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In het gastronomische hart 
van Baskenland ligt de prachtige 
oude kustplaats San Sebastián. 
Een toevluchtsoord voor culinaire 
genieters en surfliefhebbers. 

NIET TE MISSEN

Pal in het achterland van deze stad ligt het 
domein van Xabier Urruzola. Zijn wijngaarden 
liggen beschermd tegen regen en de koele win-
den van de Atlantische Oceaan. De lokale druif 
hondarribi zuri, die goed tegen het grillige 
weer bestand is en aan het aantal zonuren hier 
precies genoeg heeft om goed rijp te worden, 
is hier de ster. De wijnen gemaakt van deze 
druif zijn droog en aromatisch, met een vrij 
laag alcoholpercentage en regelmatig een klein 
beetje koolzuur. 

2019 Getariako Txakolina Blanco
Inazio Urruzola
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €11,15 €11,95
Bij doos van 6: €10,75 per fles

Een heerlijke wijn bij de pintxos-keuken van San 
Sebastián en dé oesterwijn bij uitstek. Hij wordt 
gemaakt van de autochtone druif hondarribi 
zuri (80%), aangevuld met chardonnay (15%) 
en petit courbu (5%). De hondarribi zuri geeft 
de wijn het typische tintelend frisse karakter en 
maakt het een heerlijk opwekkend aperitief. In 
de neus tonen van citrus, bloesem en mango. De 
smaakaanzet heeft een lichte tinteling van het 
natuurlijke koolzuur. Hierna sappig wit fruit, 
mineralen en frisse zuren, perfect in balans!
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Dé zomerwijn 
van 2020

Spanje 
gaat weer 
open!

et is goed om af en toe wat te 
vieren, liever te vaak dan te weinig. 
Daarom vieren we dit jaar de 35ste 
jaargang van ons blad Vinée 

Vineuse, ook wel Wijnjournaal Vinée Vineuse, 
zoals de eerste edities werden genoemd.

Toen mijn vader Louis en zijn compagnon 
Wim Beelen er mee startten, werden ze nog 
gewaarschuwd: “Een blad? Daar moet je nooit 
aan beginnen. Dat betekent dat de mensen 
erop gaan rekenen en dat je iedere keer weer 
met een nieuw nummer moet komen!” Daar 
hadden deze mensen gelijk in, want inmiddels 

doen we dat dus al 35 jaar. Maar het Journaal 
bracht Okhuysen vooral heel veel goeds. De 
oogstverslagen, de beschrijvingen van bezoeken 
aan domeinen, de proefnotities; ze werden ver-
slonden door een groeiende groep van klanten. 
Ze vonden het blad leerzaam, en handig om 
te bewaren en terug te lezen als ze een fles 
opentrokken. 

Natuurlijk was het een hele hoop werk. Ik 
kan me ook goed herinneren dat mijn vader 
zich met name in het weekend opsloot in een 
leeg kantoor om in alle rust meters te maken
met het schrijven. Iets waar je tijdens de re-
guliere kantooruren nauwelijks aan toe komt. 
Eigenlijk is dat in 35 jaar niet helemaal veran-

derd. Ook ik heb rust om me heen nodig om 
te kunnen schrijven. De inspiratie komt net 
als toen vooral uit het reizen, de ontmoetingen 
met de boeren en de prachtige plekken die we 
bezoeken. Bij het maken van het blad, zelfs 
het schrijven, laat ik me tegenwoordig graag 
helpen. Meerdere mensen uit ons eigen team 
werken er hard aan mee, evenals wat mensen 
van buiten. Iedere keer is het weer een feest om 
een nieuwe editie vorm te zien krijgen. 

