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Het gevoel dat de tijd voorbij vliegt,
zullen we allemaal wel met elkaar
delen, maar bij Okhuysen gaat het nu
wel erg hard. De scherpogigen onder
u was wellicht al iets opgevallen aan
de voorkant van de eerste Okhuysen
Special van dit jaar, want wij vieren
dit jaar onze 140-ste verjaardag sinds
onze ofﬁciële oprichting in 1867.

En aangezien we ons helemaal nog niet zo oud voelen, vonden wij het weer eens tijd
voor een leuk feestje. Dit feestje blijft niet bij één enkele dag, maar zal gedurende
het gehele jaar gevierd gaan worden!
De aftrap van al deze festiviteiten zal overigens plaatsvinden in april, de ofﬁciële
maand van onze oprichting. In deze maand zult u een aparte lustrumuitgave vol
feestelijke aanbiedingen en een programma van bijzondere activiteiten van ons
ontvangen. Vooruitlopend op de aftrap van ons lustrumjaar vindt u in deze
Vinée Vineuse al diverse pagina’s waarin aandacht voor echte Okhuysen-iconen;
wijnboeren en wijnen die in belangrijke mate ons gezicht bepalen. Daarnaast wordt
het sluitstuk van iedere Vinée Vineuse – de achterpagina – dit jaar gevormd door
de meest verrukkelijke belletjes tegen een extra aantrekkelijke prijs. In deze
Vinée Vineuse is dat de Frizant van Mas de Daumas Gassac.
Al met al belooft 2007 voor u als klant een fantastisch vineus jaar te worden,
vol heerlijke verrassingen. Houdt u uw brievenbus in april dus goed in de gaten,
want helaas zal er voor sommige activiteiten en aanbiedingen weer snel gereageerd
moeten worden. Zonder al te veel weg te geven, vragen wij u om zondag 1 juli
alvast in uw agenda te blokkeren.
Xavier & Louis Kat

Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.
Tekst Louis en Xavier Kat
Vormgeving Anker Media, Lelystad
Fotografie Louis en Xavier Kat, Joost Kolkman
Druk/Lithografie
Anker Media, Lelystad
Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.
Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
Per giro: Postbank No. 123810
Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden
met de verpakking van 6 of 12 hele flessen en
24 halve flessen.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een
minimale afname van 36 flessen en een minimum
factuurwaarde van €350,- per zending.
Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
2 juni 2007.
Okhuysen wijngarantie
Voldoet een wijn niet aan uw verwachtingen, dan
wordt deze door ons retour genomen en krijgt u
desgewenst een creditnota of uw geld terug.
Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 ea Haarlem
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
e vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem
Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem
Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur
Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Belangrijk!!
Gelieve uw bestelling zo mogelijk 24 uur
van tevoren aan ons door te geven.

hoe te bestellen?
Bestellen via bestelformulier.
Zend dit in bijgesloten envelop naar:
Antwoordnummer 480, 2000 wc Haarlem
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023 531 22 40
023 532 48 15
vineus@okhuysen.nl

Inhoud
Vijf jaar Mas des Dames

Rode Bordeaux

Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland

Rode Bordeaux
4-5

Vier wijnen, die al tientallen jaren het gezicht

Côte de Beaune

Bourgogne blanc
16-17

van Okhuysen bepalen.

Verget is een creatie van Jean-Marie Guffens.
Onder zijn bezielende leiding worden hier zeer
verleidelijke witte Bourgognes gemaakt.

Côte de Beaune
6-7

Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland

Uiterst boeiende Bourgognes (2 rood en 1 wit) van het
vermaarde Domaine Tollot-Beaut in Chorey-lès-Beaune.

18-19

Uit de nieuwe wereld importeert Okhuysen al
enkele jaren de wijnen van La Couronne (Zuid-Afrika)
en de wijnen van Staete Landt (Nieuw-Zeeland).

Côtes du Rhône
8-9

Vier heerlijke witte wijnen.

Misschien wel de grootste wijn van Frankrijk is de
Hermitage van Domaine Jean-Louis Chave. Al meer dan

Top tien

25 jaar wordt deze door Okhuysen geïmporteerd.

20-21

afgelopen jaar worden u tegen een speciale prijs

Loire
10-11

en extra kwantumkorting aangeboden.

De langste rivier van Frankrijk levert fijne, smakelijke,
droge witte wijnen op, zoals de Vouvray, de Sancerre

Wijnig Nieuws

en de Muscadet.

22-23

Kleine berichtjes en wijn-nieuwtjes van uiteenlopende
aard met onder andere: bekroonde Okhuysen-wijnen,

Coteaux du Languedoc
12-13

De tien meest verkochte huiswijnen van het

de wijngids van La Revue du Vin de France en het boekje

Mas des Dames van de Nederlanders Aad en

Wijn en bewaren van Gert Crum en Frank Jacobs.

Lidewij Kuiper manifesteert zich steeds meer als
een topdomein in de Languedoc.

Spanje
14-15

Spaanse wijnen zijn al vele jaren niet meer weg te denken

Pure Feestwijn
Achter

Mas de Daumas Gassac maakt jaarlijks een klein
beetje rosé met edele belletjes. Een feestelijk
aperitief voor een kleine prijs.

uit het Okhuysen-assortiment. Twee witte en twee rode
wijnen om van te houden.

Achter

Pure Feestwijn
Mas de Daumas Gassac maakt jaarlijks een klein
beetje rosé met edele belletjes. Een feestelijk aperitief
voor een kleine prijs.
De gebroeders Guibert

BORDEAUX

De liefde voor Bordeaux heeft altijd bestaan

Okhuysen Vinée Vineuse

Uit een Okhuysen prijscourantje van begin vorige eeuw blijkt
de grote interesse die er toen al was voor Bordeaux. Aromatische
wijnen uit Malaga, Madeira en Port waren in die tijd favoriet,
maar ook Bordeaux scoorde hoog. Voor een Saint-Julien, een
Saint-Estèphe of Saint-Emilion betaalde men toen ﬂ.1,00 (een ﬂes
Rijnwijn of een ﬂes Cognac kostte overigens hetzelfde), voor
Château Cantemerle ﬂ.2,-- en voor de Grand Cru Château Dufort
Vivens uit Margaux ﬂ.3,25.
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Die liefde voor Bordeaux heeft bij Wijnkoperij Okhuysen altijd
bestaan. Naast een ruim assortiment van Grands Crus specialiseerde
Okhuysen zich tevens in bijzondere petits châteaux, die op basis
van exclusiviteit in Nederland worden gedistribueerd. Het gezicht
van Okhuysen wordt dan ook mede bepaald door een aantal
fantastische Bordeauxwijnen.
Saint-Emilion

BOR DE AU X

Een prestigieuze Saint-Emilion

Een droomwijn uit Lussac-Saint-Emilion

Het was in september 1985 dat wij het toen nog volstrekt

De wijngaarden van Château du Moulin Noir liggen deels in Monta-

onbekende Château Barberousse in Saint-Emilion ontdekten.

gne-Saint-Emilion en deels in Lussac-Saint-Emilion. Terecht worden

Een berichtje in een plaatselijk krantje van Saint-Emilion

de twee appellaties apart geviniﬁeerd en dus ook apart verkocht.

inspireerde ons om hier langs te gaan. We proefden een wijn

We moesten indertijd tussen die twee kiezen en het werd de Lus-

met een werkelijk indrukwekkende smaak. Twee maanden later

sac-wijn, omdat deze meer rondeur bezat en completer proefde.

kwamen de eerste kisten Château Barberousse naar Nederland.

Onze keuze bleek juist, want inmiddels is dit een veelbekroonde

Barberousse bestaat uit zo’n zeven hectare en is sinds 1977

wijn met een grote reputatie. De druiven merlot (60%), cabernet-

eigendom van de familie Puyol. Eén akker daarvan heeft een

franc (30%) en cabernet-sauvignon (10%) groeien op een kalk- en

bijzonder kiezelrijke bodem en in grote jaren als 2003 worden

steenachtige bodem. Na een traditionele viniﬁcatie rijpt de wijn

de druiven van die speciale akker apart geviniﬁeerd. We proefden

ruim twaalf maanden op eiken vaten, waarvan een derde nieuw.

deze Prestige en waren verrukt van de kwaliteit. Een wijn van
grand-cru-classé niveau!

