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De bast van een boom 

Al in de vijfde eeuw voor Christus gebruikten de Grieken 

kurken om amforen af te sluiten. Tijdens de eerste eeu-

wen na Christus deemsterde het gebruik van kurk weg, 

tot de zeventiende-eeuwse monnik Dom Perignon een 

groep Spaanse bedevaarders zag die zich van kurken be-

dienden om hun veldflessen af te sluiten. Hij realiseerde 

zich dat de kurk een veel betere afsluiting zou zijn voor de 

wijnfles dan de in olie gedrenkte doeken die toen in 

zwang waren. 

Samen met de "uitvinding" van de wijn in fles verspreidde 

het gebruik van kurk zich over de hele wijnwereld. 

Kurk wordt gewonnen van de bast van de kurkeik, de 

Quercus suber L., die in het hele Middellandse Zeegebied 

voorkomt. Het gros van de productie, meer dan de helft, 

is toe te schrijven aan marktleider Portugal en volger 

Spanje. 

Pas wanneer de kurkeik 25 jaar oud is, kan zijn bast een 

eerste keer geschild worden. Vanaf dan gebeurt het om de 

negen tot twaalf jaar. 

Maar de eerste oogsten zijn ongeschikt 

voor kurken stoppen. Pas de derde oogst 

levert een kurk op die voldoende elastisch 

is. 

De voordelen van kurk zijn legio. De kurk-

productie is duurzaam, de kurkeiken zijn 

zelfs een ideale biotoop voor bedreigde 

dieren. Kurken zijn gemakkelijk recycleer-

baar. Ze sluiten de fles goed af maar 

laten de wijn toch "ademen" langs kleine poriën. En bo-

venal zijn ze de "traditionele" afsluiting voor wijn, wat 

een belangrijk argument is in deze vrij conservatieve 

markt. 

Maar er zijn ook nadelen. Kurken van 

goede kwaliteit zijn duur, tot wel één 

euro per stuk. De stijgende vraag en 

het gelijkblijvende aanbod zijn daar-

van de oorzaak. Kurken zijn niet vol-

ledig inert en het is dus niet uitgeslo-

ten dat ze smaken opnemen van de 

wijn (flavor scalping). Bovendien zijn ze erg variabel wat 

betreft doorlaatbaarheid voor lucht en SO2. Flesvariatie 

komt dus vaak voor, iets wat iedereen weet die al eens 

twee dezelfde, oudere wijnen heeft geopend. 

Maar het grootste probleem is het voorkomen van de ge-

vreesde kurksmaak. Die is het gevolg van (voornamelijk) 

trichlooranisol, een stof die gevormd wordt door schim-

mels uit stoffen die in de kurk en in de lucht aanwezig 

zijn. Met de toenemende luchtvervuiling komen deze stof-

fen meer en meer voor. Bovendien kan TCA ook op ande-

re manieren in de wijn sluipen, bijvoorbeeld via bento-

niet, een stof die gebruikt wordt om de wijn te klaren, of 

via rubberen slangen gebruikt in het vinificatieproces. 

Hoewel de kurkindustrie het aantal besmette flessen op 

amper 1% schat, wijst onderzoek van onder andere Wine 

Spectator uit dat wel 7% van de flessen er last van heeft. 

De waarnemingsdrempel verschilt erg van mens tot mens 

en niet iedereen beseft dat een besmette wijn niet smaakt 

zoals hij zou moeten smaken. Een TCA-geïnfecteerde wijn 

ruikt en smaakt naar duffe kelder en het primaire fruit 
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Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Welke rol speelt de afsluiting van een fles wijn? Nogal wat, als je de verhitte discussies volgt die daar soms over 

gevoerd worden. En als je in rekening brengt hoeveel geld bedrijven spenderen aan onderzoek om een perfect 

sluitende, stijlvolle, goedkope en handige flesafsluiting te bedenken. Maar heeft de sluiting ook invloed op de 

smaak? Dat is wat we willen weten! We onderzoeken het met de eigen papillen op dinsdag 21 januari. 

Tot dan! 

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

Jan (penningmeester), Rita (PR) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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ontbreekt totaal. 

Deze nadelen hebben aanleiding gegeven tot vijf groepen 

van alternatieve sluitingen. 

Kurk zonder kurksmaak 

Een eerste groep tracht de voordelen van de klassieke 

kurk te houden, maar de nadelen (prijs, variabiliteit en 

kurksmaak) weg te werken door kurken te malen en ver-

volgens weer te lijmen. Dit zijn de zogenaamde agglome-

raatkurken. 

Speciaal voor schuimwijnen zijn er de zogenaamde Mytik 

Diam-kurken. Die zijn speciaal behandeld om TCA-

besmetting onder de waarnemingsdrempel te brengen. 

