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De wijnen van de
NAHE.

Gepresenteerd door
Flip Ypenburg.
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afdeling Utrecht
Nederlands Wijngilde

Met de neus in het glas

Konden we ons een paar weken geleden al een beetje verheugen op de komende lente met een wee
metfraaietemperaturen, daarna kregen we een koude douche met een flinke staart vorst. Toch ,als
we de kalender mogen geloven is de lente aanstaande. Als afdeling Utrecht namen we daar alvast
een voorschotje op met een proevenj uit het Duitse wijngebied de Nahe. Dat wil dus ook zeggen da
we deze avond doorbrachten met uitsluitend witte wijnen, waarvan de meeste Rieslings waren. Je
moet wel een "doorgewinterde"pessimist zijn om dan niet te gaan dromen van een zonovergoten
terrasje met daarbij een heerlijke Riesling, met het aangename gezelschap van een tafeldame of
heer. We moesten het deze avond toch nog maar even bij dromen houden, al nodigden de wijnen
daartoe wel uit.
Deze avond van de 12e maart hadden we een redelijk gevulde zaal met daarbij weer tot ons
genoegen een aantal (bijna) nieuwe gezichten. Onze voorzitter heette iedereen van harte welkom, en
speciaal die mensen die al eens een keertje eerder waren geweest, en andere(n) die de sfeer kwamen proeven. Sylma en John den Engelsman,Sander v.d. Voorde, Wil Lehmann, Margriet Verhoogt,
Tom Boekhorst (2x) en Ruud Erckens.
Flip Ypenburg stond toen al in de startblokken te trappelen om Vzijn geliefd wijngebied de Nahe
aan ons te presenteren.
Na wat algemene informatie betreffende de diverse wijngebieden van Duitsland, gaf hij ons enig
inzicht hoe het kwaliteitspatroon er uitziet dat best ingewikkeld mag heten, mede omdat er nog al
eens veranderingen optreden. Mag het er in Frankrijk af en toe vreemd aan toe gaan en men elkaar
als het klasseringen betreft nog wel eens in de haren vliegt, ook in Duitsland gebeurt er op dat
terrein nog wel eens wat.

NAHE
Flip sprak zijn duidelijke waardering uit voor het fraaie landschappelijke schoon, heuvels en bergen
vaak van vulkanische oorsprong die dan weer gelardeerd zijn met wijngaarden. Diverse ondergronden kunnen we hier terugvinden, en die geven dan weer een grote diversiteit aan geuren en
smaken mee aan de wijnen die hier worden gemaakt. Waren de witte wijnen vooral een aantal

decennia terug bekend om hun zoetje en in veel gevallen om hun matige kwaliteit voor prijzen die
nauwelijks geloofwaardig waren, nu in deze tijd met hun technische vooruitgang, goed geschoolde
vaak jonge wijnboeren, de kwaliteit is met sprongen omhoog gegaan. Was in dit gebied (als voorbeeld) in de jaren '60 voor meer dan 50% beplant met Silvaner, nu is dat teruggebracht tot hooguit
10% en daarvoor in de plaats kwam vooral de kwalitatief hoogwaardige Riesling, al kunnen
daar ook slechte wijnen van worden gemaakt. Maar de gemiddelde kwaliteit in de Nahe ligt
behoorlijk hoog met daarbij absolute toppers zoals Flip beaamde. Hij ondersteunde zijn verhaal met
een prima presentatie op het doek terwijl hij daar ook uitgebreide informatie gaf van de te proeven
wijnen. En daar waren we nu aan toe.
We begonnen deze proeverij met een Weisburgunder -(Pinot-Blanc) van defirmaSchafer- Fröhlich
uit het jaar 2010. Een helder lichte en bijna goudgele wijn met een hoge intensiteit. In de neus wat
appel, citrus en een mooi zoet/zuur. Het zoetgehalte was redelijk hoog terwijl de zuren goed
aanwezig waren. In de mond fris maar toch redelijk stevig. Beetje vettigheid. De afdronk was
gemiddeld tot lang. Balans was prima in orde. Goed glas wijn. Hier heb je dan meteen een
druivensoort waar je van alles van kunt maken. Van tralala-wijnen tot heerlijke producten mits
daartoe door de wijrmiaker aandacht en liefde in wordt gestoken, dat laatste was hier duidelijk het
geval.