2003 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion

2003 Château Barberousse Prestige

Proefnotitie: Goede dieprode kleur. Het parfum is licht kruidig, met

Saint-Emilion

fruittonen van kersen, bramen en bessen. De smaak is krachtig en vol,

Proefnotitie: Diep donkerrode kleur. Het parfum is krachtig en

met opnieuw fruit, heel zachte tanninen en een bijna weelderige ﬁnale.

geconcentreerd met tonen van zwart fruit en een beetje vanille van

Schenkadvies: bij lamsvlees, rood vlees en niet te zwaar wild.

het hout. De smaak is heel royaal met ﬁjne aroma’s van opnieuw fruit,

Op dronk: tussen nu en 2010

lichte mineralen en zachte, ronde tanninen. Een schitterende 2003!

Speciale prijs bij kist van 6:
€11,95 per ﬂes (normaal €13,75)

Schenkadvies: bij vleesgerechten in het algemeen,
maar ook bijvoorbeeld bij een belegen Goudse kaas.
Op dronk: tussen nu en 2013 en langer

Merlot in de hoofdrol

Speciale prijs bij kist van 6:
€15,95 per ﬂes (normaal €18,75)

In het zuidelijke deel van de Haut-Médoc, ter hoogte van het
dorpje Macau in de gemeente Margaux, ligt buiten de appellation
Haut-Médoc een aantal wijngaarden die zéér interessante wijnen

Een grote Cru Bourgeois Supérieur
Een bekende Cru Bourgeois uit de gemeente Macau is Château
Maucamps. Het 18de-eeuwse kasteel ligt een honderd meter
van de viniﬁcatiehal en de chai en doet momenteel
dienst als rusthuis. Eigenaar is de familie Tessandier
die negentien hectare wijngaard bezit.
De aanplant is 55% cabernet-sauvignon,

voortbrengt. Château Lescalle, met zo’n dertig hectare, is hier een
toonaangevend kasteel. Begin jaren tachtig werden de wijngaarden
van Lescalle opnieuw aangeplant met 65% merlot, 15% cabernetsauvignon, 10% cabernet-franc en 10% petit verdot. Tegenwoordig
behoort de wijn van Lescalle tot de allerbeste van de “AC Bordeaux
Superieur”. Net als bij het gerenommeerde Château Maucamps is
wijnmaker Claude Gaudin ook hier de grote man achter het succes.

40% merlot en 5% petit verdot. Claude
Gaudin is de verantwoordelijke wijnmaker hier.
Zijn passie en deskundigheid brachten Maucamps
naar het hoogste plan. De kwaliteit doet namelijk

2004 Château Lescalle
Bordeaux Supérieur
Proefnotitie: De kleur is mooi helder rood. Elegante fruitneus van

nauwelijks onder voor de veel kostbaardere Grands Crus.

kersen en bessen met een vleugje hout. De smaak biedt een heerlijk

Sinds midden jaren tachtig importeert Okhuysen deze wijn

fris fruit dat perfect harmonieert met de zachte tanninen. Echt een

op basis van exclusiviteit.

heerlijke wijn, waar iedere Bordeaux-liefhebber van geniet.
Schenkadvies: bij licht wild, gestoofd vlees, gevogelte en boerenkaas.

2002 Château Maucamps

Op dronk: Tussen nu en 2010

Macau, Cru Bourgeois Supérieur

Speciale prijs bij doos van 12:
€8,65 per ﬂes (normaal €9,95)

Proefnotitie: De kleur is mooi dieprood. Het parfum is rijk aan
fruit met een ﬁjne, lichte toets van hout. De smaak is harmonisch
ronde tanninen. Pure klasse!!
een Entrecôte Bordelaise, maar ook bij wild en gevogelte en

Proefpakket Bordeaux

natuurlijk bij licht belegen kazen.

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.

Op dronk: tussen nu en 2010

U ontvangt dan van iedere soort drie ﬂessen.

Speciale prijs bij doos van 12:
€16,50 per ﬂes (normaal €18,75)

Speciale prijs: €165,50 (normaal €183,60)

Schenkadvies: aan tafel bij vleesgerechten zoals bijvoorbeeld

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Okhuysen Vinée Vineuse

en bezit een goede structuur van fruit, lichte kruiden en zachte,
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RODE BOURGOGNES

In het voorjaar van 2006 kwam het prestigieuze
Engelse tijdschrift Decanter met een uitgebreid
rapport over de twintig meest interessante
domeinen uit de Bourgogne, als het gaat om
de prijs-kwaliteit-verhouding van de wijnen.
In het rapport menen zij dat de Bourgogne
vaak gezien wordt als een gebied dat slechts
zéér kostbare wijnen voortbrengt, terwijl hier
toch ook betaalbare wijnen van hoog niveau
vandaan komen. Het domein Tollot-Beaut
wordt in het artikel bovendien geprezen om
haar betrouwbaarheid door de jaren heen.

Nathalie Tollot: “Onze kennis van de terroir is de basis van ons succes”
Tollot-Beaut is een van de weinig overgebleven familiedomeinen in
de Bourgogne waarbij de nazaten van de oprichter, drie neven en een

Proefpakket Tollot-Beaut

nicht, het bedrijf nog altijd op uitstekende wijze met elkaar runnen.

U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.

Reeds in 1921 besloot de familie Tollot over te gaan tot zogenaamde

U ontvangt dan van iedere soort twee ﬂessen.

domeinbottelingen in plaats van de gebruikelijke verkoop van vaten

Speciale prijs: €114,00 (normaal €126,30)

jonge wijnen aan de grote handelshuizen. Tegenwoordig is Nathalie

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Tollot het gezicht van het bedrijf. Nathalie en haar neven zijn
inmiddels de vijfde generatie van de familie Tollot, die al ruim
100 jaar op dezelfde unieke plek zijn wijnen maakt.
De prachtige ondergrondse kelders van het uit 24 hectare
bestaande domein liggen in het hart van het vrij onbekende
en onopvallende dorpje Chorey-les-Beaune. Het uitstekende
werk van de familie heeft Chorey-les-Beaune ook als A.O.C. op
de kaart gezet. In de loop der jaren zijn naast de wijngaarden
in Chorey ook percelen aangekocht in Savigny, Aloxe, Beaune,
Corton en Corton-Bressandes.
Het succes van Domaine Tollot-Beaut begint bij de verregaande
kennis van hun terroir. De gedragingen van ieder perceel worden
gevolgd en het werk in de wijngaard wordt hierop afgestemd. Lage
rendementen en perfect rijpe en gave druiven vormen hierbij het
uitgangspunt. Ook de aanpak in de kelders rondom de viniﬁcatie

Okhuysen Vinée Vineuse

wordt volledig aangepast aan de kwaliteit en de kenmerken van
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de oogst en is dus per wijn verschillend. Voor de opvoeding
kiest Tollot-Beaut zoveel mogelijk voor jonge eikenhouten vaten
met een lichte branding. Alle wijnen worden overigens op hout
opgevoed. De grote wijnen hebben een groot percentage nieuw
hout, de kleinere wijnen net wat minder. De smaak van het
hout mag immers op geen enkele wijze domineren.

Grote wijnen

W I T T E BOURG OGNES

van een groots domein
2004 Bourgogne Blanc

Deze cuvée wordt gemaakt van druiven

2004 Savigny-Champ-Chevrey
1er Cru

afkomstig van verschillende percelen,

Deze fantastische Premier Cru komt van

Corton als enige witte wijn, tegenwoordig

gelegen rondom het dorp. Qua volume

een wat diepere en zwaardere grond die wat

wordt op een prachtig perceel tevens een

is dit hun belangrijkste wijn en daarmee

vettere wijnen geeft, waarbij de vrouwelijke

schitterende Bourgogne Blanc gemaakt.

het visitekaartje van het domein.

elegantie van een Savigny overigens geen

Het is te merken dat aan deze ‘simpele’

De wijn presenteert een heerlijk zoetig

geweld wordt aangedaan. Het parfum biedt

Bourgogne met evenveel aandacht is

fruit van kleine rode vruchtjes en iets

een waaier aan donker fruit, met ook iets

gewerkt als aan de andere wijnen. De wijn

van zwarte bessen. De fruitintensiteit

van vanille en cacao. In de smaak vinden we

bezit tonen van een mooi rijp, bijna tro-

zet prachtig door in de mond. De wijn

veel diepte, met een dominantie van donker

pisch fruit op de neus en een uitstekende

heeft een zachte, smeuïge textuur, met

fruit, een ﬁjne structuur, met veel elegantie,

mineraliteit. De smaak is rijk en intens, met

een overvloed aan rijp fruit, is mooi

maar tevens een mooie vettigheid en

veel sap, een zoetig fruit, iets nootachtigs

zuiver en elegant. Een wijn vol plezier.

aantrekkelijke rijpe tanninen. Prachtig!

en een prachtige lange afdronk. Top!

