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M e t d e n e u s i n h e t g l a s 

Ik ben zonder mij te vergissen naar ons nieuwe proefhonk gereden op maandag 9 maart, en 
gelukkig trof ik daar veel proevers aan die ook de weg erheen hadden gevonden. Het is nog steeds 
een beetje vreemd om hier naar binnen te gaan, maar ik moet zeggen het is mij goed bevallen. Als 
ik goed heb geluisterd gaf Ronald voor de 12e maal zijn blindproeverij ten beste voor onze 
afdeling, en na afloop konden we constateren dat de sleet er nog lang niet in zit, en hij nog met veel 
enthousiasme onze wijnkennis op de proef stelde. 
Nu loop ik eigenlijk een beetje op de de zaken vooruit want wegens vakantie was onze voorzitter 
afwezig en nam Jan Vegter de honneurs waar. Na iedereen welkom te hebben geheten (24 aan
wezigen), gaf hij nog even commentaar op de kwestie contributie waarbij hij constateerde dat het 
merendeel accoord gaat, maar dat er nog enkele losse eindjes moeten worden weggewerkt. 
Maandag de 16e maart is er bestuursvergadering alwaar deze zaak (naar wij hopen) 
rond kan worden gebreid, (ging wegens het corona-virus niet door). 
Jan wenste allen een goede en leerzame proeverij en kon hij het woord geven aan Ronald die stond 
te trappelen om ons op de wijn-pijnbank te leggen. 
Éénmaal per proefjaar houden we dus een blinde proeverij, en die proef kun je op een aantal 
manieren benaderen en uitvoeren, het is een test voor jezelf hoe het er met je wijnkennis voorstaat, 
je kunt er naar streven om deze avond de beste te zijn, of je kunt het gewoon leuk vinden om te zien 
of je er wat van kunt bakken. De insteek van Ronald is die van, probeer op je eigen gevoel met een 
beetje speurwerk tot een goed antwoordt te komen, om pas later met je buren in gesprek te gaan. 
Kortom, maak er een leuke en leerzame avond van, en dat werd het zeker Voor de proever met de 
meeste wijnen goed, die mag een fles uitzoeken van de deze avond geproefde wijnen. 
De eerste witte wijn kreeg op de proeflijst drie mogelijk heden mee: 1. 2017 Dupont-Fahn, Pays 
d-Óc Viognier Frankrijk, of 2017 Aichenberg Wachau Grüner Veltliner Oostenrijk en als derde 2017 
Shaw & Smith Adelaide Hills, Chardonnay Australië. 
De proefnotities zijn wat summier een soort samenvatting door Jacqueline en Piet Vos. 
Een heldere goudgele wijn met een neus van kruidigheid, abrikoos en geel fruit. Pepertje? In de 
mond een vrij strakke wijn met geel fruit, pittig, toch wel filmend. Kruidigheid en wat abrikoos. 
Bittertje. Prima glas wijn. De proevers oordeelden als volgt: 8 voor wijn 1; 7 voor wijn 2; en 9 voor 
wijn 3. De juiste wijn is nummer 1! 
Zoals gebruikelijk wordt er dan druk gediscussieerd totdat de smaakuitleg volgt van Ronald. 
Voor wijn 2, eveneens een witte was de keuze mogelijkheid Weingut Thörle, Saulheimer Kalkstein, 
Rheinhessen, Silvaner, of Weingut Albert, Pinot Blanc Luxemburg en als laatste Weingut Knipser, 
Pfalz, Chardonnay-Weissburgunder, Duitsland. Alle drie van het jaar 2017. 
In ons glas een helder gele wijn met een neus van vuursteen, mineralig en geel fruit. Licht vetje. Het 
zoet redelijk hoog, de zuren goed aanwezig. Heel klein prikkeltje in de mond, afdronk vrij lang. 
Ja, en dan, het is wikken en wegen, je vangt wel eens wat op van medeproevers die de verwarring 
dan nog groter maken. Het resultaat was WIJN 3 van Weingut Knipser Volgens Ronald een 
fantastisch wijnhuis met fraaie wijnen die echter navenant geprijsd zijn. Het resultaat was als volgt: 
12 proevers voor wijn 1; 4 proevers voor wijn 2; 8 proevers voor wijn 3. 
De wijn die het drietal witte wijnen gingen afronden stonden als volgt op de proeflijst: Wijnl 
Domaine Santé Cosme Les deux Albion, Principauté dÓrange. Zuid - Rhóne. 40% Viognier, 30% 
Pipcoul, 20% Marsanne, Frankrijk. 



