarbij 
cassis, houttonen, leer en tabak. Naast het aanwezige rode fruit ook een redelijk hoog zoetgehalte, 
zachte tannines en mooie zuren. Lichte bitters. Goede spanning van de wijn ,maar ook soepel in de 
mond, hoog op smaak en met een lange afdronk.Mooi in balans. Fraai glas wijn. Een prima besluit 
van de serie rode wijnen, maar de het zuiden van de Bordeaux heeft nog meer fraais te bieden. Een 
beroemd gebied schuin tegenover het eerder geproefde gebiedje van de Cadillac vinden we naast 
Céron en Barsac, het beroemde wijngebied Sautemes. Befaamd om zijn liquoreuze wijnen met als 
top de bijna onbetaalbaar geworden wijn van Chateau dYquem. Het geheim van dit gebied ligt aan 
het bijzondere microklimaat met zijn prima condities met het koude water van de Ciron en het veel 
warmere water van de rivier de Garonne. Die samen zorgen voor het optreden van de Botrytis-
Cinerea. Zij zorgen voor de bekende edele rotting die we kennen onder de naam pourriture noble. 
Wij mochten gaan proeven van het misschien wat mindere dYquem, maar daarom niet minder 
mooie Chateau de Rieussec, kennelijk komt deze wijn het dichtst bij het karakter van 
eerstgenoemde, maar het zijn bijna buren en liggen op dezelfde heuvel. 
Om nu niet meteen naast onze schoenen te gaan lopen proefden we de tweede wijn, de Carmes de 
Rieussec 2005. 
De wijn is samengesteld uit 90% Semillon, 6 % Sauvignon en 4% Muscadelle. In ons glas een 
heldere goudgele wijn die geurde naar abrikozen, honing en noten. Naast gedroogd fruit ook 
meloen. Mooie intense neus. In de mond een hoog zoetgehalte, fraai en zacht. Ernaast hele mooie 
zachte zuren die zorgden voor een prima balans. Klein bittertje. Mooi fruit in de mond. Even
wichtige wijn met een hele lange afdronk en een vol maar niet zwaar mondgevoel. Heel mooi. 
Dit hoorde het einde van de proeverij te zijn, maar Gies Stolze was zo genereus om de eerste 
wijn van dit chateau te doneren, wat uiteraard met veel applaus werd ontvangen. Het komt niet zo 
vaak voor om een zo befaamde wijn te mogen proeven. 
Nu zijn dit soort wijnen in zijn algemeenheid niet zo populair, 
mede gezien de gevraagde prijzen, maar het proeven en ge
nieten van dit soort kunstwerkjes is toch een feest op zich. 
Zo ook deze wijn, die we kunnen beschouwen als een nog 
mooiere versie van de vorige wijn. Donker goudgeel, 
helder en fraai, In de geuren botrytisneusje met honnig, 
meloen en noten. Heel intens en breed, je blijft ruiken. 
In mond lijkt het of er een engeltje over je tong fietst, 
zachte zoeten en mooie zuren vormen met de pourriture 
noble een fraai ensemble. Mooie balans, breed en met een 
hele lange afdronk. Feest voor de liefhebbers. Hiermee toon 
je meteen aan dat een wijn van het jaar 1999 nog niets aan 
kracht heeft ingeboet en alleen maar meer diepte heeft gekregen 
Het was het einde van een drukke, misschien vermoeiende dag, maar heel erg de moeite \ aard 
Helaas moest door tijdgebrek, de klok ging alweer naar vieren, de wijnveiling vervallen, zal op een 
ander tijdstip plaatsvinden. Uiteraard werd Jan Vegter bedankt voor zijn mooie lezing en beelden 
van een hoogst interessant wijngebied, en hoe kun je dat beter doen dan met een mooie fles. 
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overhandigd door Menno met het daarbij behorende verdiende applaus. Ook de anderen die hebben 
geholpen om deze dag te doen slagen en werden door hem bedankt voor hun inzet. Natuurlijk kon 
er nog even worden nagepraat, de dag nog eens doorgenomen, en dit alles onder het genot van een 
glaasje wijn. En dat was het definitieve slot van een mooie dag bij de Afdeling Utrecht. 
N.B zoals de laatste jaren gebruikelijk, en dat was ik vergeten te vermelden, gaven onze mede-
v^jnliefliebbers uit Breda weer acte de présence, een traditie die maar in stand moet worden 
gehouden, ze zijn meer dan welkom! 



