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Met de neus in het glas 
14 oktober zal in mijn gedachten de datum zijn waarop we een mooie proeverij kregen aangeboden 
door Menno Krijgsman betreffende een (wijn)-gebied dat bijna iedereen kent als tourist, maar erg 
on-bekend is bij de wijnliefhebbers. Waar hebben we het dan over? Ik bedoel al die betrekkelijk 
kleine wijngebiedjes rondom het beroemde Gardameer. Natuurlijk kennen we allemaal de wijnen 
als Valpolicella met zijn Ripasso's en Amarone's, misschien mogen we daar ook de Bardolino onder 
rekenen, vooral voor de Gardameergangers, maar dan is het wel een beetje op. Gelukkig dachten 
veel wijnliefhebbers er hetzelfde over: dat kan best interessant zijn, en dat werd het ook. 
Gelukkig waren er deze avond veel wijnvrienden aanwezig en was de zaal goed gevuld. 
Onze voorzitter heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Anja Kroon die na een lange 
(gedwongen) afwezigheid haar neus weer eens om de hoek van de deur stak. Janine bedankte haar 
namens ons allen voor het vele werk dat zij vele vele jaren voor het Wijngilde heeft verricht en 
overhandige haar een mooie fles wijn als dank, met applaus. We zullen haar missen, al zal ze best 
nog hier en daar opduiken. Eveneens een mooie fles ging naar Willem IJff voor zijn werk met 
betrekking tot de succesvolle wijnreis naar de Bordeaux. Er werd ook nog geattendeerd op de mooie 
proeverij van 23 november a.s., waar na de vergadering een grote Barbera proeverij zal plaats
vinden. Op 9 december staat dan de traditionele Wijn-Spijs avond op het programma. 
Introducée's waren deze avond. Joop Harkema. Menno van Nieuwenhuysen, Marloes Buchholtz, 
Bram Hij mans, Marion Hoed en Mattyar Khoozani. Onze voorzitter wenste ze een fïjna avond. 
Na al dit gepraat kon dan eindelijk Menno aan de slag met een hele mooie presentatie ondersteunt 
door mooie foto's die een fraai overzicht gaven van de wijngebieden waar we het deze proeverij 
over gingen hebben. Rondom het overbekende Gardameer liggen een aantal wijngebieden, die deel 
uitmaken van diverse provincies zoals Trentino, Veneto, Lombardia. Alleen al Veneto kent zoveel 
verschillende wijngebiedjes dat de meesten onder ons er wel een paar kennen maar lang niet 
allemaal. Zie ook kaartje. 
We begonnen de proeverij met een sprankelende wijn Ca'del Bosco, cuvée prestige. Gemaakt van 
75% chardonnay, 10% Pinot Bianco en 15% Pinot Nero. Deze wijn krijgt 7 maanden op RVS- vaten 
en 7 maanden extra rijping. Na dosage (4 gr/1), 25 maanden extra rijping. Opbrengst 45 hl/ha. 
Een mooie goudgele bubbel, wat grof In de neus wat gist, bloemigs en toast. Vrij veel smaak, rijp 
en met betrekkelijk veel zoet. Zuren wel goed. Korte bubbel. Mineralig, en dat geeft wel een extra 
smaakduwtje. Plezierig glas. 
Het wijngebiedje Bardolino, naar het gelijknamige stadje aan het meer, daar vinden we in het zuid
westen het wijnbedrijf Lenotti met de wijn Le Folaghe. Men maakt er wijnen met 100% Trebbiano 
del Lugana, die daar Tubiana wordt genoemd. De druiven worden koud geperst vanaf 15 graden. 
Wij proefden een wijn uit het jaar 2018, helder lichtgeel in ons glas. In de geuren fïsse appels, notig 
en nog wat geel fruit. Redelijk intens. In de mond vrij veel zoet, goede zuren en lichte bitters. 
Mondgevoel plezierig fris. Nog niet helemaal in balans (vrij jong), maar toch wel een plezierig glas 
wijn. 
Mogen bovenstaande gebiedjes misschien niet zo'n grote bekendheid genieten, Soave is voor de 
liefhebbers geen onbekende. We kunnen het vinden ten Zuid-Oosten van het Gardameer waar de 
wijnstokken groeien op vulkanisch gesteente. De Garganega-stokken die men hier gebruikt, werden 
zo'n negentig jaar geleden aangeplant. Alles wordt hier met de hand geplukt, en de wijn in wording 
rijpt voor ongeveer 8 maanden in RVS (roestvrijstaal) en in ongeveer 3 jaar oude barriques. Deze 
groengele wijn was mooi helder en geurde naar geel rijp en tropisch fruit. Klein vleugje petrol, 
citroentje en amandelen. In de mond een bepaalde frisheid naast wat molligs. Goede smaak
intensiteit, bittertje en een redelijk lange afdronk. 