Wijn twee Albert Schoech, Elzas, Gewürztraminer en tot slot wijn drie Traminer Alto-Adige 
Moscato Italië. Alle wijnen 2018. Alcoholgehalte bij alle drie 13%. 
Zo op het oog een niet al te moeilijke opgave, druivenrassen die toch behoorlijk van elkaar 
verschillen en dat kun je ook van hun herkomst zeggen. Het bleek ook een beetje uit de uitslag, al 
kwam wijn 1. er als favoriet uit tevoorschijn, en dat bleek ook de juiste te zijn. Niet minder dan 14 
proevers stemden hier op. Wijn twee kreeg 2 liefhebbers mee en wijn drie 8 stemmen. 
Wijn nummer één was een mooie heldergele wijn met een subtiel muskaat neusje en geel vers fruit. 
Abrikoos was een herkenbare geur (Viognier) en ook wat kruiderij. Een vrij hoog zuurgehalte naast 
matig zoet, lichte bitters. Vrij strakke wijn met een redelijk lange afdronk. Bij een dergelijke wijn 
denk je in eerste instantie niet aan een Zuid-Rhöne. Wat hem zou kunnen verraden zijn de kruiden
aroma's, maar ja. 
Waren de witte wijnen toch ergens wel een moeilijk onderwerp gezien de uitslag, bij de serie rode 
wijnen verbeterde dat toch wel, blijkbaar zijn witte(onbekende) wijnen moeilijker te traceren. 
De eerste rode wijn gaf zoals eerder weer drie mogelijkheden en daarbij konden we kiezen uit de 
volgende wijnen: 1. ChateauMire l'Etang, La Clape, Reserve, Languedoc, SGM, Frankrijk. 2. 
Palacio Quemado, Crianza, Extramadura, Tempranillo, Spanje, en wijn nummer drie: Paruso, 
Barbera d'Alba. Ömati" Piëmonte Italië. Het bleek van dit edele drietal nummer twee te zijn, de 
Tempranillo. Dat de rode wijnen iets makkelijker zouden zijn bleek helaas niet uit deze uitslag, 
voor wijn 1 kozen 4 proevers, voor wijn twee , de juiste, slechts 6 en voor wijn nummer drie 14 !!! 
De Spanjaard had een mooie lichtrode kleur in het glas, in de neus aardbeien en kersen. Kruidig 
zoals kruidnagel. Houttoon. Goede zoet/zuur verhouding,wat stroef in de mond, behoorlijk wat 
tannines. Redelijk lange afdronk. Prima wijn. Vermeldenswaard is nog dat het jaar 2017 was. 
Welke verborgen schat ging er schuil in glas 5 ? Daarvoor konden we kiezen uit de volgende drie 
wijnen: 2017 Korta, Gran Riserva, Curico, Cabemet-Franc Chili, of Entre Nous, Pays d' Oc, Petit-
Verdot Frankrijk of de Bellevue Estate, Paarl, Petit -Verdot, Zuid-Afrika, allen 2017 
De wijn in ons glas was diep donker paars/rood, helder en mooi. In de neus donker fruit, bramen en 
hout. Kruidigheid. Zoet en zuren in goede balans, filmend in de mond. Een volle en stevige wijn 
met een gemiddelde afdronk. Een wijn die voor 100% uit de druif Petit-Verdot wordt gemaakt kom 
je niet zo vaak tegen. We kregen hem echter wel in ons glas, want het bleek de wijn te zijn uit de 
Pays-d Óc, dus de Entre-Nous. Ook hier gingen we de mist in, al moet ik zeggen dat er vele kozen 
voor de wijn 3, ook een Petit-Verdot, hiervoor waren n.1. 16 proevers, terwijl de juiste wijn slechts 
1, ja u leest het goed, proevers op zijn hand kreeg . Wijn 1 kreeg er 7. 
Ronald heeft alle wijnen gekozen uit eigen kelder, dan denk ik dat zijn verzameling uit een redelijk 
gesorteerde voorraad moeten komen, al wil dat ook niet zeggen dat alle genoemde wijnen aanwezig 
zijn. Moeten volgende keer maar een blindproeverij in zijn kelder houden! Want ook de derde rode 
wijn die we mochten "raden" waren ook weer uit drie verschillende wijnregio's afkomstig. De drie 
mogelijkheden waren, allen uit 2016 als volgt: wijn nummer 1: Chateau Moulin-Haut Laroque, 
Fronsac, Merlot/ Cab. S/ Cab.Franc Frankrijk, 2. Domaine Grand - Veneur, Alain Jaume, Cótes du 
Rhóne SGM Frankrijk of wijn 3. Yalumba, Barossa, Shiraz-Cabemet-Sauvignon, Australië. 
De wijn in ons glas was mooi donkerrood en helder In de neus lekker donkerrood fruit en kruiderij. 
Bramen en een mooie houttoon. De verhouding zoet/zuur was prima in orde met iets nadruk op het 
zoet. Lichte tannines. Filmend in de mond, redelijk lange afdronk. Een vol en stevig glas wijn. 
Welke wijn werd nu bedoeld van de drie gegeven wijnen ? Het bleek de Domaine Grand Veneur 
Cotes du Rhóne 2016 te zijn. 3 proevers kozen voor wijn 1 : 8 proevers kozen wijn 2, de juiste dus, 
en 13 proevers kozen wijn nummer 3. 
Bij het kiezen van de te proeven wijnen blijkt het voor de doorsnee proever toch heel moeilijk te 
zijn om geuren, en smaken zodanig te interpreteren dat er de juiste wijn uit tevoorschijn komt. Nu is 
het wel zo dat er om je heen storende factoren zijn die je afleiden, bovendien moetje het ook niet 
beschouwen als een soort examen. 
We gaan naar de laatste wijn van deze serie, Ronald had gekozen voor een bescheiden serie van 
totaal zeven wijnen, het bleek dat het vorig jaar met 10 of meer wijnen iets teveel van het goede 



