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Nieuwsbrief van de Lierse wijnproeversclub  

Den Bloeyenden Wijngaerdt 

Nr 10—december 2012—verschijnt enkele keren per jaar  

http://www.commanderij.org 

Vijf vinologische beslissingen 

Champagnemakers zijn trots op hun BSA (Brut Sans An-

née). Rémi Krug verwoordde het zo: "ik ben het meest 

trots op mijn BSA, want voor de millesimé moet ik de 

complimenten met God delen". Die BSA is dus de sleutel 

tot het begrijpen van de huisstijl. Een huisstijl die niet 

toevallig tot stand komt maar die het resultaat is van be-

slissingen die het team neemt. 

Grosso modo zijn er vijf belangrijke beslissingen te ne-

men. Eentje daarvan hangt samen met de jaargang en 

niet zozeer met de huisstijl die men nastreeft: het aandeel 

aan reservewijnen, dus wijnen van vorige jaargangen die 

aan de BSA worden toegevoegd om zo de invloed van het 

jaar te temperen en een gelijkmatig product te maken. 

De vier overige liggen veel meer vast. Om te beginnen: het 

percentage pinotdruiven (pinot meunier en pinot noir) 

versus het aandeel aan chardonnay. Ten tweede: het al 

dan niet gebruik van hout in een deel van het proces, bij-

voorbeeld voor de gisting zoals bij Jacquesson, voor de 

malolactische omzetting zoals bij Egly-Ouriët, voor de 

opslag van de reservewijn zoals bij Roederer, of voor de 

likeur zoals bij Mailly.  

De derde factor is het al dan niet toelaten van een malo-

lactische omzetting, wat een duidelijke invloed op de 

smaak heeft: "malo" verzacht de zuren. De vierde factor 

tenslotte is het toepassen van een kleinere (minder dan 8 

gram per liter) of sterkere dosage, dus het toevoegen van 

suiker aan het eindproduct. 

De twee hoofdstijlen 

Uit een onderzoek dat ik uitvoerde, blijken die factoren 

met elkaar samen te hangen. Weliswaar niet honderd 

procent, maar toch volstaat dit om twee hoofdstijlen te 

kunnen onderscheiden. 

Eerste hoofdstijl: pinot zonder hout, maar met malo en 

iets sterkere dosage. Dit is de meest bekende champagne-

stijl, met grote huizen zoals Moët-Chandon, Charles 

Heidsieck, Pol Roger, Veuve Cliquot en Ruinart. 

Tweede hoofdstijl: chardonnay met hout, zonder malo 

en lagere dosage. Dit is de stijl die nagestreefd wordt door 

Larmandier-Bernier, Jacques Selosse en Jacque Lassaig-

ne. 

Champagne in zes maakstijlen 

December  

2012 

 4: Champagne in zes stijlen 2013  3 februari: Feest van de Vlaamse Wijn-

gilde met Champagne te gast 

 12 maart: wijnwedstrijd 

 7  mei: Roemenië  

 21 mei: Algemene vergadering 

 25 mei: Kapittelbanket 

Januari  

2013 

 22 januari: Mon vin est parkerisé Volledige  

kalender op 

de website! 

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Niet zonder enige trots kan ik melden dat alle zeven kandidaten van den Bloeyenden Wijngaerdt geslaagd zijn 

voor het examen Meester-Wijnproever (Rita, Jan, Bart, Bart, Wim en Christoph) of Grootmeester-Wijnproever 

(François). Het was nochtans verre van eenvoudig, te zien aan het aantal niet geslaagden. Ondertussen is het 

gildejaar ongeveer halverwege, met een prachtige degustatie champagne in het verschiet. Wie nog een gast-

proeversplaats wil, zal snel moeten zijn!  

Tot vier december! 

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

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Vroeger werd dit soort vaten 

overal in Champagne gebruikt 
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De vier substijlen 

Voor elk van de hoofdstijlen zijn er een 

tweetal substijlen te onderscheiden. Een 

substijl wijkt op één punt af van de hoofd-

stijl. 