Hierna nog zo'n Weiser Burgunder "S" uit het jaar 2016, nu van Gut- Hermannsberg. In ons glas
een helder gele, licht goudgele wijn met een goede intensiteit. In zijn geuren frisheid, peren /appel
en een mineralige toets. Ook wat citroen en pompelmoes. In de mond een redelijk zoetgehalte met
daarbij vrij hoge zuren. Ietsje bittertonen. Het mond gevoel was overwegend fris/zacht, lichte
zwoelheid. Smaakintensiteit gem. /hoog. Afdronk vrij kort. Balans redelijk. Mooie verhouding zoetzuur.
Emmerich Schönleber was present met een wijn gemaakt van de Grauburgunder druif die eigenlijk
Grauer Burgunder heet en die wij ook kermen als de Pinot-Gris. Nu komt deze druif onder vele
synonimen voor, bijna elk wijn-verbouwend land die deze druif aanplant gebruikt daarvoor een
andere naam. Het is één van de vele vertakkingen van de Pinot-Noir familie die bekend staat om
zijn vaak verrassende mutaties en vele klonen kent.
Maar even terug naar de wijn van Schönleber uit het jaar 2014. Helder geelgroen in het glas, geuren
nog wat gesloten, maar toch wat kruidigheid, citroen, geel fruit en een kleine zoettoon. In de mond
een aangenaam zoetje met daarbijflinkezuren. Grapefruit en wat bitters. Vrij hoge smaakintensiteit
maar iets drogend in de mond. Balans redelijk afdronk gemiddeld tot vrij lang. Goede wijn, maar
niet verrassend.
De eerste Riesling uit dit gebied kwam van Emmerich Schönleber, een Trocken wijn uit het jaar
2015. In ons glas een lichtgele- citroenkleurige wijn, helder en mooi. Intensiteit redelijk. In de neus
citrusfi-uit, licht mineralig, appeltje en wat kruidigheid. Het zoet was gemiddeld, sprong er niet uit,
maar de zuren waren prima in orde. Dat gaf een mondgevoel van frisheid en ook iets aromatisch.
Het grapefruit zorgde voor een prima bittertje. Het geheel had best lekker fruit en in het totaal was
deze wijn redelijk complex. Licht mondvullend en bleef goed hangen. Gezien zijn leeftijd kan deze