Op dronk: tussen nu en 2011

Op dronk: tussen nu en 2012

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€17,50 per ﬂes (normaal €19,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€23,75 per ﬂes (normaal €26,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€14,50 per ﬂes (normaal €16,50)

Maakte het domein voorheen de befaamde

Okhuysen Vinée Vineuse

2004 Chorey-les-Beaune
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HER MITAGE

Vader Gérard Chave en
zoon Jean-Louis worden
gerekend tot de beste
wijnmakers ter wereld.
Met Okhuysen hebben
we natuurlijk best iets
te vieren met ons 140-jarig
bestaan, maar het steekt
schril af bij de ruim
500-jarige geschiedenis
van Domaine Jean-Louis
Chave sinds 1481 van vader
op zoon. De Hermitages
van Chave zijn wereldberoemd en om de ﬂessen
uit de grote jaren wordt
gevochten. Vele kenners uit
de wijnwereld zien vader
Gérard en zoon Jean-Louis
als de beste wijnmakers ter
wereld en wij scharen ons
graag achter hen!

Okhuysen Vinée Vineuse

Vijf eeuwen van pure magie
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Deed Louis Kat al vanaf de jaren zestig

bodemproﬁel, apart worden geoogst en

oogsten. Hier is wel een risico aan verbon-

zaken met vader Gérard, Xavier Kat doet

geviniﬁeerd, worden er door de Chaves

den, want in oktober liggen er hier ﬂinke

dit nu met Jean-Louis. Toch spreken wij

geen afzonderlijke wijnen van gemaakt.

regen- en hagelbuien op de loer. De perfect

ieder voorjaar het liefst met z’n vieren af en

Weliswaar brengt ieder perceel een wijn

rijpe druiven vormen zoals altijd de basis

brengen dan enkele uren gezamenlijk door

met een volledig eigen karakter voort,

van de uiteindelijke kwaliteit. In de kelder

in de kelders, waar we uitgebreid met elkaar

de Chaves weten dat de assemblage van

proberen de Chaves de wijn zo veel moge-

alle vaten proeven en vader en zoon Chave

de negen percelen grootser is dan de

lijk met rust te laten en de natuur zijn gang

horen ﬁlosoferen over de toekomstige

individuele wijnen en resulteert in de meest

te laten gaan. Nieuwe vaten worden voor de

assemblage. Dit is ook precies wat de

complexe en verﬁjnde wijn. Ieder jaar is

rode wijn niet gebruikt; enige smaaktoevoe-

Chaves zo bijzonder maakt: het zijn buiten-

de assemblage anders en soms wordt een

ging van het hout is dan ook niet gewenst.

gewone proevers die het assembleren

bepaald perceel zelfs buitengesloten. Juist

De wijn rijpt veertien maanden of langer,

van de verschillende vaten tot een kunst

deze mogelijkheid van assembleren zorgt

indien nodig, op kleine barriques en op

hebben verheven. Het begint ermee dat

ervoor dat de Chaves zelfs in moeilijke

grotere houten kuipen.

de familie Chave ruim tien hectare op de

jaren tot grootse dingen in staat zijn.

Hermitage-heuvel bezit. Deze zijn ver-

Wat Domaine Jean-Louis Chave verder

deeld over negen van de in totaal achttien

De rode wijnen uit het gebied van de

zo bijzonder maakt, is dat zij naast hun

aanwezige wijngaarden op de heuvel, die in

‘Rhône Septentrional’ worden gemaakt van

fenomenale rode wijn ook een even zo

het noordelijke Rhônegebied als een soort

een enkel druivenras, de syrah. Bij Chave

overweldigende witte maken. Deze wordt

puist uit de grond omhoog komt. Alhoewel

worden de druiven pas bij perfecte rijpheid

gemaakt van de druiven marsanne (80%)

alle percelen, ieder met een heel speciﬁek

geplukt, waardoor zij vaak als allerlaatste

en roussanne (20%). Het sap van de drui-

HER MI TAGE

2002 Hermitage rouge
Domaine Jean-Louis Chave
In dit moeilijke jaar 2002 werd
door Jean-Louis slechts 50% van
de normale hoeveelheid geoogst en
kwamen bovendien niet alle kuipen in
de eindassemblage. Dit zorgde ervoor
dat de wijn in tegenstelling tot de
reputatie van het jaar van een buitengewoon niveau is. De geur is typisch

Jean-Louis en zijn vrouw Erin

syrah: een donker fruit van zwarte
bessen, bramen, drop, laurier en
iets van peper. De smaak is nu

2004 Côtes du Rhône
Mon Coeur

al vrij toegankelijk en vol met

J.L. Chave Sélection

sappig fruit, mooie aardse

Het Amerikaanse tijdschrift Wine

tonen, herfstblad en tabak. De

Spectator gaf deze 2004 maar liefst

structuur en de harmonie zijn

91 punten en kwam daarmee op de 74ste

perfect.

plaats van de best geproefde wijnen van

Op dronk: tussen nu en 2015

2006. De wijn heeft een intense neus van

Speciale prijs bij doos van 6:
€103,00 per ﬂes

rijp donker fruit, geurt lekker kruidig, met

(normaal €115,00)

iets van teer, kofﬁe en pure chocolade.
De smaak is krachtig, met volle, rijpe

Speciale prijs bij doos van 12:
€97,50 per ﬂes (normaal €115,00)

fruittonen, iets laurier, kruiden en
mooie zoetige tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2009

2002 Hermitage blanc

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,25 per ﬂes (normaal €11,75)

Domaine Jean-Louis Chave
Kan de witte Chave in sommige zonrijke
jaren overweldigend rijk zijn, deze
2002 biedt meer elegantie.
In de geur komen we tonen van

2004 Saint-Joseph Offérus
J.L. Chave Sélection
Een prachtige, stijlvolle Saint-Joseph,

acacia, honing, amandel, suikermeloen

gemaakt van 100% syrah. De geur wordt

en iets citrus tegen.

gedomineerd door een donker fruit

ven vergist op kleine barriques en rijpt ‘sur

De smaak heeft een rijke, maar frisse

van zwarte bessen, bramen en zwarte

lie’ nog tien tot twaalf maanden op deze

structuur, met mooie rijpe fruittonen,

kersen, met ook iets van kreupelhout

eikenhouten vaten verder. Ook voor de

zoals zuidvruchten en meloen en een

en specerijen. De smaakaanzet is heel

witte wijn geldt dat de eindassemblage

afdronk die oneindig lijkt.

zuiver, met een prachtig bessig syrahfruit,

bestaat uit wijnen van verschillende

Op dronk: tussen nu en 2012

goede frisse zuren, een slanke structuur

percelen met elk hun eigen karakter.

Speciale prijs bij doos van 6:
€87,50 per ﬂes (normaal €97,50)
Speciale prijs bij doos van 12:
€82,60 per ﬂes (normaal €97,50)

en uitstekende tanninen.

De Chaves gelden als groot voorbeeld
voor veel boeren uit de Rhône en daar-

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€15,70 per ﬂes (normaal €17,75)

buiten en tegelijkertijd zijn zij heel
toegankelijk en gastvrij. Dit heeft ertoe
uit de omgeving is gaan adviseren over
hoe hun land te bewerken en daarmee

Proefpakket Chave

de kwaliteit van hun wijnen te verbeteren.

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.

Als tegenprestatie vroeg hij de mogelijk-

U ontvangt dan 1 Hermitage blanc, 1 Hermitage rouge,

heid om een deel van de productie te

2 Côtes du Rhône en 2 Saint-Joseph

mogen kopen voor zijn kleine handelshuis
J.L. Chave Sélection, dat slechts twee
topwijnen maakt.