was. 
De laatste serie van drie vsdjnen waaruit wij mochten kiezen om de ware Jacob te vinden bestond 
uit: 2016 Anta Bodegas A4,Ribera del Duero, Tempranillo, Spanje . Wijn 2 zou de Tokara, 
Stellenbosch, Cab. S, Petit Verdot, Merlot en Malbec uit Zuid-Afrika kunnen zijn,of wijn 3 de Vino 
Nobile di Montepulciano, Cantine Dei, Sangiovese, Italië. Wie o Wie ? 
In ons glas kregen we een lichtrode heldere wijn met een neus van wat kruidigheid, rood fruit en 
een rubbertje. De smaken met de zuren, zoeten en tannines hielden zich mooi in evenwicht. Wat 
bitters gaven ook wat stevigheid. Het mondgevoel was strak maar toch vriendelijk. Mooie lange 
afdronk. Prima glas wijn en een fraaie afsluiter van dit proefprogramma. 
Maar wat hadden we nu in het glas gekregen. Welke van de drie geboden mogelijkheden was de 
juiste? Het was wijn nummer drie, de Italiaan: Vino Nobile di Montepulciano. Niet minder dan 20 
proevers kozen voor deze wijn! O kozen voor wijn nummer 1; en vier kozen voor wijn nummer 
twee. Ik denk zo, een mooie revanche op het eind. 
De hoogste score van deze avond was vijf goed geplaatste wijnen met als "winnaar" Trude Maas. 
Zij mocht een fles kiezen uit de deze avond geproefde wijnen. 
Dat het een zeer geslaagde avond is geworden daarover is geen enkele twijfel mogelijk, dat deze 
avond weer leerzaam was en ons opnieuw bescheiden deed zijn eveneens. Ronald had zich 
ingesparmen om er iets moois en interessants van te maken, dat is naar mijn mening meer dan goed 
gelukt. Natuurlijk had Jan voor een mooie fles gezorgd als beloning, maar vooral als waardering 
voor de mooie avond. Applaus werd zijn verdiende deel. 
Wij konden deze avond nog niet vermoeden dat dit voorlopig onze laatste proeverij van het seizoen 
zou worden. Het Corona-virus heeft heel veel activiteiten tot bijna nul gereduceerd, en ook wij zijn 
daar ongewild slachtoffer van geworden. Ook één van onze leden is zo als bekend (Iet van 
Oorschot) slachtoffer geworden. Gelukkig is zij weer aan de beterende hand en laten we hopen dat 
onze leden en verwanten voor dit virus gespaard zullen blijven. Zoals u heeft kunnen lezen is ons 
bestuur hard bezig om een nieuw programma in elkaar te spijkeren, zij hebben daar inmiddels een 
mail van rondgestuurd met enkele ideeën. 
Laten we hopen op een mooie start in september, en ik wens u van hier hoe dan ook een mooie en 
vooral gezonde zomer, en hopen elkaar dan in september weer te treffen, om dan gezond en vol 
goede moed een jaar met nieuwe wijnavonturen aan te gaan. 
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PAYS ® D'OC 
INDICATION G É O G R A P H I Q U E P R O T É G É E 

