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22-09-2018 : Parker 90+ 

Robert Parker werkte tot 1984 als advocaat voordat hij zich als wijnjournalist 

profileerde. Omdat destijd weinig recensies werden geschreven door personen 

zonder commercieel belang bij de wijnindustrie startte hij in 1978 met “The Wine 

Advocate”. Parker vestigde zijn naam definitief toen hij de Bordeaux jaargang 1982 

– in tegenstelling tot de meeste andere wijnjournalisten – de waardering “superb” 

gaf. 

Door sommigen gewaardeerd, door anderen verguisd, proeft Parker meerdere 

duizenden wijnen per jaar. In zijn beoordelingssysteem worden de wijnen ingedeeld op een 100-punten 

schaal: 

96 – 100 Uitzonderlijke wijn 

90 – 95 Uitstekende wijn 

80 – 89 Goede tot zeer goede wijn 

70 – 79 Gemiddelde wijn 

60 – 69 Beneden gemiddelde wijn 

50 - 59 Onacceptabele wijn 
 

By winestem [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons 

 

Info  WIJN DRUIVEN 

Bodegas Catena Zapata Cabernet Sauvignon 2014 Cabernet Sauvignon 

Domaine Lafage  Côtes de Roussillon Blanc Cuvée Centenaire 2016 Grenache Blanc, 

Grenache Gris, Roussane 

Domaine Lafage  Côtes de Roussillon rouge Narassa 2015 Grenache, Syrah 

Suavia Soave Classico - Monte Carbonare 2014 Garganega 

Barone Ricasoli Chianti Classico Riserva DOCG - Rocca Guicciarda 2013 Sangiovese 

Bodegas Palacios 

Remondo 

D.O. Rioja - Placet Valtomelloso 2014 Viura 

Herència Altés D.O. Terra Alta - La Peluda 2015 Lledoner Peluda 

 

  

                                                           
1 Info zoals beschikbaar medio-mei 2018 

http://www.wijnkring.be/activiteiten/2018-2019/22-09-2018-parker-90/
http://www.catenawines.com/
http://www.domaine-lafage.com/
http://www.domaine-lafage.com/
https://www.suavia.it/homepage/
https://ricasoli.com/
http://www.grupobodegaspalacio.es/bodegas/bodegas-palacio/
http://www.grupobodegaspalacio.es/bodegas/bodegas-palacio/
http://www.herenciaaltes.com/en/home.php/
http://www.wijnkring.be/activiteiten/2018-2019/22-09-2018-parker-90/


20-10-2018 : Rioja 

In 1926 kreeg Rioja als allereerste wijnregio in Spanje de DO status. In 

1991 kreeg het, vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van zijn wijnen, 

eveneens als eerste de nog strengere DOCa status. Het wijngebied, dat 

100 km ten zuiden van de Atlantische kust ligt, wordt aan de noordzijde 

beschermd tegen koude zeewinden en overmatige regen door een brede 

rij bergketens. De hoogte, de trechtervorm van de Ebro vallei en de 

klei-kalk bodem maken deze wijnstreek ideaal voor wijnbouw. 

Er bestaan rode, rosé en witte Rioja’s en één van de belangrijkste 

druiven is Tempranillo maar daar zal Camille u ongetwijfeld meer over vertellen. 

Foto By Luis Javier Modino Martinez [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0 

DOMEIN WIJN DRUIVEN 

Faustino I Rioja Gran Reserva 2001 Tempranillo, Graciano, Mazuelo 

Javier Rodriguez La Senoba Tempranillo, Graciano 

Muga Prado Enea Gran Reserva 2006 
 

Castillo Ygay Gran Reserva 2007 
 

Roda I Reserva 2008 
 

Artadi Viñas de Gaín 2014 
 

Monte Real Reserva 2008 
 

Finca Allende “Calvario” 2005  

 

17-11-2018 : Champagne Georges Vesselle 

Georges was 25 jaar burgemeester van Bouzy, directeur bij Mumm, Perrier-Jouet 

en Heidsieck Monopole. Hij was ook een pionier op het vlak van vernieuwingen 

en stond in de jaren 80 zelfs aan de wieg van de wijnbouw in Indië. Vandaag 

wordt het domein gerund door zijn zonen Eric, die zich bezig houdt met de 

wijngaard en de assemblage, en Bruno, die zich over het commerciële aspect 

ontfermt 

De Grand Cru gemeente Bouzy is gelegen aan de voet van de Montagne de 

Reims, waar de Pinot Noir koning is. Vandaar dat zij als enige gemeente in de 

champagne ook een stille rode wijn produceren ; Bouzy Rouge. Wij starten de avond echter met een vin 

clair (basiswijn voor Champagne), gevolg door de real stuff. 