Voor het schrijven van een stukje over de 35 
jaar, haal ik een stapel oude edities tevoor-
schijn en kom ik prachtige verhalen tegen, niet 
zelden over producenten waar we nog altijd 
fantastisch mee samenwerken. In een editie van 
1988 lees ik het voorwoord van Beelen en Kat, 
die beiden 25 jaar in het wijnvak zitten. Een 
jubileum. Ik ga tellen en realiseer me dat ik zelf 
dit jaar ook precies 25 jaar in dit bijzondere vak 
actief ben. Wat ik lees is ook voor mij zeer her-
kenbaar: Terugkijkend op 25 jaar zien we steeds 
opnieuw het leerproces op de voorgrond staan, een 
proces waaraan nooit een einde schijnt te komen. 
Ieder jaar opnieuw vraagt een wijnoogst om bestu-
deren, proeven, leren kennen, af- en goedkeuren… 
ervaren dat na 25 jaar wijnkoperschap kennis van 
wijn erg betrekkelijk is. En verder dat 25 jaar in 
de wijn werkzaam zijn geen verdienste is: want 
toen we eenmaal voor de wijn gekozen hadden, was 
er geen weg meer terug en raakten wij volledig in 
de ban van het mooiste beroep op aarde, namelijk 
dat van Wijnkoper!
Proost!
–Xavier Kat

Na de eerste Vinée 
Vineuse begrepen we dat 

er geen weg terug was

Waar begin je aan?
H

VOORPROEVEN
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2012

2012 – Het jaar 
dat Louis het stokje 
definitief overgaf 

aan Xavier.
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Copyright
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Aan deze Vinée Vineuse werkten mee
Xavier Kat, Sylvana Oortwijn, Brenda ten 
Brinke, Elisa Duivestein, Job Joosse, 
Yves van Maren, Aad Kuijper en Job 
Seuren.
Corrector
Suzanne Bergman, Bergman Teksten
Fotografie
Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe, 
Fotografie Alexander en Louis Kat
Concept en vormgeving
Thierry Somers

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn koste-
loos bij een minimale afname van 24 
flessen of een minimum factuurwaarde 
van €140,- per zending. Bezorging in 
Haarlem en omgeving gaat via onze 
eigen bezorgdienst. Leveringen in België 
zijn kosteloos bij een minimale afname 
van 36 flessen en een minimum factuur-
waarde van € 350,- per zending.
Looptijd
Duurt zolang de voorraad strekt en uiter-
lijk tot 3 september 2020.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan 
wordt deze door ons retour genomen 
en krijgt u desgewenst een creditnota 
of uw geld terug. Voldoet een wijn om 
andere redenen niet aan uw verwachting, 
dan nemen wij de ongeopende flessen 
van u retour en ontvangt u voor deze 
retourflessen van ons een creditnota of uw 
geld terug.

Kantoor en magazijn
Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem
023 5312240
vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 9.00 – 12.00 uur

Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 – 18.00 uur
Zaterdag: 9.30 – 18.00 uur
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Advies nodig? 
Bel ons op
023-5312240
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Een spectaculair 
nieuw oogstjaar

LEGADO DE MONCAYO

Amper een jaar in ons assortiment, maar nu al niet meer weg te denken! Ook het 
tweede oogstjaar is verbluffend. Dit is zóveel wijn, voor een bescheiden prijs. 

De signatuur van Isaac Fernandez is puur; hij laat de druiven en de terroir een hoofdrol spelen, zonder toevoeging van hout.

C
2019 Garnacha tinto – Campo de Borja
Legado de Moncayo
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,75 per fles €7,50

De geselecteerde wijngaarden liggen hoog, tussen 
de 450 en 750 meter en worden beïnvloed door 
het Moncayogebergte. De bodem is stenig en rijk 
aan kalk. Volgens Isaac ideale omstandigheden 
voor de garnachadruif. De oude stokken geven een 
uitbundig, geconcentreerd fruit, met impressies van 
bosvruchten, iets van cacao, rode bloemen en mooie 
tanninen. De aangename souplesse in de afdronk 
houdt lang aan. Dit is verrukkelijk!

ampo de Borja, gelegen in het dis-
trict Zaragoza, stond hoog op ons 
wensenlijstje. Eind 2018 kregen we 
de tip om proefflessen op te vragen 

bij ‘the flying winemaker’ Isaac Fernandez. 
Die scoorden binnen ons team zéér goed, wat 
vervolgens verder werd bevestigd tijdens een 
inspirerend bezoek aan Isaac in Campo de 
Borja. Eindelijk kwam het er dan ook van: een 
nieuwe samenwerking was een feit. Na een ge-
slaagd eerste oogstjaar, waar u zeer enthousiast 
op reageerde, kunnen we eindelijk verder met 
het tweede oogstjaar.

