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Met de neus in het glas 

Met de april-proeverij gaan we zo langzamerhand de echte lente in, en hoe kun je dat beter doen 
dan met een serie Beaujolaiswijnen? Hierna gaan we al weer snel richting zomer en resten ons nog 
slechts een paar proeverijen, al dan niet bij de afdeling Utrecht. Naast de landelijke Gildedag in 
Almelo, blijven er dan nog over een Luxemburgse en een rosé proeverij. 
Maar laten we ons nu maar even houden bij de Beaujolais waar we ons op de avond van de 9e 
april mee bezig hielden. Deze avond konden we geen gebruik maken van"onze"zaal maar waren 
wel welkom in de keuken. Het was even weimen, maar ik vond de ronde tafels eigenlijk wel heel 
fijn. Met een man /vrouw of 7 heb je toch wat meer kontakt, en dat doet heel plezierig aan. 
Helaas waren er al diverse mensen op vakantie of om andere redenen niet aanwezig, de avond was 
er niet minder leerzaam en gezellig om. Zoals gebruikelijk opende onze voorzitter deze avond en 
heette iedereen van harte welkom met als speciale gast John Patrick, die nu zelf het peloton mocht 
aanvoeren, en., hij stond te trappelen om met ons en zijn wijnen aan de slag te gaan. De voorzitter 
attendeerde de aanwezigen er ten overvloede nogmaals op de Landelijke dag in Almelo waarop ook 
de Caluwé-bokaal verdedigd moet worden. Teams die willen meedoen graag aanmelden bij het 
secretariaat. 
De Beaujolais, is eigenlijk een hoofdstuk apart. Ooit is de successtory begonnen in Parijs waar hij 
model stond voor het frivole uitgaansleven,en die faam breidde zich langzamerhand uit over Europa 
waarbij Nederland niet werd overgeslagen. Helaas, en zo gaat het vaak met een successtory, het 
geld begint binnen te stromen, en de kwaliteit eruit. Na het Hossanna van de Beaujolais primeur 
werden de plezierige wijnen er niet beter op, de kwaliteit miserabel en het doodvonnis was 
getekend. Gelukkig zijn er dan altijd weer, meestal jonge wijnboeren die de uitdaging aangaan en de 
wijnen weer op het niveau brengen waar ze thuishoren. Dat punt is gelukkig weer bereikt, het 
plezier is terug en de kwaliteitswijnen zijn vaak van hoge kwaliteit. Hoe dat allemaal uitpakte op 
deze proeverij kimt u lezen op de volgende bladzijden. Het enthousiasme van John Patrick straalde 
er in ieder geval vanaf, hij blijkt een fervente liefhebber van dit mooie gebied en zijn dito wijnen. 
Dat het een fraai gebied is wil ik graag beamen, wij bezoeken het in onze vakantie erg graag en 
komen er altijd met veel plezier weer terug. Dat er in dit gebied ook witte wijnen worden gemaakt 
is denk ik bij velen onbekend, de faam berust toch grotendeels op de rode. Wij proefden er een 
tweetal van, waarvan de eerste, een Chardonnay, wordt gemaakt door Domaine Ruet uit het 
gehucht Cercié- en- Beaujolais. Een goed bekend staand Domaine waar John Patrick een warm 
pleitbezorger van bleek te zijn. 
Wij proefden een wijn uit het jaar 2017, zeer jong mogen we dus wel zeggen. Mooi lichtgeel van 
kleur, een neusje van toast, meloen en tropisch fruit met een tipje botrytis. Aangenaam. Nog wat 
flinke zuren, klein zoetje en wat bitters. Beetje een vetje. Lekker fruit. Nog wat strak in de mond, 
redelijk intens, vrij korte afdronk. Mist wat karakter. 
Ook van deze wijnboer een Cuvée Maxime 2013. Hoewel mooi van kleur, licht goudgeel, bleek de 
neus al wat tonen van oxidatie te vertonen naast die van rijpe banaan en een lichte botrytis geur. 
Dat zette zich ook voort in de mond, daarin een redelijk hoog zoetgehalte en dat was ook het geval 
met de zuren. Naast het oxidatietoontje waren de bitters vrij sterk aanwezig. In de mond gaf de 
wijn een filmend gevoel maar was vrij snel weg. 
Nu weet ik niet of Jacqueiine een andere fles proefde 
dan die aan onze tafel, wij waren redelijk positief over 
deze wijn, al proefden ook wij wel degelijk het oxidatieve, 
maar vonden het voor zijn leeftijd een niet onaantrekkelijk 
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glas wijn. Maar. , zoveel mensen zoveel verschillende 
oordelen. 
Dan over naar de rode wijnen, dat is toch waar het gebied 
zijn al of niet verdiende faam aan heeft te danken, dat 
verdiende is nu zeker van toepassing. 