wijn nog even mee. Goed plezierig glas.
Tijdens de blindproeverij van vorige maand, konden we al even kennismaken met een wijn van Gut
Hermannsberg, een kennismaking die toen goed beviel. Deze keer, maar dan niet blind, een wijn
met de fraaie Duitse naam "Just Riesling"2016 Trocken. Wat mij, maar u ongetwijfeld ook opvalt,
dat men nog altijd gek is op fraaie toevoegingen, vaak van vroeger zoals bij deze wijn waar onder
de naam de fraaie titel prijkt: "Vormals - Koniglich-Preussische Weinbaudomaine " Met zoiets kun
je wel thuiskomen denk ik zo!
Maar laten we ons houden bij de wijn, waar de waarheid nog altijd achter het etiket zit, waarvan
akte. Een helder lichte geelgroene wijn met een aroma vanrijpeappel, citroen, kruidigheid en
mineraliteit. Met een redelijk hoog zoetgehalte en flinke zuren. Flinke bitters werden ons deel, maar
gaven goed tegenspel aan de andere smaakindrukken. Mineralig was iets dat zeker opviel, een vrij
strak mondgevoel en een behoorlijk lange afdronk. Conclusie: smaakvol maar redelijk een-voudig.
Van dezelfdefirmaproefden we ook de Riesling "Vom Vulkan "2016. Ik denk dat de naam al
genoeg zegt. We hadden het er al eerder over, in dit gebied komen veel (uitgedoofde) vulkanen voor
met een veelal granieten ondergrond, en op de hellingen hiervan kunnen we vaak fraaie
wijngaarden vinden, zowel fraai in optisch opzicht, als uitstekende wijngaarden wat de kwaliteit
betreft. Meestal krijgen de druiven door hun ondergrond dat typische toetsje mee wat kermierkend
is voor vulkanische ondergronden.
Wij proefden een wijn uit het jaar 2016, voor een kwalitatief hoge Riesling niet minder dan kindermoord. Rieslings kunnen mits van prima kwaliteit bijzonder lang ouderen en winnen dan aan diepte
en smaakinhoud.
Wij hadden een helder lichtgele wijn met een hoge intensiteit. In de neus petrol-tonen en zeer
mineralig. In het fhiit citrus en ook wat kruiderij. Wat opviel was de relatief hoge zoetgraad met
daarbijflinkezuren als tegenhanger. Ook de bitters en grapefruit- tonen gavenflinktegenwicht. In
de mond bleef dat mineralige hangen en gaven naast andere smaakindrukken een vol en krachtig
mondgevoel. Lange afdronk. Goede complexiteit.
Van Schafer- Fröhlich proefden we al eerder een wijn tijdens deze proeverij, ditmaal een Riesling
Halenberg 2009 Spatlese. d.w.z. "late oogst", met andere woorden betekent hetrijperedruiven,
hoger suiker en aromagehalte. In de Duitse wijnwet zijn daarvoor strikte regels opgesteld die van de
diverse rijpheden het suikergehake ( öchsle) hebben vastgelegd.
De kleur van deze wijn was mooi helder lichtgeel-groen. Intens.
In zijn geuren citrusfruit, petrol en steenachtig/mineralig.
Hoge intensiteit, feest voor de neus. Naast de prima zuurgraad
die mooi wordt gemaskeerd door het zoetgehalte, dat hier absoluut niet stoort wordt het geheel mooi afgerond met een fijne
bitter. Het mondgevoel is zacht en toch opwekkend met goede
moeileux tonen. Hoge smaakintensiteit en een lange afdronk.
Kortom een fraai glas wijn.
Tot slot had Flip gezorgd voor twee fraaie uitsmijters in de vorm
van GG wijnen wat betekent dat zij aflcomstig zijn van wijngaarden die de kwaliteitsnorm bezitten
van Groses Gewachs De eerste wijn van Gut-Hermannsberg "Niederhausen"2015, ook hier een
jonkie dus, was helder lichtgeel en intens, zijn aroma's mineralig, citrus /citroen. Naast een
gematigd zoetgehalte, nog wat verborgen, een hoge zuurgraad en bitters van grapefruit. Nog niet
geheel in evenwicht, een hoge smaak-intensiteit en een hele lange afdronk. Eigenlijk zonde om deze
wijn nu al te drinken, pardon, proeven. Fraaie kwaliteits Riesling 2008
Dat er aan al dat moois ook een einde komt, dat lijkt mij logisch, maar er stond nog een uitsmijter
op het programma in de vorm van een "Kupfergrube"Riesling 2008 GG van Schafer- Fröhlich.
In het glas een helder goudgele wijn, intens en ietwat parelend. In de neus honing, citrus meloen en
wat steenachtigs/ mineralig. Kruidigheid. Het zoetgehalte is wat verborgen, maar duidelijk vrij hoog
evenals de zuren. Klein bittertje op het eind. Balans. Mondgevoel in aanzet zoet, later droog.
Fraaie lange afdronk. Prachtige wijn, maar zeker nog niet uit-ontwikkeld.
Een prachtig besluit van deze avond met mooie, interessante en soms verrassende wijnen uit een

klein wijngebied in Duitsland, dat velen van ons (misschien) nauwelijks kennen.
Flip hield hierover een uitstekend betoog gelardeerd met een prima presentatie op het doek. Een
aantal van die afbeeldingen kunt u in dit verslag terugvinden. Onze wijnmeester Jan Vegter
bedankte hem voor al het gebodene en overhandigde hem een welverdiende fles. Een welgemeend
applaus werd zijn deel
N.B
De bijgevoegde informatie is aflcomstig van Flip Ypenburg, de proefnotities zoals gewoonlijk
door Jacqueline v.d. Chijs en Piet Vos, met daarbij ook uw mening.
Ditmaal zijn de proefiiotities van Onder de kurk" iets anders dan anders. De produktinformatie
komt van Flip.
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Inhaber Tim Fröhlich
Kellermeister Tim Fröhlichim VDP seit2001
Rebflache in Hektar 20
Flaschenproduktion120 000
Geologie Konglomerat aus Devonschiefer und Quarizt, Porphyr
Rebsort Weissburgunder (Pinot Blanc)
Lagen

