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Nieuwsbrief van de Lierse wijnproeversclub  

Den Bloeyenden Wijngaerdt 

Nr 5—januari 2012—verschijnt enkele keren per jaar  

 Inschrijven en info: http://www.commanderij.org 

Reuzenland 
Toen de eerste Europeanen in 1520 onder leiding van 

Magellan voet aan land zetten in dit onherbergzame deel 

van Argentinië, zijn ze waarschijnlijk flink geschrokken. 

Waar de gemiddelde Spanjaard iets meer dan anderhalve 

meter lang was, liepen hier reuzen rond van gemiddeld 

180 cm! Ze noemden het gebied dan ook naar Patagon, 

wat “reus” betekent. 

Ook in Argentinië werd de wijnbouw door Europese gees-

telijken ingevoerd. In 1556 plantte een pater, Juan Ce-

dron, hier de eerste wijnranken, die hij uit Chili impor-

teerde. Later brachten de Fransen de malbec en de Italia-

nen de bonarda. 

Argentinië produceert de grootste hoeveelheid wijn van 

Zuid-Amerika. Omwille van het klimaat, dat droog en 

heet kan zijn, past men vrijwel overal druppelirrigatie toe. 

De hedendaagse Argentijnse wijnbouw is zeer divers, hoe-

wel twee druiven primeren. Voor rode wijn is dat de mal-

bec, en voor witte wijn de torrontés, een zeer aromatische 

druif die aan muscat doet denken. 

Naast de bekendste wijnstreek van Argentinië, Mendoza, 

liggen er over het hele noordelijke deel van het land wijn-

gebieden verspreid. De meest zuidelijke, en dus koelste 

regio, is Patagonië. De wijnbouw is hier nog maar van 

zeer recente datum: vroeger dacht men dat het hier een-

voudigweg te koel zou zijn om druiven te laten rijpen... 

Patati en patata uit Patagonia 

Januari 

2012 

 24: Patati en patata uit Patago-

nië 

Maart 

2012 

 13: De Prijzenpot  

 18: Nationale degustatie Chinon 

 25: Ken Wijn-wedstrijd 

Februari 

2012 

Mei 

2012 

 8: Groenten en wijn 

 22:  Algemene Vergadering 

 26:  Kapittelbanket 

 5: Feest vd Vlaamse Wijngilde 

 15: extra degustatie 

 28: Italië/Marche (extra)    

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Nog enkele weken scheiden ons van het hoogtepunt in het wijnjaar van elke rechtgeaarde wijnliefhebber: het 

feest van de Vlaamse Wijngilde op 5 februari. Niet dat we in de tussentijd vinologisch stilzitten: op 24 januari 

proeven we namelijk rode wijnen uit Patagonië, Zuid-Amerika. Het zijn beide de ondervoorzitters van de 

Vlaamse Wijngilde die  hiervoor verantwoordelijk zijn. Erwin, omdat ik samen met hem de Patagonische 

wijn ontdekte op Megavino een tweetal jaar geleden. En Luc, omdat hij vaststelde dat we stilaan allemaal 

terugkeren van de “Nieuwe Wereld” naar de roots: Europa. Met deze degustatie overtuigen we er hopelijk 

iedereen van dat de meest finesserijke wijnen buiten Europa in Patagonië te vinden zijn. Tot dan! 

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

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Foto: pinot noir lijkt z’n ideale terroir gevonden te heb-

ben buiten Europa. © Wikimedia commons. 
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Een sportwagen raast over de 

wijngaard 
Hoewel er ook aan de Chileense kant van 

Patagonië wijndomeinen te vinden zijn, 

beperken wij ons hier tot het Argentijnse 

gedeelte. De wijngaarden liggen tot 1600 

kilometer zuidelijker dan de streek van 

Mendoza. Ze bevinden zich daarmee op 

dezelfde breedtegraad als de Spaanse. 

Toch is het klimaat opvallend koeler en 

sluit het meer aan bij de noordelijke 

Rhônevallei. 

Tijdens het rijpingsseizoen bedraagt de 

gemiddelde dagtemperatuur 28°, terwijl 

dat „s nachts slechts 9° is. Dat verschil is 

essentieel voor de productie van wijnen 

met frisheid en elegantie. 

Een opvallende klimaateigenschap is de 

Zonda: een hete en droge wind die in de 

bloeiperiode van de wijnstok aan 40 km/

u over het landschap raast. Hij is een 

vloek en een zegen: een zegen, want hij 

zorgt ervoor dat de druiven in optimale gezondheid kun-

nen rijpen. Maar ook een vloek, want hij kan door z‟n 

kracht heel wat schade berokkenen. De sportwagen is 

naar deze Zondawind vernoemd… 

In twee provincies komt wijnbouw van betekenis voor: 

Neuquén en Rio Negro. De laatste is de oudste en de 

meest zuidelijke. Neuquén schurkt zich tegen Mendoza 

aan en heeft er heel wat geleend op vinologisch vlak. We 

bezoeken drie belangrijke domeinen: eentje in Rio Negro 

en twee in Neuquén. 