Isaac is geen onbekende in de Spaanse 
wijnwereld en als wijnmaker onder meer actief 
in de regio’s Rías Baixas, Ribera del Duero, 
Rioja en Rueda. Toch lonkte Campo de Borja, 
thuisbasis van zeer oude garnachastokken. Als 
groot liefhebber van deze druif trok hij daarom 
zijn stoute schoenen aan. Isaac meldde zich 
bij een kleine coöperatie, ontmoette diverse 

families met wijngaarden, selecteerde bij hen 
enkele zeer goede percelen en vroeg hen om de 
grond volgens zijn richtlijnen te bewerken. Bij 
de Cave huurde hij de benodigde ruimte, tanks 
en vaten en Legado de Moncayo was geboren. 
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WIJNIG NIEUWS

Wij zijn heel benieuwd wat u doet met uw Okhuysen-
wijnkistjes. Ze zijn er voor 1 t/m 6 flessen, en geven 
een cadeau nét dat beetje extra flair. Maar eenmaal 
uitgepakt blijft u met dat mooie kistje zitten. We dagen 
u graag uit en doen een beroep op uw creativiteit. Laat 
ons zien wat u van een gebruikt wijnkistje maakt! De 
meest ludieke inzending wint een prachtige magnum-
fles champagne Veuve A. Devaux. Frank Elbers doet 
alvast een voorzet en plantte zijn aardbeienplantjes in 
zijn kisten. Inzendingen kunnen gemaild worden naar 
vineus@okhuysen.nl o.v.v. kistjeswedstrijd.

Wedstrijd

Een onverwacht groot succes
Toen bleek dat de voorjaarseditie van Proeven tussen de Stellingen niet door kon gaan, bedachten we een alternatief. 
Soms moet je met creatieve oplossingen komen. Alle wijnmakers die eigenlijk in het weekend van 17 en 18 april naar 
Haarlem zouden komen, haakten aan. Ze waren heel enthousiast dat ze zo toch nog hun verhalen met ons konden de-
len. Ze namen allemaal een persoonlijke videoboodschap op en op de website lanceerden we een speciale pagina 
met blogs en alle wijnaanbiedingen, inclusief onze bekende altijd-prijs tombola. Natuurlijk werd er weer een klant verblijd 
met een prachtige fles Petrus! Proeven tussen de Stellingen online was geboren en direct een groot succes! Toch kijken we 
er naar uit u zodra dat weer kan te mogen begroeten tijdens Proeven tussen de Stellingen ‘oude stijl’!

De nummer twee van Louis 
Kats kelderschatten (zie pa-
gina 15) is ook internationaal 
een gewaardeerde wijn. Zo 
scoorde wijnmagazine Wine 
Spectator de Godeval Blanco 
met 92 punten! 
Thomas Matthews schrijft: 
‘Deze gedurfde witte wijn heeft 
een rijke structuur, begeleid 
door aanwezige zuren. Smaken 
van peer en passievrucht met 
een hint van gember, kruiden 
en mineraliteit. Ondanks het 
tropische karakter, is de wijn 
zuiver en in balans.’

Kelderschat
in de prijzen

2018 Godeval blanco – Valdeorras, 
Bodegas Godeval. Nu €12,95 per fles

92 punten
Wine 

Spectator
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WIJNIG NIEUWS

Gastronomische avond uit 
Héroine is een eigentijds restaurant 
verscholen in de zuidvleugel van Het
Industriegebouw, een historisch 
monument in hartje Rotterdam. 
Oprichters Eva Eekman en chef-kok 
Michael Schook, openden in 2017 
dit fine dining restaurant. Ga voor 
een vijf- of zevengangenmenu van 
de chef, geïnspireerd op keukens van 
over de hele wereld. Maar ook een 
lekkere cocktail of glas wijn in de bar 
behoort tot de mogelijkheden. Met 
sommelier Maaike Kauffman kiest u 
de mooiste wijnen bij de onderschei-
dende gerechten van Héroine.

