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Nieuwsbrief van de Lierse wijnproeversclub  

Den Bloeyenden Wijngaerdt 

Nr 6—maart 2012—verschijnt enkele keren per jaar  

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

Diverse prijzen 
Zes ploegen staan te trappelen van ongeduld om hun wijn 

blind te laten proeven aan de leden van onze wijngilde. 

Elk kreeg hetzelfde thema mee (Spaans rood), maar wel 

een heel ander budget. Ploeg 1 moet het rooien met am-

per 3,25 euro 

per fles, terwijl 

ploeg 6 een 

ruim budget van 

45 tot 50 euro 

ter beschikking 

krijgt… De uit-

daging: zo hoog 

mogelijk sco-

ren... 

Gelukkig is de 

variëteit aan 

wijnen waaruit 

gekozen kan 

worden, zeer 

groot. Zo is er 

tinto fino, tinto 

del país, tinta de 

toro, ull de lle-

bre, cencibel, 

tinto de madrid 

en dat is dan nog allemaal dezelfde druif: de tempranillo. 

Hoewel de tempranillo in heel Spanje vaak dominant 

aanwezig is, zijn er voldoende andere rassen om uit te 

kiezen. Reis even met ons mee door dit prachtige land en 

ontdek de wijnen nog voor we ze in het glas hebben... 

Castilia y Léon 
In het noordwesten, aan de grens met het noorden van 

Portugal, vinden we Castilia y Léon, met zijn vijf grote 

D.O.-wijnen (Denominacion de Origin): Ribera del Du-

ero, Rueda, Toro, Cigales en Bierzo, dat in feite dichter bij 

Galicië ligt.  

Ribera del Duero, het grootste gebied, mengt vaak caber-

net sauvignon door de tempranillo.  

Bierzo specialiseert zich meer en meer in lichtrode men-

cia-wijnen. Rueda is vooral bekend om witte wijn, en de 

beide andere streken planten overwegend tempranillo. 

Rioja 
In het overbekende Rioja is de Spaanse kwaliteitswijn-

bouw voor rode wijnen begonnen, doordat men wijnen “à 

De prijzenpot: Spaans rood op de rooster 
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Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Eén keer per jaar dagen we onze leden uit om zélf een wijn te selecteren. Op 13 maart vindt die degustatie 

plaats en wel met Spaanse rode wijnen. Daarnaast is er in maart nog een zeer bijzondere degustatie met de 

wijnen van Chinon, en is er de jaarlijkse wedstrijd “Ken Wijn” waar onze club enthousiast aan deelneemt met 

drie of wel vier ploegen.  

In dit Kristalleke bereiden we ons voor op de eerste degustatie, die met Spaanse rode wijnen. Tenslotte ko-

men de proefnotities van de vorige degustatie, de Patagonische, aan bod. Tot dinsdag 13 maart! 

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

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Prijsniveau per ploeg 

1 Max 3,25 euro per fles 

2 Minstens 4 en maximaal 5 euro 

3 Minstens 8 en maximaal 10 euro 

4 Minstens 17 en maximaal 20 euro 

5 Minstens 27 en maximaal 30 euro 

6 Minstens 45 en maximaal 50 euro 
Foto: Spaanse wijn is vaak een uitstekende 

begeleider van fijne maaltijden 
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 € 21,80 Fin del Mundo Special Blend Reserve. 

Fruitige, volle neus met vanille en kruiden. Vol in 

de mond, lange afdronk, behoorlijke finesse, hout 

weerkerend in de finale. 

 € 69,99 Chacra pinot noir “Treinta y Dos” 2008. 

Medicinaal, dierlijk, ceder. Strak. Prachtig in de mond 

maar veel te jong. Een cultwijn.   

 € 35 Schroeder—Saurus Pinot noir/malbec 

“Icon” 2005. Fijn en fris in de neus. Speels, ele-

gant, fruitig. Finesse en kracht! 

 € 14 Puestero Reserva Pinot Noir 2008. Boerenerf-

geur, veel rijp rood fruit. Wat bruter in de mond met een 

vegetale toets. 

