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Met de neus in het glas 

Hoewel het in de bedoeling lag om in februari de ALV te houden, zoals de traditie wil, kon dat 
wegens afwezigheid van één van de bestuursleden geen doorgang vinden. Daarom werd deze toch 
belangrijke avond, er moet immers een nieuw bestuur worden gekozen, doorgeschoven naar de 
maand maart. Misschien is dat maar goed ook geweest, want de opkomst was door allerlei factoren 
buiten ons om zeer matig te noemen. Vakanties, werk en mensen in het buiteland waren de (hoofd) 
oorzaak naar ik aanneem. De blinde proeverij is toch één van die items die elk jaar op veel 
enthousiasme mag rekenen, mede door de prima verzorgde proeverij met verrassende wendingen 
door Ronald v.d. Heuvel. Bovendien stonden er ook nog een paar intronisanten op de lijst om cere
monie te ondergaan van het officiële lidmaatschap van ons Gilde. Er werd besloten om deze ge
beurtenis verplaatsen naar de pauze, zogezegd tussen de witte en de rode wijnen in. 
Zoals gebruikelijk had Ronald er weer voor gezorgd dat er een mooie proeflijst aanwezig was met 
daarop de te kiezen wijnen. 3 witte en 4 rode wijnen met de diverse keuzemogelijkheden. En zoals 
elk jaar werd er nadrukkelijk op gewezen dat het misschien een wedstrijd lijkt, maar dat we het 
moeten beschouwen als een soort graadmeter van ons eigen kunnen. Eerst zelf een oordeel vormen, 
daarna pas de oren laten hangen naar de buren. De praktijk leert ons, datje eigen eerste oordeel 
vaak het beste is, zodra je gaat twijfelen of veranderen gaat het vaak mis. Bovendien staan er altijd 
wel een paar " instinkertjes"op de proeflijst, en daarop was deze proeverij geen uitzondering. 
Zoals gebruikelijk werd er gestart met de witte wijnen. Op onze proeflijst steeds drie mogelijkheden 
waaruit we konden kiezen, de wijnen werden uiteraard steeds goed gecamoufleerd ingeschonken. 
Natuurlijk onstaan er dan toch al of niet openlijke hints aan tafel: nee, dat kan het niet zijn, het moet 
die of die zijn, en dat is vaak ook nog mis. Zoals elk jaar is er altijd wel een verschil in het aantal 
aanwezigen, en het aantal opgestoken vingers bij de vraag was het wijnl, 2 of 3. 
De eerste ronde betrof de volgende wijnen: Horst Sauer, Silvaner am Lumpen, Franken, Duitsland. 
De tweede keuze kon zijn een Müller-Catoir, Scheurebe, Pfalz, Duisland. En nummer drie August 
Ziegler, Muller- Thurgau, Pfalz. Duitsland. Allen 2017. 
De proeftiotities van de aanwezigen waren, heldere lichtgele wijn, citrusfruit en appel. Zoetgehalte 
redelijk, zuren vrij hoog. Bitters. Vrij strak. Goed in zijn smaken. Fris. De uitslag was als volgt: 5 
X v̂ jn 1, 6 X wijn 2 en 5 x wijn 3. De juiste wijn: 3 De aspergewijn 2018. 
Voor de tweede wijn waren de keuzemogelijkheden wat groter qua gebied: wijn 1. Almade, 
Viognier, IGP, Pays d'Óc 2017 Frankrijk. Wijn 2. De Morgenzon, Chenin-Blanc Reserve, 2017 
Stellenbosch Z-Afrika.en wijn 3. Hans Wirsching, Scheurebe,Iphofen, Duitsland. 2017 
De proefnotities: Helder licht goudgeel, wat gesloten. Iets getoast, tropisch fruit, abrikoos, licht 
kruidig. Vrij veel zoet, zuren goed. Mooie bitters. Redelijk filmend, hoge smaakintensiteit. Grape
fruit, vettig. Mooie wijn. 
De uitslag was hier: Wijn 1,9 x; wijn 2, 5 x en wijn 3. 2 maal. Juist was : wijn 1. 
Om het trio witte wijnen vol te maken werd ons de keus gelaten uit de volgende wijnen: Caymus 
Vineyards 2012, Chardonnay, Russian River, Califomia USA, of F. en D. Clair, Chardonnay, 
Hautes-Cötes de Beaune, Bourgogne, Frankrijk 2013 en de derde mogelijkheid was een Tenuta 
Rapitala, Grand Cru, Chardonnay, IGT, Sicilia Italië. 2011. Nu weet u natuurlijk wel dat de 
kwaliteit achter het etiket zit, maar op het etiket staat ook niet alles correct. In dit geval wordt een 
wijn Grand Cru genoemd terwijl dat daar helemaal niet bestaat. En in het geval van de rode wijnen 
wordt een Rioja "Reserva"genoemd terwijl dat gezien de tijdsduur helemaal niet kan en mag. 
Waarvan acte. 