Speciale prijs: €244,00
(normaal €271,50) (slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Okhuysen Vinée Vineuse

geleid dat Jean-Louis een groep boeren
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Het zuiverste wit uit ‘de tuin van Frankrijk’
Het gezegde leven als God in Frankrijk
moet welhaast haar oorsprong hebben

Het ingetogen fruit van Vouvray
Iets ten oosten van de stad Tours bevindt zich een van de
oudste wijnstreken van de Loire. Het betreft hier Vouvray,

in de Loire-streek. Dit land van rivieren

dat zijn naam ontleent aan het gelijknamige dorp. Het gebied

en kastelen, bloemen en bossen, dorpjes

is beeldschoon met kleine, landelijke weggetjes met vooral in

en steden is in één woord indrukwekkend.
En dan hebben wij het nog niet eens over
die enorme verscheidenheid aan wijnen
met de meest uiteenlopende smaken.

het voorjaar die oneindige nuances van groen. De meeste
wijndomeinen hier liggen verborgen tussen de heuvels en
hebben als adressering de naam van de vallei. In het geval van
Domaine Brisebarre is dat Vallée Chartier. Eigenaar Philippe
Brisebarre maakt hier op de kalkrijke bodem enkele topwijnen,
die variëren van verﬁjnd droog tot weelderig zoet. Wij kozen
voor zijn blanc sec van het topjaar 2005.

Onze passie voor deze streek en haar

2005 Vouvray blanc sec

wijnen is nog steeds erg groot. Daarom

Vignobles Brisebarre

selecteerden wij karakteristieke LoireOkhuysen Vinée Vineuse

wijnen met verschillende herkomst:
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* Vouvray, gemaakt van de druif chenin
* Muscadet, gemaakt van de druif muscadet
(ook wel melon de Bourgogne genoemd)
* Sancerre, gemaakt van de druif sauvignon

Proefnotitie: De kleur is mooi lichtgeel met een vleugje groen.
De geur is heel verﬁjnd en ingetogen met mooie fruittonen van
de rijpe chenin. De smaak is krachtig en heeft een goede structuur
met zachte zuren en een heel ﬁjne afdronk.
Schenkadvies: bij gepocheerde of gestoofde vis met een
zachte wijnsaus.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€8,45 per ﬂes (normaal €9,75)

Ziltdroog en vol expressie

Stuivend Sauvignon

Ons contact met het Domaine de la Tourmaline dateert van

Volgens overleveringen proefde Herman Okhuysen begin jaren

eind jaren zeventig en sindsdien importeren wij jaarlijks hun

zestig voor het eerst een Sancerre in een Parijse bistro. Enkele

Muscadet. De beste wijngaarden van de Muscadet bevinden

maanden later kwamen twee vaten Sancerre naar Haarlem en

zich in het gebied Sèvre et Maine, gelegen net ten oosten van

werd Okhuysen de eerste importeur van deze toen nog volstrekt

Nantes, iets zuidelijk van de Loire. Wijnmaker Christophe Gadais,

onbekende wijn. Inmiddels is Sancerre een van de succesvolste

de huidige eigenaar van het uit 40 hectare bestaande Domaine

witte wijnen van Frankrijk en is deze wijn nu ook in Nederland

de la Tourmaline bij het stadje Saint-Fiacre, is hier een absolute

zeer bekend. Bijna twintig jaar werken wij nu met het Domaine

ster. Hij bezit wijngaarden met zeer oude wijnstokken, sommige

de la Garenne van Bernard Reverdy, die tien hectare bezit bij

meer dan 75 jaar oud. Met zijn excellente wijnen oogst hij grote

het dorpje Verdigny. Beroemd is hij om zijn Terres Blanches,

waardering bij de top van de gastronomie, niet alleen in

een bijzonder kalkrijke wijngaard, waarin de sauvignon zich

Frankrijk, maar ook ver daarbuiten.

optimaal thuisvoelt.

2005 Muscadet de Sèvre et Maine sur lie

2005 Sancerre blanc

La Grande Réserve du Moulin

Domaine de la Garenne

Proefnotitie: De kleur is mooi bleek. De neus is heel stuivend

Proefnotitie: Een explosief parfum van buxus, gemaaid gras,

en ﬂoraal met licht ziltige tonen, ook wat fruit en ﬁjne kruiden.

vuursteen en schitterende tonen van fruit. De smaak is heel sappig

De smaak is perfect droog, maar niet te strak en de frisheid in

met opnieuw die frisse tonen van fruit. Een verrukkelijke wijn met

de ﬁnale is overrompelend. Een grote wijn uit een groot jaar!

spanning en een heerlijke fraîcheur in de afdronk.

Schenkadvies: bij schelp- en schaaldieren, eigenlijk bij ieder

Schenkadvies: ideaal als aperitief, maar ook passend bij salades,

visje en ook als aperitief erg goed.

gerookte zalm en… een geitenkaasje.

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,90 (normaal €7,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€11,35 per ﬂes (normaal €12,95)

Okhuysen Vinée Vineuse
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L ANGUEDOC

Een wijnkoper als Okhuysen
probeert altijd te werken met
de beste producent uit een
bepaalde streek en hier een
langdurige relatie mee op
te bouwen. Mensen die puur
voor kwaliteit gaan, maken
– onafhankelijk van het
oogstjaar – wijnen die keer
op keer bij de top van de
streek horen. Probleemloos
kun je hen hierdoor jaar in
jaar uit volgen.
Wat nu als je mensen ontmoet
die pas aan het begin staan
van hun avontuur, maar
waarvan je overtuigd bent
dat ze er gaan komen.
De onzekerheid wat betreft
continuïteit is dan groter,
maar ook de kans op een ﬁjne
verrassing. Met Aad en Lidewij Kuijper gingen wij vanaf
dag één de uitdaging aan.
Nu, vijf jaar later, is het tijd
voor een gesprek met Aad om
eens te horen hoe hij op deze
eerste jaren terugkijkt.

5 jaar Mas des Dames: “pas mal,
Mas des Dames
Jaargang 5
door Aad Kuijper

als een leuke hobby, een tweede-huismet-activiteit. Ze hebben iemand voor de
wijngaarden en iemand die de wijn maakt.
Het eerste jaar werkten wij ook met hulp

Wij hebben altijd gewild dat onze wijnen de

van buitenaf. Al snel bleek dat voor ons niet

publiciteit voor ons zouden doen. Inmiddels

genoeg. Je woont niet op een wijndomein

zijn we vijf jaar bezig. De vijf meest inten-

om een ander alle beslissingen te laten

sieve jaren van ons leven.

nemen. Het was Lidewij die de dagelijkse

Okhuysen Vinée Vineuse

taken over wilde nemen, maar dat ging
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Leuk idee hoor ‘wijnmaken in Frankrijk’

niet zonder slag of stoot. Een tweejarige

Iedereen ziet zichzelf al zitten op een

fulltime opleiding leerde haar de beginse-

zonovergoten terras met een glas ‘eigen

len van wijngaardbeheer en oenologie; en

kweek’. Maar als je weet dat er verderop

dat, terwijl juist in het begin het meeste

in de kelder 50.000 ﬂessen van dat eigen

werk verzet moet worden. Van onze drie

brouwsel staan die nog verkocht moeten

kinderen was de jongste nog een baby. Alle

worden, dan zit je toch een stuk minder

wijngaarden moesten worden hervormd,

rustig van je uitzicht te genieten. Daarbij

streng teruggesnoeid en opnieuw van

hebben we niet de gemakkelijkste weg

palen voorzien. De kelder was een bende,

gekozen. Er zijn wel meer buitenlandse

er moest een vatenkelder komen, nieuwe

wijnmakers in Frankrijk. Over het algemeen

cuverie, nieuw materiaal. Je weet haast niet

zien die het hebben van een wijndomein

waar je beginnen moet. Maar we hebben

L A NGUEDOC

“In het begin ben je voornamelijk zelf ‘het verhaal’. Een Nederlands
stel, goede banen etc. dat alles achter zich heeft gelaten om naar
Frankrijk te vertrekken. De wijn is daarbij slechts een leuk folkloristisch detail. In het begin krijg je alleen daarom al ongelofelijk veel
publiciteit. Wij hebben dat bewust altijd een beetje afgehouden. Voor
je het weet ben je dat leuke stel van die wijn”.