Hoofdstijl 1 - substijl 1: kleinere dosa-

ge. Men gebruikt voornamelijk pinotdrui-

ven, malo wordt toegelaten, er wordt geen 

hout gebruikt maar men doseert in mindere 

mate (<8g/l) dan de hoofdstijl. Dit is de stijl 

van huizen zoals Henriot, Dom Perignon, 

Billecart-Salmon en Barnaut. 

Hoofdstijl 1 - substijl 2: gebruik van 

hout. De druiven zijn dominant pinot, malo 

wordt toegelaten en de dosage is iets hoger 

(>8g/l), maar men gebruikt hout. Dit is het 

geval bij Roederer, Bollinger en Mailly 

Grand Cru. 

Hoofdstijl 2 - substijl 1: met pinot. 

Men gebruikt meer dan de helft pinotdrui-

ven maar men vinifieert met hout, zonder 

malo en met kleinere dosage. Deze stijl ont-

moeten we bij Phillipponat, Krug, De Sousa, Jacquesson 

en Lenoble. 

Hoofdstijl 2 - substijl 2: zonder hout. De druiven 

zijn overwegend of geheel chardonnay, malo wordt niet 

toegepast en de dosage is laag, maar men gebruikt geen 

hout. Slechts een tweetal producenten heb ik in deze stijl 

gevonden: Salon en Lilbert. 

Maakstijlen, geen smaakstijlen 

De bovenstaande opsomming beschrijft een zestal maak-

stijlen van champagne, wat niet noodzakelijk hetzelfde is 

als de smaakstijlen. Toch vallen er een aantal smaakken-

merken waar te nemen die met de maakstijl samenhan-

gen. 

Zo geeft het gebruik van pinot vaak een fruitig karakter 

aan de wijnen, terwijl chardonnay eerder structuur en 

mineraliteit levert. Het toepassen van malo heeft een ver-

zachtend effect op de zuren (omzetting van appelzuur in 

melkzuur), waardoor de champagne ronder en zachter 

wordt. Ook de iets hogere dosage heeft een verzachtend 

effect. Het gebruik van hout, tenslotte, kan een champag-

ne ronder, volumineuzer en vooral vineuzer maken we-

gens het tikje oxidatie dat in het vat optreedt. 

Zes stijlen, zes champagnes: u proeft toch ook met ons op 

4 december? 

 Rias Baixas Martin Codax 2011. Heldergeel. 

Geurig met ananas. Vrij krachtig, fruitig en met 

een mooie balans. 

 Rias Baixas Pazo de Galegos 2011. Vrij diepe kleur. 

Wijn komt pas open na 10 minuten, met een vreemde 

indruk van kip-curry en vuursteen. 

 Rias Baixas Eidos de Padrinan 2011. Yog-

hurt. Sappig, goede balans. Wijn is sur lie ge-

maakt. 

 Rias Baixas Senorio de Rubios 2011. Fijn, mineralig 

en fruitig met een tikkeltje kruiden. Breed in de mond en 

met een lange afdronk. 

 Rias Baixas Do Ferreiro 2011. Fijn, zeer mi-

neralig, strak. Zeer diep en fijn in de mond. Zoals 

champagne, maar zonder bubbels. 

 Rias Baixas Pazo San Mauro 2011. Prikkelend met 

een bittertje en wat rook. Goede balans. 

 Rias Baixas Fefinanes 2011. Gesloten neus. 

Fruitig met peer. Vrij stevige aciditeit. 

Rias Baixas Fillaboa 2011. Indruk van roomkaas. Vrij 

breed in de mond en zeer mooie structuur. 

 Rias Baixas Gran Bazan 2010. Gesloten neus. 

Rijpe indruk. Tropisch fruit, wit fruit, honing. 

Zeer mooi. 

Noot: de overige wijnen die German selecteerde, zullen 

op een later tijdstip geproefd worden. Alle wijnen kosten 

tussen 7 en 15 euro. 

 


