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Met de neus in het glas 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, samen met de blindproeverij, die we met de fraaie term 
"proefverdieping"aanduiden, vond ditmaal plaats op maandag 12 februari op onze vertrouwde 
proeflocatie in Bartimeus. Zoals in de reglementen is vastgelegd, hoort dat eenmaal per jaar plaats 
te vinden om niet alleen de eventuele veranderingen die al of niet nodig zijn vast te leggen, maar 
ook om, waar nodig het bestuur verantwoording te laten afleggen t.o.v. de leden. Hoewel de 
opkomst bij de vergadering (kennelijk niet ieders favoriete tijdsbesteding) nogal mager was te 
noemen, bleek na wat heen en weer gepraat toch het vereiste aantal leden aanwezig te zijn om 
eventuele stemmingen geldigheid te geven. Kees Kraai dook even in de boeken, en dat gaf 
uitsluitsel, als de helft van het aantal leden aanwezig is; dan is de stemming rechtsgeldig (art. 10) 
Alle agendapunten had u al toegestuurd gekregen, en de besluiten die daarover zijn genomen zullen 
één dezer dagen ongetwijfeld bij u binnenkomen. Kort gesteld: de penningmeester werd bedankt 
voor zijn voortreffelijke werk, en de kascommissie was met de overlegde cijfers zeer tevreden. Er 
valt nog te vermelden dat Kees Kraai werd herkozen als 2e wijtmieester, en er één introducé was in 
de persoon van Margriet Verhoogt, zij werd hartelijk welkom geheten. 
Flip deelde mede dat voor de eerstvolgende proeverij op maandag 12 maart het wijngebied van de 
Nahe onderwerp zal zijn van de proeverij. Er werden leden gevraagd om mee te willen denken over 
het onderwerp wijnreis van 2019, voorstellen en ideeën zijn van harte welkom. 
Hierna was het woord aan Ronald, die zoals hij dat al vele jaren doet, met veel enthousiasme 
"zijn"proeverij presenteert. Het systeem is ons al vertrouwd, per te proeven wijn zijn er drie keuze
mogelijkheden. Hoewel het een beetje een wedstrijd genoemd mag worden, is het belangrijkste toch 
het herkennen van wijn(en) zonder te overleggen met je buurvrouw of man. Al te streng zijn de 
regels overigens niet. 
De lijst van de te proeven wijnen zal ik hierbij afdrukken. Vanwege de A.L. V. bleef het aantal 
wijnen beperkt tot 7. 
We begonnen de proeverij, waarbij ik overigens ben vergeten de heerlijke witte wijn te noemen die 
Ron had meegebracht om tijdens de vergadering van te genieten, een witte Quincy (Loire). Een 
heerlijk glas wijn, fris, puur Sauvignon en puur Loire. 
Terug naar de eerste witte wijn met een keuze tussen een Silvaner uit Franken, Duitsland, een Gut 
Hermannsberg, Riesling uit de Nahe en tot slot een Rominger Riesling uit de Elzas. 
De vertaalde proefnotities hierbij zijn van ,zoals bijna altijd van Jaqueline en mijzelf en samen
gevatte opmerkingen van de proevers. 
Een heldere lichtgele wijn met enige prikkeling, in de neus mineralig, citrus en volgens sommigen 
een lichte hint van petrol. Het zoetgehalte was redelijk hoog, evenals de zuurgraad. Redelijk stevig 
in de bitters en met een vrij strak mondgevoel. Toch wel een elegante wijn met een aardige 
complexiteit. Al met al, een prima glas wijn. Er werd bij deze wijn niet geteld hoe iedereen had 
gekozen, maar een vrij grote meerderheid kwam toch uit op de Guthermannsberg, Riesling vom 
Schiefer uit de Nahe. Normaal gesproken wordt er even gepeild hoe de stemming is verlopen, maar 
bij deze eerste wijn bleef dat ? achterwege. Bij de volgende wijnen was dat wel het geval, maar dan 
klopte soms het totaal uitgebrachte stemmen niet, "tant pis", we gaan vrolijk verder. Het jaar was 
overigens 2015, Dit voor de statistieken. 
Bij wijn twee werd ons gevraagd om te kiezen tussen een Tabarrini, zie ook de bijgevoegde pagina 
aan het eind. Armandado, Trebbiano, Montfalco, Umbrië, I.G.T Italië, of een Pieve Borgoletto, 
Soave, Garganega, Veneto Italië en als derde mogelijkheid Hans Wirsching, Scheurebe, Iphofen, 
Franken Duitsland, allen uit het jaar 2015. 