Veneto 

Soovt 
CusCoia 

VERONA ^ 

74.500 Hectare 
Mediteraan klimaat, warme zomers 
veraderlijke winters 
450 mm neerslag per jaar 
Hoogte O - 750 meter 
15 druivensoorten 

• Corvina, Rondinella, Molinara (rood) 
• Garganega, Pinot Grigio, Trebbiano, 

Prosecco (glera), Verduzzo 
9M HL, 14 DOCG en 27 DOC 



Guerrieri Rizzardi is verantwoordelijk voor de volgende twee wijnen beide afkomstig uit het gebied 
Bardolino met dit verschil dat wijn nummer vier de naam Chiaretto draagt en de ander de naam 
Bardolino. De druivensamenstelling is voor dit gebied klassiek te noemen, zij het dat bij wijn 
nummer 5 ineens de Merlotdruif om de hoek komt kijken. Welke zijn de druiven die niet alleen hier, 
maar ook in het Valpolicella gebied worden gebruikt. Corvina, Rondinella, Molinara zijn de 
bekendste met soms een toevoeging van lokale soorten als de DOP-regeling dat toelaat. Het zorgt in 
de meeste gevallen voor lichtrode, fris-fruitige wijnen, die men zoals in het Valpolicella-gebied wel 
de nodige power kan meegeven door het ripasso-systeem, lees indroging. 
De Chiaretto die we proefden (2018) was in het glas licht zalmkleurig. Beetje uienkleur. Een zoet 
fruitneusje met lichtrood fruit, peredrups en wat gesloten. Het zoet in de mond was redelijk, terwijl 
de zuren domineerden. Bittertje, vrij korte afdronk en niet erg diepgravend. Maar dat mag je 
misschien ook niet verwachten. Toch wel plezierig. 
Dat laatste was zeker het geval bij de tweede wijn van deze zelfde producent. Naast die bekende 
bovengenoemde druivensoorten, ook een beetje Merlot, stevigheid? Eveneens 2018. 
Een paarsrode wijn, helder met een geur van aardbeien, kersen, wat melkzuren en iets aards. Een 
wijn met prima zuren, wat veel zoet misschien maar met lekker fruit, weinig tannines en bitters. 
Ook in de mond wat melkzuren. Misschien zal de tijd ( 1 of 2 jaar) hem wat meer stabiliteit geven. 
We blijven nog even bij deze wijnboer zij het ditmaal met een Vapolicella DOP Classico 2017. 
Een helder lichtroze kleur in het glas, met in de neus wat melkzuren, licht rood fruit, kersen. Neus 
(nog) niet uitbundig. Een vrij hoge zuurgraad in de mond met daarbij wat zoeten en lichtrood fruit. 
Bittertje. Wat malo en lichtstroef mondgevoel. Fruit mooi aanwezig. Goede balans, kortom een 
plezierig glas wijn datje naar de zomer doet verlangen op een zonnig terrasje. 
Dan ontmoeten we bij de volgende wijn zo'n druivensoort die we denk ik echt Italiaans mogen 
noemen, de Lagrein. Een wijn uit de Cantina Lavis uit dezelfde gemeente. Een nog zeer jonge wijn, 
2018. Deze druivensoort hoort echt in deze contreien, Trentino , Aosta en rond het meer. 
Wij proefden een paarsrode vrij donkere wijn met in de neus lichtrood fruit, fris en indrukken van 
zuren. In de mond naast vrij hoge zuren ook wat zoettonen naast het lichtrode fruit. Zachte tannines 
en bitters. Goede afdronk. Deze wijn bezat wat meer body dan de vorige, en kwam wat voller en 
volwassener over. 
Trento of zoals wij zeggen Trentino ligt a.h.w. ingeklemd 
tussen Lombardije en Veneto, terwijl het in het noorden 
overgaat in Alto Adige. Hier komt onze wijn vandaan, 
geproduceerd door Michele en gemaakt van de druif 
Teraldego. Deze Riserva uit het jaar 2015 was mooi 
donkerrood in het glas, klein bruin tintje, helder Fraaie 
geuren werden ons deel, aards, rijp met lekker zwart fruit, 
kruiden en houttonen. Vrij breed in zijn geuren. In de mond 
zacht en aards naast mooi rijp fruit, hout, bitters en kruiderij. 
Zachte tannines en bitters. Mooie zoet/zuur verhouding. 
Goed in balans. 
Mooie wijn met een redelijke diepte. 
Misschien wat minder bekend deze Garda Classico uit 2012, 
zeker gezien zijn brede assortiment aan druivensoorten waar
van je op het eerste gezicht nu niet bepaald een beeld kunt vormen. Niet alleen wat onbekendere 
druivensoorten, maar ook wat minder voor de hand liggende zou je denken. Wat te denken van 
Gropello, Marzimmo, Barbera en Sangiovese. Kennelijk heeft deze wijnboer een bepaald beeld 
voor ogen om zo zijn mooiste wijn te maken. Deze wijn uit het jaar 2012, daar worden per hectare 
60 hl druiven met de hand geoogst, gaan op RVS en barriques gedurende 12-14 maanden. Het 
resultaat hadden we nu in het glas. Robijnrood, licht bruine rand, helder. De wat oudere geuren 
kwamen in onze neus als goed zwart fruit, wat kirsch, likeurtje, chocolade. Het zoet was vrij 
dominant met mindere zuren en een houttoon. Redelijk breed en complex, veel smaak en een prima 
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TEROLDEGO ROTALIANO 