Mis EN B O U T E I L L E AU DOMAINE PAR M I C H E L DUPONT-FAHN 
P R O P R I É T A I R E - R É C O L T A N T A MUDAISON F.34 I 30 

domaine,duponttahn@g mail ,com 
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PRODUCT OF F R A N C E 

WIJNl. 
Land : Frankrijk. 
Streek : Pays d' Oc. 
Gemeente : Mudaison. 
Wijn : Viognier South of France. 
Prop/Vit. : Domaine Dupont- Fahn. 
KwaUteit : LG.P 
Druiven : Viognier. 
Jaar : 2017. 
Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Helder goudgeel, licht. 
Geel Fruit, abrikoos. Kruidig. Pepertje. 
Goede zuurgraad, in balans met het zoet. Mooi fruit. 
Pittig. Bittertje. Goed fruit.Filmend. Prima glas. 



Land ; Duitsland. 
Streek : Pfalz. 
Gemeente : Laumersheim. 
Wijn : Knipser Mineralig. 
Prop/Vit. : Weingut- Knipser- Johannishof 
Kwaliteit : Qualitatswein. 
Druiven : Chardonnay und Weisburgunder. 
Jaar : 2017. 
Beoordeling : 
Kleur : Helder, lichtgeel. 
Geur : Vulkanisch, iets vets. Stenig/vuursteen. Geel fruit. 
Smaak ; Zoeten redelijk hoog/zuren gem. Mooi fruit, vuursteentje. 
Totaal : Filmend in de mond. Goede afdronk. Samengesteld. Balans. 