Traditie & innovatie in Schoorl
Aan de voet van het breedste duin-
gebied van Nederland ligt deze 
culinaire parel. Al jarenlang runt 
de familie van Bourgonje dit fan-
tastische restaurant-hotel waar je 
heerlijk kunt genieten, ontspannen 
en je laten verwennen. Sommeliers 
Stefan Wierda en Rein Denneman 
staan garant voor de beste adviezen 
en heerlijke wijn-spijs combinaties bij 
de gerechten van meesterkok Jona-
than Zandbergen. Merlet biedt vele 
speciale arrangementen en is al 22 
jaar bekroond met een Michelinster.

Stukje Zeeland in Maastricht
Aan het roer van Restaurant Roze-
marijn staan chef-kok én brillenfa-
naat Jeroen Raes en gastvrouw 
Maaike Steins. Jeroen brengt als ware 
Zeeuw een zilt stukje Zeeland naar 
zijn keuken in het hart van Maas-
tricht, de stad waar Maaike al jaren 
te vinden is in de gastronomie en 
hotellerie. Samen staan zij voor gast-
vrijheid, eerlijkheid en passie, binnen 
een no-nonsense restaurant waar 
iedereen welkom is. Met aandacht 
voor het product en een uitstekende 
service.

Lunchen, dineren, overnachten 
en meer
In het monumentale pand aan het 
Klokhuisplein in Haarlem huist 
sinds 2018 ML, naar de initialen van 
eigenaren Mark en Liane Gratama. 
Chef-koks Mark Gratama en Kevin
Kion koken de sterren van de hemel,
wat ze een Michelinster opleverde. 
Maak een onvergetelijk diner com-
pleet met een overnachting in het 
sfeervolle hotel. Naast het restaurant 
en het hotel is er ook The Bar, waar 
je van een mooi glas met passende 
hapjes kunt genieten. Colagón is ook 
onder de sterren populair. 

Het ultieme zomergevoel
Havana aan Zee is al meer dan 
twintig jaar een begrip in Zand-
voort. Zeven dagen per week kun je 
hier ongecompliceerd genieten van 
ontbijt tot diner, maar ook voor een 
compleet verzorgd feest kun je hier 
terecht. Wat Havana, van eigenaren 
Ellen en Ken Deinum, onderscheidt 
van veel andere strandtenten is dat 
zij al jaren met een vast team werk-
en. Hierdoor voel je je meteen thuis 
en ervaar je de professionaliteit van 
de mensen. Alle wijnen op de kaart 
worden door ons – ook al weer ruim 
twintig jaar – geleverd.

Op de kaart bij Héroine o.a. 2018 Just Ries-
ling trocken – Nahe, Gut Hermannsberg

Op de kaart bij Merlet o.a. 2019 Sancerre 
blanc, Domaine de la Garenne

Op de kaart bij Restaurant Rozemarijn o.a. 
2019 La Dame blanc, Terre des Dames

Op de kaart bij ML o.a. 2019 Colagón – 
Rueda, Palacio de Bornos

Op de kaart
Onze klanten van de horeca hebben het moeilijk in deze tijd en daarom hebben 
we in plaats van één bedrijf in de rubriek Op de kaart, nu een pagina vol staan 
met fantastische adressen die we u van harte kunnen aanbevelen!

Op de boerderij 
In hun rietgedekte Drentse boerderij 
verwennen Marleen en Jeroen Brou-
wer hun gasten met creatieve, smaak-
volle gerechten op topniveau voor 
een vriendelijke prijs. Sinds 2018 
draagt het restaurant één Michelin-
ster. De huischampagne is van Pierre 
Péters en in de arrangementen laten 
de sommeliers onze wijnen stralen! 
Restaurant De Loohoeve biedt ook 
hotelkamers en ligt in de buurt van 
diverse natuurgebieden. Een heerlijk 
weekend weg moet dan ook zeker 
lukken!
Op de kaart bij De Loohoeve o.a. 2019 ALLO 
– Minho, Quinta de Soalheiro

Op de kaart bij Havana aan Zee o.a. 2019 
Pêché de Vignes rosé, Collovray & Terrier
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In het kader van 35 
jaar Vinée Vineuse 
duikelden wij wat 
oude foto’s op 
uit ons archief: 
Philippe begin 

jaren negentig van 
de vorige eeuw.

