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Proefavond 16 april 2016 :  

 

  

 
 

O.l.v. Bruno De Witte 
 
Bij de voorstelling van het proefseizoen 2015-2016 was gezegd en geschreven : 

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

teerd 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. 

 

Maar als, net als vorige jaren, Uw Voorzitter de beul van dienst is, dan ….. 

 

- Principe : “één wijn, veel opties” waarbij na het proeven telkens de wijn getoond werd.  

- Leidraad: 

o 5 van de 8 wijnen zijn monocépage wijnen 

o in 3 van de 8 zit syrah. Als monocépage of in harmonie met … 

o we bezoeken hoogstens 4 verschillende landen: 

Frankrijk, Griekenland, Spanje en Chili ( behalve voor de laatste wijn) 

o we hanteren de meest gebruikelijke naam van de druif 

- sluit evidenties niet uit, maar voorzie ook apartheden. 

- Tot slot : de wedstrijdleiding ( = de Voorzitter) verkondigde zich het recht te heb-

ben toegemeten ons enige verrassingen te kunnen voorschotelen en verder gewoon 

“zichzelve” ( = geniepig ) te zullen zijn  

 

Alvorens de uitslag te geven werd er eerst even een rondvraag gehouden wie er dacht aan welke 

cépage en/of aan welk streek/land. De cijfers staan vermeld na de keuze. Er was voor de zowat 41 

deelnemers geen verplichting te antwoorden. Het totaal aan respons varieert dan ook. 
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Dit waren onze keuzemogelijkheden: ( blauw was de juiste oplossing).  

 

Wijn 1 : wit, bubbels 

 Parellada 10 Frankrijk 13 

 Chardonnay 9 Griekenland 1 

 Pinot Noir 4 Spanje 19 

 Syrah 0 Chili 3 

 mix van bovenstaande 12 

J.L. Denois – Bulles de Syrah brut nature “Blanc de noirs” – Frankrijk (Limoux) 

 

Wijn 2 : wit 

 Piquepoul 7 Frankrijk 30 

 Chenin 19 Griekenland 6 

 Roussane 7 Spanje 0 

 Syrah 0 Chili 5 

 mix van bovenstaande 4 

Domaine des Lauriers - “Prestige” 2014, AOP Picpoul de Pinet – Frankrijk (Languedoc) 

 

Wijn 3 : rood 

 Malbec 1 Frankrijk 3 

 Merlot 1 Griekenland 2 

 Carmenère 22 Spanje 1 

 Syrah 0 Chili 34 

 mix van bovenstaande 11 

Von Siebenthal – Carmenère Gran Reserva 2011 – Chili 

 

Wijn 4 : rood 

 Carignan 3 Frankrijk 19 

 Cabernet Franc 1 Griekenland 7 

 Pinot Noir 19 Spanje 6 

 Syrah 0 Chili 5 

 mix van bovenstaande 10 

Domaine de Clovallon – “Les Pomadères” 2010, IGP Pays d’Oc – Frankrijk 

 

Wijn 5 : rood 

 Tempranillo 19 Frankrijk 0 

 Cabernet Sauvignon 2 Griekenland 4 

 Pinot Noir 0 Spanje 30 

 Syrah 5 Chili 3 

 mix van bovenstaande 8 

Gerovassiliou – Syrah 2011 – Noord-Griekenland 
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Wijn 6 : rood 

 Callet + Manto Negro + Fogoneu 9 Frankrijk 7 

 Cabernet Sauvignon 3 Griekenland 0 

 Grenache 4 Spanje 24 

 Syrah 0 Chili 4 

 mix van bovenstaande 21 

Anima Negra – AN 2013 Vinos de la Terra Mallorca – Spanje 

 

Wijn 7 : rood 

 Syrah 0 Frankrijk 29 

 Syrah + Mourvèdre 16 Griekenland 2 

 Syrah + Grenache 5 Spanje 0 

 Grenache + Mourvèdre 15 Chili 5 

Les Bastides d’Alquier 2013, AOP Faugères – Frankrijk 

 

Wijn 8 : zoet einde   

 Grenache + Frankrijk 6 

 Mavrodaphne + Griekenland 6 

 Pedro Ximenez + Spanje 18 

 Touriga Nacional + Portugal 7 

Achaia Claus – Mavrodaphne gran reserva 1979 – Griekenland (Peloponnesos) 

 

 

 

 

 

 

En wat gaf dat alles in het glas ?  

Gelukkig hadden, ondanks het vele gepeins en gesakker, een paar moedigen nog de tijd 

om, los van het wedstrijdelement, ook nog de gebruikelijke proefnotities te maken.  
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In het glas 
 

 

1. Jean Louis Denois – Bulles de Syrah brut nature “Blanc de noir” 

100% syrah, 11,7% alc.vol – 14,55€. 

Voorkomen : Goudgeel, helder, fijne belletjes. Weinig persistente mousse. 

Aroma's : Aanzet van oxidatie, bloemen, gist en groene appeltjes. 

Smaken : Goed streng, voldoende zuren en wat losstaande moelleux. 

Afdronk : Relatief kort. www.jldenois.com 

 

        

 

2. Domaine des Lauriers – Picpoul de Pinet “Prestige” 2014 

100% picpoul,  13,0% alc.vol. – 6,85€ 

Voorkomen : Strogeel met een lichte groene schittering, heel helder en dunne beentjes. 

