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Drie Franse wijnstreken bij uitstek. Alle drie worden 

ze wereldwijd geïmiteerd. Maar hoe goed slagen de 

imitators in hun opzet? Om dat te achterhalen, hou-

den we deze speciale blinddegustatie waarin we het 

voorbeeld naast de namaak zetten. Slagen we erin 

met enige zekerheid het origineel aan te duiden? 

Dan moeten we natuur-

lijk eerst weten wat 

het origineel is. Een 

overzichtje. 

Rode bordeaux 

De vaakst nagebootste 

Franse wijn is onge-

twijfeld bordeaux, al 

was het maar om het 

financiële succes te eve-

naren. Denk maar aan 

de Amerikaanse 

"Meritage"wijnen, een 

handelsnaam voor wij-

nen gemaakt van de klas-

sieke bordelese druiven 

met voornamelijk caber-

net sauvignon, merlot en 

cabernet franc. 

Rode bordeauxwijnen worden steeds volledig droog 

gevinifieerd. De alcoholgraad ligt rond de 13°. De 

kleurintensiteit is medium tot hoog en de ex-

tractie medium. Houtrijping wordt bijna altijd toege-

past en is vaak dominerend, met tonen van koffie en 

mokka, zelden vanille. 

Omwille van de druiven en het relatief koele klimaat 

ruiken en smaken de wijnen vaak iets vegetaal en 

wrang, zeker in hun jeugd. Vaak duikt 

ook de kenmerkende vleesgeur op. In 

de mond is de zuurgraad hoog. Ik 

noem dit de klassieke drie-eenheid: 

wrang, droog en hoge aciditeit. 

Welke wijnen kunnen je op het ver-

keerde been zetten? In Europa vin-

den we imitaties in onder andere de 

Languedoc, sommige Super Tuscans 

van Italië, en in Oost-Europa. Maar 

de meeste bordeauxmengelingen 

worden in de nieuwe wereld toege-

past. Twee bekende voorbeelden 

zijn Chili en de USA. Maar in beide 

gevallen zijn de wijnen rijper en 

meer geëxtraheerd dan bordeaux, 

en kunnen ze op het zoete af sma-

ken. 

Rode bourgogne 

Ook rode bourgogne wordt steevast droog gevinifi-

eerd en is uiteraard afkomstig van de pinot noir-

druif. Wegens de relatief grote bessen is de verhou-

ding schil-sap dus klein, wat een wijn met lichte tot 
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Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Te oordelen aan de reacties en aan de voorbereidingen die de drie ploegen tot nu toe reeds getroffen hebben, 

kijken alle leden van den Bloeyenden Wijngaerdt echt wel uit naar deze speciale wedstrijddegustatie. Echt of 

namaak? Dat is de hamvraag. De coaches, alle ervaren leden van het nationaal comité van de Vlaamse Wijngil-

de, hebben zeker hun steentje bijgedragen. Bij de keuze van de wijnen, maar ook door het verschaffen van ach-

tergrondinformatie. Want de uitdaging is verre van klein… wij hopen op je massale opkomst op 12 maart! 

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

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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hooguit me-

dium intensi-

teit geeft. Ook 

evolueert de 

kleur erg snel 

van paars-

rood naar 

bruinrood tot 

zelfs oranje. 

In de neus 

hebben we 

zelden torrefactie (koffie, mokka), mogelijk vegetaal 

en zeer kenmerkend pinot noir. Kenners zeggen "hij 

pinoteert" als ze die typische geur ontwaren. 

Bourgogne heeft, omwille van het klimaat maar ook 

de druif, altijd een hoge zuurgraad en weinig tanni-

ne.  

Nu maakt men in de hele wereld wijnen van de pinot 

noir, al lijken ze vrijwel nooit voldoende op het origi-

neel om ermee verward te worden. Toch zijn er enke-

le streken waar men de kunst van Bourgogne aardig 

onder de knie heeft. 