Italiaanse cultwijnen van pinot noir 
Halverwege de Andes en de Atlantische Oceaan liggen de 

wijngaarden van Bodega Chacra, een pinot noir-

specialist. In 2004 kocht Piero Incisa della Rocchetta, 

kleinzoon van de eigenaar van het Italiaanse Sassicaia, 

een verloederde wijngaard uit 1932, beplant met pinot 

noir-stokken. De ondergrond is zeer poreus en kalkrijk, 

een ideale ondergrond voor deze druif. De topwijn 

“Treinta y dos” is een echte cultwijn, misschien wel de 

eerste van de streek. 

Ook twee andere cuvées van de pinot 

noir zijn naar de aanplantdatum van de 

wijngaard vernoemd: Cinquenta y cinco 

en Sesanta y Sete zijn hun namen. 

Het eigenzinnige Schroeder 
In Neuquén treffen we Schroeder aan, 

die enkele van z‟n cuvées onder de merk-

naam “Saurus” op de markt brengt. Er 

werd immers op het landgoed het skelet 

van een Titanosaurus opgegraven.  

Naast de gebruikelijke monocepages en 

de schuimwijn van onder andere pinot 

noir, maakt deze bodéga enkele zeer 

speciale cuvées. Zo is er de Familia 

Schroeder Icon Pinot Noir - Malbec, een 

ongewone mengeling van twee druiven, 

en de Pinot Noir Late Harvest, een des-

serwijn van de pinot noir. Voor die laat-

ste worden per liter maar liefst 17 kg 

druiven gebruikt. 

Het einde van de wereld 
Nog in Neuquén bezoeken we Bodégas Fin del Mundo, 

het einde van de wereld dus. Toen deze Bodéga in 1996 

werd opgericht, moest men wel 20 km irrigatiekanaal 

aanleggen, want tot dan toe was deze regio verstoken ge-

bleven van de waterbevoorrading die in de rest van Pa-

tagonië gebruikelijk is.  

De 870 ha wijngaarden zijn beplant met een waaier aan 

druiven: merlot, malbec, pinot noir, syrah, cabernet 

franc, sauvignon blanc, chardonnay, viognier,…  

Wat betreft wijn maken gaat men eerder de moderne toer 

op: fruitgedreven met een hoge extractie, vaak ook met 

houtlagering. Geen wonder: Michel Rolland adviseert 

hier bij het productieproces. Dat vertaalt zich uiteraard in 

internationale erkenning: reeds verschillende medailles 

van internationale concours en wijntijdschriften prijken 

er in de vitrine.  

Of wij als veeleisende wijnproevers de Patagonische wijn 

naar waarde kunnen schatten? We hopen jullie weer allen 

te mogen begroeten op 24 januari! 

 € 16,79 Chablis 2002 “Mont de Milieu” La Cha-

blisienne. Goudgeel, helder. Oxidatief (verdwijnt na 

even), hooi, yoghurt, anijs, nat krijt, een zekere 

molligheid, licht bittertje voor de afdronk. 

 € 41,50 Chablis Grand Cru 2010 Samuel Billaud Les 

Clos. xxx-gebrande vaten. Honing, floraal, mineralig, 

veel body, amandelbittertje, zeer fris. Zeer mooi.  

 € 5,99 Chablis 2010 Charles Renoir. Groene 

appel, witte bloempjes, lampionvruchtjes. Fijne 

zuren maar eenvoudige wijn. 

 € 13,71 Chablis 1er cru Mosnier Beauroy (magnum). 

Complex, wit fruit, nootjes, vanille, wat oxidatief in de 

afdronk. Verbazend jonge indruk want 10 jaar oud! 

 € 52,55 Chablis Grand Cru 2008 William 

Fèvre Valmur. Citrus, mandarijn, krijt, koekjes, 

gekonfijt, marsepein. Prachtwijn, veelzijdig. 

 € 13,71 Chablis 1er cru Mosnier Côte de Lechet 

(magnum). Broodkruim, veel alcohol, muscaat, meloen, 

champignon, zeer oxidatief. Voor de liefhebber. 

 

Foto: elk dorp heeft z’n eigen 

“hoogste wijngaarden van Ar-

gentinië”. Dit is er zo eentje.  

© Martine Van Nieuwenhove 


