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• WELKOM!

• Op deze vakantie proeverij

• Wijngoederen verste afstand

• Noord – Zuid ca. 10.000 km

• Oost – West ca. 800 km 

• 13 Inzendingen

• 10 mono cépages

• 3 Blends

• Minimaal 16 druivensoorten

• 20 jaar verschil tussen de oudste 
en de jongste wijn (geldt ook 
voor de inzenders?)
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• Dirk  gaat vreemd……..

• na tip van Astrid

• Heeft deze wijn op terras 
gedronken.

• Bewuste keuze vanwege:

• “?? Ga ik niet aanplanten; als je 
nl. een goeie ?? droog vinificeert
lijken ze sterk op elkaar……….”
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• Scheurebe = Riesling x Bouquet

• Bouquet = Silvaner x Trollinger

• Trollinger = Vernatsch

• Een van de populairste “neu zücht” 
van de Riesling loot

• Aromatische druiven

• “natte sokken” ?? (Ton R)

• Milder in de zuren

• Ook als tafeldruif te genieten

• Vraagt straffe selectie

• 100% RVS

• Ca.   E 8.50

• Rheinhessen imago?

• Het verhaal??
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• ASTRID vroeg om geschikte stop

• Het NWG was er 2014 op bezoek!

• De druif is ondergewaardeerd, 
maar bezig aan een opmars

• Wijngoed op snijvlak 4 
wijngebieden

• Welke druif? Wat is het verhaal?
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• Kruger Rumpf VDP Nahe (40 ha)

• Münster-Sarmsheim (Bingen)

• Weisser Burgunder 2019                           
= Pinot Blanc

• Gutswein , QbA

• Lӧss

• ¼  Oud hout ¾  RVS

• 12.5%    RZ 3.4    S 6.4



Ter herinnering; weisserburgunder + Lokaal
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•
JACQUES ging op vakantie bij de 
slijter

• De gebruikte druif hebben we in 
Oostenrijk ook kunnen proeven

• Meestal gebruikt in (licht) 
geoxideerde wijnen

• Waar hebben we het over??
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• Chateau Dereszla Furmint ’19

• Tokaji

• Vukanische + Fe + >> 450 m

• Vroeg, Dunhuidig

• Botrytis + hoge zuren

• Hoge mostgewichten

• 12.5 % 

• RZ 7.8 gr/l (4 gr regel!!)
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• Ed vond proeven in Coronatijd 
lastig

• Geen echte vakantie

• Wel een goed diner in 
Neercanne

• Met ?? Wijn aan tafel??

• Welke (bekende?) druif?

• Wijngoed?
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• St Martinus: 19 ha Zuid Limburg

• “State of the Art” wijngoed

• Kenniscentrum

• Piwi proefstation

• Gris de V. = Souvignir Gris en Pinot Gris

• Souvignir Gris = Freiburg PiWi

• = Cab Sauv x Bronner (o.a. Seyval)

• Rosa druiven. Burgunder type met 
goede struktuur
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• WIM

• Heeft een wijn uit een 
onverwachte hoek

• Welke taal verstaat de druif?

• Welke druif?

• Welke regio?

• Het verhaal………..
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• EISACKTALER RIESLING 2018

• Alto Adige DOC

• Groot wijngoed 120 ha

• Koelere wijnbergen (600 – 800)

• Mineraalrijke ondergrond

• RVS (géen malo!)

• Alc 13.5    RZ 1.6    S 7.2
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• EISACKTALER RIESLING 2018

• Alto Adige DOC

• Rug etiket is veelzeggend over 
de politieke situatie

• Coӧperatief << 1.000.000 fl

• 90% Wit

• Wijnbergen steeds hoger – 950 
ivm. “klimawanderung”
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• VINCENT  
houdt het ook deze keer bij wit. 
Nu niet van de Schorre

• Echte liefhebber wijn

• Oud ras

• De druif draagt een plaatsnaam

• Welke? Waar?

• Het verhaal…..
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• Alto Adige

• Selida boerderijen → coӧperatie

• ZW hellingen

• Hoogte 300 – 500

• licht gekleurde druif

• Alc %  14.1    S 5.1      RZ 5.1

• 100% Gewürztraminer

• korte maceratie + RVS (malo-)
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• Martin

• Probeert uit te leggen:

• Rood of Rose?

• Vroeger vergelijkbaar met azijn

• Nu zeer populair

• Naamgever aan het wijngebied !

• Druif?
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• Weststeiermark = “Schilcherland” (DAC)

• Blauerwildbacher = autochtoon

• van Rosé tot helder rood

• “Rassiger” Zuren + (soms) tannine rijk

• Cassis, Aardbei, Bosbessen

• Trocken = < 4 gr RZ (geen Riesling regel!)