2004 Mas des Dames Rouge
Coteaux du Languedoc
Vanaf het begin zijn wij lovend geweest
over de Mas des Dames rouge, maar
deze 2004 overklast de vorige jaargangen
volledig. De wijn heeft aan verﬁjning
en frisheid gewonnen, met prachtige
elegante tanninen, zonder overigens zijn
heerlijke Zuid-Franse karakter te verliezen.
De assemblage van syrah, grenache en
carignan geeft de wijn een rijp kruidig
fruit, met iets laurier en kreupelhout.
De structuur is elegant en soepel, met
een prachtige frisse afdronk vol fruit.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,80 per ﬂes (normaal €7,90)

2004 Côte Rouge,
Mas des Dames

pas mal du tout”

Coteaux du Languedoc
In 2003 werd op het domein voor het eerst
deze topcuvée Côte Rouge gemaakt, refererend aan de bijzondere grond van rode
klei, rijk aan kalk, kiezels en fossielen. Het
bijzondere van deze cuvée is dat er naast

ook veel mee gehad: we kregen direct het

Maar met genoeg eelt op je ziel kom je ook

een selectie van de beste percelen grenache

vertrouwen van Okhuysen. Dat is voor ons

daar wel doorheen. Qua verkoop zitten we

en syrah, ook een oud perceel met alicante

een geweldige start geweest. Zelfs in Frank-

nu ineens in een nieuwe fase. Onze wijnen

in wordt verwerkt. Deze stokken van 80

rijk spreekt men respectvol over ‘Oquzin’

zijn nu ‘gewild’. Dat is een geweldig gevoel.

jaar oud geven prachtig geconcentreerde

en opent deze naam deuren. Onze tweede

Inmiddels worden we behalve in Nederland

druiven die bijna overrijp worden geplukt.

overwinning was de eerste ﬂes die we in

en Frankrijk ook verkocht in Denemarken,

Schoot in 2003 de houtopvoeding mis-

Frankrijk verkochten. Want het leuke ver-

Zweden, Duitsland, België en sinds kort in

schien iets door, in 2004 werd het ideale

haal van ‘dat Nederlandse stel dat wijn ging

de Verenigde Staten.

evenwicht gevonden en draagt deze luxe
opvoeding bij aan de structuur en de

Voor een Fransman moet je wijn als buiten-

Wijn maken is een kwestie van een lange

complexiteit van de wijn. De wijn bezit een

lander twee keer zo goed zijn als die van je

adem. Er is zoveel wijn in de wereld, dat

geconcentreerd donker fruit, met tonen

buurman. Inmiddels zijn we een vaste refe-

je echt iets heel goeds moet maken om

van cacao, kruiden als tijm en laurier, iets

rentie van een aantal Franse distributeurs

überhaupt mee te doen. Dat klinkt of alles

vanille en mooi gestructureerde tanninen.

en die leveren ‘ons’ weer aan de Franse

‘af is’ en dat is allerminst zo. We worden

De afdronk is lang, met een prachtige

tophoreca. Daar hebben we indertijd best

nog ieder jaar beter. Alle dingen die we in

frisheid en aangename zoete fruittonen.

een glas op gedronken. Stap drie was de

de wijngaarden gedaan hebben – grondana-

Op dronk: tussen nu en 2010

export. Ook zoiets dat niet bestaat in je

lyses, begroeiing, dure organische mest,

‘wijndromen’: commercie, oftewel leuren

streng snoeien – beginnen we nu terug te

Speciale prijs bij doos van 6:
€9,95 per ﬂes (normaal €11,50)

met je wijn. Om überhaupt iemand zover te

proeven in de wijnen. We hebben nu wel

krijgen dat hij je wijn gaat proeven, is al een

eens een moment in de kelder dat we proe-

hele tour, daar word je heel nederig van.

ven en denken ‘pas mal, pas mal du tout’.

Okhuysen Vinée Vineuse

maken in Frankrijk’ werkt daar totaal niet.
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SPANJE

Bodegas Godeval

Topwit uit groen Galicië
Wij houden van het groene Galicië. Het natuurschoon is uitbundig
en weelderig, de steden en dorpen zijn boeiend en je proeft hier
de meest originele witte wijnen van Spanje. Een van de beste witte
wijnen hiervandaan komt uit Valdeorras en wordt gemaakt van de
plaatselijke druif godello. Net buiten het stadje El Barco ontdekten
wij bodegas Godeval, dat gehuisvest is in het prachtig gerestaureerde klooster Xagoaza, daterend uit de elfde eeuw. Het domein
bestaat uit 16 hectare wijngaard en beschikt over de modernste
viniﬁcatieapparatuur. Ze maken hier een topwijn van 100% godello!

2005/2006 Viña Godeval blanco
Valdeorras
Proefnotitie: Heerlijk geurende wijn met tonen van geelgroen
fruit als appel, perzik en iets abrikoos. De aanzet van de smaak
is heel fris droog, met prachtige zuren en een sappige afdronk.
Schenkadvies: goed als aperitief, bij vlees- en vissalades,
schelp- en schaaldieren.
Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€7,95 per ﬂes (normaal €9,50)

Een echte Catalaan
Heel vroeger werd de gehele oogst van Pla de Bages opgekocht
door de grote Cava-huizen ten zuiden van Barcelona. Dankzij Ramón
Roqueta, eigenaar van Bodegas Masies d’Avinyó, waaronder ook
Abadal ressorteert, staat het kleine Pla de Bages nu op de ‘wijnkaart’
met een eigen DO. Als u de Abadal blanc proeft, begrijpt u
waarom deze erkenning is gekomen. Een zeer originele wijn,
gemaakt van 70% chardonnay, 20% sauvignon en 10% picapoll.

2006 Abadal blanc

Klassewijnen uit

Pla de Bages
Proefnotitie: Heldere, bleekwitte kleur. Het parfum is explosief,

Okhuysen Vinée Vineuse

met tonen van rijp wit en geel fruit en iets van bloemen. De smaak
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De verscheidenheid aan Spaanse wijnen is momenteel

is heel zuiver en ﬁjn met een goed chardonnay-accent en in de

zo groot, dat het Iberisch Schiereiland zich steeds

ﬁnale frisse, sappige zuren. Zeer goed!

meer proﬁleert als wijnland nummer 1 van Europa.

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij een lichte lunch,

Het brede spectrum aan druiven, DO’s, klimatologische

wit vlees of gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,75 per ﬂes (normaal €7,95)

verschillen, grondsoorten, stijlen en wijnen vraagt
terecht om aandacht. Onze eerste echte inkoopreis
door Spanje leidde eind jaren tachtig naar Penedès.

SPA N JE

Geweldig rood van Can Feixes
Natuurlijk is deze bodega vooral bekend om zijn Cava Huguet
Gran Reserva, die op het Proefschrift Wijnconcours meermalen
werd gekozen tot beste mousseux van het jaar, geïmporteerd in
de Benelux. Minder bekend is, dat Can Feixes ook met een rode
wijn zeer hoog scoort. Deze rode wijn wordt gemaakt van de
druiven cabernet-sauvignon, tempranillo en een beetje merlot
en ontvangt na de viniﬁcatie een lagering op eikenhouten
vaten gedurende ruim twaalf maanden. Een stijlvolle wijn
met een goed bewaarpotentieel.

2004 Negre Selecció tinto
Can Feixes, Penedès
Proefnotitie: Diepdonkere kleur. Het parfum is heel rijk en krachtig,
met tonen van bosvruchtjes en een beetje hout. De smaak is mooi
zacht, maar tegelijk ook vol met een indrukwekkende ﬁnale.
Schenkadvies: bij rood vlees, stoofvlees, wild en gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€11,50 per ﬂes (normaal €13,25)

Verrassend rood uit Rueda
Witte wijnen als Colagon en Palacio de Bornos en de rosé Huerta
del Rey zijn niet uit ons assortiment weg te denken. Terecht
behoren zij tot de iconen van Okhuysen. Vorig jaar ontvingen
wij van Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja een proefﬂes
rode Rueda, een crianza van het jaar 2003. Onze hooggespannen
verwachtingen werden bewaarheid, want we proefden een zeer

het nieuwe Spanje

originele wijn van hoog niveau. De wijn heet Señorio Illescas en
werd gemaakt van 85% tempranillo en 15% cabernet-sauvignon.
Na de gisting rijpte de wijn ruim twaalf maanden op eiken vaten.