Ik had gehoopt om de mij beloofde achtergrond informatie 
te mogen ontvangen, maar helaas moet ik die ontberen zodat 
het verslag misschien wat saai dreigt te worden. 
Wijn 3 van het Domaine Pardon uit het plaatsje Beaujeu, van het 
jaar 2016 valt onder de appellation Fleurie, een wijn die altijd 
een beetje vrolijkheid en elegantie wordt toegedicht. In ons glas 
een paarsrode vrij lichte wijn, een wijn die wordt gemaakt volgens het systeem semi - carbonique, 
dw.z dat een deel van de druiven een gisting ondergaat in een gesloten cuve, het andere deel gist op 
traditionele wijze. Zo verkrijgt men een wijn met iets meer body en elegantie.Het aroma was dat 
van lekker rood fruit zoals bessen, kersen en een bloemetje. De wijn die wij proefden was echter 
aan de jonge kant en moest nog wat meer inhoud ontwikkelen, deed wat groen aan . De tannines 
w r e n redelijk met lichte bitters. Wat stroef en wrang in de mond, wat aan de ruwe kant.. Afdronk 
redelijk kort. Balans was wel in orde. Nog maar een jaartje laten liggen. 
Van Domaine Ruet kregen we achtereenvolgens een Brouilly 2016 en een wijn uit het jaar 2015 te 
proeven. Zijn veel wijnen uit dit gebied naar hun dorpen van oorsprong vernoemd, Cóte Brouilly is 
dit gezien ook de naam duidelijk niet. De berg of heuvel zo u wilt, is 485 meter hoog en is tevens de 
toegang tot de zuidelijke Beaujolais. Brouilly ook één van de Crus, bestaat uit een viertal dorpen en 
is wat oppervlakte betreft vier keer zo groot als de Cru Cóte-de- Brouilly. De wijnen keimierken 
zich meestal door wat meer kracht, fruit en wat stevigheid. 
Wij proefden eerst de 2016 die een heldere paarsrode kleur bezat, terwijl de geur nog wat gesloten 
aandeed. Wat opviel waren vooral het fruit van kersen en bessen. De zuurgraad was redelijk te 
noemen, de bitters en tannines vrij licht. Prima mondgevoel, de afdronk wat kort. Toch wel pittig. 
Hoe verhield de 2015 zich tot deze wijn ? De kleur was duidelijk iets donkerder, nog redelijk 
gesloten in de neus. Ook hier voerden de kersen de boventoon. In tegenstelling tot de vorige wijn 
krijgt deze voor 40% een opvoeding op Frans eiken. Naast de eerder genoemde kersen proefden we 
ook bramen en wat zwart fruit. Mondgevoel zacht en soepel. Mooi glas wijn. Tot slot zat er ook van 
deze zelfde Appellation, en ook van Huet, nog een 2014 in het vat. 
Bij deze wijn konden we duidelijk waarnemen dat de tijd de wijnen kleurt, begonnen we met een 
frisse paarsrode kleur nu was deze gekleurd naar lichtbruin. De intensiteit was nog goed te noemen 
met in de aroma's tonen van rijp rood fruit en wat bramen. Ook hier nog wat kersen. Kreeg de 
vorige wijn een gedeeltelijke houtnjping van 10 maanden, deze wijn gaat voor, eveneens 40%, 6 tot 
10 maanden op fust. Het mondgevoel was zacht, redelijk complex en mooi ontwikkeld. 
We stappen over naar een andere appellation, in dit geval naar Morgon. In 1867 werden de dorpen 
Villé en Morgon samengevoegd, die eerst werden gedeeld door de Mont du Py, overblijfsel van een 
vulkaan. Diezelfde Mont du Py behoort- evenals de Charmes tot de beste herkomstbenaming 
Morgon. Van Morgons wijn zegt men "Le fruit d' un Beaujolais, Ie charme d 'un Bourgogne. Het 
aroma van deze wijn valt vaak op door zijn kersen en wat stoffigheid, als gevolg van de speciale 
bodem hier ( de roche pourrie), vergane rots. "Tekst Hubrecht Duijker". 
Van Domaine Pardon & Fils proefden we een Morgon Cote de Py 2016. In het glas een mooie 
paarsrode wijn met een redelijk hoge intensiteit. De aroma's waren die van kersen, iets kaneel ? en 
ook wat ander rood fruit. Iets gesloten. Gemiddeld zoetgehalte, wat lagere zuurgraad. Mondgevoel 
vrij zacht. Redelijk lange afdronk. Iets bitters, stevigheid, toch wel sappig. Wat jong! Lucht geven. 
Wij blijven nog even in Morgon, maar nu met een wijn van Domaine F. Chavey uit het dorpje 
Régnié. Eveneens uit het jaar 2016 , met als ondertitel "Les Granites Roses". De naam verklaart 
denk ik al genoeg. De kleur van deze wijn was paars naar donkerrood toe, moeilijke inschatting. 
Hoge intensiteit met ook hier kersen en een vleug kaneel, zoettoon en wat teer/asfalt. Gesloten. 
Een wijn met een prima zoetgehalte, wat mindere zuurgraad en wat harde en zachte tannines. 