2016 Vouvray sec
Vignobles Brisebarre
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,40 €12,25
Bij doos van 6: €10,95 per fles

De vinificatie van de rijpe chenin blanc is 
traditioneel waarna de wijn daarna bijna een 
jaar rijpt op oude vaten ‘sur lie’, diep in de 
kelders. De complexe neus biedt minerale tonen, 
voorjaarsbloemen, rijp geel fruit en iets aards. 
In de mond peer, noten en vers brood. Een wijn 
die blijft verrassen en intrigeren.

Vouvray brut mousseux
Vignobles Brisebarre
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €11,75 €12,60 
Bij doos van 6: €11,25 per fles

De chenindruiven worden in verschillende 
plukrondes geoogst. De eerste ronde heeft nog 
veel zuren en is net rijp; perfect als basis voor 
hoogwaardige mousserende wijnen met een 
tweede gisting op de fles. Deze brut heeft fijne 
belletjes, met in de neus een subtiel bouquet, 
met iets van brioche. De smaak is heerlijk 
fris-droog.

Een gigant uit Vouvray
PORTRET VAN EEN BEVLOGEN WIJNMAKER: PHILIPPE BRISEBARRE

Philippe Brisebarre is een imposante verschijning. Toch zijn het vooral zijn delicate 
wijnen die een onvergetelijke indruk maken! 

et zijn handen als kolenschop-
pen zou Philippe niet misstaan 
op een Frans rugbyveld. 
Toch is hij een weloverwogen, 

zelfs wat ingetogen persoonlijkheid, die vooral 
veel rust en vriendelijkheid uitstraalt. Proeven 
met hem is altijd een beleving. Niet in de laat-
ste plaats vanwege zijn schitterende oude cave, 
uitgehakt uit het poreuze tufsteen. Vol trots 
haalt hij dan de ene na de andere oude fles uit 
zijn diepe kelder.

Vouvray ligt direct ten oosten van de oude 
stad Tours in het midden van de Loirestreek. 
Dit landelijke gebied is vooral beroemd om zijn 
schilderachtige oude dorpjes en middeleeuwse 
kastelen. De wijngaarden van Vouvray liggen op 
de rechteroever van de Loire met een perfecte 
zonexpositie. In een noordelijk klimaat zijn dit 
de beste wijngaarden. 

Philippe besteed veel aandacht aan zijn 
druiven in de wijngaard. Hij gaat in verschillen-
de plukrondes de wijngaard in om te oogsten. 
Dit is tijdrovend werk, maar alleen op die 
manier kan hij verschillende stijlen Vouvray van 
topkwaliteit maken, van verfijnt mousserend 
tot rijkgeschakeerd edelzoet.  

Hij maakt zijn Vouvray op een puur traditio-
nele manier. Zoals de Fransen zouden zeggen 
‘à l’ancienne’. In zijn koele tufstenen kelder 

kan hij op een natuurlijke manier werken 
zonder veel sulfiet te hoeven gebruiken. De 
constante lage temperatuur zorgt voor een 
langzame en koele vergisting en opvoeding. 
Daarna geeft Philippe zijn flessen altijd lang 
de tijd om te rusten en optimaal op dronk te 
komen. 

Voor echt grote wijnen moet je geduld heb-
ben. Als wijnmaker is het dan juist de kunst 
om op sommige momenten niets te doen en 
de tijd het werk laten doen. Zo weet Philippe 
als geen ander het complexe karakter van de 
edele chenin blanc prachtig op de voorgrond te 
krijgen. Een reuze prestatie.