2003 Señorio de Illescas Crianza
wijnen en de hartverwarmende gastvrijheid van de

DO Rueda, Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja
Proefnotitie: De kleur is diepdonker, bijna tegen zwart aan.
Het parfum is kruidig met tonen van zwart fruit en iets hout.

Catalanen. We vielen voor de prachtige wijnen van

De smaak is heel krachtig en vol met heerlijke aroma’s van

Bodegas Can Feixes. Vele reizen volgden, die schoon-

leer, chocolade en mokka. Een dijk van een wijn!

heden van wijnen opbrachten zoals de Godeval uit
Valdeorras, de Abadal uit Pla de Bages en de veel
geprezen Colagon en Palacio-wijnen uit Rueda.

Schenkadvies: bij klein en groot wild, rood vlees of stoofvlees.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€9,75 per ﬂes (normaal €12,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

We werden verrast door de hoge kwaliteit van de
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WIT TE BOURGOGNES
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De ongekroonde keizer van
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De enorme ‘savoir faire’ van JeanMarie Guffens van het handelshuis
Verget is indrukwekkend. Hij kent
de Bourgogne als zijn broekzak en
geldt al jaren als dé specialist van
de Maconnais. De meeste boeren uit
deze streek moesten toentertijd wel
wennen aan de eigenzinnige Belg die
aan het eind van de jaren tachtig de
rust kwam verstoren, maar inmiddels
weet men dat hij de streek voor hen
allen op de kaart heeft gezet.

Guffens koopt voor Verget alleen druiven bij díe boeren die bereid zijn
om zijn strenge kwaliteitsinstructies op te volgen en die hij volledig
kan vertrouwen. Dit is overigens de belangrijkste reden dat hij zich
steeds meer op de Maconnais richt en steeds minder op de Côtes
d’Or. In de Maconnais willen de boeren nog zwoegen voor goede
druiven, in de Côtes d’Or nauwelijks meer. De kwaliteit van deze veel
betaalbaardere wijnen uit het zuiden nadert die van hun illustere
noorderburen. Guffens: “In de Bourgogne zijn er twee grote terroirs
voor witte wijnen, Chablis en Mâcon. Er tussenin ligt ook iets dat
toevallig net wat meer bekend is…”
Naast de strenge selectie van boeren, percelen en druiven is daar de
uiterst zorgvuldige viniﬁcatie. Guffens geldt als een van de knapste
makers van witte wijnen in Frankrijk en het brede assortiment van

WIT TE BOURGOGNES

2005 Bourgogne ‘Grand Elevage’
Deze ‘Grand Elevage’ werd voornamelijk gemaakt van druiven uit
de omgeving van Puligny-Montrachet. De perfecte rijpheid van de
druiven vroeg om een langere houtopvoeding.
Proefnotitie: Een prachtige rijpe wijn, met veel structuur en een heerlijke frisse zetting. Mineraal, rijp wit fruit, tonen van suikermeloen,
peer en iets groene appel. Mooie frisse zuren en veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€12,75 per ﬂes (normaal €14,50)

2005 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’
De helft van deze wijn rijpte op - gedeeltelijk nieuwe - barriques, de
andere helft op roestvrijstalen tanks, waarbij de wijn ‘sur lie’ bleef.
Proefnotitie: Het parfum is mooi mineraal, met ﬂorale tonen en een
goed rijp fruit. De smaak bezit een uitstekende concentratie van rijp
wit fruit, veel diepgang en prachtige, evenwichtige zuren.
Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€13,95 per ﬂes (normaal €15,90)

2005 Pouilly-Fuissé ‘En Charmond’
Deze wijn, die vaak in de basiscuvée van zijn Pouilly-Fuissé
terechtkomt, werd dit jaar vanwege zijn onderscheidende kwaliteit
gebotteld onder zijn eigen etiket. De wijn rijpte deels op cuve,
deels op barriques.
Proefnotitie: de geur presenteert een rijp geel fruit (perzik, abrikoos)
en zelfs iets tropisch (mango, ananas). De smaak is vol en rijp, met
een lekker sappige structuur en aangename bitters in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€17,00 per ﬂes (normaal €19,25)

de Maconnais
Verget kent eigenlijk dan ook nooit een zwakke plek. Dit maakt onze
inkoop er overigens niet gemakkelijker op, want het liefst zouden we
alles kopen. Ieder voorjaar, volgend op de oogst, gaan wij met een
klein proefteam naar Sologny om daar samen met Guffens de vele
tientallen cuvées door te proeven. Afhankelijk van de kwaliteit van
het jaar, onze persoonlijke voorkeuren en de beschikbaarheid stellen

Dat was overigens minder dan we wilden, daar de vraag vanuit de

Proefpakket Verget

hele wereld naar dit topjaar 2005 reusachtig was. Een jaar dat zich

U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.

onderscheidt, door Guffens omschreven als ‘intelligente kracht-

U ontvangt dan van iedere soort twee ﬂessen.

2005 kochten we zoveel mogelijk van alles ‘wat we konden krijgen’.

patser’. 2005 wordt gekenmerkt door enerzijds perfecte rijpheid
en suikerwaarden van de druiven en anderzijds gerafﬁneerde

Speciale prijs: €89,50 (normaal €99,30)

zuren, die samen een ideale harmonie vormen.

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Okhuysen Vinée Vineuse

we aan de hand van de proeverij ons assortiment Verget samen. In
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WITTE WERELDWIJNEN

witte wereldwijnen uit:

zuid-afrika & nieuw-zeeland

Okhuysen Vinée Vineuse

Het maakt ons niet uit waar een wijn vandaan komt, als hij maar
héél lekker is. We zijn ongevoelig voor mode-landen of trends en
slechts gevoelig voor kwaliteit, met een persoonlijke voorkeur
die neigt naar elegantie en complexiteit.
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De belangrijkste redenen dat wij dan ook

om dergelijke wijnen op te kunnen sporen.

Afrika, El Grano uit Chili en Staete Landt

niet veel domeinen uit de ‘nieuwe wereld’

Gelukkig hebben we in de meeste wijnlan-

uit Nieuw-Zeeland al een vast plekje in ons

vertegenwoordigen, heeft er deels mee te

den overigens de nodige contacten die ons

assortiment veroverd. Met het voorjaar in

maken dat de vaak warmere klimaten van

graag van een tip voorzien en onze voorkeu-

aantocht leek het ons een goed idee om u

het zuidelijk halfrond niet de verﬁjning bren-

ren kennen. Op deze wijze hebben immers

enkele verrukkelijke ‘witte wereldwijnen’

gen die we zoeken. We begeven ons echter

enkele prachtige domeinen als Neagles

aan te bieden! We kozen voor twee keer een

misschien ook te weinig op dat halfrond

Rock uit Australië, La Couronne uit Zuid

Sauvignon en twee keer een Chardonnay.

WITTE WERELDWIJNEN

La Couronne, Franschhoek

2006 Staete Landt Sauvignon

Het dorpje en gelijknamige wijngebied

Deze wijn is gemaakt van zes verschil-

Franschhoek ligt ongeveer twintig kilo-

lende percelen die apart worden geoogst

wijngaarden van La Couronne hebben een

Wijngaard in Marlborough

uitstekende ligging, hoog op de prachtige

en ieder een eigen karakter hebben. Ook
de viniﬁcatie is per perceel verschillend;
sommige wijnen worden op roestvrijstalen tank vergist en opgevoed, andere

zich door de bergen beschermd tegen de

2006 ‘277’ Sauvignon blanc
La Couronne

middagzon en proﬁteren bovendien van de

De naam ‘277’ van deze cuvée is een

worden vervolgens geassembleerd tot

koele zeewind. De kelders van het domein

eerbetoon aan de 277 eerste Franse

één zeer complete en complexe wijn.

bevinden zich aan de voet van de heuvel

hugenoten die in 1685 bij de Kaap aan wal

Proefnotitie: Het parfum stuift het glas uit,

en liggen ingegraven in de koele rotsen.

kwamen en zich in Franschhoek vestig-

vol tropisch fruit als ananas, passievrucht

De omstandigheden voor het maken van

den. Het waren deze hugenoten die de

en lychee, met daarnaast tonen van vers

kwaliteitswijnen zijn kortom ideaal.

wijnbouw in Zuid-Afrika begonnen.

gesneden gras, mineralen en acacia. In de

heuvels van de vallei. De wijnstokken weten

op houten vaten. De verkregen wijnen

Proefnotitie: De neus heeft heerlijk frisse

smaak heeft de wijn een volle, bijna romige

Staete Landt, Marlborough

tonen van appel, gras en asperges en ook

structuur, met opnieuw tropisch fruit, iets

Nieuw-Zeeland heeft zich de laatste jaren

iets tropisch fruit als ananas en lychee. In

van citrus, droog gras, dat beetje nootach-

als wijnland ﬂink op de kaart gezet. De

de smaak komt het tropische fruit mooi

tige en knisperend frisse zuren.

meeste boeren kiezen hier voor kwaliteit,

terug, ondersteund door knisperend frisse

Op dronk: tussen nu en 2010

wat de reputatie van de wijnen veel goed

zuren. De wijn bezit een harmonische

heeft gedaan. De wereldwijde vraag naar

structuur en heeft een lange ﬁnale.