Lichte prikkeling op de tong. Mondgevoel ook licht filmend, stevig en wat zwoel. Mooi glas wijn. 
De wijn die we als laatste in het glas kregen, was van dezelfde wijnboer en eveneens een Morgon, 
ditmaal echter uit het jaar 2015. 
Aangezien alle rode Beaujolaiswijnen worden gemaakt van dezelfde druif, de Gamay, zitten de 
verschillen in de samenstelling van de bodem, hoe zijn ze gesitueerd, en hoe gaat de wijnboer met 
het wijnmaken te werk. Wat het karakter van de toekomstige wijn betreft, de leeftijd van de stokken 
speelt natuurlijk ook mee evenals de opvoeding op beton, RVS of barriques. Dit is natuurlijk maar 
een marginale opsomming van de mogelijkheden die een wijnboer heeft om het uiteindelijke 
resultaat te bepalen hoe de wijn in de fles komt. E n wij mogen dan proeven of wij dat resultaat al of 
niet de moeite waard vinden om ze al of niet te kopen. 
Maar terug naar onze laatste wijn, de Morgon, gemaakt van 65 jaar oude wijnstokken. De kleur van 
deze was donker paarsrood met een goede intensiteit. Nog wat gesloten in de neus, maar met rood 
fruit, wat bramen, kersen en kaneel. 
In mond een vrij hoog zoetgehalte terwijl de zuren daarbij iets achterbleven. Vrij zachte tarmines 
met een bittertje op de achtergrond. Een goede smaakintensiteit, met iets stroefs (niet storend), licht 
filmend. Een goed glas wijn, maar er niet echt uitspringend. 
Toch een goede wijn om mee af te sluiten. Het gaf ons weer eens een kijkje in het gebied dat we 
kennen als de Beaujolais, vaak verguisd, soms verheerlijkt en dat allemaal wel of niet terecht. Wat 
duidelijk is moge blijken uit de geproefde wijnen, wijnen die op de kwaliteitsschaal liepen van heel 
gewoontjes tot prima en soms hoge kwaliteit. Dit alles gebracht door iemand die dit gebied duide
lijk in zijn hart heeft gesloten en dat ook best wilde uitdragen. Dat deed hij met veel enthousiasme 
en bracht daarmee de passie over naar de proevers die hem met een hartelijk applaus beloonde, en 
waar oze wijnmeester nog een schepje bovenop deed door hem namens alle aanwezigen een mooie 
fles wijn te overhandigen. 
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W I J N l . 

