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Met de neus in het glas

Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat, of dat nu komt doordat we ouder worden, of omdat we
sneller leven? In ieder geval stond de novemberproeverij voor mijn gevoel weer heel snel voor de
deur toen we hiervoor op maandag 8 november werden uitgenodigd om te komen proeven van een
serie mooie Médocwijnen.
Deze serie wijnen waren destijds gezamenlijk ingekocht voor het hele Gilde om die op een geschikt
tijdstip weer uit de kelder te halen. Dat moment was dus nu aangebroken, en het zag er op papier
heel aantrekkelijk uit.
Zoals gebruikelijk opende onze voorzitter Menno Krijgsman deze bijeenkomst en heette iedereen
van harte welkom, speciaal de nieuwe leden, die zoals we dat tegenwoordig doen, verwelkomen
met een doos wijnglazen. Bert Hoek die als introducé voor de derde keer aanwezig was, heeft
besloten om tot ons Gilde toe te treden, welkom!
24 november vindt er na de landelijke vergadering een mooie en interessante proeverij plaats onder
leiding van Cees van Casteren. Onderwerp de wijnen van Alto Adige. Helaas volgeboekt.
Iets anders is het feit, dat om welke reden dan ook, de aanmeldingen voor de Bordeauxreis niet
binnenstromen. E r zal dus nog aandacht hiervoor worden gevraagd. Wat ons programma betreft is
er op 10 december weer een " Wijn en Spijsavond" waarvan de spijs wordt verzorgd door Edwin
Wildeman, ook op deze lokatie. Zondag 6 januari zal weer ons traditionele "Koffie-Wijnconcert"
plaatsvinden in het Jordan Lyceum met muziek ,Champagne en een mooie proeverij.
We zijn blij dat we hier weer gastvrij worden ontvangen.
Na al die mededelingen, onze voorzitter was bijna buiten adem, kon Kees Kraai, onze tweede
wijnmeester aan zijn inleiding beginnen, dit allemaal ondersteund door een mooie beeldende
presentatie op het doek. Hoe we het ook keren of wenden, de Bordeaux, om die term maar eens te
gebruiken, is toch zo'n beetje onze bakermat van de wijnliefhebberij. Ik denk, en zeker de ouderen
onder ons, dat we begoimen met de Bourgogne en de Bordeaux als belangrijkste wijngebieden,
aangevuld met de Elzas en Rhóne. Misschien dat het toen zeer populaire Duitsland er ook wel
bijhoorde. Nu spreek in zo'n beetje over de tijd dat schrijvers als Hubrecht Duijker, Hugh Johnson
mooie, en voor die tijd dure wijnboeken uitbrachten. Ik heb ze toen, excuses, bijna gevreten, en ik
bezit ze nog steeds.
Maar.... de tijden zijn veranderd, de hele wereld aan wijn is tegenwoordig in de winkels te koop,
onze vwjnwereld is heel groot geworden en de nieuwe wijn en wijnlanden, waaronder ook Nederland zijn haast niet meer bij te houden. Helaas is daardoor de belangstelling voor de Bordeaux ook
behoorlijk afgenomen mede door de vaak extreem hoge prijzen voor fraaie kwaliteitswijnen op cruniveau. Dat was dan ook goed zichtbaar op het wijnlijstje van deze avond waarop de prijzen van
omstreeks 2008 waren vermeld. Sommigen prijzen waren meer dan verdubbeld!
Maar hoe het ook zij, al proevende kwamen we toch wel weer tot de ontdekking dat een mooie rijpe
Medoc zijn kwaliteit bij het proeven niet verloochende.
Maar genoeg hierover, we gingen onze eerste wijn van deze avond proeven een Moulis-en-Médoc,
Chateau Granins Grand Poujeaux 2008. Alle te proeven wijnen zijn van dat jaar. Geen topjaar, maar
wel bovengemiddeld.
Misschien is de Moulis-en-Médoc één van de minst bekende appellations van het Médocgebied, het
ligt een beetje achteraf, en heeft geen direct zicht op de Gironde. Een aantal kleine heuvels
kenmerken dit gebiedje dat zo'n 630 ha omvat en een productie heeft van 23 830 hl. Op één van die
heuveltjes bevindt zich Granins-Grand-Poujeaux. In Guide Hachette krijgt deze wijn (2012) twee
sterren en een hartje.