Intronisatie van de volgende leden: 
Willem van Dijk. 
Marcel Heuts. 
Niels Moes. 
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Maar nog even terug naar de witte wijnen. Een heldere goudgele wijn met een goede intensiteit. In 
de neus hout, kruidigheid, tropisch fruit en een vleugje botrytis. Vrij hoog in zijn zoet en dito laag in 
zijn zuren bij het proeven. Bitters! Filmend in de mond, goede afdronk, en voelde dik aan. Wat 
grof 
Resultaat: 11 maal wijn 1; 2 maal Bourgogne en 4 maal wijn 3. Het bleek de Italiaan te zijn, wijn 3 
dus! 
Hierna stonden er nog vier rode wijnen te wachten, maar er moesten ook nog enkele protocolaire 
zaken worden afgehandeld. Vanwege de afwezigheid van enkele aspirantleden was al besloten om 
dit naar de pauze te verplaatsen, nu waren er drie van de vier aanwezig en werd besloten de ceremo
nie te starten. Niels Moes, Willem van Dijk en Marcel Heuts werden door de Landelijk Voorzitter 
naar voren geroepen om een kleine proeve van bekwaamheid af te leggen d.m.v een beschrijving 
van de wijn die in de traditionele grote bokaal was geschonken. Dat deze drie aspiranten al de 
nodige ervaring hadden opgedaan bleek uit gegeven beschrijvingen die van de wijn werden 
gegeven. Daarna las de ceremoniemeester het protocol voor waarop werd verzocht antwoorden te 
geven, deze konden de goedkeuring wegdragen, waarna de linten behorende bij het lidmaatschap 
werden omgehangen, applaus werd hun deel. 
Na dit intermezzo weer terug naar de wijnen 
waarvan we de eerste wijn konden kiezen uit 
het volgende rijtje: 2016 Frey, Cabemet/Merlot, 
Rheinhessen Duitsland, of Marqués de Cacéres 
Reserva, Tempranillo, Rioja Spanje 2016, of 
mogelijkheid drie Molino a Vento, Nerello 
Mascalese IGP, Sicilia Italië 2017. In ons glas 
een paarsrode heldere wijn, goede intensiteit. 
In de neus rood fruit, bessen en kreupelhout. 
Kruiden en iets steenachtigs. Zoeten en zuren 
gemiddeld tot goed. 
Iets tannines en bittertje. Bittere kersen. Lichtfilmend in de mond en met een redelijke balans. 
Dat we hier gemiddeld tot een goede score kwamen bleek uit het resultaat: Wijn 1. 5 maal; wijn 2 
1 maal en tot slot wijn 3.10 maal. Deze laatste was de juiste wijn. 
Ik ben mij er van bewust dat deze opsomming wat saai overkomt, maar Ronald die deze wijnen bij 
elkaar heeft gebracht, meegenomen van wijnreizen, of uit eigen kelder, kent de verhalen die daar bij 
horen natuuriijk het beste. 
Dat de volgende wijn uit een lijstje van keuzes wat Italiaans getint was ziet u bij de volgende 
namen: Wijnl; Palazzo Maffei, Valpolicella Ripasso, Veneto, Italië 2016. De tweede mogelijkheid 
betrof een Palazzo Primi, Primitivo del Salento Puglia Italië 2016, terwijl de derde keuze kon zijn 
een Umathum, Sankt Laurent, Neusiedlersee, Oostenrijk 2013. 
De beoordeling van de te proeven wijn was, robijnrood, wat waterig randje. Redelijk gesloten in de 
neus, geuren van laurier, stinkje, maar ook bessen, kersen en hout. Fruit bijna weg. In de mond 
zoettonen, zuren vrij hoog en voldoende tannines en bitters. Balans redelijk goed, redelijk complex. 
Goed glas. 
De keuzes werden als volgt bepaald, wijn 1; 5 x. wijn 2 kreeg eveneens vijf stemmen terwijl 
nummer drie er zeven kreeg. Het bleek de Italiaan te zijn, de Valpolicella van Palazzo Maffei. 
Kennelijk kregen de proevers er steeds beter vat op zoals bij de volgende wijn. Deze wijn 6 had 
weer drie mogelijkheden die ik even in het kort memoreer, omdat de uitslag overduidelijk was. Wijn 
1. Wechsler Spatburgunder Rheinhessen, wijn 2 Springfontein Pinotage Elgin Z-A. En nummer drie 
Ch. Pouzac Patiemmeent, Malbec, Cahors. Allen 2015. 
Wijn nummer 1 kreeg op één na alle stemmen (16) één stem ging naar de Zuid-Afrikaan. 
Het bleek een lichtrode doorzichtige wijn te zijn, in het begin nog wat gesloten. In de neus 
kruidigheid, rood fruit en wat stenigs. Ook aardbeien en kersen werden zowel geroken als geproefd. 
Vrij veel zoettonen, zuren gemiddeld. Tannines en bitters nauwelijks aanwezig. Filmend in de 
mond, goede smaakintensiteit. Goed glas wijn, misschien een beetje vlak. 