K imaat 
land locatie (regio) 

gemiddelde 
temperatuur 
groeiseizoen 

gemiddelde 
temperatuur 
rijpingsmaand K imaat 

Coimar 209 m (Elzas) 15,8 °C 15,9 °C 

• De Bordeauxstreek heeft Frankrijk Montpellier 34 m 
(Languedoc) 19,4 °C 20,3 °C 

een zeeklimaat. Bordeaux 61 m (Mérignac) 17,8 °C 18,3 °C 

• Dit betekent relatief veel Nederland Beek (Limburg) 15,1 °C 15,4 °C 

neerslag en weinig Spanje Malaga 21,8 °C 23,6 °C 

verschillen tussen dag
Italië 

Verona (Valpolicella) 19,1 18,8 °C 

nacht temperatuur en 
Italië 

Brindisi (Apulië, Zuid-ltalië) 20,8 °C 21,9 °C 

tussen zomer en winter. 
USA 

California 68 m 
(Napa Valley, St.Helena) 

18,9 °C 19,8 °C 
USA 

California (Central Valley, 
Fresno) 23,3 °C 23,6 °C 

South-Australia (Adelaide) 19,5 °C 19,8 °C 
Australië New South Wales (Hunter 

Valley) 21,6 °C 21,5 °C 



Druivenrassen 

De mooiste wijnen Icomen i.li.a. uit streken waar de druiven net rijp 
worden. 
In de Bordeaux geldt dit voor cabernet sauvignon en merlot. 
Deze rassen komen niet voor in meer noordelijke streken zoals de Loire. 
Merlot rijpt eerder dan cabernet sauvignon. Hij is daardoor meer geschikt 
voor de kfei-achtige bodems in de übourne, die vocht vasthouden en 
daardoor koeler zijn. 
De grintbodems in de Medoc en de Graves houden juist geen vocht vast 
maar wel de warmte van de zon waardoor ze meer geschikt zijn voor de 
later rijpende cabernet sauvignon. 
Sauvignon blanc en cabernet franc zijn meer vroeg rijpende rassen. Deze 
komen wel in de Loire voor. 
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Proeverij Bordeaux in Meerdere Gedaanten NWGU 

Geproefde wijnen 7-01-2018 

1. Cotes de Bourg, Chateau d'Eyquem, 2005 

2. Premières Cotes de Bordeaux Cadillac, Chateau Clos Chaumont, 2009 

3. Cótes de Francs, Chateau Puygeraud, 2005 

4. St. Emilllon Chateau Fombrauge, 2008 

5. Crus Bourgeois Chêteau Rollan de By, 2010 

6. Moulis-en-Médoc Chateau Chasse Spleen, 2000 

7. st. Julien Chateau Léoville Poyferré, 2008 

8. Pessac-Léognan Chateau Brown, 2008' 

9. Sauternes Carmes de Rieussec, 2005 
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MouLiN EYQUEM 
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2005 
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P R O D U C E OF F R A N C E 
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M I S E N B O U T E I L L E A U C H A T E A U 
G . F . A . C H A T E A U M O U L I N E Y Q U E M - B O U R G - G I R O N D E - F R A N C E 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 

Totaal 

WIJNl. 
Frankrijk. 
Cótes de Bourg (Bordeaux). 
Bourg. 
Ch. Moulin Eyquem. 
AC. Cotes de Bourg. 
60% Merlot, 30% C S , 10% Malbec. 
2005. 

Helderrood met een zweem bruin. Restjes depót. 
Stoffig, laurier, aards, kruidig. Lichte putjeslucht. 
Tannines en bitters redelijk hoog, zuren gemiddeld. Houttonen, iets ouds. Weinig 
fruit meer over. Iets drogends. 

: Redelijk ver ontwikkeld. Over de top. Afdronk gem. 



c h A t e a u 

G R A N D V I N D E B O R D E A U X 

I 

C A D I L L A C 
CÓTES DE B O R D E A U X 

i i ' 
2 009 ' f 

WIJN 2. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Cötes de Bordeaux. 
Gemeente : Cadillac. 
Wijn : Clos Chaumont. 
Prop/Vit. : Familie Verbeek. E.A.R.L. Clos Chaumont. 
Kwaliteit : A.C. Cótes de Bordeaux. 
Druiven : 75% Merlot, 22% C.S, 3% Cabemet-Franc. 
Jaar : 2009. 

BeoordeUng : 
Kleur : Helder donkerrood. Mooi. 
Geur : Aards, cassis, rood fmit, leer. Iets groenigs. Intens van geur. 
Smaak : Zoet en zuurgehalte prima en in balans. Wel veel bitters. Harde tannines, worden 

niet meer rijp. Houttonen. Nog wat fiuit. 
Totaal : Mondgevoel wat stug. Suggestie: (te) vroeg geplukt. 