Wij proefden een robijnrode wijn met een redelijke intensiteit. In zijn aroma's wat herfstbos,
kruiderij en rijp zwart fruit op de achtergrond. Een beschaafd aroma werd het aan onze tafel
genoemd. Een mooie zuurgraad en getemperde zoeten, een lichte houttoets, zachte tannines, klein
bittertje, dit alles mooi afgebouwd. In de afdronk iets drogend, een vrij hoge smaakintensiteit.
Mooi glas wijn, tussen nu en een jaar of twee drinken. Druiven: Cab. S, Cab.Fr, Merlot, Malbec en
Petit-Verdot. Voorwaar geen slecht begin van deze proeverij.
Als tweede wijn stond op onze proeflijst Chateau Maucaillou uit deze zelfde appellation, echter met
de vermelding Cru Bourgeois, en dat geldt ook voor de derde wijn, eveneens een Moulis-en-Médoc.
In de Guide Hachette van 2016 hebben ze echter geen Cru Bourgois- status meet Nu is dat op zich
niet zo vreemd, immers de boeren zitten elkaar nog al eens in de haren als het over dit klassement
gaat, en de veranderingen zijn niet van de lucht. Op dit moment is de (tijdelijke) rust weer wat
teruggekeerd. Wat zeker nog een vermelding waard is, is het feit dat Jan ons voorzag van een
aroma-wijzer van de wijnacademie. Hierop is in gekleurde sectoren te zien hoe geuren en smaken
zich tot elkaar verhouden en kunnen we aflezen wat dan het beste bij elkaar past. Nuttig om te
hebben, maar ook hoe je dit alles het best kunt verwoorden in de juiste termen.
Hoe waardeerden we de tweede wijn, de Macaillou 2008. De kleur konden we donker, roodbruin
noemen. In de neus nog redelijk gesloten maar met geuren van overrijp fruit, herfstbos, caramel en
wat oxidatiefs. In de mond een goed afgewogen palet van zoeten en zuren met afgebouwde tannines. Mondgevoel deed wat scherp aan, iets vermoeids. Rest nog wat caramel, fruit weg. Conclusie, bijna over de top en kop, nog wel goed drinkbaar.
Chateau Poujeaux, met de appellation ,Moulis-en - Medoc is samengesteld uit 53% CabemetSauvignon, 43% Merlot en 4% Petit-Verdot. De bijna klassieke druivensamenstelling zoals in de
Bordeaux gebruikelijk, zei het met de diverse variaties afhankelijk van de omstandigheden ter
plaatse. De kleur in het glas van deze wijn was bruinrood, niet geheel helder, depot. In de aroma's
vonden we geuren van boenwas, oud rood fruit en wat koffie en tabak. Nog redelijk gesloten. In de
mond afgebouwde tannines en zuren. Lichte bitters. Wat vlak, en geen herkenbaar fruit (meer).
Alles is wel in balans maar komt wat saai over Redelijk complex. Kan men nu nog plezier aan
beleven.