M

Philippe weet als geen 
ander het complexe 
karakter van de edele 

chenin blanc prachtig op 
de voorgrond te krijgen

ruiven zijn net mensen. En net als 
mensen kunnen ze allemaal wat 
anders. Je hebt de arbeiders, de 
werkpaarden zoals de cabernet en 

mourvèdre maar ook de nerveuze artistiekerige 
types als pinot en grenache. 

Er bestaan luie druiven die opgroeien in de 
rijke grond. Als tweede generatie oud geld. En 
types die ondanks hun armoedige voedingsbo-
dem de beste wijnen voortbrengen. Of mis-
schien wel juist dankzij. Zelf kom ik uit Bever-
wijk en geloof me geen stimulerender lucht 
dan de rook van de hoogovens. 

Je hebt dikke druiven, dunne druiven, vro-
lijke, ernstige, gulle en zuinige karakters, maar 
wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze zich 
lekker voelen waar ze zijn opgegroeid. Dat is 
nogal een boude uitspraak waarmee u het van 
harte oneens mag zijn maar toch: ga maar na, 

overal in de wereld groeit merlot maar nergens 
smaakt ie zoals in Bordeaux, iedereen ver-
bouwt syrah maar nergens haalt ie in mijn ogen 
het niveau van de Hermitageheuvel. Datzelfde
geldt voor sauvignon blanc, je vindt ‘m in 
iedere uithoek van de planeet, maar nooit lijkt 
ie op een mooie sancerre of een pouilly-fumé. 
Alle viognier maakt nog geen condrieu, alle 
cinsault nog geen Provence-rosé en ga zo maar 
door.  Betekent dat, dat ik nooit buiten Frank-
rijk drink? Zeker wel, maar liefst lokaal.

Druiven moeten eigenlijk niet reizen. Hoog-
stens per fles, veilig met een kurk erop. 

2017 Saint-Véran ‘Terroirs de Davayé’
Maison Verget
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €19,95 €21,85    
Bij doos van 6: €19,50 per fles
Een wijn met een slank karakter, maar die tegelij-
kertijd rijk en uitbundig is. Tonen van citrusfruit, 
perzik, abrikoos, hazelnoot en een lichte toast.

Thuisblijven
IN DE WIJN GEDOOPT

D

AAD KUIJPER 
is ex-wijnboer  

(Mas des Dames)
reclameschrijver 
en romancier. In 
2018 verscheen 

zijn eerste 
roman ‘Anno’.

En dat negatieve reisadvies geldt naar mijn 
mening bij uitstek voor chardonnay. Op reis 
gedraagt chardonnay zich als een Tripadvisor-
tourist, oppervlakkig genietend lummelt ie wat 
rond in het betreffende land zonder zich echt 
te verdiepen in de cultuur.  Daardoor smaakt 
hij voor mij zo’n beetje overal hetzelfde, en dat 
is overal even lekker. Behalve in zijn geboorte 
streek, de Bourgogne. Dat gebied kent ie op 
zijn duimpje en daar laat ie zich van zijn mooi-
ste kant zien. In de Bourgogne lijkt de char-
donnaydruif meer karakter te ontwikkelen, dat 
wil zeggen: met de juiste opvoeding. 

Daarmee zijn we terug bij Jean-Marie 
Guffens. De ongekroonde Koning van de witte 
wijn. Ik heb hem al eerder besproken maar 
de man bevestigt ieder jaar zijn uitzonderlijke 
talent. Als druiven net mensen zijn dan is hij 
een wel heel eigenwijs exemplaar. Geboren in 
België (zeg maar het Beverwijk van Europa) 
vertrekt hij in de zeventiger jaren naar Frank-
rijk om wijn te gaan maken. Uit geldgebrek 
vestigt hij zich in de armere Mâconnais met de 
ambitie om het zelfingenomen meursault naar 