De 4e wijn die ons werd ingeschonken was bijna donkergeel, helder en fraai. In zijn aroma 
mineralige tonen naast citrusfruit, stinkje en wat amandelen. Een gemiddelde zoet en zuiirgraad, dus 
niet echt uitgesproken. Een bittertje gaf wat power aan de wijn. We proefden wat schilletjes en iets 
kruidigheid. Aromatisch in de mond en met een vrij lange afdronk. Een heel apart glas wijn, en 
zeker voor de liefhebbers. Niet iedereen was enthousiast. Bij de stemming kwam de Scheurebe met 
10 stemmen als eerste uit de bus, de Tabarrini als tweede met 8 stemmen, en de Soave moest het 
doen met vier. Dat laatste kwartet had de juiste wijn, geproefd, (geraden). Over naar de rode wijnen 
waar van ons werd gevraagd of het een Jean Stodden, Spatburgunder uit de Ahr betrof, of een Casa 
Marin, Pinot Noir San Antonio Valley Chili of betrof het een Dupont- Fahn, Pinot Noir uit de 
Bourgogne. Dat ook hier de keuze moeilijk bleek te zijn gezien de uitslag. Alle drie de wijnen 
kwamen uit het jaar 2012. eerst even de notities. De wijn in ons glas was bijna roodbruin, beetje 
depot, goede conditie. In de neus een zoettoon, rood fruit, aardbeien en frambozen, kruidig en 
lichte aroma's. Een matig zoetgehalte met nog flinke zuren en weinig tannines en/of zuren. In de 
mond nog vrij streng en strak met een goede smaakintensiteit. Afdronk vrij lang. Complexiteit 
redelijk. 
Maar wie o wie school er in ons glas. De oplossing bleek een wijn uit de Ahr van Jean Stodden te 
zijn. Uitslag: 13 proevers kozen wijn 2(Chili), 6 kozen voor de Bourgogne, en slechts vier keer 
werd de juiste wijn geraden/geproefd. 
Mochten we ons bij de Stodden-wijn behoorlijk in de luren hebben laten leggen, ook bij de3 
volgende wijn waren er behoorlijke missers te noteren, al bleek de verdeeldheid hier wat meer 
verdeeld. 
Nu was de keus ook wel heel divers tussen de Provence, Rioja en Piëmonte, maar het is natuurlijk 
ook geen kwestie van raden (hoewel?), maar van herkermen.We hadden een heldere donkerrode 
wijn in ons glas met een hoge intensiteit. Kruidige aroma's, rood fruit, houttonen en cassis 
en iets van garrigue ? Je kunt vaak wel vaststellen dat het een zonrijke wijn is, maar dit soort tonen 