Plastic 

Een tweede soort alternatieven zijn de plastic kurken. Ze 

bestaan in een goedkope versie, vaak met de kleur van 

natuurkurk, en in een duurdere versie, vaak met opval-

lende kleuren zoals rood, groen of blauw. De goedkope 

versie is zeer doorlaatbaar voor lucht en daardoor niet 

geschikt voor bewaarwijnen. De duurdere versie is vrij 

ondoorlaatbaar en mogelijk geschikt voor bewaarwijnen, 

al rapporteren sommige proevers dat de wijn er een licht 

chemische smaak door krijgt. 

Een speciaal geval van deze plastic kurken is de zoge-

naamde Zork: een plastic kurk met een spiraalvormige 

band die om de hals van de fles gewikkeld wordt. Het 

bijkomende voordeel van de Zork is dat de fles eenvoudig 

te openen en te hersluiten is, zonder kurkentrekker. Er is 

zelfs een speciale Zork voor schuimwijnen beschikbaar, 

de Zork SPK. Beide Zork-varianten zien er allesbehalve 

goedkoop uit. 

Metaal met plastic 

Het eenvoudigste alternatief zou de kroonkurk zijn, maar 

behalve voor champagne voor degorgeren heb ik deze 

vorm van afsluiting nog nergens gezien. Wellicht wil geen 

enkele producent zich associëren met bier en frisdrank. 

Een nadeel van gewone kroonkurken zou overigens de 

tamelijk slechte corrosiebestendigheid van aluminium 

zijn, waardoor producenten van bewaarwijnen (meer dan 

5 jaar) zich genoodzaakt zouden zien om over te schake-

len op inox. 

Het bekendste alternatief voor kurk zijn natuurlijk de 

schroefdoppen uit aluminium, meestal voorzien van een 

kunststof schijfje om de fles hermetisch af te sluiten. Een 

nadeel van schroefdoppen is dat het "goedkoop" over-

komt, wellicht omdat het in het begin vaak door produ-

centen van alledaagse wijnen gebruikt werd om de kost 

van een fles te drukken. Een tweede nadeel is dat het de 

fles ook té hermetisch kan afsluiten, waardoor reductieve 

(zwavel, kool, mesthoop) geuren voorkomen. Met de 

nieuwe generatie van kwaliteitsschroefdoppen is wel aan 

beide nadelen verholpen. Bovendien blijkt ook de aan-

vaarding bij het publiek sterk toegenomen: volgens een 

onderzoek van Decanter bij Engelse consumenten steeg 

de aanvaarding van 41% in 2003 naar 85% in 2011.  

Glas met plastic 

Een vierde groep maakt ge-

bruik van glas om de kurk te 

vervangen. Ook hier is een 

klein kunststof ringetje onont-

beerlijk om de fles af te sluiten. 

Bovendien moet de capsule 

voldoende stevig zijn om ook 

tijdens temperatuurschomme-

lingen de stop stevig op de fles 

te houden, want anders kan de 

fles gaan lekken. Twee andere 

nadelen zijn de prijs (70 cent 

per stop) en het feit dat de wijn 

niet kan "ademen" met het risi-

co op reductieve geuren. Be-

langrijke voordelen van glazen 

stoppen zoals Vinolok en Vino-

seal zijn echter de aantrekke-

lijkheid en het gebruiksgemak. 

Over een heel andere boeg 

Een vijfde groep systemen gooit 

het over een heel andere boeg: 

weg met de glazen fles, probe-

ren we eens.... de bag in box, de 

brikverpakking (tot zelfs in 25cl

-variant toe!), het inox vat voor 

tapwijnen in tavernes, en tot 

slot de paperboy, een kartonnen wijn"fles". Maar daaraan 

wijden we misschien nog eens een aparte proeverij. 

 Francis Coppola Diamond Collection 2010 

(€17,98, Magnus). Soepel, fruitig, goede balans 

maar zoetig. Secundair wat rubber en cola. 

 Napa Cellars Zinfandel 2010 (17,41 Penen). Animaal. 

Fris, maar toch rijp.  Een zekere finesse. Wat vegataal, en 

secundair cola. 

 Ridge Winery “Lytton Springs” 2011 (€32,50, 

De Kok).  Kokos. Vrij zoete geur. Droog in de 

mond met een goede structuur. 

 Gallo Zinfandel 2012 (€8,99, Carrefour).  Chemisch, 

vegetaal en wat stoffig. Ook waspoeder. Alweer geen wijn 

waarvan ik hou. 

 Primitivo di Manduria San Marzano 2010 

(€22,07 Penen). Zeer zoet met duidelijk chocolade 

en kersensap. Rijk, maar ik hou er niet van. 

 Zinfandel Saucelito Canyon 2011 (€23,85 Wine World).  

Fruitig met een tikje vegetaal. Goede balans want hoge 

aciditeit. Secundair tomatenblad. 

 

Domaine Laroche, één 

van de eerste 

“gevestigde waarden” 

die met schroefdop op 

de markt kwam. 