DOMEIN WIJN DRUIVEN 

Georges Vesselle Brut Pinot Noir, Chardonnay 

Georges Vesselle Brut Rosé Pinot Noir, Chardonnay 

http://www.wijnkring.be/activiteiten/2018-2019/20-10-2018-rioja/
http://www.bodegasfaustino.com/en/
https://www.bodegasmuga.com/en/prado-enea-gran-reserva/
http://roda.es/en/
http://tienda.artadi.com/en
http://www.finca-allende.com/en/
http://www.wijnkring.be/activiteiten/2018-2019/17-11-2018-champagne-georges-vesselle/
https://www.champagne-vesselle.net/index.php
https://www.champagne-vesselle.net/index.php
http://www.wijnkring.be/activiteiten/2018-2019/17-11-2018-champagne-georges-vesselle/


DOMEIN WIJN DRUIVEN 

Georges Vesselle Extra Brut Blanc de Noirs Pinot Noir 

Georges Vesselle Brut Nature 2011 Pinot Noir, Chardonnay 

Georges Vesselle Brut 2011 Pinot Noir, Chardonnay 

Georges Vesselle Cuvée Juline Pinot Noir, Chardonnay 

Georges Vesselle Extra Brut Blanc de Blancs Chardonnay 

 

15-12-2018 : Barolo 

Tijdens een eerdere degustatie in aanwezigheid van 

wijnbouwer Gigi Rosso kregen we reeds een voorproef 

van deze “Wijn van koningen en Koning van 

wijnen”.  Bij de invoering van het Italiaanse 

classificatiestelsel in 1980 kreeg Barolo meteen de 

hoogste classificatie, namelijk DOCG en dit dankzij het 

uitgelezen terroir en de beste druif van Italië, de 

nebbiolo. 

De wijnen zijn doorgaans rijk, complex, aromatisch 

geschakeerd en bezitten een hoog zuur- en tanninegehalte 

wat hen zeer geschikt maakt voor een lange bewaring. 

Daarom ook dat de te proeven wijnen, waaronder trouwens een aantal “Tre Bicchieri”, al in de zomer 

van 2011 door uw ondervoorzitter werden aangekocht. 

 

DOMEIN WIJN DRUIVEN 

Cantina Gigi Rosso Arione 2006 Nebbiolo 

Paolo Scavino Bric dël Fiasc 2006 Nebbiolo 

Conterno Fantino Sori Ginestra 2007 Nebbiolo 

Rocche Costamagna Rocche dell'Annunziata 2005 Nebbiolo 

Marchesi di Barolo Sarmassa 2007 Nebbiolo 

Marchesi di Barolo Cannubi 2007 Nebbiolo 

Cavallotto  Bricco Boschis 2006 Nebbiolo 

Mario Marengo Brunate 2007 Nebbiolo 

 

  

https://www.champagne-vesselle.net/index.php
https://www.champagne-vesselle.net/index.php
https://www.champagne-vesselle.net/index.php
https://www.champagne-vesselle.net/index.php
https://www.champagne-vesselle.net/index.php
http://www.gigirosso.com/
http://www.paoloscavino.com/
http://www.conternofantino.it/
http://www.rocchecostamagna.it/
http://www.marchesibarolo.com/
http://www.marchesibarolo.com/
https://www.cavallotto.com/


19-01-2019 : Côte Rôtie 

Proefden wij in december de beroemde Barolo wijnen, dan is het nu de 

beurt aan zijn Franse evenknie. Deze wijn, destijds geschonken aan de 

hoven van Engeland, Pruisen, Frankrijk en Rusland, wordt terecht 

beschouwd als de beste rode wijn uit de Rhône. Het gebied kende z’n 

hoogtepunt in 1890 toen werkelijk iedere stukje grond beplant was 

Na een fameuze dip vanwege de Eerste Wereldoorlog, toen ruim 150 

wijnboeren het leven lieten, begon rond 1980 de heropleving. Thans 

geniet dit gebied, gelegen op steile granietterrassen even ten zuiden van 

Vienne, wereldfaam. Aan u om volgende wijnen te komen ontdekken. 

Foto By Daniel CULSAN [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons 

 

DOMEIN WIJN DRUIVEN 

Jean-Michel Stephan Vieilles Vignes 2009 Syrah 

Jean-Michel Gerin Les Grandes Places 2009 Syrah 

Domaine Jamet 2012 Syrah 

Georges Vernay Maison Rouge 2012 Syrah 

Julien Pilon La Porchette 2013 Syrah 

Stephane Ogier Côte Rotie 2011 réserve Syrah 

Guigal Château d'Ampuis 2012 Syrah 

 

 

02 + 03-02-2019 : 30ste internationale wijnbeurs 

Op deze 29ste internationale wijnbeurs kunnen wijnliefhebbers en geïnteresseerden andermaal kennis 

maken met producten uit de meeste wijn producerende landen. 