valt vaak lastig te herkeimen,of het moet inderdaad je glas uit springen. Wat er duidelijk uitsprong 
was het houtgebruik. De zoeten en zuren waren goed aanwezig in redelijke verhoudingen waarbij 
de zuurgraad iets dominanter was. Mooie taimines en lichte bitters. In de mond een stevige jongen/ 
vol, met een hoge smaakintensiteit. Mooie vrij lange afdronk. Het bleek te passen bij de Villa 
Terlina, Barbera d' Asti Piëmonte, Italië. De keus tussen de Pibarnon- Bandol, Grenache en 
Mourvedre, en de Marqués de Caceres Reserva Rioja en de Italiaan viel dus op die laatste. De 
Provence kreeg 8 proevers op zijn hand, terwijl de Spanjaard 6 liefhebbers kende. 
Uiteraard werd er voor de onthulling aan de aanwezigen gevraagd welke keus zij hadden 
gemaakt,en waarom. Soms komen daar heel doordachte argumenten mee naar voren, soms is het 
ook een soort gokken als het determineren van een wijn niet bepaald je favoriete bezigheid is bij het 
wijnproeven. De ene neus en tong is niet bepaald ook zoals de andere, hoofdzaak is het plezier in 
het wijnproeven, want we kunnen overal wel een wetenschap van maken, maar een wijn is om te 
plezieren en er vooral, met vrienden van te genieten, en dat proberen we iedere maand weer te doen. 
Maar we zijn een beetje afgedwaald van deze avond waar we irmiiddels zijn aangeland bij wijn 5. 
Daar kregen we de keus uit de volgende drie wijnen, ik heb overigens verzuimd om het jaartal te 
vermelden bij de vorige wijn, dat moet zijn 2010. 
Nu onze keuze: Domaine des Deux Anes, Corbieres , Les Fontanilles, Grenache, Carignan, Syrah 
of is het de wijn met de fraaie naam: Ritme, Grenache en Carignan uit de Priorat, Spanje. En als 
laatste mogelijkheid de Umathum, Sankt Laurent Neusiedlersee, Oostenrijk. Allen uit het jaar 
2013. 
De wijn die we proefden was donkerrood en paarse reflexen. Helder en intens. In de geur een 
pepertje, kruiden hout/vanille. Het fruit (rood) bleef wat op de achtergrond. In de mond een 
gemiddeld zoetgehalte met een mooie zuurgraad. Stevig in de alcohol. De bitters en tannines waren 
aardig afgerond maar gaven toch een stevig mondgevoel. Redelijk goede balans en een vrij lange 
afdronk. Geen uitgesproken complexiteit, maar al met al een mooi glas wijn. 
Hoe brachten de proevers het er van af ? Tien kozen voor de eerste wijn, de Corbieres, 8 maal werd 
gekozen voor de Priorat en 4 voor de Oostenrijker. De Spanjaarden hadden ditmaal gelijk! 



Blijkbaar was de keuze van de proevers bij wijn 6 een stuk eenvoudiger, want allen min één, kozen 
voor dezelfde wijn. En die keuze betrof de volgende drie: Barbaresco, Piëmonte, Ch. Hanteillan 
Haut Medoc Bordeaux en als laatste Ch. Pouzac, Patiemment Malbec, Cahors. Het jaar 2007. 
De kleur van de geproefde wijn was helder roodbruin, vrij licht. In de neus mooi rood fruit, rozen 
en kruiden. Ook wat chocolade. Verfijnd. We proefden een behoorlijk hoog zuurgehalte en een 
redelijke zoettoon. In eerste instantie waren de zuren wat wrang. De tarmines waren vrij zacht met 
daarbij wat bescheidener bitters. Het mondgevoel was elegant te noemen maar ook wel stevig. 
Sommigen dachten eerst aan een wat (te) oude wijn, maar eigenlijk toch ook een mooi glas. 
Zoals gezegd was iedereen minus één, ervan overtuigd dat het de Barbaresco moest zijn, en zij 
hadden het gelijk aan hun kant. De eenling had gekozen voor de Cahors. Een vergadering waarin je 
ook nog wat wil bespreken gaat(bijna) altijd over de gestelde tijdslimiet heen, zo ook nu. Gelukkig 
had Ronald daar al wel rekening mee gehouden en het aantal wijnen beperkt tot zeven, maar ook 
dan, vooral als je de proevers ook hun zegje wil laten doen, gaat de tijd razendsnel voorbij. Daarom 
kwam de laatste wijn eigenlijk veel te rap, al bleven we wel mooi binnen de "gestelde tijdslimiet". 
Maar ook zo'n laatste wijn verdient alle aandacht, en die kreeg hij dan ook volop, mede doordat het 
ook een hele mooie bleek te zijn. 
In het glas mooi donkerrood/paars, helder en redelijk intens. Zwart en rood fruit zoals frambozen, 
aardbeien en cassis. Pepertje en wat houttonen. Het zoetgehalte was redelijk hoog, een prima 
zuurgraad met daarbij vrij zachte taimines. Spoortje bitters. Beetje Jammy. Aardig vol in de mond 
maar nog niet geheel rond. Goede complexiteit. Zal nog wel ontwikkelen. 
Waaruit bestond ditmaal de keuzemogelijkheid ? Een Joostenberg, Klippe Kou Syrah, Paarl -Z-A. 
Of Domaine Combier, Syrah, Crozes-Hermitage. Rhóne- Noord. Frankrijk en als laatste wijn Peter 
Lehman, Shiraz, Barossa, Zuid-Australië. 
Ook hier bleek voor de meeste proevers (13) de eerste wijn favoriet, kreeg de 2e wijn 4 stemmen 
en 5 proevers kozen de laatste wijn. De meerderheid won ook deze keer, het was de Joostenberg, 
allen zouden uit het jaar 2013 komen. 
Uiteraard nog even nababbelen over de laatste wijn, totdat onze wijnmeester Ronald bedankte 
namens ons allen, en deed dat met het overhandigen van een mooie fles die in dank werd aanvaard, 
dit alles met een welgemeend applaus van de aanwezigen. ^—^ 