Duitse, en in mindere mate Oostenrijkse wijnen, 

vooral indien ze droog gevinifieerd zijn, kunnen erg 

Bourgondisch overkomen. Let op het typische fluwe-

len en iets zoetige mondgevoel van de Duitse spät-

burgunder. 

Daarnaast plant ook de nieuwe wereld pinot noir 

aan. Wanneer men probeert de Franse wijn na te 

bootsen, kan dat aardig lukken. Al is de nieuwe we-

reld-pinot vaak rijper en rijker, mogelijk ook iets 

zoetiger dan de bourgogne. 

Noordelijke rhône 

In de noordelijke Rhône spant de syrahdruif de 

kroon, eventueel in combinatie met enkele witte 

druiven zoals viognier, die zelfs aan de rode wijn 

wordt toegevoegd. De beste terroirs zijn relatief koel, 

de naam "Côte Rôtie" is dan ook enigzins misleidend. 

Omwille van de kracht van de druif is de kleur diep-

paars in de jeugd, tot volrood bij rijping. Het toevoe-

gen van witte druiven kan zelfs leiden tot een inten-

sere kleur (coëxtractie). 

Houtrijping wordt vaak toegepast, al zal die in de 

geur zelden domineren. Zoek dus niet naar aroma's 

van koffie, chocolade, mokka of vanille in de noorde-

lijke Rhône. Syrah uit een relatief koel klimaat, zeker 

bij toevoeging van aromatische witte druiven, geeft 

een eerder frisse neus met geuren van pompelmoes 

of andere citrusvruchten. Dit is zeer moeilijk te imi-

teren. Het mondgevoel is droog, met veel tannine en 

een uitgesproken zuurgraad. 

Ook buiten Frankrijk maakt men wijnen van de sy-

rah, en heet de druif daar over het algemeen shiraz. 

Maar vrijwel altijd is die ronder, zoetiger, alcoholi-

scher en minder wrang, streng en tanninerijk dan de 

noordelijke rhônewijn. Let ook op de penetrante zu-

ren van de rhônewijn: ze zijn goed geïntegreerd (dus 

niet afkomstig van aanzuring) maar zeer opvallend. 

Hoe herkennen? 

Samenvattend: de drie Franse wijnen komen van 

relatief koele klimaten en zijn daardoor finesserijk, 

maar mogelijk licht vegetaal, in de mond wrang en 

met veel aciditeit. Imitaties hebben de neiging voller, 

alcoholrijker, fruitiger en minder wrang te zijn, met 

in de mond minder opvallende zuren of zelfs minder 

goed geïntegreerde aciditeit, die bijvoorbeeld pas bij 

de afdronk de kop opsteekt. Help jij ons de juiste 

wijnen eruit te halen? Tot 12 maart! 

 Bila Haut Occultum Lapidem 2010 (€16,50, RP 

95-97). Intens paars, grafiet, zwart fruit, drop. 

Evenwichtig, goede afdronk, iets mager midden-

stuk. 

 Aupilhac Le Clos 2009 (€38, RP 86-87+). Intense kleur. 

Complexe geur met humus, chocolade, brem. Veel finesse, 

evenwichtig met fijne tannine. 

 Bodegas Baigorri—Rioja Reserva 2005 (€19,15, 

RP 94). Hout en eucalyptus, drogend in de mond. 

Stevige alcohol, evenwicht nog beter dan wijn 1.  

 Vincent Paris, Cornas Granit La Geynale 2010 (€37,50, 

RP 94+). Minder hout in de neus en meer fruitig en krui-

dig. Subtiel, veel zuren, later citrus in de neus. 

 Bodegas Trapiche, Malbec Single Vineyard Jor-

ge Miralles 2008 (€23,85, RP 96). Intense kleur, 

munt, chocolade, vanille. Zeer mooi. 

 Vincent Paris, Cornas Granit 30 2010 (€23, RP 94+). 

Donkerrood, vrij intens, fruitig, tikje gebrand. Fris in de 

mond. 

 

Tabel: overzicht van kenmerken van de drie te proeven wijnen 