Bockenauer Weisburgunder S Trocken
Prijs 18,95

WIJNl.
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

Helder licht goudgeel. Intens.
Citrus, appel. Kiezeltje. Fris.
Redelijk hoog in zijn zoet, zuren mooi. Bittertje. Fris mondgevoel.
Vrij korte afdronk. Balans redelijk, goede lengte. Lichte vettigheid.

IWIJNinstituut

*

2016 Weifler Burgunder trocken - Nahe
Gut Hermannsberg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Land Duitsland
Streek
Nahe
Herkomst
Nahe
Kleur / Soort
Witte wijn
Wijn karakter Rijk wit
Inhoud
0.751.
Alcohol %
12,5%
Druivenras(sen) pinot blanc/pinot bianco/weiRburgunder (wit)
Serveer met
Heerlijk bij risotto met zeevruchtjes en verse visgerechten.
Wijnbereiding Een arbeidsintensieve klus die 'Erste Lagen' opleverde: eersteklaswijngaarden. Op de legendarische 'Kupfergrube' en de Winzenheimer Berg groeien
de druiven (weisser burgunder oftewel pinot blanc) voor deze cuvée. Ze worden met
de grootste zorg gevinifieerd door wijnmaker Karsten Peter. In de wijn proefje de
vulkanische oorsprong van de hüzaodere wijngaarden duidelijk terug!
Prijs 14,10

WIJN 2.
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Bleekgeel- groen. Licht parelend.
: Peren en appel, pompelmoes . Fris.
: Vrij laag zoetgehalte, zuren behoorlijk hoog. Lichte bittertonen.
: Smaakintensiteit vrij hoog. In de mond lichte zwoelheid naast fris. Balans wel in
in orde. Prima glas wijn., enkelvoudig.

IWIJNinstituut
www.wijninstJttiut.ni

Emmerich Schönleber Grauburgunder S 2014

Dieser Emrich-Schönleber Qualitötswein
zeigt frische Aromen von
Prijs 17,95

WIJN 3.
Beoordeling :
Kleur
: Helder geelgroen. Gesloten, Redelijk intens.
Geur
: Kruidig, citroen, kiwi en lichte zoettoon.
Smaak
: Naast het gele fruit, mooie zuren. Kruidigheid. Grapefruit.
: Lichte bitters.
Totaal
: Smaakintensiteit is vrij hoog. Wat drogend in de mond.
Gemiddelde afdronk. Goed glas, niet verrassend.

IWIJNinstituut
wwvv.'«ijninst5tuui.nl

Emmerich Schönleber Riesling Trocken 2015

Dieser Emrich-Schönleber Riesling
Qualitatswein zeigt frische Aromen von
reifem Apfei und frischen Krautern am
Gaumen. Dabei ist er unheimlich frisch,
knackig und spritzig. Ein eleganter Riesling
mit einer sehr feinen Fruchtauspragung
und packenden IVIineralitat
Prijs 11,95

WIJN 4.
Beoordeling
Kleur
Helder licht goudgeel. Mooi.
Geur
Mineralig, appel. Lichte kruidigheid, zoetje.
Smaak
Naast kruidigheid een flinke zoettoon, maar ook mooie zuren. Daardoor vrij strak.
Grapefruit en wat bitters. Mineraliteit.
Totaal
Goede smaakintensiteit, vrij lange afdronk, wat enkelvoudig. Wel goed.

I

IWIJNinstituut
WV-/W.
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2016 Just Riesling trocken - Nahe
Gut Hermannsberg
Land Duitsland
Streek

Nahe

Herkomst

Nahe

Kleur / Soort

Witte wijn

Wijn karakter

Fris wit

Inhoud

0.751.