Onder de kurk 

Proefnotities 
& 

Etiketten 



2015 
Vom Schieten 

G U T H E R M A N N S B E R G 
VORMALS K Ö N I G L I C H - P R E U S S I S C H E 

W E I N B A U D O M A N E 

WIJNl. 

Land : Duitsland 
Streek : Nahe 
Gemeente : Niederhausen. 
Wijn : Niederhauser Riesling. 
Prop/vit. : Gut Hermannsberg. 
Kwaliteit : Qualitatswein. 
Druiven : Riesling (Vom Schiefer). 
Jaar : 2015. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder lichtgeel, belletje. 
Geur : Citrus, mineralig, iets petrol. Redelijk intens. 
Smaak : Lichte bitters, zoetgehalte gem/ hoog. Zuren hoog. Intensiteit matig. Mondgevoel 

fris,citrus, elegant. 
Totaal : Redelijke complexiteit. Balans wel goed. 



/ 

TABARRINI 
M O N T E F A L C O 

Heel klein (bij)-etiket. Rest helemaal zwart en grijs. 

WIJN 2. 

Land : Italië. 
Streek : Umbrië. 
Gemeente : Montefalco. 
Wijn : Adarmando. 
Prop/Vit. : Tabarimi Giampaolo. 
Kwaliteit : I.G.T. 
Druiven : Trebbiano Spoletino. 
Jaar : 2015. 
Bijz. : Zie bijlage verslag. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder goudgeel/stro. Veel kleur. Intens. 
Geur : Vrij hoog, stinkje, amandelen. Notig, groene kruiden. 
Smaak : Zoeten matig, zuren hoog. Veel bitters. Aromatisch. Typisch. Apart, schilletjes. 
Totaal; : Vrij bijzondere wijn, wel kwaliteit. Redelijke complexiteit. Afdronk gem. 



2012 

Spatburgunder JS 

WIJN 3. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 

Duitsland. 
Ahr. 
Rech. 
Spatburgunder JS. 
Jean Stodden. 
Qualitatswein. 
Spatburgunder. 
2012. 

Helder lichtrood/ tintje bruin. Beetje depot. 
Rood fruit, kruidigheid, Zoettoon/ aardbeien/ kers. Redelijk intens. 
Zoetgehalte matig, zuren vrij hoog. Weinig bitters en tannines. Steentoets. 
Stevig, vol mondgevoel. Redelijk strak. Lange afdronk. Goede complexiteit. 



2010 I 
B A R B E R A D ' A S T I ^ ' 

DENOMINAZIONE Dl ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA 

Imbottigliato aU'origine dall'Az. Agr. 
Villa Terlina Agliano Terme - Italia 

Prodotto in Italia 

750ml e 14,5%vol. 
WESOLl-EffÉISW-COHiamt-BATSlüffl-M 5 

WIJN 4. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 

Italië. 
Piëmonte. 
Agliano Terme. 
Gradale. 
Az. Agr. Villa Terlina. 
D.O.C.G Barbera dAsti. 
Barbera. 
2010. 