 € 13 Puestero Malbec Reserve 2007. Ceder, 

chocolade. Vrij tanninerijk, maar toch zalvend 

mondgevoel. Heeft tijd nodig. 

 € 18 (50cl) Schroeder Late Harvest Pinot Noir 2008. 

Rozijntjes, Banyuls-indruk (oxidatief), zoet maar met 

mooie zuurondersteuning. Voor liefhebbers. 

 

la Bordelaise” ging maken. Halverwege de negentiende 

eeuw importeerde een Spaanse edelman Bordelese vaten, 

waardoor de wijn luchtdicht naar Amerika kon worden 

verscheept.  

Op dit moment is Rioja één van de twee D.O.Ca-wijnen 

(Denominacion de Origin Calificada). Hoewel de tempra-

nillo hier de plak zwaait, staan er ook graciano-, carinena

– en garnachastokken.  

Gran Reserva-wijnen rijpen minstens 5 jaar op vat waar-

van minstens 18 maanden op vat. Reserva-wijnen krijgen 

minstens 3 jaar vatrijping (12 maanden op vat) en Crianza

-wijnen 2 jaar waarvan 6 maanden op vat. Voor Vino 

Joven-wijnen gelden die rijpingsvereisten niet. 

Het gebied wordt onderverdeeld in Rioja Alta, Rioja Ala-

vesa en Rioja Baja. 

Navarra 
Dit gebied schurkt zich tegen het bekendere Rioja aan. 

Naast witte en roséwijn wordt hier rode wijn gemaakt van 

de onontbeerlijke tempranillo, al staan er ook grenache-

en carignanstokken en internationale variëteiten zoals 

cabernet sauvignon en merlot. Rode navarrawijnen zijn 

bijna altijd houtgerijpt. 

Aragon 
Dit oude koninkrijk heeft vier D.O.-regio’s: Carineña, het 

oudste, Campo de Borja, Catalayud en Somontano. We 

vinden er de klassieke druiven tempranillo, garnacha, 

carineña maar ook de internationale klassiekers zoals 

cabernet sauvignon, merlot en syrah. Vreemd genoeg 

komt de druif carineña (carignan) in haar eigen gebied 

erg weinig voor... 

Cataluña 
Tegen de Middellandse Zee aan vinden we de DO-wijnen 

van Cataluña: Cava, Penedés, Tarragona, Alella, Terra 

Alta, Ampurdán, Costers Del Segre, Conca De Barberá, en 

Montsant, dat zich als een amfitheater rond de enige 

D.O.Ca-wijn van de streek bevindt: Priorat, vooral bekend 

om z’n mengeling van garnacha met internationale rassen 

zoals cabernet sauvignon en syrah tot en met zelfs pinot 

noir.  

In Catalonië experimenteerde men trouwens als eerste 

Spaanse regio met internationale druiven zoals de caber-

net sauvignon. Het gebied is speciaal in die zin dat men 

druiven uit verschillende D.O.-gebieden mag mengen 

zonder dat de wijn de kwalificatie D.O. verliest. 

Extremadura 
Deze regio heeft een continentaal klimaat. De streek be-

hoort nog niet tot de bekendste Spaanse wijnstreken, 

maar experts verwachten dat dat wel eens snel kan veran-

deren.  

Vooral Ribera del Guardiana voor rode wijnen moet in 

het oog gehouden worden. Voornaamste druiven: gar-

nacha, tempranillo en bobal. 

Castilia La Mancha 
Dit enorme wijngebied telt twee goede D.O.-regio’s: La 

Mancha, waar tempranillo “cencibel” heet en Valdepeñas, 

waar men erin slaagt rode wijnen van uitstekende prijs/

kwaliteitsverhouding te maken. 

Valencia en Murcia 
Dit gebied kent men ook als “de Levant”. Valencia telt 

drie D.O’s: Alicante, met een verrassende rode mona-

strell, Utiel-Requena, met bobal, en Valencia zelf met 

voornamelijk monastrell. Ook Murcia heeft drie D.O.-

wijnen: Jumilla, Yecla en Bullas. 

Wij hopen dat deze korte rondrit u dorstig heeft gemaakt! 
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