Land : Frankrijk. 
Streek : Beaujolais (Bourgogne). 
Gemeente : Cercié en Beaujolais. 
Wijn : Beaujolais- Villages Blanc. 
Prop/Vit. : Domaine Ruet. 
Kwaliteit : A C Beaujolais- Villages. 
Druiven : Chardormay. 
Jaar : 2017. 

Beoordeling 
Kleur : Helder lichtgeel. Intensiteit redelijk. 
Geur : Toast, tropisch fruit, meloen. Botrytje ? • ' f 
Smaak : Redelijk in zijn zoet, zuren wat forser.Licht bittertje. Klein vetje. Fruit. 
Totaal : In de mond vrij strak, Smaakintensiteit redelijk .Afdronk vrij kort. Mist wat karak

ter. 



5 Cuvée issue du cépage Chardonnay. 

% Vmification en barrique sur lie fine. 

^ Ce vin présente une robe or, sur des 

é notes d'abricot de fleurs d'acacias. 

'{ 11 accompagnera vos foies gras, les 

viandes blanches (volaille) et vos 

: J fromages. Servir è 14°. 

' BEAUJOLAIS-VILLAGES 
5 Appellation Beaujolais-Villages Contrêlée 

1 MISENBOUTEttUBAU 

Propriétaires Récoltants 
F69220 Cercié en Beaujolais 

l],5%vol, oT 

WIJN 2. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Beaujolais. 
Gemeente : Cercié en Beaujolais. 
Wijn : Cuveé Maxime. 
Prop/Vit. : Domaine Ruet. 
Kwaliteit : Beaujolais- Villages. 
Druiven : Chardormay. 
Jaar : 2013. 

Beoordeling 
Kleur : Helder goudgeel/citroen. Intensiteit redelijk. 
Geur : Toast/geroosterd brood. Geoxideerd, botrytis. Rijpe banaan. Overrijp fruit. 
Smaak : Zoet redelijk hoog, zuurgraad hoog. Kruidigheid. Geoxideerd, hoge bitters. 
Totaal : Mondgevoel is filmend. Oxidatie, snel weg. 
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WIJN 3. 
Land Frankrijk. 
Streek Beaujolais. 
Gemeente Beaujeu. 
Wijn Fleurie. 
Kwaliteit Appellation dÓrgine Protégée. 
Prop/Vit. Domaine Pardon. 
Druiven Gamay. 
Jaar 2016. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 

Totaal 

Paarsrood, helder. 
Rood fruit, bessen, kersen, steeltjes. Bloemetje. 
Matig in zijn zoeten, zuren redelijk hoog. Lichte bitters/taimine. Mondgevoel wat 
stroef 

: Korte afdronk, vrij hoge maakintensiteit. Iets tevroeg geplukt ? Branderig. 
Semi-carbonique. 

3 
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WIJN 4. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Beaujolais. 
Gemeente : Cercié-en- Beaujolais. 
Wijn : Brouilly- Voujon. 
Prop/Vit. : Domaine Ruet. 
Kwaliteit : A C Cöte de Brouilly Controlée . 
Jaar : 2016 
Druiven : Gamay. 

Beoordeling : 
Kleur : Donker paarsrood, helder. Wit randje. 
Geur : Kersen ! Intensiteit is goed te noemen. 
Smaak : Zoetgehalte en de zuren redelijk, wat bitters (in afdronk). Vrij hoge smaken. 

Fruit. 
Totaal ; Filmend in de mond. Traditioneel gemaakt. Heeft wel pit. 
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Propriétaire -Récoltant 

WIJN 5. 