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,95 per ﬂes (normaal €12,50)

deze wijnen is nog altijd groter dan het aan-

Op dronk: tussen nu en 2009

bod. Dit heeft er toe geleid dat de gemiddel-

Speciale prijs bij doos van 12:
€6,80 per ﬂes (normaal €7,90)

de prijs voor een ﬂes wijn uit Nieuw-Zeeland
de hoogste is ter wereld. Waarschijnlijk

2005 Staete Landt Chardonnay
Bij een wijnbedrijf uit Marlborough is
het natuurlijk verleidelijk om het vooral

is dat dan ook de reden dat het succes in

2006 La Couronne Chardonnay

over de Sauvignon te hebben, maar bij

Nederland wat achterblijft, want een andere

Is 277 een eerbetoon aan de hugenoten,

Staete Landt wordt ook een Chardonnay

reden kunnen we niet bedenken.

La Couronne is de naam van het schip

gemaakt van topkwaliteit. De druiven

waarop ze naar Zuid-Afrika kwamen,

komen van twee percelen die apart wor-

‘Ons’ huis Staete Landt heeft zich inmid-

toentertijd het grootste schip van de

den geoogst. De wijn vergist op Franse

dels bij de top van het land gevestigd, wat

Franse vloot. Het schip heeft daarmee

eikenhouten vaten – waarvan 25% nieuw

zich vertaalt in lyrische pers van o.a. de

nog altijd een speciale plek in de wijnge-

– en rijpt ‘sur lie’ daarna nog gedurende

Decanter, Winestate Magazine, Australian

schiedenis van Zuid-Afrika.

negentien maanden.

Gourmet en Michael Cooper’s Buyers

Proefnotitie: Een opmerkelijke Chardonnay

Proefnotitie: De neus is complex, met

Guide 2007. Ander goed nieuws is dat er

met een schitterend parfum van citrusfruit

intense fruittonen van perzik, mandarijn,

nieuwe wijngaarden in productie zijn geno-

en mango en een uitstekende mineraliteit.

maar ook wat amandel en vers brood.

men. Als gevolg van de schaalvoordelen die

De smaak is heel sappig met tonen van

De smaak is rijk, met een romige structuur,

dit met zich meebrengt, konden de prijzen

zuidvruchten, amandel, een goede vette

vol energie en mooie mineralen, een noot-

op het domein wat naar beneden worden

structuur en frisse zuren in de afdronk.

achtige toast en verfrissende zuren.

bijgesteld. Hiermee zijn de fantastische

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2010

wijnen van Staete Landt dus nog aantrek-

Speciale prijs bij doos van 12:
€6,80 per ﬂes (normaal €7,90).

Speciale prijs bij doos van 6:
€12,75 per ﬂes (normaal €14,50)

kelijker geworden!

Proefpakket Witte Wereldwijnen
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort drie ﬂessen.

Speciale prijs: €115,90 (normaal €128,40)
(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Okhuysen Vinée Vineuse

meter ten westen van Stellenbosch. De
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HUISWIJNEN

De top tien van wijnen voor all
2005 Vin de Pays de Vaucluse,
Mon Petit Pétrus

Onze visitekaartjes mogen natuurlijk

Domaine du Pesquier

ook in deze Vinée Vineuse niet ontbreken.

wijn ‘le mariage idéal’ tussen de druiven

Een selectie van vier witte wijnen, vier
rode en twee rosé’s. Wat ons betreft de
TOP TIEN van Okhuysen.

Volgens eigenaar Guy Boutière is deze
syrah en merlot. De merlot, die hier niet is
toegestaan, gaf de wijn zijn geuzennaam.
Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte
bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat leer.
De smaak is intens rijk, mooi kruidig en
opnieuw proeft u dat schitterende fruit.
Op dronk: tussen nu en 2008

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 12:
€5,35 per ﬂes (normaal €6,25)
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2005 Amant Novillo

2003 Navarra Tinto

2005 Guilhem rouge

Bodegas Toresanas

Javier Asensio

Moulin de Gassac

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op

Deze overheerlijke semi-crianza van

Dit hele kleine broertje van Mas de

fruit gemaakt en kwam gedurende de

Javier Asensio rijpte zes maanden

Daumas Gassac won afgelopen jaar

gehele viniﬁcatie en opvoeding dan ook

op eiken vaten en werd gemaakt van

terecht het Proefschrift Wijnconcours

geen spaander hout tegen.

cabernet-sauvignon, merlot en

als beste rode wijn in zijn prijsklasse.

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige

tempranillo. 2004 is groots!

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met

geur van rood fruit en iets ﬂoraals. De smaak-

Proefnotitie: Het parfum is geurig met rood

iets van zwarte bessen en Provençaalse

aanzet is levendig en fris, gevolgd door een

en zwart fruit en iets hout. De smaak is soe-

kruiden. De smaak is krachtig met mooi

sensatie van rijp fruit en kruiden.

pel en smeuïg en met een heerlijke afdronk.

fruit en lichtkruidige tonen.

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€4,80 per ﬂes (normaal €5,65 )

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,70 per ﬂes (normaal €6,65)

Speciale prijs bij doos van 6:
€4,60 per ﬂes (normaal €5,40)

HUISWIJNEN

lledag
2005/2006 Lalanne, Vin de Pays
de Côtes de Gascogne

2005 La Colonie rosé

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja
Voor velen is dit een van de lekkerste

Domaine Lalanne

De tamelijk zeldzame rosé van Montlobre,

witte wijnen van Okhuysen. 2006 was

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend

gemaakt van vooral merlot en een beetje

voor Rueda een spectaculair jaar, met

geurige en pure wijnen door de druiven

grenache, die slechts een nacht weekten.

wijnen vol fruit en frisheid!

eerst een koude weking te laten ondergaan.

Geniaal gemaakt.

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol

Proefnotitie: Een heerlijke, sappige wijn met

Proefnotitie: Een rijk en fruitvol parfum

exotisch fris fruit als citrus en ananas.

een parfum van exotisch fruit, goede zuren en

van rijp rood fruit. De smaak is pittig, heel

De smaak is rijp en rijk, met heerlijk

een frisse, verﬁjnd droge afdronk. Heerlijk als

speels en sappig droog. Ook de ﬁnale biedt

sappige en verkwikkend frisse zuren.

aperitief of bij een salade.

dat fruit alsmede een sappige frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€4,80 per ﬂes (normaal €5,65)

Speciale prijs bij doos van 12:
€3,95 per ﬂes (normaal €4,55)

Speciale prijs bij doos 6:
€5,50 per ﬂes (normaal €7,90)

2006 Chardonnay
l’Orangerie de Pennautier

2005 La Bocara bianco
Gambellara Classico

2006 Huerta del Rey rosado

Vin de Pays d’Oc

Cavazza

Ieder jaar opnieuw is dit een van de popu-

Dankzij de kalkrijke terroir en de relatief

Een originele droge witte wijn uit Italië

lairste rosés van Nederland. De druiven

hoge ligging van de wijngaarden is men

en wel uit de provincie Veneto. Hij werd

tempranillo en garnacha weken slechts

op l’Orangerie de Pennautier in staat een

gemaakt van de garganega-druif, aangevuld

kort en worden op lage temperatuur

buitengewoon mooie Chardonnay te maken.

met een beetje chardonnay.

geviniﬁeerd. Ook 2006 is weer top!