Denominazione di Origme ControUaia 

SUPERIORE RISERVA 
L E O N C O R N O 2 0 1 5 

Imbottigliato nella zona di produzione da 
Enetózzi srl - s. michele a/A - italia 

"Leoncomo" era l'osteria del Masetto, dove nel 1700 si 
offriva deirottimo Teroldego. www. endrizzi j t 

260003 470088 
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afdronk. De balans was wat wankel. Speelt de leeftijd hierin een rol? 
Of we nu de mooiste wijn tot het laatst hadden bewaard, dat moest nog maar bewezen worden. Als 
er een Amarone op de lijst staat ga je daar maar van uit. Wat zeker is dat het meestal stevige wijnen 
zijn met een behoorlijke dosis alcohol, zo als hier 16%, en dan moet er een bepaalde elegance 
tegenover staan wil het niet als een lomperik overkomen. 
Als toetje had Menno een Amarone meegebracht van Le Ragose van Galli. Het jaar 2008. De 
Amarone wordt van dezelfde druiven gemaakt als de Valpolicella en de Ripasso n.1. Rondinella, 
Corvinone, Corvina en nog wat andere soorten (10%). Zijn diepte, kracht, elegance hoge 
alcoholgehalte komt voort uit het systeem van ingedroogde druiven die door ditproces een veelheid 
aan vocht verliezen en geconcentreerde most krijgen. De opbrengst is logischer wijze matig en 
wordt daarom aangevuld met de gewone Valpolicella om zo een elegante en drinkbare wijn te 
kunnen maken. 
Wij proefden tot slot van deze niet alleen leerzame en mooie proeverij, straks daarover meer, een 
Amarone met een donkerrode kleur, helder bijna ondoorzichtig. In de geuren rijp fruit, paddestoele
bosgrond, kruiderij. Naast een breed gamma aan geuren, zette zich dat voort in de smaak. Stevige 
zuren en mooie zoeten, houttonen en rijp rood fiiiit. Heel intens maar niet te zwaar. Eetwijn. 
Prima. Een prachtig besluit van een fijne en zeer interssante proeverij,die was voorzien van mooie 
beelden van het Gardameer en zijn omgeving, maar ook verbaal goed werd begeleid door Menno 
die kennelijk een flinke plek in zijn wijnhart heeft ingeruimd voor dit gebied. Dat de aanwezigen 
dat ook zeer waardeerden moge blijken uit het gulle applaus dat zijn deel werd. Om een dergelijke 
proeverij in elkaar te zetten vraagt niet alleen veel tijd, maar ook de nodige speurzin om een goed 
op elkaar aansluitend wijnassortiment bij elkaar te krijgen. Als dank voor deze mooie avond kreeg 
hij een fraaie fles wijn overhandigd die hem en de zijnen ongetwijfeld ook een aantal fijne uurtjes 
zal bezorgen. Met dank van ons allen. j 

\ 

De proefnotities zijn zoals gewoonlijk van Jacqueline v.d. Chijs en Piet Vos, aangevuld met 
proenotities uit de zaal. 