DOMAINE DE SAINT COSME 
2018 

''LES DEUX ALBION'' • 
P r i n c i p a u t é D ' O r a n g e 

INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE VAUCLUSE 

RÉCOLTÉ, ELEVÊ AU CHATEAU PAR LOUIS BARRUOL, PROPRIÉTAIRE 
MIS EN BoinrjiiE PAR SARL BARRUOL, SANT-OOSME, GIGONDAS, FRANCE 
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WIJN 3. 
Land : Frankrijk. 
Streek : Principauté d'Orange. 
Gemeente : Gigondas. 
Wijn : "Les Deux Albion". Domaine Santé -Cosme. 
Prop/Vit. : Chateau par Louis Barruol. 
Kwaliteit : G.PV. 
Druiven : Viognier. 
Jaar : 2018. 
Beoordeling : 
Kleur : Lichtgeel, helder 
Geur : Subtiel muskaat, abrikoos, zoetneus , kruiderij. 
Smaak : Zoeten redelijk hoog, zuren gem/hoog. Bittertje, Geel fruit, abrikoos Botertje. 
Totaal : Fluwelig in de mond. Goede zuren, fruit en kruiderij. Goede afdronk. 



PALACIO QUEMADO 
C R I A N Z A 2 0 1 6 

V i N E DO S F P. O P I O S 
R I B E R A D E L G U A D I A N A 
D E N O M I N A C I Ó N D E O R I G E N G ' ^ A ^ . 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 
Bijz 

Spanje. 
Ribera del Guadiana. 
Alvear 
Vinedos Propios. Palacio Quemado. 
Vinas de Alange. 
Crianza. "Grandes Pagos". 
Tempranillo. 
2016. 
Houtrijping op Amerikaans en Frans eiken. 

WIJN 4. 

Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 

Lichtrood/paars. Helder 
Kruidnagel, hout, aardbeien en kersen in het fruit. 
Klein zoetje, mooie zuurgraad. Bitters. Houttoon. Rood fruit. 
Stevig mondgevoel, lange afdronk. Redelijke balans. 



WIJN 5. 
Land : Frankrijk. 
Streek : Pays d' Oc. 
Gemeente : Menton-Deleens. 
Wijn : Entre- Nous. 
PropÂ it. : Domaine de Valensac. 
Kwaliteit : I.G.R 
Druiven : Petit-Verdot. 
Jaar : 2017 
Beoordeling : 
Kleur : Donkerrood, helder Redelijk intens. 
Geur : Donkerrood fruit, kruiden. Bramen, zwarte bessen, hout. 
Smaak : Rood fruit, zwarte bessen. Houtoon. Zoet/zuur in balans. Tannines. 
Totaal : Een volle en stevige wijn met een lekker mondgevoel/. Filmend. Afdronk gem. 
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APPELLATION CÓTES DU RHÓNE PROTEGEE 

ALAIN TAUME 
______ ^ Vepais I62IJ 

DOMAINE GRAND VENEUR 

Cótes du Rhóne 

WIJN 6. 
Land Frankrijk. 
Streek Cotes du Rhóne. 
Gemeente Orange. 
Wijn Les Champauvins. 
Prop/Vit. Domaine Grand Veneur. Alain Jaume. 
Kwaliteit Cotes du Rhóne Protégé. 
Druiven Syrah, Grenache, Mourvédre. 
Jaar 2016 
Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Robijnrood, intens en mooi. 
Rood fruit, bramen, hout. 
Zoeten redelijk hoog, zuren weinig. Soupele tannines. Veel fruit. 
Echte Rhóne (als je het weet). Soepel in de mond. Goede afdronk. Redelijke balans. 



WIJN 7. 
Land : Italië. 
Streek : Toscane. 
Gemeente : Montepulciano. 
Wijn : Dei. 
Prop/Vit. : Maria Caterina Dei. 
Kwaliteit : D.O.C.G. 
Druiven : Sangiovese. 
Jaar : 2016. 
Beoordeling 
Kleur : Robijnrood, redelijk doorzichtig. 
Geur : Kruidig, fruit van kersen, zwarte bessen. Rubbertje/asfalt. 
Smaak : Mooie zuurgraad, zoeten goed, tannines mooi, licht stroef Bitters. 
Totaal : Prima in balans. Italiaan zo als die hoort te zijn. Lange afdronk. Mooi glas. 


