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Genetische afstamming 

De druif vindt haar oorsprong aan de oevers van de rivie-

ren die Bordeaux doorkruisen. Een eerste vermelding, als 

gros cavernet sauvignon, wordt omstreeks 1770 neerge-

pend. In die tijd was er nog verwarring met de andere 

zwarte cabernet: de cabernet franc. Maar 

in 1996 werd het mysterie opgelost: caber-

net sauvignon bleek een nakomeling te 

zijn van de witte sauvignon blanc en de 

blauwe cabernet franc (Bowers & Mere-

dith).  

Overigens: de grote druiven van dit stuk 

van de wereld blijken allemaal op één of 

andere manier familie van elkaar. Zo 

stammen de sauvignon blanc en de chenin 

blanc af van de savagnin. Maar ook de 

merlot (magdelaine noire x cabernet 

franc) en de carmenère (cabernet franc x 

gros cabernet) komen uit dezelfde familie. 

Zelfs de cot (malbec) is verwant al gaat die 

familieband heel wat verder. 

Wijnbouw met cabernet sauvignon 

De cabernet sauvignon gedijt het beste in 

warme tot zelfs hete klimaten. Ze bloeit 

laat en rijpt ook vrij laat af. De ideale on-

dergrond is goed drainerende kiezel, zoals 

dat op de linkeroever van Bordeaux veel 

voorkomt. Een nadeel is de hoge ziektege-

voeligheid van de druif. Maar dat wordt 

dan weer gecompenseerd door haar 

vorstbestendige karakter en haar stugge hout, wat mecha-

nische landbouw mogelijk maakt. 

Blauwe schijn 

De druiven zijn klein en erg intens gekleurd met een dui-

delijke blauwe schijn. De wijnen zijn vaak diep gekleurd 

en hebben een uitgesproken 

karakter. Bij niet volledig rijpe 

druiven kunnen vegetale en 

kruidige aroma's overheersen 

(de beroemde "groene paprika", 

die ze van haar ouder cabernet 

franc erfde), bij rijpe druiven 

neigen de geuren naar zwarte 

bes en ceder. Ze gaat goed sa-

men met de aroma's van het 

houten vat. Maar in hun jeugd 

zijn de wijnen vaak streng, stug 

en hard. Het betekent echter 

ook dat ze lang kunnen rijpen: 

perfect rijpe wijnen van dertig 

jaar zijn geen uitzondering. 

Meer beenderen dan vlees 

Omwille van dit stugge karak-

ter, dat meer beenderen dan 

vlees toont, wordt ze vaak ge-

mengd met de zachtere en frui-

tigere merlot. Toch blijft zelfs 

een klein gedeelte cabernet in 

de blend het geheel domineren. 

Niet zelden volstaat 10% in de 

Cabernet sauvignon, de reiziger 

April 

2015 

 21: cabernet sauvignon wereld-

wijd (vervanging van 20/01) 
2015 

 

 26/05: Algemene Vergadering 

 30/05: Banket 

 26/06: Verenigingenmarkt 

Mei 

2015 

 1: Wijnronde van Vlaanderen 

 12: Vinoforum (Marche) 

Volledige  

kalender op 

de website! 

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Van alle rode druiven is de cabernet sauvignon ongetwijfeld de meest bereisde. Ze begon haar loopbaan ergens 

aan het einde van de achttiende eeuw in de streek van de Gironde, en waaierde van daar uit naar de hele we-

reld. De stijgende reputatie van de wijnen uit Bordeaux heeft daar ongetwijfeld in geholpen. Maar levert ze ook 

over de hele wereld kwaliteit? Aan ons om het uit te zoeken op dinsdag 21 april. (noot 1: wegens champagnereis 

van Peter zal Bart De Bruyn deze sessie verzorgen - noot 2: er zijn wegenwerken in Lier, zorg dus dat je op tijd 

bent en raadpleeg deze info en ook deze info op voorhand)! 

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

Jan (penningmeester), Rita (PR) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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"Red Mountain Cabernet Sauvignon grapes from Hedge 

Vineyards" by Agne27 at the English language Wikipedia. 

Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - 

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Red_Mountain_Cabernet_Sauvignon_grapes_from_

Hedge_Vineyards.jpg#/media/ 
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mengeling om de caber-

net eruit te halen. 