• wijngoed uit 90 er jaren. 90% Blauer W. 
gegroeid naar 16 ha (Veel steillagen)
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• ROB STOFBERG heeft een 
omfietswijn  meegebracht

• De kleur spreekt voor zich

• Waar vandaan?

• Ras?
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• Cabernet Cantor? = PiWi uit ‘89

• Donker, kruidig, Merlot karakter

• Monarch? = PiWi uit ‘88

• Donker, Krachtig goede tannines

• Het verhaal….



Heuvelrood 2018

Cabernet Cantor

• Kruising: Seibel 70-53 X (Merzling X (Zarya severa X Muskat Ottonel))

• Kenmerk: diepe kleur, kruidig van smaak; 
typisch lichte Cabernet/Merlot wijn.

Monarch

• Kruising: Dornfelder x (Merzling x (Zarya Severa x Muscat Ottonel)

• Kenmerk: geeft een kersenachtige smaak weer



Gelegen op de Utrechtse Heuvelrug  – groot 0,75 ha  - 3.500 stokken

Historie

• Tot 2e helft 20ste eeuw verbouw van tabak; goede grond/gunstig microklimaat

• 1998 start planten 1e wijnstokken: Johanniter en Regent druif.

• 2012 nieuw perceel erbij: Souvignier Gris, Cabernet Cortis en Muscaris

• 2014 voorlopig laatste perceel aan de bosrand: Monarch, Cabernet Noir en
Cabernet Cantor

Domein van de familie Crone, vader & zoon

Wijnkeuring van de Lage Landen 2018: 

• Zilver:   Elsterberg 2017 

• Brons:   Heuvelrood 2016, Lihannes 2017 en  Souvignier Gris
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• Teun 

• Geen vakantie (gevoel) dit jaar

• Land?

• Druiven?

• Verhaal?
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• Soc. Agr. Croci Ermano

• Emilia Romagna

• zand klei + fossiele kalk

• Barbera + Bondarda 60/40

• 30 dgn maceratie dan persen

• Gisting + rijping in beton

• Ongefilterd (minimum ingreep)

• Terroir wijnen
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• Cris kan nooit mee op wijnreis

• Ik heb dan ook geen passende foto 
in het bestand.

• Dan maar even uit het album van 
de spreker….

• De wijn en het verhaal ??????
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……..
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• Salice Salentino Reserva DOC 
TERESA

• Wijnhuis Cantele

• Ca. 14 dgn “maische”

• Koude vergisting (ca. 26®C)

• 12 maanden barrique

• Goede bewaar potentie

• Negroamaro = zwart / bitter

• Oorspronkelijk vooral om de 
Noord Italiaanse wijnen op te 
peppen

• Nu steeds meer het vlaggeschip
van Puglia

• Combi Zuurgraad – Fruit en 
Aardse tonen
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• TOM houdt het op klassiek.

• Land?

• Gebied? Wijnreis?

• Druiven?
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• 95% Merlot rest Cab. Franc

• 4 ha (ijzerhoudende gronden)

• Minimaal 18 maanden op traditioneel 
225 liter vat

• 50% nieuw eiken

• Verhaal?
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• Rob heeft een bij zijn leeftijd 
passende wijn meegenomen.

• Ook hier is een deel van de club 
ooit geweest!

• Bekend ras? Leeftijd? Jaar?
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• Coastal Region (Oceaan wind)

• 1693 gesticht (scheurbuik)

• Graniet bodem (verweerd

• Het Verhaal?
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• Carla gaat ons verrassen!

• Ik mocht kiezen

• Maar het mocht geen héél ouwe 
zijn……

• Wat hebben we in het glas?
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• Het verhaal van Carla:
• Tijdens het huwelijk met Huub
• Brachten de ouders van de bruid 

een partij Bordeaux en wat flessen 
Vintage Port in.

• Onder het motto wie wat bewaart 
heeft wat……..

• Voor de jonkies onder ons: Huub is 
vele jaren secretaris geweest. Na 
diens overlijden heeft Carla die 
taak opgenomen tot “iemand” 
gevonden werd



Vakantiewijnen   of   wijn met een verhaal

Conclusie van onderzoek University College in Londen:

• Wijn scherpt de geest.

• Wie een halve fles wijn per dag drinkt, heeft beter werkende 
hersenen dan geheelonthouders. 

• Eén glas alcoholhoudende drank maakt een mens scherper, 
slimmer dan de niet-drinker! Waar of niet waar?

• Deze conclusie komt geheel voor rekening van UCL; 
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• ……..
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• ……..