:Helder donkerrood. Bijna ondoorzichtig. Mooi. 
: Rood fruit, cassis, hout. Kruiden (doet denken aan de Provence). Intens. 
: Zoetgehalte redelijk evenals de zmen. Veel tannines, mooi bittertje. Stevig en vol. 
: Goede complexiteit. Redelijk breed. Mooi rijp glas wijn. 



RITHE C E l l E R 20I3 

R I T M E 
V I N Y E S V E L L E S B O N I Q U E S 

L L I C O R E L L A 

PRIORAT 
D.o.a 

O -

LO 

S 3 

O LO 
1 ^ 

WIJN 5. 

Land : Spanje. 
Streek : Priorato. 
Gemeente : Priorato. 
Wijn : Ritme. 
Prop/Vit. : Ritme del Priorat. 
Kwaliteit : D.O.Q. 
Druiven : Grenache, Carignan. 
Jaar : 2013. 
Bijz. : Lagering Frans eiken. 

Beoordeling 
Kleur : Donkerrood/Paars. Bijna ondoorzichtig. Helder/Intens. 
Geur : Rood fruit, kruidig, pepertje. Hout/vanille. Redelijk intens. 
Smaak : Zoetgehalte gem/ hoog, zuren redelijk. Tannines zacht en rond. In de mond stevig 

en mooi. Hoge smaakintensiteit. Complexiteit eenvoudig/gem. Balans goed. 



^ A Z I O N E Dl O R I G I N E C( 

BRICCO 
2007 

GRASSO FRATRlsl 
A Z . A f ; » r - A i ; / - - 1 N 1 A \ ' A ' ^ ' . AC;R. C- .ASCINA 

TR[<IS() 
1'R( ) D ( n T C ) l N J' -Al 

l i 

WIJN 6. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 

Italië. 
Piëmonte. 
Treiso. 
Bricco Spessa. 
Grasso Fratelli. 
D.O.C.G 
Nebbiolo. 
2007. 

:Lichtbruin, helder. Intens. 
Hout, overrijp fruit, rozen, teer en chocola. Kruidigheid. Verfijnt. 
Zoetgehalte vrij hoog, de zuren redelijk tot goed. Eerst iets wrangs. Taimines zacht. 
Lichte bitters. 

Totaal : Heeft iets ouds maar ook wat elegants. Complexiteit goed. Balans matig. 



» 1 ' 

J o o s t e n b e r i 

Klippe Kou 

S Y R A H 
2013 

WUN7. 

Land : Zuid-Afrika. 
Streek : W.0. Paarl. 
Gemeente : Muldersvlei. 
Wijn : Klippe Kou. 
PropA ît. : Joostenberg Farm. 
Kwaliteit : Wijn van Oorsprong. 
Druiven : Syrah. 
Jaar : 2013. 
Bijz. :.Biologisch. 

Beoordeling : 
Kleur : Mooi donkerrood/paars, hitensiteit vrij hoog. Helder. 
Geur : Zwart en rood fruit, pepertje. Cassis. Hout(-mooi). 
Smaak' : Mooie zuurgraad, zoetgehalte redelijk /hoog. Zachte tannines. Lichte bitters. 

Goed in zijn fruit. 
Totaal : Mondgevoel: nog niet rond, beetje jammy. Mooie complexiteit en een goede balans. 

Nog even bewaren. 



Blindproeverij o.l.v. Ronald van den Heuvel NWG afdeling Utrecht d.d. 12 februari 
2018 bij Bartimeus in Zeist 

WIT 

Welke wijn zit er in glas 1 ? 

1. 2015, Horst Sauer, Silvaner am Lumpen, Franken, Duitsland /y^l--
(2}' 2015, Gut Hermannsberg, Riesling vom Schiefer, Nahe, Duitsland 
3. 2015, Rominger, Riesling, Elzas, Frankrijk 

Welke wijn zit er in glas 2 ? 
- -r 

1.2015, Tabarrini, Adarmando, Trebbiano, Montefalco, Umbrië, I.G.T. Italië 
(^2015, Pieve Borgoletto, Soave, Garganega, Veneto, Italië 

2015, Hans Wirsching, Scheurebe, Iphofen, Franken, Duitsland • " 
,11 

ROOD 

Welke wijn zit er in glas 3? 