Aroma's : Fumé, honing en bloesems. Ook wat perzik en zeste van citrus.  In de mond wordt dit 

aangevuld met sinaasappelzeste. 

Smaken : Droge wijn met voldoende zuren, en toch wat goed zoet. 

Afdronk : 2-3 seconden. Een goede Picpoul de Pinet. 

 

          

  

http://www.jldenois.com/
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3. Von Siebenthal – Carmenère Gran Reserve 2011 – Chili 

D.O. Valle de Aconcagua 

Carmenère 85% + Cabernet Sauvignon 15%  13,5% alc.vol. - 16,00€ 

Voorkomen : Donker intens rood, met paarse toetsen. ondoorschijnend en glanzend, met zeer trage 

tranen. 

Aroma's : Redelijk open met zwart fruit,  bessen cassis en tijm. Hout  een kruidenboeket en steenfruit. 

Daarnaast nog gebrande toetsen, metaal paprika  en aardbeien. 

Smaken : Vrij mooi versmolten nogal tannische wijn, goed gedekt 

door het fruit. Goede zoet/zuurbalans waarbij de zuren niettemin wat 

meer bepalend zijn (wellicht door de tannische ondersteuning). 

Afdronk : Een goede 6 seconden. www.vinavonsiebenthal.com 

 

    

4. Domaine de Clovallon - Les Pomarèdes 2010 – Frankrijk (IGP Pays d'Oc) 
100% Pinot Noir 12,5% alc.vol. - 16,50€ 

Voorkomen : Donker kersenrood met purperen tinten. Schitterend met een waterrandje. Schitterend 

en met fijne trage tranen. 

Aroma's : Pinot neusje met gestoofd fruit, krieken en kersen aangevuld met een zurig azijnachtig 

aroma. 

Smaken : Zeer zurig in de mond, met fruit, krieken en kersen. Tannines zijn zeer present en de wijn 

eindigt op een klein bittertje. 

Afdronk : 5-6 sec. 

        

http://www.vinavonsiebenthal.com/
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5. Ktima Gerovassiliou – Syrah 2011 – Noord-Griekenland 

100% Syrah  14,0% alc.,vol. - 19,00€ 

Voorkomen : Donker relatief jong paars. Ondoorzichtig, normale spiegel en hoge viscositeit. 

Aroma's : Gekookt rood fruit, met vanille en kruidigheid. Ook wat chocolade die bovendien in de 

mond bovendrijven met massa's gekookte cassis , krieken en kers. Wel vrij hard hout. 

Smaken : Stevige mondstructuur met goede tannines, en goed versmolten zoet en zuur. Wat mond-

warmte. 

Afdronk : 6-7 seconden. http://www.gerovassiliou.gr 

 

 

 

 

6. Anima Negra – AN 2013 – Spanje (Vinos de la Terra Mallorca) 

95% Callet (40-60 jaar oud), 5% Mantonegre & Fogoneu 13,5% alc.vol. - 32,85€ 

Voorkomen : Zeer donker, ondoorschijnend en met een mooie schittering. 

Aroma's : Uitbundig geparfumeerd, met vruchten peper, nootmuskaat, kers en kriek, tabak, laurier 

en tijm en mineraliteit.  Zeer gevarieerde mondaroma's. 

Smaken : Mooie zuren en molligheid, aangevuld met rijpe tannines. 

Afdronk : 7-8 seconden. http://www.qrvinum.com/annegra/en/bodega.html# 

 

 

  

http://www.gerovassiliou.gr/
http://www.qrvinum.com/annegra/en/bodega.html
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7. Domaine Jean-Michel Alquier - Les Bastides d'Alquier 2013 

Frankrijk - AOP Faugères 

20% Grenache + 80% Syrah (60j oude stokken) 14,0% alc,vol. - 27,60€ 

Voorkomen : Wederom zeer donker voorkomen met een wat lichtere rand, en daar een weinig door-

schijnend. Glanzende spiegel. 

Aroma's : Gesloten aanzet gevolgd door volop fruit, blauwe bessen, jeneverbessen, zuiderse kruiden, 

en in de mond cacao en inkt. 

Smaken : Sappige aanzet met veel fraicheur en wat stoffige 

tannines. Wel wat alcoholwarmte. 

Afdronk : 6-7 seconden. http://www.jmalquier.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Achaïa Claus – Mavrodaphne of Patras (DPO) gran reserva 1979 – 

Griekenland (Peloponnesos) 

100% mavrodaphne 15,0% alc.vol. - 46,00€ (500ml) 

Voorkomen : Bruine eik en ietwat geel aan de rand. Ondoorzichtig en glanzend. Veel glycerol leidt 

tot zeer trage tranen. 

Aroma's : Een zoete neus met nootjes, marsepein en amandel. Ook gerookte toetsen en caramel. 

Smaken : Zoet zonder kapsones, een suikerimpressie gecounterd door ondersteunende zuren. 

Afdronk : Alcoholwarmte in een lange afdronk. http://www.clauss.gr/ 

  

http://www.jmalquier.com/
http://www.clauss.gr/
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