Chateau Cantemerle, met de appellation Haut-Médoc, is door de jaren heen een betrouwbaar adres
gebleken. Constante kwaliteit en met een prima imago. Misschien doet de appellation iets anders
vermoeden, maar dit Chateau is toch echt een 5e Grand Cru klassering waardig. Dit wijngoed is al
bekend sinds de twaalfde eeuw en in de zestiende eeuw werd er hier al de z.g. Claret geproduceerd
onder bescherming van de Villeneuve de Durfort, vandaag de dag is een assurantiemij. de eigenaar.
Tegenwoordig produceert men zo'n 400 000 flessen per jaar. Naast de wijngaarden die niet minder
dan 93 ha omvatten, is er ook een prachtig park met een oppervlakte van 28 ha.
In ons glas een donkerrode wijn met een wat bruine rand, helder en mooi. In zijn aroma's iets
animaals, kruidigheid, rijp zwart fruit en een dropje. Prima in zijn zuren en een goed proefbaar
zoetje. Tannines en zuren zijn mooi rond terwijl het mondgevoel mooi, vol en zacht was. Een licht
bittertje op de achtergrond. Prima in balans en met een vrij hoge complexiteit. Nu op zijn top.
Prachtige wijn.
Als we naar het noorden toegaan van de Haut-Médoc, dan ligt daar op een denkbeeldige grens de
laaste gemeente appellation met de naam Saint-Estéphe, en dat is zeker niet de minste. Hoewel het
slechts vijf Grand Cru Classé's kent, treft men er wel vrij veel Cru's Bourgeois aan. Chateaux van
naam zijn hier o.a. Montrose en Cos d' Estournel en Chateau Calon-Ségur. Is het nu achter ons
liggende gedeelte vrij vlak, hier begint het terrein heuvelachtige trekjes te vertonen met
ondergronden van kiezelrijke kalklagen, klei en leem. Hoewel de wijnen een zekere elgance niet
kan worden ontzegd, kenmerken ze zich toch door een zekere stevigheid, m.a.w ferme jongens.
Wij doen het op deze proeverij met soms iets mindere goden, ditmaal met de wijn van Chateau
Clauzet, een Cru Bourgeois. 55% Cabemet-Sauvignon, 40% Merlot en 5% Cabemet-Franc en PetitVerdot. Propriétaire Baron Velge, een adelijke wijn dus.
De wijn in ons glas was roodbruin, bruin randje, wel helder en redelijk intens.In de neus aards,
herfstig, kruidig en lichte houttonen. Rijp zwart fruit, verfijnd.
Het zoetgehalte was redelijk hoog, maar toch wel in balans met zijn zuren en zachte tanines. Wat
pittigheid door een klein bittertje. Mooi afgerond, misschien wat lichte hardheid in het mondgevoel.
Licht oxidatief ?Afdronk redelijk lang. Minpuntje: wat dunnig aandoend. Verder prima wijn.
We blijven nog even in deze gemeente waar we gaan proeven van een wijngoed dat eigenlijk al
jaren excelleert met zijn mooie en vaak krachtige wijnen en die zich nogal eens manifesteren door
een forse houttoets. Ze missen misschien de grote klasse van b.v. een Cos d'Estoumel, maar ze zijn
meestal niet te versmaden en vaak heel lang houdbaar, ik bedoel dan Chateau Haut-Marbuzet. Henri
Duboscq zwaait hier de scepter samen met zijn twee zoons Hughes en Bruno. De kleur van de wijn
die wij proefden was mooi donker bruinrood, redelijk intens. In de neus natte bladeren, herfstbos en
kruiderij. Rijp zwart fruit, tabak en koffie en hout, dat laatste in gunstige zin. Het mag bekend zijn
dat juist in de (betere en grotere) Bordeauxwijnen de hout-rijping meestal juist is gedoseerd en van
hoge kwaliteit. Ook hier is dat het geval. De balans was prima in orde met een goed evenwicht
tussen zoet/zuur en tannines c.q bitters. De smaakintensiteit was behoorlijk hoog, mooi afgerond en
met een vol mondgevoel. Concluderend : een mooi glas wijn wat vraagt om stevige gerechten of
kazen.
Nog zo'n mooie wijn uit dit zelfde gebied, Chateau Phélan -Ségur, en situé sur le plateau a coté du
bourg de Saint-Estéphe, zoals alleen de Fransen dat zo mooi kunnen zeggen.
Een robijnrode wijn, dik van kleur met een hoge intensiteit. Nog gesloten in zijn geuren, maar na
enig walsen toch mooie aroma's met wat aardse tonen, mokka, zoetneus en wat bossigs. Het