(l)2012, Jean Stodden, Spatburgunder JS, Ahr, Duitsland 
triO^, Casa Marin, Pinot Noir, San Antonio Valley, Chili ; " 
3. 2012, Dupont-Fahn, Auxey Duresses, Pinot Noir, Bourgogne, Frankrijk -> 

Welke wijn zit in glas 4? 

1. 2010, Chateau de Pibarnon, Bandol, Mourvedre en Grenache, Provence, Frankrijk 
2. 2010, Marqués de Caceres, reserva, Tempranillo, Rioja, Spanje 
3^2010, Villa Terlina, Gradale, Barbera dAsti, Piëmonte, Italië } 

Welke wijn zit er in glas 5? 

1. 2013, Domaine des deux Anes, Corbieres, Les Fontanilles, Grenache, Carignan, Syrah, 
J^anguedoc, Frankrijk 
2 ) 2 0 1 3 , Ritme, Grenache en Carignan, Priorat, Spanje -v 
3. 2013, Umathum, Sankt Laurent, Neusiedlersee, Oostenrijk 

Welke wijn zit er in glas 6? 

J^' 2007, Barbaresco, Grasso, Bricco Spessa, Nebbiolo, Piëmonte, Italië ' A - ' ' 
2. 2007, Chateau de Hanteillan, Haut Medoc, Bordeaux, Frankrijk 
^2007, Chateau Pouzac, Patiemment, Malbec, Cahors, Frankrijk 

Welke wijn zit er in glas 7? 

1.2013, Joostenberg, Klippe Kou Syrah, Paarl, Zuid Afrika 
2r2013, Domaine Combier, Syrah, Crozes-Hermitage, Rhone-Noord, Frankrijk 
3. 2013, Peter Lehman, Shiraz, Barossa, Z-Australië 



M Gmail Piet Vos <picovos@gmail.com> 

Proefnotities blindproeverij 
1 bericht 

ja.vegter@ziggo.nl <ja.vegter@ziggo.nl> 19 februari 2018 om 16:23 
Aan: Piet Vos <picovos@gmail.com> 

Beste Piet, 

Door introducé IMargriet Verhoogt werd il< er op attent gemaal<t dat er een foutje was gemaaict bij de Trebbiano. 

Dat was mij tijdens de proeverij ook opgevallen en il< heb het ool< aan Ronald gemeld. 

De geproefde wijn was namelijl< geen gewone Trebbiano (Toscana) maar een Trebbiano Spoletino. 

Dat is een heel andere druif die geen genetische verwantschap heeft met de Trebbinao Toscana. 

Hierbij wat IVIargriet er over vond op internet: 

Trebbiano spoletino Is een autochtoon wit druivenras uit Umbhë. Een variëteit die echt uit Umbrië en vooral de regio 
rond Spoleto stamt, maar rond het jaar 2000 bijna uitgeston/en was. Gelukkig heeft Cantina Novelli deze witte druif 
van de ondergang gered. Deze trebbianovahëteit staat totaal los van de veel bekendere en meer verspreide 
trebbiano toscano. 
De resulterende wijnen zijn veel interessanter dan die gebaseerd op trebbiano toscano. Je krijgt een vollere kleur, 
meer diepte en fruit in de neus en ook de smaak is veel meer gestructureerd met pakken rijp citrusfruit, kruidigheid en 
een ronde, lange, aangename afdronk. 

Dit klopt ook (zie b.v. Wine Grapes van Jancis Robinson, de 'druivenbijbel' met beschrijvingen van bijna 1400 
druivenrassen en hun DNA verwntschappen) 

De wijn die wij proefden was overigens niet van Cantina Novelli maar van Tabarrini 

Mvg, 

Jan 

Virus-free. ww/w.avg.com 