Proefnotitie: Zowel 2005 als 2006 gaf een wijn

Proefnotitie: De neus is fris en biedt fruit

Proefnotitie: De neus is stuivend en

met een prachtige balans tussen rijpheid en fris-

en bloemen. De smaak is licht mineralig

verrukkelijk. De smaak heeft datzelfde

heid. Hij proeft rijk met tonen van zuidvruchten

met goede zuren. Heerlijk als aperitief,

explosieve, is sappig en vol rijp rood fruit

en meloen, is licht vettig en bezit veel frisheid.

maar ook bij schaaldiertjes, vis en salades.

met in de ﬁnale heerlijke zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,20 per ﬂes (normaal €5,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,55 per ﬂes (normaal €6,50)

Speciale prijs bij doos van 12:
€5,60 per ﬂes (normaal €6,50)

Vin de Pays d’Oc

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Speciale korting
Bij aankoop van 60 ﬂessen of meer: 5% korting
Bij aankoop van 120 ﬂessen of meer: 10% korting

Om aan de gewenste aantallen
te komen, kunt u onze Top Tien
wijnen in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden
voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

2006 Colagon Rueda
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WIJNIG NIEU WS

Huiswijn van het jaar
‘elite restaurant’

Met sterren bekroond

Jaarlijks organiseert het blad Proefschrift
de Nationale Huiswijncompetitie voor de
Horeca. De start vindt eerst op regionaal
niveau plaats (Amsterdam, Rotterdam,
Haaglanden, Zuid-Nederland en NoordOost Nederland). De winnende wijnen
mogen daarna op voor de grote
ﬁnaleproeverij.
Onder voorzitterschap van Jan van Lissum van
The Wine & Food Association proefde de jury, bestaande uit
professionele proevers onder wie Ronald Opten (Duin &
Kruidberg/ De vrienden van Jacob), Noël Vanwittenbergh

Het toonaagevende Franse wijnblad
La Revue du Vin de France geeft jaarlijks ook een boekje uit met als titel:
‘Classement des meilleurs vins de
France’. De allerbeste wijnen in deze
gids worden geklasseerd met sterren.
De wijnen van de volgende sterdomeinen worden
door Okhuysen geïmporteerd en gedistribueerd:

(Café Roux/Hotel The Grand), Cindy Borger (Restaurant
De Lindenhof), Paul Op ten Berg (NGS-lid, Proefschrift)
Allard Botenga en Louis Janssen (beide van Proefschrift)
de verschillende wijnen. In de categorie ‘Elite Restaurant’
werd de winnaar:

***

Domaine Guffens-Heynen (Bourgogne)
Domaine Jean-Louis Chave (Hermitage)

**

Restaurant
Cordial te Oss
met de wijn:
Vin de Pays de Vaucluse 2005
Domaine du Pesquier
Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte

Okhuysen Vinée Vineuse

bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat
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leer. De smaak is intens rijk, mooi kruidig
en opnieuw proeft u dat schitterende fruit.
Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€5,35 per ﬂes (normaal €6,25)

Maison Verget (Bourgogne)
Mas de Daumas Gassac (Languedoc)
Château Pibarnon (Bandol)
Domaine Roches Neuves (Saumur Champigny)

*

Domaine Dirler (Alsace)
Maison Camille Giroud (Bourgogne)
Domaine Tollot-Beaut (Bourgogne)
Domaine La Soufrandières (Pouilly-Vinzelles)
Domaine Sarda-Malet (Roussillon)
Domaine de la Rectorie (Banyuls, Collioure)
Domaine Cauhapé ( Jurançon)
Domaine Charles Joguet (Chinon)
Domaine Alain Graillot (Crozes Hermitage)
Domaine Pierre Clape (Cornas)
Domaine l’Oratoire Saint-Martin (Cairanne)
Domaine Mordorée (Lirac, Châteauneuf-du-Pape)
Domaine Raspail-Ay (Gigondas)

W IJ N IG NIEU WS

Tijdens de in januari gehouden vakbeurs Wine
Professional in de RAI wilde Okhuysen ter ere
van haar 140-jarig bestaan een beetje uitpakken.

Wat een vak !
We bedachten twee bijzondere
proeverijen:
Allereerst een verticale proeverij van
acht jaargangen Mas de Daumas Gassac
in aanwezigheid van Samuel Guibert, de
oudste zoon van Aimé. We proefden van
jong naar oud de jaargangen 2004, 2001,
1998, 1995, 1988 en 1986. Vervolgens
serveerde chefkok Jonnie Boer van

Robert Kranenborg

1. Château Tertre Roteboeuf
Grand Cru Saint-Emilion
2. Château Cheval Blanc
1er Grand Cru Classé Saint-Emilion
3. Château Ausone
1er Grand Cru Classé Saint-Emilion
4. Château Trotanoy
Pomerol
5. Vieux Château Certan
Pomerol
6. Château Pétrus
Pomerol

Restaurant de Librije bij de jaargangen
1987 en 2002 twee prachtige gerechtjes.

Na dit unieke zestal geproefd te hebben,
presenteerde topkok Robert Kranenborg

De tweede proeverij betrof drie toppers uit

twee schitterende gerechtjes bij twee

Saint-Emilion en drie toppers uit Pomerol,

verschillende jaargangen Trotanoy.

alle zes van het miskende, of misschien

• Schoudervlees van een biggetje in

beter, vergeten jaar 2001.

jus gegaard en in de oven gearosseerd,
waarbij de Trotanoy 2001

Een klein geselecteerd gezelschap, bestaande
uit grote chefs en sommeliers van bekende

• Kalfszwezerik met een truffelsaus,
waarbij de Trotanoy 1989

sterrenrestaurants, was hiervoor uitgenodigd. Het was dringen geblazen, want de

Het was een in alle opzichten hemelse

wijnen die geproefd werden, waren:

ervaring. Wat een vak hebben wij toch!

Xavier Kat, Samuel Guibert en Jonnie en Therèse Boer

Van trapkast tot wijnkelder
Vorig jaar december verscheen vlak

kaft geeft het boekje een ﬂeurige body,

voor de feestdagen van de hand van de

hooguit jammer dat de foto’s binnenin

schrijvers Gert Crum en Frank Jacobs een

zwart-wit zijn afgedrukt.

ontzettend praktisch boekje met als titel
“Wijn en bewaren” en als ondertitel

De deskundige informatie van de

“van trapkast tot wijnkelder”.

schrijvers krijgt daardoor gelukkig wel

De Vinée Vineuse (21ste jaargang

laten pakken bij uw bestelling.

nummer 4) kwam net te vroeg uit (of het
boekje bereikte ons net te laat), om u voor
de feestdagen van december te kunnen
attenderen op dit aardige cadeautje voor de
echte wijnliefhebber. De full-colour harde

Wijn en bewaren
Prijs: €12,50

Okhuysen Vinée Vineuse

alle aandacht.U kunt dit boekje bij
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JUBILEUM

PURE FEESTWIJN

Ieder jaar maken ze op
Mas de Daumas ook
een klein beetje rosé.
Niet een gewone rosé,
maar een Rosé Frizant.
Aanvankelijk maakte
men deze belletjeswijn
voor eigen gebruik, voor
een paar vrienden en een
plaatselijk restaurantje.
De vraag nam jaarlijks
echter zo sterk toe, dat
besloten werd structureel
wat mousserende rosé
te maken, hoewel nog
steeds mondjesmaat.
Met Samuel Guibert,
de huidige grote baas van
Daumas Gassac, bespraken
wij het 140-jarig bestaan
van Okhuysen. Hij was bereid
om ter ere van ons jubileum een
speciale cuvée van uitsluitend
cabernet-sauvignon
te maken.

Proefnotitie
De kleur is mooi licht,
bijna zalmroze. De mousse heeft
kleine, ﬁjne belletjes en is niet
te agressief. Het parfum is heel
zuiver met tonen van kersen en
frambozen en duidelijk te ruiken,
is het fruit van de pure cabernet.
De smaak is mild droog,
elegant fris en met aantrekkelijk
fruit in de afdronk. Een unieke wijn,

Okhuysen Vinée Vineuse

met een zeer feestelijke uitstraling!
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Rosé Frizant
Mas de Daumas Gassac
Speciale prijs bij doos van 6:
€12,50 per ﬂes
(normaal per ﬂes €15,75)