Ooder de kurk 

Proefnotities 
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Etiketten 

Wat u er van dacht 



WIJNl. 

Land : Italië. 
Streek ; Franciacorta. 
Gemeente : Erbusco. 
Wijn : Ca'del Bosco. 
Prop/vit. : Ca'del Bosco. co.S.r.1. 
Kwaliteit : Cuvée Prestige. 
Druiven : Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%, 15% Pinot Nero. 
Bijz. : Brut. 

Beoordeling : 
Kleur : Goudgeel, grove bubbel. 
Geur : Bloemig, gist. Toast. 
Smaak : Intensiteit is hoog en rijp. Vrij hoog zoet, zuren redelijk. Bubbel gauw weg. Fris 

en mineralig. 
Totaal : Smaak redelijk hoog. Plezierig in de mond. Best goed. 



vcndtmniid 
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Land : Italië 
Streek : Bardolino. 
Gemeente : Bardolino. 
Wijn : Le Folaghe Lugana. 
PropA ît. : Cantine Lenotti. Sri. 
Kwaliteit : DOC. 
Druiven : 100% Trebbiano. 
Jaar :2018. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder lichtgeel/ groenzweem. 
Geur : Appel, fris notig. Geel fruit. Redelijk intens. 
Smaak : Zoeten vrij hoog, zuren gemiddeld. Lichte bitters. Fris fruit. 
Totaal : Korte afdronk. Plezierig mondgevoel. Complexiteit matig. Lichte onbalans. 



2015 

LA FROSCA 
Soave Classico 

Denominazione di Origine Controllata 
Messo in bottiglia dalI'Azienda Agncola 

Gini in Mcnteforte d'Alpone - Italia 

750 ml 0 PRODOÏÏO IN ITALIA 12,5% vol ^ ^ 

Land : Italië. 
Streek : Soave. 
Gemeente : Monteforte d Alpone. 
Wijn : La Frosca. 
Prop/vit. : Azienda Agricola Gini. 
Kwaliteit : Soave Classico DOC. 
Druiven : Garganega. 
Jaar : 2015. 

Beoordeling ; 

Kleur : Groen-goudgeel, helder. 
Geur : Geel rijp (tropisch)- fruit, iets petrol. Cifroentje, amandelen. 
Smaak : Zuren gemiddeld, zoeten vrij hoog. Bittertje. Rijp fruit. Amandeltje. 
Totaal : Vettig/mollig mondgevoel. Lekker bittertje. Goede smaakintensiteit. Redelijke 

balans. 
Bijz. : Deels houtopvoeding- RVS. 

WIJN 3. 



G - U E M H I E M I M I Z Z A H D I 

WIJN 4. 

Land : Italië. 
Streek : Bardolino. 
Gemeente : Bardolino. 
Wijn : Chiaretto Classico. 
PropA'it. : Guerrieri Rizzardi. 
Kwaliteit : DOR 
Druiven : 65% Corvina, 15% Rondinella, 10% Sangiovese, 10% Molinare. 
Jaar : 2018. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder licht zalmroze. Polure. 
Geur : Zoet neusje. Lichtrood fruit, peredrups. Gesloten, intensiteit matig. 
Smaak : Zoeten redelijk, zuren gem./hoog. Stroef in de mond. Bittertje. Wel fruit. 
Totaal : Balans wel goed. Afdronk kort. Beetje weinig inweking gehad? Fris. 



G I T E H M I E H Ï H ï ^ Z A R I ^ [ 

BARDOLINO 
dop classico 

2018 

WIJN 5. 

Land : Italië 
Streek : Bardolino. 
Gemeente : Bardolino. 
Wijn : Bardolino Classico. 
PropA^it. ; Guerrieri Rizzardi. 
Kwaliteit : DOP 
Druiven : Corvina, Rondinella, Merlot. 
Jaar ; 2018. 

Beoordeling : 

Kleur : Helder paarsrood. Veel kleur. Intensiteit goed. 
Geur : Aardbeien, kersen, melkzuurtje. Iets aards. 
Smaak : Hoog zoet, zuren prima. Tarmines en bitters laag. Wat melk(zuren). Malo! 
Totaal : Matig, wat onbalans. Smaakintensiteit redelijk hoog. Afdronk gemiddeld. Bewaren: 

nog wel even. 