de kroon te steken. En dat doet hij met succes. 
Met harde hand weet hij de chardonnay lum-
mel tot grote hoogte te stuwen. Als een strenge 
vader. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een ster, 
Parker rekent hem tot de beste wijnmakers ter 
wereld en ook de La Revue du Vin de France 
komt al jaren superlatieven tekort. Zo ook ik, 
wat kan ik nog zeggen over zijn wijnen behalve 
dat ze allemáál goed zijn, zonder uitzondering, 
van de duurste tot de eenvoudige. Dit keer 
dronk ik de Terroirs de Davayé die hij uitbrengt 
onder het label Verget en ik was sprakeloos. De 
wijn is een assemblage van twee percelen, “au 
Clos” zorgt voor de rijkdom en “pommard” 
levert de frisheid. De combinatie is op zijn 
zachtst gezegd indrukwekkend. En dat uit de 
Mâconnais, het België van de Bourgogne.
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Als chardonnay op reis 
gaat wordt het een soort 

tripadvisor toerist

Een druif hoort eigenlijk niet te reizen.
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Verdejo siert de hoogvlakten in het 
Spaanse gebied Rueda. Verdicchio 
maakt de Italiaanse Marken nog 
puurder. Hoewel beide het beste in 
hun streek naar boven halen, zijn deze 
druivenrassen geen familie van elkaar. 
Vanwege de gelijkenis in naam worden 
ze echter maar al te vaak door elkaar 
gehaald.

EREGALERIJ

2019 Colagón – Rueda
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

Een heerlijk fruitige en toegankelijke 
wijn, met de voor verdejo zo typische 
geur- en smaakexpressie: tropisch fruit, 
bloesem, knisperend met een exotische 
frisheid. Tegelijk is de Colagón vol van 
smaak en in het bezit van een lek-
kere bite. Prachtig in balans, met een 
mooie diepgang. Dit is een wijn die 
nooit verveelt. Schenk hem als aperitief 
of in combinatie met wat tapas, frisse 
salades of zelfs lichte Aziatisch gekruide 
visgerechtjes.

Palacio 
de Bornos

Verdejo
of Verdicchio?

Colagón 
heeft een 

nieuw etiket

>
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2019 Verdicchio dei Castelli di Jesi 
(solo)
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

De wijnmakers van Conti di Bus-
careto gaan voor de hoogste kwaliteit: 
ze plukken met de hand, brengen de 
druiven snel maar voorzichtig naar de 
koele kelders, persen ze vervolgens zacht 
en vergisten het sap op lage temperatuur. 
Heerlijke tonen van stro, groene appel, 
citrusfruit en amandel. De smaak is 
mooi in balans, met spanning, fruit, 
minerale tonen en een zuivere, elegante 
finale. Heerlijk bij een klassieke 
bruschetta met tomaat en burrata.

Conti di 
Buscareto 

at de druiven geen familie van elkaar zijn, is overigens goed te proe-
ven. Want los van de gelijkenis in naam hebben deze wijnen – behalve 
dat ze beide heerlijke zomerwijnen zijn – maar weinig overeenkom-
sten. Zo geeft de verdejo hele expressieve, exotische wijnen, terwijl 

de verdicchio meer ingetogen en elegant is, met een opvallende mineraliteit en 
zuurgraad. Wat beide wijnen zeer zeker wel met elkaar gemeen hebben, is dat de 
populariteit in eigen land de laatste jaren enorm is toegenomen. Werd in zowel 
Spanje als Italië voorheen vooral rood gedronken, met de opkomst van deze 
wijnen is dat inmiddels veranderd. Met name in Spanje zien we dat ‘s zomers 
iedereen aan de verdejo zit – en dat terwijl wij de wijn in Nederland aan het 
begin van de jaren negentig al omarmden. 

De Colagón van Palacio Bornos, al 25 jaar de aanvoerder van ons assortiment, 
bestaat naast verdejo uit een klein deel viura. De wijn is exotisch en fris, en puur 
op het fruit gemaakt.

Verdicchio dei Castelli di Jesi geldt als een van de beste herkomstgebieden voor 
de verdicchiodruif en die van het ambitieuze domein Conti di Buscareto maakt 
deze eregalerij helemaal compleet. 