Land Frankrijk. 
Streek Beaujolais. 
Gemeente Cercié-en- Beaujolais. 
Wijn Cote -de -Brouilly. 
Prop/Vit. Domaine Ruet. 
Kwaliteit A C . Cote-de- Brouilly. 
Jaar 2015. 
Druiven Gamay. 

Beoordeling 
Kleur Donker paarsrood. Intensiteit hoog. 
Geur Kersen, zwart fruit, bramen. Nog vrij gesloten. 
Smaak Redelijk in zijn zoeten, zuren vrij hoog. Tanine en bitters, prima. 
Totaal Mooi divers in zijn smaken. Lichtvoetig. Goede afdronk. 
Bijz. 60-70 oude stokken. 40% gaat 6-10 maanden op Frans eiken. 
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WIJN 6. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 
Bijz. 

Frankrijk. 
Beaujolais. 
Cercié- en -Beaujolais. 
Cöte- de - Brouilly. 
Domaine Ruet. 
AC. Cóte-de- Brouilly. 
Gamay. 
2014. 

Roodbruin, helder. 
Vrij open, kersen, licht kruidig, rijpe bramen. Redelijk complex/intens. 
Rijp rood fruit. Vrij zoet, zuren gemiddeld. Nauwelijks nog tannine, bittertje. 
Mondgevoel doet wat oud aan. Iets mats. Redelijk complex. Goed ontwikkeld. Nu! 
40% 6-10 maanden Frans eiken. 
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WIJN 7. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Beaujolais. 
Gemeente : Beaujeu. 
Wijn : Morgon Cote du Py. 
Prop/Vit. : Pardon & Fils. 
Kwaliteit : A C - Morgon. 
Jaar : 2016. 
Druiven : Gamay. 
Bijz. : 50- 60 jaar oude stokken. 

Beoordeling : 
Kleur : Mooi paarsrood, helder, intens. 
Geur : Fruit, kersen en kaneel ? Nog wat gesloten. 
Smaak : Zoet is goed tot hoog, zuren gemiddeld te noemen. Tannines en bitters zijn zacht, 

wel lekker fruit. 
: Mondgevoel stevig maar toch sappig. Afdronk prima, gemiddeld lang. Jong. 



MORGON 
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WIJN 8. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Beaujolais. 
Gemeente : Régnié. 
Wijn : Morgon. Les Granites Roses. 
PropMt. : Domaine Frank Chavy. 
Kwaliteit : Apellation d' Orgine Protégée. 
Druiven : Gamay. 
Jaar : 2016. 

Beoordeling 

Kleur : Donker roodpaars. Helder Intensiteit zeer hoog. 
Geur : Kersen, zoettoon, kaneel ? Lichte teer/asfalt. 
Smaak : Zoetgehalte prima. Bitter en tannines zacht. Zuren wat minder Licht filmend. 
Totaal : Mondgevoel Lichte prikkel. Zacht maar toch stevig. Redelijk complex, balans. 

Prima glas, wat zwoelig. Wel karakter 



MORGON 
APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE 

2 0 1 5 

is 
:-J Z 

> O 

2 U zS 

3 < H g i 
95 

1 'LU 

O 2 < ^ 

Médaille d'Or J 
' . Gold Medal 

''onaLDuG^ 

WIJN 9. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Frankrijk. 
Beaujolais. 
Régnié. 
Morgon Les Granites Roses. 
Domaine Frank Chavy 
App. d'Orgine Protégée. 
Gamay. 
2015. 

Beoordeling 

Kleur : Diep donker paars. Intens. 
Geur : Rood fruit, bramen, bos (paddestoelen). Vrij intens. 
Smaak : Zoetgehalte vrij hoog, zuren wat minder. Bittertje, vrij stevige tannines, wel zacht. 
Totaal : Mondgevoel wat stroef, wijn nog wat te jong. Niet ontwikkeld. Afdronk redelijk. 

Prima complexiteit en balans. Ontwikkeling nog een paar jaar 