De toegang is gratis, maar voor 3 EUR kan u een gegraveerd wijnglas bekomen dat u kan gebruiken om 

de wijnen ter plaatse te degusteren. 

Op zaterdag zijn wij open van 13:00 tot 20:00 uur en op zondag van 10:00 tot 19:00 uur. 

Plaats van het gebeuren is zoals gebruikelijk DE VIERDE ZAAL te 9050 Gentbrugge Driebeekstraat 2. 

 

23-02-2019 : Châteauneuf du Pape 

De Rhône vallei, we kunnen er maar niet genoeg van 

krijgen. Dit is de eerste Franse appellation die zich een 

statuut heeft aangemeten, waarvan de voorwaarden voor 

de productie, de bodem en het klimaat, tot aan de 

sortering bij de pluk in een reglement zijn vastgelegd. 

Dit oud wijngebied produceerde ten tijde van paus 

Innocentius VI voornamelijk witte wijn, doch in de loop 

der eeuwen werd rood het overheersende type. 

http://www.wijnkring.be/activiteiten/2018-2019/19-01-2019-cote-rotie/
http://www.domaine-gerin.fr/
http://www.cote-rotie-jamet.com/en/
https://www.domaine-georges-vernay.fr/
http://www.stephaneogier.fr/
http://www.guigal.com/fr/
http://www.wijnkring.be/activiteiten/2018-2019/23-02-2019-chateauneuf-du-pape/


Eén van de belangrijkste kenmerken van het gebied zijn de ovale keien – bekend onder de naam 

“Galets” – die in dikke lagen in de wijngaarden liggen en alzo de overdag opgeslagen warmte ’s nachts 

terug afgeven, alsook het feit dat tot 13 verschillende druivenrassen zijn toegestaan. Uw ondervoorzitter 

gaat er regelmatig op ontdekking en bracht voor jullie volgende wijnen mee : 

 Château Fortia - 2010 

 Domaine Raymond Usseglio - 2012 

 Domaine du Banneret 2012 

 Domaine la Barroche - Signature 2011 

 Le Vieux Donjon - 2013 

 Domaine de la Vieille Julienne - 3 sources 2010 

 Domaine Porte Rouge - 2012 

 Clos des Papes - 2012 

 

 

16-03-2019 : Blind 

Een blinddegustatie kan soms voor heel wat verrassingen zorgen. Zo kan je 

bijvoorbeeld geconfronteerd worden met de relativiteit van je eigen oordeel uit niet-

blinde degustaties. Het mag je echter niet afschrikken eraan deel te nemen. Zelfs de 

grootste wijnkenners kunnen de bal wel eens misslaan. Zelfrelativering en 

bescheidenheid zijn dus een absolute troef op dergelijke evenementen. 

 

 

04-05-2019 : Alsace 

Frank Fransen mag dan wel het bestuur verlaten hebben maar 

laat je het woord Elzas vallen, dan gaat zijn neus krullen. 

Speciaal voor ons ging hij op zoek naar enkele 

buitenbeentjes. Zo zal hij ons meetronen naar “Zotzenberg”, 

waar de Sylvaner druif als enige in de Elzas – zelfs in de 

wereld – sinds 2005 het Grand Cru predicaat kreeg. 

Verder bezoeken we Heiligenstein, het best bekend voor zijn 

“Klevener” en tenslotte doen we ook Kaefferkopf en 

Altenberg de Bergheim aan waar het sinds 2007 toegestaan is 

een ‘blend’ of ‘assemblage’, te maken. 

Foto By Florival fr [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], 

from Wikimedia Commons 

 

DOMEIN WIJN DRUIVEN 

Domaine Daniel Ruff Schwendehiesel Vieilles Vignes 2016 Klevener de Heiligenstein 

Domaine Albert Seltz Zotzenberg - Sono Concerto 2015 Sylvaner 

Domaine Nicolas Wittmann Zotzenberg 2015 Sylvaner 

Domaine Heywang Lieu-dit Schwendehiesel 2015 Klevener de Heiligenstein 

Domaine Marcel Deisss Altenberg de Bergheim 2011 
 

http://www.wijnkring.be/activiteiten/2017-2018-activiteiten/21-04-2018-blind/
http://www.wijnkring.be/activiteiten/2018-2019/04-05-2019-alsace/
http://www.wijnkring.be/activiteiten/2017-2018-activiteiten/21-04-2018-blind/


Domaine Biecher & Schaal Altenberg de Bergheim 2013 
 

Domaine Jean-Baptiste 

Adam 

Kaefferkopf - Cuvée traditionnelle 

2015 

 

Domaine Kuehn Kaefferkopf Grand Cru 2015  

 

 

 

 

 

 