zoetgehalte was redelijk hoog, de zuren, tannines en de bitters normaal en mooi verdeeld. Een
mooi rond mondgevoel, wat gepolijst maar wel met een goede body. Complexiteit hoog en een
prima afdronk. Mooie wijn die nog wel even meekan.
Net onder De appellation Pauillac vinden we die van Saint-Julien. Eveneens een gemeente met veel
grote namen, één van die grote namen (3e Grand Cru Classé) is zeker Chateau Lagrange, en qua
oppervlakte is het zeker geen kleintje te noemen. Niet minder dan 280 ha beslaat dit wijngoed,
waarvan 120 ha zijn beplant met wijnstokken, en een echt kasteel in néo-klassieke stijl met torens
die doen denken aan Toscane vervolmaken het geheel. Dat de geschiedenis van dit wijngoed één is
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met een lange historie, mag als vanzelfsprekend worden aangenomen.
De paarsrode wijn in ons glas met een hoge intensiteit, tracteerde onze neuzen op geuren van
kruiderij, klein botertje, caramel en amarene kersen, maar ook op houttonen en laurier Mooie neus.
In de mond een redelijk hoog zoetgehalte en een prima zuurgraad. Rijpe zachte taimines. Een vrij
hoge smaakintensiteit en een mooi rond mondgevoel. Lange afdronk. Totaal: een fraai glas wijn,
zijn klasse waardig, mooi in balans.
Waren bovenstaande appellations gelardeerd met beroemde namen, die van Listrac moet het van
iets meer bescheidenheid hebben. Met slechts ruim 600 ha is het niet een groot wijngebied, maar
wel één met een prima ondergrond van kalkrijke en van mooi grind voorziene plaatsen die garant
staan voor een goede drainage. Zijn er hier diverse wijngoederen met de naam Fourcas in de naam,
wij proefden een Fourcas-Dupré. De druivensamemstelling mogen we geust klassiek noemen, 44%
C S , 44% Merlot, 10% Cabemet-Franc en2% Petit-Verdot. In het glas een roodbruine wijn die zijn
jaren best waren aan te zien, lichte troebeling. In de neus geuren van een herfstbos, natte bladeren,
stal en weinig fruit. Wat oude neus, sommigen roken ietwat putjeslucht. De balans tussen zoet en
zuur was best in orde, terwijl de tannines en bitters de zaak wat in balans hielden. Het mondgevoel
was toch wel aan de forse kant, de afdronk best mooi en lang. Hoewel alles "op zijn plaats zat"
overheerste toch het gevoel, mooi, maar over de top.
Helaas konden we dat ook zeggen van de laatste wijn, was de vorige wijn nog prima in orde maar,
ietsje versleten, deze wijn was over en voorbij. Ik heb het hier over de wijn Chïteau du Tertre uit de
appellation Margaux. Hoewel St. Nicolaas naderde, en ons hartje klopte van verlangen, liet de
laatste, en misschien de mooiste wijn ons in de steek, jammer, jammer Ik kan u hier wel de proefnotities geven, maar dat is vrij zinloos. Deze wijn was totaal over zijn top heen Wat oude
paddestoelen en bosgrond en in zijn smaak compleet afgebouwd. Jammer, maar dat kan nu eenmaal
gebeuren en doet verder niets af aan deze mooie proeverij, fraaie wijnen die ons weer lieten proeven
hoe mooi Bordeauxwijnen kunnen zijn. Ik denk dan ook dat de aanwezige proevers hebben kunnen
genieten van het gebodene, het prima commentaar en toelichtingen bij de wijnen door Kees Kraai
en de eventuele aanvullingen door Jan, maar vooral door de proefcommentaren van de aanwezigen.
Natuurlijk overhandigde laatstgenoemde een mooie fles aan Kees met dank voor zijn inspanningen
wat vergezeld ging van een flink applaus.
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Moulis-en-Médoc Chateau Granins Grand-Poujeaux
Ch. Maucaillou Cru Bourgeois Moulis-en-Médoc
Ch. Poujeaux Cru Bourgeois Moulis-en-Médoc
Ch. Cantennerie Haut-Médoc
Ch. Clauzet Saint-Estephe
Ch. Haut-Marbuzet Saint-Estephe
Ch. Phélan Ségur Saint-Estephe 2008
Ch. Lagrange Saint-Julien 3eme Grand Cru Classé 2008
Listrac Chateau Fourcas-Dupré 2008
Margaux Chateau du Tertre