VALPOLICELLA 
dop classico 

2017 

WIJN 6. 

Land : Italië. 
Streek : Valpolicella. 
Gemeente : Bardolino. 
Wijn : Valpolicella Classico. 
Prop/Vit. : Guerrieri Rizzardi. 
Kwaliteit : DOP 
Druiven : Corvina, Corvinone, Rondinella, Merlot. 
Jaar : 2017. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder licht paarsrood. 
Geur : Wat melkzuren, rood fruit, kersen. Nog wat gesloten. 
Smaak : Zuurgraad redelijk hoog, zoeten gemiddeld. Lichte tannines, bittertje. Goed fruit. 
Totaal : Mondgevoel licht stroef, malo. Goed fruit. Intensiteit goed. Balans in orde. Afdronk 

vrij kort. Aangenaam. 



WUN7. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
PropA ît. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 

Kleur 
Geur 
Smaak 

Totaal 

Italië. 
Trentino. 
Lavis. 
Lagrein. 
Cantina di La-Vis e Valle Cembre. 
DOC. 
Lagrein. 
2018. 

Paarsrood, donker. 
Lichtrood fruit, fris. Zuren. 
Zoeten gemiddeld, zuren vrij hoog. Zachte tannines. Goed fruit. Lichte bitters. 
Intensiteit goed. Gemiddelde afdronk. 
Best goede en lekkere wijn. Iets voller dan wijn 6. 



Teroldego 
Rotaliano 

SUPERIORE 

R I S E R V A 
2015 

WIJN 8. 

Land : Italië. 
Streek : Endrizzi. 
Gemeente : s.Michele a/A. 
Wijn : Teraldego Rotaliano. 
Prop/vit. : Endrizzi. 
Kwaliteit : Riserva Superiore. 
Druiven : Teroldego. 
Jaar : 2015. 

Beoordeling : 
Kleur : Donkerrood^ruin. Helder. 
Geur : Aards, rijp, zwart fruit, kruidig en hout. Zoettoon. 
Smaak : Zacht, aards, rijp rood fruit. Hout. Bitters. Kruidig. 
Totaal : Licht stroef in de mond. Stevigheid. Zachte tannines en goede zuren. Goede af

dronk. Prima gemaakte volle wijn. Mooi glas. 



Helaas geen etiket. 

WIJN 9. 

Land : Italië. 
Streek : Garda. 
Gemeente : Desenzano del Garda. 
Wijn : Madér. 
Prop/Vit. : Selva Capuzza. 
Kwaliteit : Classico Rosso Supriore. 
Druiven : 30% Gropello, 30% Marzimmo, 30% Barbera, 10% Sangiovese. 
Jaar : 2012. 

Beoordeling 
Kleur : Robijnrood, bruine rand. Helder. 
Geur : Zwart fruit, chocolade. Likeurtje/Kirsch. 
Smaak : Zachte tannine, donkerrood fruit. Houttonen. Zoeten vrij hoog, zuren gemiddeld. 
Totaal : Redelijk complex. Veel smaak, goede afdronk. Complexer dan vorige wijn, balans 

minder. 
Bijz. : 12-18 maanden barrique. 



D E L L A 

g VALPOLICELLA 
r - - DENOMINAZIONE DI ORIGINE C O N T R O L L A T A 

^ CLASSICO 
Q j IMBOTTIGLIATO ALLORIGINE DALL'AZIENDA AGRICOLA 

• «LE RAGOSE» DI M. E R GALLI - NEGRAR - ITALIA - PRODOTTO IN ITAL' 
- ~ • . -
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Land Italië. 
Streek Valpolicella. WIJN 10. 
Gemeente Negrar. 
Wijn Le Ragose. 
Prop/Vit. M.Ep. Galli. 
Kwaliteit Amarone di Valpolicella DOC. 
Druiven 50% Corvina, 20% Rondinella, 20% Corvinone, 10% div 
Jaar 2008. 
Bijz. 16%alc. 

Beoordeling : 
Kleur : Donker roodbruin. Veel kleur. Mooi. 
Smaak : Stevige zuren en mooie zoeten. Rijp fruit. Bittertje. Paddestoelen, kruiderij. 
Totaal : Complexe wijn met heel veel smaken. Vrij veel zuren. Samengesteld. Lange 

afdronk. Eetwijn. Prima. 


