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Nieuwsbrief van de Lierse wijnproeversclub  

Den Bloeyenden Wijngaerdt 

Nr 2—september 2011—verschijnt enkele keren per jaar  

http://www.commanderij.org 

Het tweede nummer van onze nieuwsbrief brengt ons 

naar Italië, waar we dadelijk de streek bezoeken die de 

grootste hoeveelheid DOCG-wijn levert van het land. 

DOCG staat voor Denominazione di Origine Controllate e 

Garantita, de hoog-

ste kwaliteitsklasse 

die Italië kent. 

Er zijn overigens een 

heleboel DOCG’s in 

Toscane: Chianti, 

Chianti Classico, 

Chianti Montalbano, 

Chianti Rufina, Chi-

anti Colli Fiorentini, 

Chianti Colli Senesi, 

Chianti Colli Aretini, 

Chianti Montesper-

toli, Chianti Colline 

Pisane, Brunello di 

Montalcino, Vino 

Nobile di Montepul-

ciano, Carmignano, en Vernaccia di San Gimignano.  

We hebben het hier verder over de Chianti Classico, die 

uit het hart van de Chiantistreek komt, van afgebakende 

percelen uit negen gemeenten tussen Firenze en Siena. 

Hij wordt gemaakt van de autochtone druiven sangiovese 

en canaiolo.  

Kleiner is niet altijd fijner 
De belangrijkste druif, de sangiovese, telt wel vijftien ver-

schillende klonen die we in twee klassen onderverdelen: 

de sangiovese grosso en de sangiovese piccolo. Doorgaans 

zijn de grosso-druiven beter dan de piccolovariant. Merk-

waardig is het feit dat twee andere beroemde Toscaanse 

wijnen, de Vino Nobile di Montepulciano en de Brunello 

di Montalcino, ook uit het Chiantigebied afkomstig zijn. 

Ze worden gemaakt van prugnolo gentile, een kloon van 

de sangiovese grosso. Hun producenten kunnen de wijn 

bottelen onder de generieke benaming Chianti, als ze dat 

zouden willen. 

Zwarte hanen 
In de jaren 1960 stond Chianti vooral 

bekend als leverancier van troosteloze 

slobberwijnen zonder veel karakter. 

Maar stilaan begon het tij te keren en 

mede onder impuls van het in 1924 

opgerichte Consorzio Chianti Classico, 

een vereniging die de belangen van de 

wijnbouwers behartigt, stonden een aantal producenten 

op die wilden breken met het verleden en die opnieuw 

wijn wilden produceren die het proeven waard was. Pro-

ducenten die aangesloten zijn bij deze vereniging dragen 

een zwarte haan op de fles, de beroemde Gallo Nero. Hoe-

wel dit op zich geen teken van kwaliteit is, vinden we toch 

verscheidene topproducenten hier terug. 

Wijnkwadrant 
We situeren de producenten van Chianti die tot het Con-

sorzio van de Gallo Nero behoren op een wijnkwadrant. 

We nemen enkel de kwalitatief hoogstaande producenten 

Chianti Classico: rode wijn met een zwarte haan 

September 

2011 

 15: uiterste datum betaling lid-

geld (zie website) 

December  

2011 

 6: Chablis van hout en staal 

 13: VWG RvB en AV 

Oktober   11: Krasse knar of kelderlijk? Januari   24: Patati en patata uit Patagonië 

November  

2011 

 8: Montepulciano, druif en 

streek 

 20: Nationale proeven 

Februari  

2012 

 5: Feest van de Vlaamse Wijngilde 

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Op 16 oktober is er de nationale degustatie met het Consorzio van Chianti Classico. Een evenement om niet 

te missen, en tegelijk een kans om stil te staan bij de heerlijke wijnen van Toscane. We nemen hier een over-

zicht op van de streek, maar trachten ook de producenten in te delen naargelang hun kwaliteit en betrouw-

baarheid. Het mooie nieuws is dat alle kwaliteitsproducenten aanwezig zullen zijn op deze nationale degusta-

tie van 16 oktober. Kortom, allen daarheen! Inschrijven zoals gebruikelijk via onze website (voor 5 oktober). 

Namens het bestuur: Sigrid (voorzitter), Karl (ondervoorzitter),  

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Inschrijven op deze nieuwsbrief? Bezoek www.commanderij.org  

http://www.commanderij.org/index.php/2011/09/17/chianti-classico/
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op. Om dit objectief te maken, laten we enkel 

producenten toe die aan volgende criteria beant-

woorden. Om te beginnen dienen ze de afgelo-

pen tien jaar door minstens drie verschillende 

toonaangevende wijnschrijvers beoordeeld te 

zijn. Voor elke wijn vereisen we bovendien dat er 

proefnotities en scores beschikbaar zijn van min-

stens drie verschillende jaargangen. En ten slot-

te dient voor minstens één wijn en één jaargang 

het domein een hoge score (bijvoorbeeld: bij 

Parker 90 of meer op 100) te krijgen. 

Vier groepen 
Op het wijnkwadrant rangschikken we de wijnen 

op twee assen. Horizontaal is er de gemiddelde 

kwaliteit van de wijn, zoals beoordeeld door de 

toonaangevende bronnen. Verticaal staat de be-

trouwbaarheid: hoe minder variatie in score 

tussen de verschillende jaargangen, des te hoger 

de betrouwbaarheid. Op die manier ontstaan 

vier kwadranten. Linksonder vinden we de 

Lucky Shots terug. Dit zijn goede producenten 

(anders waren ze hier niet opgenomen) maar 

niet de beste, en bovendien verschilt de kwaliteit 

van hun wijnen relatief veel naargelang het 

oogstjaar. Linksboven staan de Faithfuls: be-

trouwbare producenten die niet tot de top beho-

ren. Over het algemeen verschilt de kwaliteit van 

hun wijnen weinig van jaar tot jaar. Men kan ze 

dus in vertrouwen kopen. Rechtsonder vinden 

we de Seekers: zij produceren over het algemeen 

een hoge kwaliteit wijn, maar er durft al eens 

een minder geslaagde jaargang tussen zitten. 

Rechts bovenaan, tenslotte, zijn de Toppers op-

genomen. Ze leveren jaar in, jaar uit een hoge 

kwaliteit aan wijnen. 

Belangrijk is om op te merken dat alle genoemde 

producenten goede wijnen maken, en dat de 

scores relatief zijn ten opzichte van elkaar. Om 

zoveel mogelijk persoonlijke voorkeuren van 

proevers uit te sluiten, werken we met diverse 

bronnen. 

 http://www.chianticlassico.com—Officiële pagina van het consortium van Chianti Classico, met 

keurige vertaling naar het Engels. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Chianti—zoals gebruikelijk levert Wikipedia weer accurate en 

nuttige informatie. Jammer dat de Nederlandstalige pagina veel beknopter is. 

 http://www.thewinenews.com/mam07/feat.asp—boeiend artikel van Kerin O’Keefe over kwa-

liteit in Chianti en hoe het Consortium hiertoe bijgedragen heeft. 

 

Kwaliteitskwadrant van Chianti 

(blauw) en Chianti Classico 

(rood) (enkel Consorzio) 

Kwaliteitskwadrant van Chianti 

Classico Riserva (enkel Consorzio) 

Chianti Classico: jaargangen 

Topjaren: 2006, 2004.  

Goede jaren: 2008, 2007, 2005, 2003, 2001.  

Mindere jaren: 2002 

http://www.chianticlassico.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Chianti
http://www.thewinenews.com/mam07/feat.asp