En dan tot slot van deze proeverij wijn nummer zeven, met een keuze uit de volgende wijnen: Rijks, 
Shiraz, Tulbagh, Z-A.2013; Domaine Combier, Syrah, Crozes-Hermitage, Rhóne-Noord 2014 of 
Montecastro, Tempranillo, Ribera del Duero, Spanje 2014. 
In ons glas kregen wij een diep donkerkleurige rode wijn, bijna ondoorzichtig. Hoge intensiteit. In 
de neus caramel, kruiden, rubbertje en zwarte bessen. Bij betrekkelijk hoog zoetgehalte gemiddelde 
zuren. Mooie ronde tannines, heel klein bittertje. Filmend in de mond. Veel smaak en hoge inten
siteit. Mooi in balans. Afdronk vrij lang. Erg goed. 
Nu de vraag natuurlijk waar Ronald ons mee verraste. Wijn nummer 1 kreeg negen stemmen van de 
proevers, wijn 2 kreeg er 3 terwijl de laatste 5 stemmen kreeg, en die laatste bleek de juiste te zijn. 
Een hele mooie Ribera del Duero. 
Een beter slot van deze avond konden we ons niet wensen. Toch wel een paar verrassingen, niet 
vaak echt voorspelbaar, en zoals altijd weer de uitroepen van zie je wel. Hoewel het geen wedstrijd 
heet te zijn wordt er voor de beste proever toch een prijsje beschikbaar gesteld, de winnaar mocht 
kiezen uit de vanavond geproefde wijnen. EN DE WINNAAR WAS: GIES STOLZE met vijf goede 
wijnen. NoblesseObligé nietwaar, als Landelijk Wijnmeester ben je dat bijna aan je stand verplicht. 
Hij was echter niet de enige die met een mooie fles huiswaarts keerde, Ronald v.d. Heuvel kreeg als 
dank voor de goed georganiseerde proeverij en zijn prima keuzes niet alleen een fles, maar ook een 
welverdiend applaus van de aanwezigen. 
Helaas was deze avond om diverse redenen niet goed bezocht, dat is niet alleen teleurstellend voor 
de presentator, ook de penningmeester kent dan vrolijker momenten. Er zit mijns inziens toch een 
beetje een trend in de mindere belangstelling van diverse proeverij en. Volgens mij een schone taak 
van het nieuw aan te treden bestuur om de eventuele oorzaak te achterhalen en waar mogelijk om te 
buigen. Dat we daar ook met zijn allen de schouders onder moeten zetten spreekt haast vanzelf 
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WIJNL 
Land : Duitsland. 
Streek : Pfalz. 
Gemeente : Maikammer. 
Wijn : Muller- Thurgau. 
Prop/vit. : August Ziegler. 
Kwaliteit : Qualitatswein. 
Druiven : Müller-Thurgau. 
Jaar : 2017. 
Beoordeling : 
Kleur : Bleekgeel, helder. 
Geur : Vrij hoge intensiteit. Citrus, appels, vuursteentje.Kruidig. 
Smaak : Hoge zuurgraad, zoeten redelijk. Lichte bitters. Vrij strak in de mond. Fris. 
Totaal : Afdronk gemiddeld. Gekozen tot aspergewijn van 2018. Prima. 
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WIJN 2. 
A L M A D E 
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Land : Frankrijk. 
Streek : Pays 'd Oc. 
Gemeente : Ouveillan. 
Wijn : Almade. 
Prop/Vit. :Les Vingerons du Narbonnais. 
Kwaliteit : I.G.P 
Druiven : Viognier. 
Jaar : 2017. 
Beoordeling : 
Kleur : Vrij donkergeel, helder. Intensiteit.hoog. 
Geur : Wat gesloten. Getoast, abrikoos. Geel fruit, mango, citrus. 
Smaak : Houttoontje. Zoeten vrij hoog, zo ook de zuren. Mooie bitters. Fruit. 
Totaal : Filmend, mollig. Grapefruit, vettig. Redelijke afdronk. Niet zo complex. Wel goed. 



