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Praktische vragen 

De Nationale Proeven zijn elk jaar weer een hoogtepunt 

van het gildejaar: immers, na al die jaren training is het 

eindelijk de kans te bewijzen dat je er ook echt iets van 

kent. 

Voor de theorievragen krijg je een vragenlijst die je dient 

op te lossen. Uiteraard maak je hier geen gebruik van al 

dan niet officiële oplossingen die her en der circuleren en 

waar vaak fouten in voorkomen. Als je ze zelf oplost, dan 

leer je ook echt iets bij. En geraak je ergens niet uit, laat 

het me dan gerust horen, dan help ik je eruit. 

Minder voorspelbaar zijn de praktische vragen. Als kandi-

daat-meester krijg je vier rode wijnen voor de kiezen: een 

bordeaux, een bourgogne, een côtes-du-rhône en een ca-

bernet franc (die laatste enkel dit jaar). Voor de kandida-

ten-grootmeester is er een reeks witte monocepagewijnen 

met riesling, sauvignon blanc, chenin blanc en chardon-

nay. Daarna volgt een reeks rode wijnen met opnieuw 

bourgogne, bordeaux en cabernet franc, aangevuld met 

een barbera. 

Zoals elk jaar selecteerde de nationaal wijnmeester voor 

elke wijn drie kandidaten, waarna er door de wijnmees-

ters blind geproefd werd en de meest typische gekozen. 

Proefnotities aangeleverd door de wijnmeesters van de 

commanderijen vind je op InWine op Facebook. 

In de volgende tekst geef ik de strategie mee die je best 

volgt bij het determineren. We beginnen bij de kandida-

ten-meester en daarna pakken we het examen voor groot-

meester aan. Voor elke reeks geldt, dat je één fout 

mag maken om toch nog te slagen (je moet dus 2 op 

4 halen per reeks). 

Meester-Wijnproever 

 start met de lichtste wijn opzij te zetten: dat is de 

bourgogne. 

 zet vervolgens de donkerste wijn aan de kant: dat 

is de bordeaux. 

 bekijk het blad met de namen van de wijnen en zie 

of je er nuttig informatie uit kunt halen: vooral 

leeftijd en herkomst kunnen aanwijzingen geven. 

 geef beide andere wijnen een beetje handwarmte, 

indien nodig. Laat ze wat openkomen. Maak van 

de gelegenheid gebruik om de theorievragen op te 

lossen. 

 één wijn zal een tikje groene paprika hebben in de 

geur, en ook merkbare tannine hebben. Dat is de 

cabernet franc. De andere wijn geurt naar kruiden 

en vijgen, mogelijk ook wat portachtig en zoetig. 

Dat is de rhône. 

Grootmeester-wijnproever - witte wijnen 

 verlaat je niet op de kleur 

 bekijk het blad met de namen van de wijnen en zie 

of je er nuttig informatie uit kunt halen: vooral 

leeftijd en herkomst kunnen aanwijzingen geven. 

 begin met alle wijnen kort te ruiken: wellicht haal 

je het ontstuimige, wilde karakter van de sauvig-

non blanc er zo uit 

 bij opwarmen zal één wijn een duidelijke houttoets 

Hoe word ik Grootmeester-Wijnproever? 

September 

2014 

 30: hoe word ik grootmeester-

wijnproever? 
2014 

 

 2/11: Nationale degustatie St Emilion 

Grand Cru Classé 

 4/11: Port 

 16/11: Nationale Proeven 

 2/12: Wijn en gerecht: Italiaanse keu-

ken 

Oktober 

2014 

 19:  Nationale degustatie Sherry Volledige  

kalender op 

de website! 

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Hoe sleep je het felbegeerde zilveren of gouden speldje op het lint in de wacht? Door deel te nemen aan de Nati-

onale Proeven, natuurlijk. En vooral door te slagen in deze test, die een theoretisch en een praktisch luik omvat. 

Om je optimaal voor te bereiden, proeven we wijnen die ook in het examen aan bod zouden kunnen komen. 

Zouden kunnen, want de nationaal wijnmeester maakt z’n keuze op z’n eigen eilandje... 

Tot dinsdag! 

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

Jan (penningmeester), Rita (PR) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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ontwikkelen: de chardonnay 

 proef vervolgens beide andere wijnen: de riesling 

is duidelijk oxidatief en petrolé.  

 determineer zeker de chenin blanc als laatste. 

Grootmeester-wijnproever - rode wijnen 

 start met de bourgogne en de bordeaux opzij te 

zetten en de beide andere handwarmte te geven.  

 determineer daarna de cabernet franc, die wat 

groene paprika heeft en meer tannine in de mond. 

De barbera is fruitig, sappig en heeft een hoge aci-

diteit. 