Synoniemen 

Oude druiven hebben de 

neiging veel synoniemen 

verworven te hebben in 

de loop der jaren, maar 

populaire druiven ver-

krijgen meestal één 

naam waaronder ieder-

een ze kent.  

Met de cabernet sauvig-

non is dat niet anders. 

Bij wie doen volgende 

synoniemen een belletje 

rinkelen: bidure, bordo, 

bouchet, carmenet, lafi-

te, marchoupet, en vidu-

re? Bij weinigen... 

Voorkomen 

Behalve in de thuishaven 

Bordeaux, de oevers van 

de Gironde, komt de cabernet sauvignon op vele andere 

plaatsen in Frankrijk voor, van het Zuid-Westen tot de 

Languedoc en de Rhône, zelfs in de wat koelere Loi-

restreek. In Europa kent ze vele landingsplekken: van 

Italië (supertuscans, Maremma) en Spanje tot Portugal, 

Duitsland en Oostenrijk, maar ook Zwitserland (Ticino) 

naar Centraal en Noord-Europa met Griekenland, Honga-

rije, Roemenië...  

Nieuwe wereld 

Nochtans zijn het vooral nieuwewereldlanden die bekend 

zijn geworden met hun aanplant aan cabernet sauvignon: 

de USA, met belangrijke wijngaarden in Californië, Chili 

en Argentinië in Zuid-Amerika, maar ook Zuid-Afrika, 

met prima exemplaren in Franschoek, waar de muntgeur 

van de eucalyptusbomen in de wijn doorschemert en hem 

gemakkelijk te verwisselen maakt met Australische exem-

plaren. 

Veroveringstocht 

De laatste nieuwe veroveringstocht van de cabernet sau-

vignon is het verre oosten, met Japan maar vooral China 

dat voor de bijl gaat. Vooral de provincies Ningxia en 

Shangdong lijken daarbij beloftevolle kandidaten. Nog 

niet lang geleden versloegen Chinese cabernetwijnen hun 

Europese evenknieën in een blindproefwedstrijd...  

Maar of het allemaal zo gemakkelijk is de goedkope van 

de duurdere exemplaren te onderscheiden, dan wel de 

typiciteit van de verschillende landen te herkennen? 21 

april zal duidelijk maken in welke mate we daarin slagen! 

Tot dan! 

 Dureuil-Janthial Rully "Les Guesnes" 2012. 

Hout, fruit, iets vegetaal, veel zuren, jonge wijn die 

nu nog agressief overkomt. Maar zeer pinotgety-

peerd. 

 Terres Le Velle Volnay 2009. Teerachtig. Tanninerijk. 

Streng en gesloten, beetje rood fruit, stevige zuren. Duide-

lijk ongefilterd. Krachtige wijn, met geode onderbouw 

maar nog te jong. 

 Tollot-Beau Savigny-Champ-Chevrey 1er cru 

"monopole" 2009. Mooi verweven, afgezwakte 

zuren. Zoet fruit, vanille, mokka, korte afdronk. 

 Mazilly Père et Fils Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 

2012. Koffie, mokka en karamel. Evolueert sterk. Animaal. 

Hoge zuren. Merkbaar flesverschil tussen de 3 flessen. 

 Jean Moreau Santenay 1er cru "Beaurepaire" 

1996. Veel alcohol en duidelijk tertiair, maar niet 

versleten! Houtrijping, fruit, pruimen, port, leer. 

 Rossignol-Trapet Savigny-Lès-Beaune "Les Bas Liards" 

2009. Moncheri, oxidatief, kruidig, vrij complex, pinoteert, 

fris en evenwichtig. Herfstgeur, maar zwoel en fruitig. 

 

Figuur: "ROSSER(1869) p0508 RIVER GIRONDE" by Image extracted 

from page 508 of North Atlantic Directory. The physical geography and 

meteorology of the North Atlantic …, by ROSSER, William Henry. Original 

held and digitised by the British Library. Copied from Flickr.Note: The 

colours, contrast and appearance of these illustrations are unlikely to be 

true to life. They are derived from scanned images that have been enhan-

ced for machine interpretation and have been altered from their origi-

nals.This file is from the Mechanical Curator collection, a set of over 1 

million images scanned from out-of-copyright books and released to Flickr 

Commons by the British Library.View image on FlickrView all images 

from bookView catalogue entry for book.English | +/−. Licensed under 

Publiek domein via Wikimedia Commons - https://

commons.wikimedia.org/wiki/File:ROSSER(1869)