wine searcher
€10,00 €21.00
€13,20 €21,67
€13,90 €24,00
€9,90 €21,00
€21,25 €30,00
€15,90 €36,25
€21,60 €30,00
€16,95
€49.75

Helaas geen etiket.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar
Beoordeling
KlemGeur
Smaak
Totaal

: Frankrijk.
: Bordeaux.
; Moulis-en-Médoc.
: Chatau Granins Grand -Poujeaux.
: S C E A Granins Grand-Poujeaux.
: A C Moulis-en-Médoc.
: C.S.- C F Merlot, Malbec, Peteit-Verdot.
: 2008

Robijnrood, helder.
Herfstbos, aards, rijp zwart fruit op achtergrond.
Goed ontwikkelde smaken, gemiddeld in zijn zoet en zuren. Klein bittertje.
In de afdronk iets drogend. Redelijke hoge smaakintensiteit, licht kruidig. Vol
mondgevoel. Nu op dronk. Prima.
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Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

Frankrijk^
Bordeaux.
Moulis-en-Médoc.
Chateau Maucaillou.
S.A.R.L. Ch. Maucaillou.
A C Moulis. Cru Bougois.
52% Cab. S, 4 1 % Merlot en 7% Petit-Verdot.
2008.

Donker roodbruin. Helder en redelijk diep.
Eerst nogal gesloten. Overrijp fruit, duidelijke houttonen. Caramel.Herfstbos.
Zoeten redelijk hoog, zuren goed. Iets scherps. Caramel. Nauwelijks nog fruit.
Afgebouwd, veraioeid. Mondgevoel redelijk. Intensiteit matig, balans idem.
Hoewel nog best drinkbaar is het mooie verdwenen. Opmaken.

Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar

Frankrijk.
Bordeaux.
Moulis-en -Medoc.
Chateau Poujeaux.
Ph. Cuvelier.
Cru Bourgeois.
53% Cabemet-Sauvignon, 43% Merlot, 4% Petit-Verdot.
2008

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

Robijnrood, bmine rand. Helder, intens.
Nog wat gesloten. Herfstbos, koffie, oud rijp fmit, boenwas. Tabak.
Zoet en zuur gemiddeld, goed gedoseerd hout. Wat stroef Bittertje, oud fruit.
Alles is wel in balans, iets schurends. Mooiste tijd gehad. Wat saais.

GRAND C R U C L A S S E E N 1855

CHATEAU

CANTEMERLE
HAUT-MÉDOC

2008
MIS E N B O U T E I L L E AU C H A T E A U

MACAU - MEDOC - FRANCE

WIJN 4.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

Frankrijk.
Bordeaux.
Macau.
CMteau Cantemerle.
SC. Ch. Cantemerle.
5e GR. Cru Classé.
Cabemet-Sauvignon, Merlot, Malbec en Petit-Verdot.
2008.

Donkerrood, ietsje brain, ondoorzichtig. Mooi.
Animaal, kruidig. Boenwas, zwart rijp fruit. Dropje. Intens.
Mooie ronde tannines en wat bitter. Zoeten en zuren in balans, prima.
Complexiteit, balans en een mooi afgerond mondgevoel. Levendige wijn, op zijn
top! Heel mooi glas wijn, blijft lang hangen.

CHATEAU

Clauzet
SAINT-ESTÈPHE

2008

Land
Streek
Gemeente
Wijn
Kwaliteit
Jaar
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

ö

Frankrijk.
Bordeaux.
Saint-Estéphe.
Chateau Clauzet.
A.C. Saint-Estéphe.
2008.

Robijnrood, bruine rand. Helder.
Aards, herfst/paddestoelen. Houttonen, rijp rood fruit. Verfijnd.
Redelijk hoog in het zoet, zuren wat minder aanwezig. Tannines goed afgerond
evenals de bitters. Redelijk vol in de mond.
Ietsje oxidatief, doet in de mond wat dun aan. Redelijke smaakintensiteit. Goed
glas.