Kort door de bocht 

Op die manier kun je na-

tuurlijk wel dit examen op-

lossen, maar daarmee leer je 

nog geen wijn proeven. 

Daarom beschrijf ik ook hoe 

je bepaalde wijnen echt kunt 

leren herkennen. 

Sauvignon Blanc: Meestal 

kiezen we een nieuwewe-

reldstijl voor de sauvignon 

blanc: wild geurend, naar 

passievrucht, buxus, asper-

ge, groene paprika of katten-

pis. De geur is afkomstig van 

pyrazines. Let ook op de 

hoge zuurgraad van de sau-

vignon. 

Chenin Blanc: Typische 

aroma's voor chenin zijn kweepeer, peer, honing en 'natte 

hond'. Vaak kiezen we er eentje met wat restsuiker. 

Chardonnay: Chardonnay wordt vaak op hout gelagerd 

en voor de Nationale Proeven kiezen we altijd dergelijke 

wijn. Je herkent dit houtaroma gemakkelijk, het ruikt 

naar vanille, boter of iets rookachtigs (koffie, mokka). 

Chardonnaywijnen in bourgognestijl hebben een matige 

tot hoge natuurlijke zuurgraad, terwijl hun nieuwewereld-

tegenhangers ofwel minder zuren hebben, ofwel aange-

zuurd zijn. 

Riesling: Riesling is er grosso modo in twee stijlen: de 

"Duits droge" en de drogere, zwaardere Elzasstijl. 

Riesling heeft een hoge zuurgraad, een laag alcoholgehal-

te en krijgt vaak een typische petroleumtoets bij het rij-

pen. Meestal kiezen we een wijn waarin dat aroma aanwe-

zig is. 

Barbera: Barbera heeft over het algemeen weinig tanni-

ne, een hoge zuurgraad en is zeer sappig. Soms proef je 

duidelijk houtgerijpte wijnen, maar die kiezen we niet 

voor het examen. 

Bourgogne: Bourgogne heeft een lichte intensiteit: het 

is normaliter de meest doorschijnende van de vier. Zoek 

daarna het typische pinot noir

-aroma met aardbei en rode 

vruchten, een laag tanninege-

halte en je bent zeker. 

Cabernet franc: Cabernet 

franc heeft een matige tot 

hoge intensiteit en in zijn 

jeugd een paarse rand. Zoek 

naar een zekere kruidigheid 

met de geur van paprika, en 

veel vers fruit. De cabernet 

geeft nogal wat tannine, wat 

stroef aanvoelt in de mond. 

Bordeaux: De "oude stijl" 

bordeaux is een tamelijk 

wrange en groenige wijn, met 

hoge zuurgraad, duidelijk 

houtrijping en veel tannine. 

De modernere stijl is rijper, 

rijker, krachtiger en alcohol-

rijker, maar nog altijd is hij te 

herkennen aan het hoge tanninegehalte en extract. 

Rhône: In de Rhône hebben we twee grote stijlen: de 

syrahstijl van het noorden, die we zelden kiezen voor het 

examen, en de grenachestijl van het zuiden. Syrah uit de 

noordelijke Rhône herken je aan een toets van citrus en 

zwarte peper. Grenache uit het zuiden is rijp, rijk, zwoel 

met porto- en chocoladetinten, mogelijk ook kruidigheid 

zoals in peperkoek. Grenache heeft ook een laag tot matig 

tanninegehalte, maar veel alcohol. 

Begin al maar te oefenen, en tot dinsdag! 

 Laherte Brut Ultradition (Reims). Broodkruim, 

citrus, gekonfijte citroen, appel, lichtjes oxidatief, 

rijp en vineus. 5 op 33 stemmen. 

 Callot Blanc de Réserve Diversité (Reims). Eerst miner-

alig en krijt in de neus, dan brioche en appel. Wat vettig en 

rond. 4 op 33 stemmen. 

 Hébrart Brut Réserve (Reims). Veel droger in 

de neus dan 1. Gedroogd fruit, silex, mineralig, 

lactisch. 1 op 33 stemmen. 

 Henriet Bazin Blanc de Blancs 1er Cru (Reims). Even-

wichtig, klassiek, appel, chocolade, komt traag open. 16 op 

33 stemmen. 

 Chartogne-Taillet Sainte-Anne (Reims). Mine-

ralig, kalk, wilde bloemen, kamille, droge kruiden. 

2 op 33 stemmen. 

 Vauversin Blanc de Blancs Grand Cru (Reims). Rokerig, 

bacon, mooie evolutie, elegant, evenwichtig en lang. 5 op 

33 stemmen. 

 

Bij rode wijnen is het kleurverschil 

veelzeggend, bij witte wijnen niet. 