C h a t e a u 

ruygueraud 
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BORDEAUX COTES D E FRANCS 

Appellation B<:)rdcaixx Cótes de Francs Contrölée 

S.C. CHATEAU FLTGLTERAIJD. PRÜPRIÉT.'URE - HÉIOTÏERS G E O R G E THIENPONT 

H%Vol. 
NICOIAS THIENPOOT: MTICITLTEIIR A SAINT-CIBi\RD - F R W C E 

M S E X H O I T E I L L E At: C l t ó m w 

P R O D U C E O F F R A N C E 
75C1J 

WIJN 3. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Frankrijk. 
Cótes de Francs. 
Saint-Cibard. 
Ch. Puygueraud. 
George Thienpont. 
AC. Bordeaux Cótes de Francs. 
70% Merlot, 22% Cabemet-Sauvignon, rest Cab. Franc en Malbec. 
2005. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Donkerrood/bmin. Helder, redelijk intens. 
Stal, laurier, cassis, stoffig, iets animaals. Lichte paddestoelen. 
Zoetgehalte gem, zuren redelijk tot hoog. Tannines mooi evenals de bitters. 
Levendige en stevige wijn, mooie smaakintensiteit. Goede balans. Prima ont
wikkeld. 



1 
GRAND BlORDEAUX 

C H A T E A U 

2008 ^ 

'/ld ^ 

WIJN 4. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Saint- Emilion. 
Gemeente : Saint- Christophe-des -Bardes. 
Wijn : Ch. Fombrauge. 
Prop/Vit. : Bemard Magrez. 
Kwahteit : Saint-Emilion Grand Cru. 
Druiven : 77% Merlot, 9% Cabemet-Sauvignon, 14% Cabemet-Franc. 
Jaar : 2008 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Robijnrood, intensiteit-hoog. 
Stinkje, wat stoffig. Licht fmit. Caramel, paddestoelen. Kmidig. Laurier. 
Mooie zuurgraad, zoetgehalte prima en soepele tannines. Nog goed in het fruit. 
Mondgevoel zacht, iets prikkelend, (alc) ? Evenwichtig en in balans. Lekker. 



G R A N D V I N D E B O R D E A U X 

Chateau 

de 
CRL jiCrüRtihCiIS 

M E D O C 
APPELUnOM MEDOC COJ 

2010 
JEAN GUYON 33340 BEGADAN - MEDOC - FRANCE 

MIS E N B O U T E I L L E A U C H A T E A U 

V I N R O U G E - R E D B O R D E A U X W I N E , , . 

P R O D U I T D E F R A N C E - P R O D U C T O F F R A N C E / ; Ö Dll 'I 

WIJN 5. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Medoc. 
Gemeente : Begadan. 
Wijn : Ch. Rollan de By. 
PropMt. : Jean Guyon. 
Kwaliteit : Cru Bourgois. 
Druiven : 70% Merlot, 10% Cabernet- Sauvignon, 10 % Caberaet-Fn 10% Petit-Verdot. 
Jaar : 2010. 

Beoordeling : 
Kleur : Donkerrood, mooi en intens. 
Geur : Rood fruit, houttonen, putluchtje, kruidig. Onrijp ? 
Smaak : Zoet en zuren in balans, bitters en tannines stevig. Reductief ? Wel fruit. Kruidig. 
Totaal : Wat drogend in de mond, voelt stevig aan. Ietsje onbalans. Korte afdronk. 
Bijz. : Zat waarschijnlijk een verkeerde fles tussen gezien de verschillende commentaren. 



4. 

CHATEAU 
CHASSE-SPLEEN 

V 

APPELL/CriON MOULIS EN MEDOC CONTRÓLÉE 

; \m . • 2 0 0 0. 
^ " OU CHATEAU 0HJÈfeSJBI'kS9*Vi, MOULiS EN MEDOC - GIRONDE - FRANCE 

OFLITY • BARDIN 

WIJN 6. 

Land Frankrijk. 
Streek Moulis en Medoc. 
Gemeente Moulis en Medoc. 
Wijn Ch. Chasse-Spleen. 
PropMt. S. A. Ch Chasse-Spleen. 
Kwaliteit A.C. Moulis en Medoc, 
Druiven 73% C S , 20% Merlot, 7% Petit-Verdot. 
Jaar 2000. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 

Donkerrood, helder, wat depót. Intensiteit vrij hoog. 
Veel zwart fruit, cassis, bos/paddestoelen. Drop, leer en kruiden. 
Redelijk hoog zoet, prima zuren (zacht) evenals de nog aanwezige tannines. 
Intensiteit, vriendelijk. Mooi in balans. Intensiteit, vriendelijk. Mooi in balans. 