2008

WIJN 6.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
KwaUteit
Druiven
Jaar
'
Beoordeling
KleiuGeur
Smaak
Totaa;

: Frankrijk.
: Bordeaux.
: Saint-Estéphe.
: Chateau Haut-Marbuzet.
: H. Duboscq & Fils.
: Cru Bourgeois.
: 50% Cab. Sauv. 40% Merlot en 10% Cab.Fr.
: 2008.

: Donkerrood, kleine bruine rand. Intens.
: Natte bladeren, tabak, mocca, aards en hout. Samengesteld.
: Flink in zijn zoeten, zuren wat minder, tannines mooi rond. Nog iets rood fiiiit.
: Stevig in de mond, vol en rond. Goede smaak intensiteit. Goed in balans.
Forse wijn met veel nuances.

MIS

E N BOUTEILLE AU CHATEAU

CKateau
PKélari Ségur
2008
Saint-EstèpKe
X. G A R D I N I E R & FILS

WIJN 7.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak

Frankrijk.
Bordeaux.
Saint-Estéphe
Chateau Phélan-Ségur'.
X.Gardenier & Fils.
A.C. Phélan-Ségur.
Mélange Bordeaux.
2008.

Robijnrood. Dik en helder
Zoetneus, aards, mocca, licht rijp (zoet)-fruit. Gesloten.
Zuren en zoet, beide redelijk hoog. Tannines en bitters mooi rond. Mondgevoel
stevig maar wel gepolijst. Smaakintensiteit gemiddeld. Prima balans. Nog bewaren.

Helaas geen etiket.
WIJN 8.

Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar

Frankrijk.
Bordeaux.
Saint-Julien- Beychevelle.
Chateau Lagrange.
Groupe Suntory.
A.C. Saint-Julien. 3e Gr. Cru Classé
Mélange Bordeaux.
2008.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

Paarsrood, plakt aan het glas. Intensiteit hoog.
Caramel, amarene kersen. Botertje, hout en laurier.
Zoeten/ zuur mooi in balans, rijpe zachte tannines en bitters. Vol in de mond.
Lange afdronk. Goed in balans. Complexiteit prima. Mooi glas wijn.

LISTRAC-MÉDOC
APPELLATION

LISTRAC-MÉDOC

CONTRÖLÉE

2008

MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU

WIJN 9.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit
KwaUteit
Druiven
Jaar
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

: Frankrijk.
: Bordeaux.
: Listrac.
: Chateau Fourcas- Dupré.
: S.C.E. Fourcas-Dupré.
: A C Listrac-Médoc.
: 44% Cab. S. 44% Meriot. 10% Cab.Fr. 2% Petit-Verdot.
: 2008

Roodbruin, redelijk helder
Kruidig, stal natte bladeren, paprika. Oude neus, putje. Nauwelijks nog fruit.
Het zoet en het zuur waren redelijk te noemen. Tannines en bitters nog wel aanwezig. Mondgevoel wat stroef en strak.
: Vrij hoge smaakintensiteit. Wat licht van structuur Rijpe wijn, iets voorbij bij zijn
mooie en beste tijd. Nu drinken. Balans nog goed. Afdronk goed.

WIJN 10.

Land
Streek
Gemeente
Wijn
Pro Vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar
Beoordeling
KlemGeur
Smaak
Totaal

: Frankrijk,
: Bordeaux.
: Margaux.
: Chateau du Tetre.
: S E V Chateau du Tetre.
: 5e Grand Cru Classé.
: Voorn. Cabemet-Sauvignon.
: 2008.

Oud bmin. Niet mooi.
Maggi, oude paddestoelen. Niet goed.
Niet goed, oud en versleten.
Had misschien de mooiste wijn moeten zijn, helaas is het de slechtste geworden.
Nog wel te drinken, maar de fine fleur was er volledig af. Jammer!!!