CHARDONNAY 
SICILIA 
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QUtSTÖ VINO È IL SIMBOLO DEUA TENUIA. 
DA SEMPRE LO CHIAMO "IL MIO GRAND CRU' 
COME RICORDO DELLA MIA TERRA NATIA. 
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Land 
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Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

WIJN 3. 
: Italië. 
Sicilië. 
Camportale. 
Tenuta Rapitala. 
Cantine da Tenute Rapitala. 
I.G.T. 
Chardonnay. 
2011. 

Beoordeüng : 
Kleur : Diep citroengeel.Hoge intensiteit. 
Geur : Tropisch fruit, hout, kruidigheid. Mango, perzik. Vleug botrytis. 
Smaak : Botertje, zuren vrij laag, zoeten hoog. Bitters. Ook hier tropisch fruit. 
Totaal : Filmend in de mond, vettig. Dikke wijn. Lange afdronk. Hoge intensiteit. Balans 

redelijk tot goed. Wat grof 
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Nerello Mascalese 
TERRE SICILIANE IGP 
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WIJN 
Land Italië. 
Streek Sicilië. 
Gemeente Santa Ninfa. 
Wijn Molino a Vente. 
Prop/Vit. Tenuta Orestiadi 
Kwaliteit LG.P 
Druiven Nerello Mascalese. 
Jaar 2017. 

Beoordeling : 
Kleur : Paarsrood, hoge intensiteit. Helder. 
Geur : Nog wat gesloten. Rood fruit. Kruidig, drop. Kreupelhout. 
Smaak : Zuurgraad gemiddeld, zoeten vrij hoog. Bitters en tannines. Rood fruit. Lichte 

houttoon. 
Totaal : Bittere kersen .Wat stroef mondgevoel. Complexiteit redelijk tot goed. Afdronk 

gem. Na enig doorproeven wel goed glas. 



WUNS. 
Land Italië. 
Streek Veneto. 
Gemeente San Pietro in Cariano. 
Wijn Valpolicella Ripasso. 
Prop/Vit. Palazzo Maffei. 
Kwaliteit D.O.C. Supriore. 
Druiven Rondinella, Molinara en Corvina. 
Jaar 2016. 

Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 

Lichtbruin/oranje. Dun randje. 
Bessen, stinkje, hout en iets chocolade. Redelijk intens. 
Zoeten zuren redelijk hoog. Tannine en bitters. Wat stroef in de mond. Rood (oud 
fruit) Amarone toets. Smaakintensiteit goed, balans redelijk. Afdronk gemiddeld. 

: Goede wijn, heeft iets vermoeids, maar smaakt eigenlijk best prima. 
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WIJN 6. 
Land Duitsland. 
Streek Rheinhessen. 
Gemeente Westhofen. 
Wijn Spatburgunder. 
Prop/Vit. Weingut Wechsler. 
Kwaliteit Qualitatswein. 
Druiven Spatburgunder. 
Jaar 2015. 

Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 

: Lichtrood, helder Paarse rand. 
: Rood fruit, kersen en aardbeien. Kruidig. Wat gesloten. 
: Zuren prima, zoeten redelijk. Nauwelijks tanines en bitters. Goed fruit. 
: Filmend in de mond. Goede smaakintensiteit. Redelijk in balans. 



MONTECASTRO 
2014 

Ribera del Duero 
Denominación de origen 

Product of Spain 

WIJN 7. 
Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Beoordeling 
klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 

: Spanje. 
: Ribera del Duero. 
: Castrillo de Duero (Valladolid). 
: Montecastro. 
: Bodegas y Vinedos Montecastro. 
D.0. 
Tempranillo. 

Donker paars, bijna ondoorzichtig. Intens. 
Caramel, rubbertje, kruidig. Zwarte bessen. Donkerrood fruit. 
Zoetgehalte hoog, zmen redelijk. Mooie ronde tannines, enige bitters. Kruidigheid. 
Stevige wijn met hoge smaakintensiteit. 
Inkttonen, lichte stroefheid. Hele mooie wijn met lange afdronk Balans. 