Alcohol %

12%

Druivenras(sen) Riesling (wit)

WIJN 5.
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Helder licht geelgroen.
: Heel mineralig. Kruidig,rijpeappel. Beetje tropisch fruit. Intens.
: Flinke zoeten naast stevige zuren. Lichte bitters. Vrij strak in de mond.
: Vrij lange afdronk. Gemiddeld complex. Goed maar wat enkelvoudig.

IWIJNinstituut

-

2016 Vom Vulkan Schlossböckelheimer trocken - Nahe
Gut Hermannsberg
•
•
•
•
•
•
•
•

Land
Duitsland
streek
Nahe
Herkomst
Nahe
Kleur / Soort Witte wijn
Wijn karakter Fris wit
Inhoud
0.75 I.
Alcohol %
12,5%
Druivenras(sen)
Riesling (wit)

•
•

Serveer bij stoofvleesschotels, een milde curry, of een krachtig visgerecht.
Wijnbereiding De druiven komen van percelen gelegen op de beroemde
wijngaard Schlossböckelheimer Kupfergrube, met een vulkanische
oorsprong. Het minerale karakter van de Kupfergrube komt schitterend in
de wijn naar voren.

•

Prijs 19,10

WIJN 6.
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Helder lichtgeel. Beetje spritzig.
: Petrol, zeer mineralig, citrus. Goede intensiteit.
: Gemiddeld zoetgehalte, zuren vrij hoog. Wat bitters, grapefruit. Redelijk fris.
: Brede wijn, lang talmend in de mond. Hoge smaakintensiteit. Voor een dergelijke
wijn is dit veel te jong. Je moet er a.h. w. doorheen kijken om de achterliggende
kwaliteit te kunnen ontdekken.

IWIJNinstituut
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Inhaber Tim Fröhlich
Kellermeister Tim Fröhlichim VDP seit2001
Rebflache in Hektar 20
Flaschenproduktion120 000
Geologie Konglomerat aus Devonschiefer und
Rebsort Riesling
^
Prijs 20,00
Quarizt, Porphyr Lagen

Halenberg Riesling Spatlese 2009

WIJN 7.
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

Helder lichtgeel-groen. Hoge intensiteit.
Petrol, mineralig, citrusfruit. Steenachtig.
Zoetgehalte hoog, evenals de zuren. Mooi! Bittertje, kiezel.
Mondgevoel, carameltonen, zachtheid maar toch power. Lange afdronk. Balans.
Complex.

IWIJNinstituut
2015 Hermannsberg G G trocken - Nahe
Gut Hermannsberg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Land
Duitsland
Streek
Nahe
Herkomst
NaheGG
Kleur/Soort Witte wijn
Wijn karakterRijk wit
Inhoud
0.751.
Alcohol% 12,5%
Druivenras(sen)
Riesling (wit)
Serveer bij gerookte forel met mierikswortel
Prijs 43,50
crème fraïche.

WIJN 8.
Beoordeling
Kleur
: Mooi geel, helder, intens.
Geur
: Mineralig, citrus. Lichte petrol. Zoetje, kruidig. Breed, intens.
Smaak
: Mooi in het zoet ,stevig in de zuren. Lekker bittertje. Alles vult elkaar goed aan.
Fris, vol, aromatisch.
Totaal
: Na even proeven (te jonge wijn), komen complexiteit en breedte pas goed naar
voren. Mooi en schoon in de mond. Complex. Balans.

IWIJNinstituut
www. wiinSnstftuut. nl
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Inhaber Tim Fröhlich
Kellermeister Tim Fröhlichim VDP seit2001
Rebflache in Hektar 20
Flaschenproduktion120 000
Geologie Konglomerat aus Devonschiefer und
Rebsort Riesling
Prijs 40,00
Lagen
Quarizt, Porphyr
Kupfergrube Riesling GG 2008

WIJN 9.
Beoordeling
Kleur
: Fraaie gele kleur, intens. Licht parelend.
Geur
: Honing, citrus, meloen. Steenachtig/Mineralig. Kruiderij.
Smaak
: Mooie hoge zuur en zoetgraad. Breed in de mond, waaier van smaken. Fruit,
meloen en honing.
:
In aanzet zoet, later droog. Lange afdronk. Mondgevoel zacht/zuur en alles daar
Totaal
tussenin. Breed. Mooi in balans. Prachtige wijn.