Totaal : Mondgevoel vol en zacht. Complexiteit vrij hoog. Mooie wijn! Prima na 17 jaar 
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Wijn7. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Saint-Julien. 
Gemeente : Saint-Julien. 
Wijn : Chateau Léoville-Poyferré. 
Prop/Vit. : Soc. Fermière du Ch. Leoville-Poyferré. 
Kwaliteit : 2"''. Grand Cru du Medoc. 
Druiven : 58% C.S, 31 % Merlot, 9% Petit-Verdot, 2% Cab. Franc. 
Jaar : 2008 

Beoordeling : 
Kleur : Donkerrood- paars. Helder en intens. 
Geur : Mooi rood fruit, cassis, lichte leertonen, hout (mooi).Kruiderij. 
Smaak : Zoet en zuurgraad prima, Tannines en bitters stevig maar toch soepel. Mooi fruit. 
Totaal : Mondgevoel stevig en toch soepel. Lange afdronk. Levendig, balans. Kanjer !! 



CHATEAU 

B R O W N 
2 0 0 7 

P E S S A C - L É O Q N A N 

Wijn 8. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Graves- Pessac-Léognan. 
Gemeente : Léognan. 
Wijn : Chateau Brown. 
Prop/Vit. : S.C.E.A. Ch. Brown. 
Kwahteit : A.C Pessac- Léognan. 
Druiven : 52% Cabemet-Sauvignon, 45% Merlot, 3% Petit-Verdot. 
Jaar : 2007. 

Beoordeling : 
Kleur : Donkerrood/brain, helder, vrij diep. 
Geur : Rijp fmit, cassis, lichte leertoon, hout. Ietsje tabak. 
Smaak : Zoetgehalte redelijk hoog, zuren goed. Soepele tannines, lichte bitters. Rijp fruit. 
Totaal : Hoge smaakintensiteit, Mondgevoel, fluwelig, lange afdronk. Mooi in balans. Fraai! 



WIJN 9. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Sautemes. 
Gemeente : Fargues. 
Wijn : Carmes de Rieussec. 
Prop/Vit. : Société du Ch. Rieussec. 
Kwahteit : AC Sautemes. 
Dmiven : 90% Semillon, 6% Sauvignon, 4% Muscadelle. 
Jaar : 2005. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder goudgeel. Goede intensiteit. 
Geur : Abrikozen, honing, noten en gedroogd fmit. Meloen. Mooie intense neus. 
Smaak : Hoog zoetgehalte, fraai en zacht. Prima zuren. Tipje bitter. Mooi fruit zoals in de 

neus. Evenwicht. 
Totaal : Balans tussen zoeten en zuren. Vol mondgevoel. Lange afdronk. Heel mooi. 



HELAAS GEEN ETIKET, ZIE WIJN 9. 

WIJN 10. 

Zie gegevens vorige wijn. 
DEZE WIJN WERD GESCHONKEN DOOR GIES, waarvoor dank. 

Deze Grand Vin de Sauternes is van het jaar 1999. 
Chateau Rieussec. 
Beoordeling 
Kleur : Donker goudgeel. Helder en intens. 
Geur : Honing, gedroogd fruit. Noten. Een waaier aan geuren. Intens. 
Smaak : Hoge zachte zuren naast fraaie zoeten. Mooie balans. Heel intens. 
Totaal : Zacht en vol mondgevoel met heel veel nuances. Breed en met een lange afdronk. 

Dezelfde breedte als de vorige wijn, maar nog intenser Feest voor de liefhebber 



HELAAS GEEN ETIKET, ZIE WIJN 9. 

WIJN 10. 

Zie gegevens vorige vwjn. 
DEZE WIJN WERD GESCHONKEN DOOR GIES, waarvoor dank. 

Deze Grand Vin de Sauternes is van het jaar 1999. 
Chateau Rieussec. 
Beoordehng : 
Kleur : Donker goudgeel. Helder en intens. 
Geur : Honing, gedroogd fruit. Noten. Een waaier aan geuren. Intens. 
Smaak : Hoge zachte zuren naast fraaie zoeten. Mooie balans. Heel intens. 
Totaal : Zacht en vol mondgevoel met heel veel nuances. Breed en met een lange afdronk. 

Dezelfde breedte als de vorige wijn, maar nog intenser Feest voor de liefliebber 