D



Hoe het
allemaal begon

Hoe het huisblad van Okhuysen uitgroeide tot een van de 
best gelezen wijnbladen van Nederland.
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en bedrijf van 153 jaar oud heeft 
logischerwijs het nodige meegemaakt. 
In 1867 wordt een kleine wijnhandel
in de Gierstraat in Haarlem door 

Josephus Arnoldus Okhuysen opgericht. 
Okhuysen richt zich met name op Haarlem 
en de omringende gemeenten, maar vult ook 
de kelders van de zogenaamde buitenplaatsen 
in het Kennemerland; de zomerverblijven van 
rijke Amsterdamse families. De reputatie groeit 
snel en Okhuysen gaat steeds verder buiten 
Haarlem leveren. Het bedrijf breidt flink uit, 
maar daaraan komt een einde tijdens de crisis-
jaren en de Tweede Wereldoorlog. Het is de 
jonge Herman Okhuysen die het bedrijf direct 
na de oorlog vanuit het niets nieuw leven in 
blaast. Twee jonge ambitieuze heren, Louis Kat 
en Wim Beelen, komen in de jaren zestig bij 
het bedrijf werken.

Bij gebrek aan opvolging wordt Okhuysen in 
1970 verkocht aan Bols en krijgt Louis Kat er 
de leiding over. De ziel is echter uit het bedrijf 
verdwenen, wat Louis met lede ogen aan-
schouwt. In 1976 lukt het hem om het bedrijf 

te kopen, met aan zijn zijde compagnon Wim 
Beelen. Het is een kleine, spannende doorstart, 
vanuit de Gierstraat, waar het ooit allemaal is 
begonnen. De eerste opdracht die zij zichzelf 
geven is het flink onderhanden nemen van het 
assortiment. De focus komt eerst op kwaliteit 
en pas daarna op prijs. Heel Frankrijk, en later 
ook Italië en Spanje, worden langdurig afge-
struind op zoek naar topboeren, waar altijd 
rechtstreeks mee wordt gewerkt en een exclu-
sieve distributie voor de Nederlandse markt 
wordt bedongen. 

Een succesvol idee 
10 jaar later beloont Hubrecht Duijker de he-
ren door Okhuysen te verkiezen tot zijn favo-

riete wijnkoperij van 1985. Om dit heugelijke 
feit extra onder de aandacht te brengen bij alle 
klanten, wordt er een wijnjournaal uitgebracht, 
dat duidelijk mooier is dan de diverse nieuws-
brieven die ze tot op dat moment uitsturen. De 
naam..? Vinée Vineuse. Het journaal is direct 
een succes en zal vanaf de verschijning van 
dit eerste nummer in februari 1986, niet meer 
verdwijnen. Door de jaren heen verandert het 
blad meerdere keren van vormgeving, evenals 
de frequentie van sturen en het aantal pagina’s 
per uitgave. Maar de essentie van het blad 
blijft gelijk: het verhalen over de bijzondere 
wijnen, de producenten, de streken, oogstjaren 
en de inkoopreizen. Er verschijnen portret-
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In 1985 verkiest Hubrecht 
Duijker Okhuysen tot zijn 

favoriete wijnkoperij. 
Om dit extra onder de 
aandacht te brengen 

wordt er een wijnjournaal 
uitgebracht

E

Camille Giroud 
op de cover in 
1999: vandaag 

de dag nog altijd 
te vinden in ons 

Bourgogne-assorti-
ment.  
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ten van sommeliers en restaurants, er komen 
gastcolumns, oogstberichten, recepturen van 
beroemde chefs en natuurlijk heel veel proef-
notities. Het blad wordt een bron van inspi-
ratie van wijnliefhebbers, die op grote schaal 
andere liefhebbers opgeven om het ook thuis te 
ontvangen. De oplage groeit dan ook gestaag. 
Omdat de lezers ook graag kennis maken met 
de wijnen in het blad, groeit Vinée Vineuse uit 
tot een commercieel succes. 

Huisvlijt
Het maken van het blad vraagt ook om grote 
discipline en vele uren werk. Omdat het blad 
voor iedereen is, voor alle wijnliefhebbers, 
moet er een goede mix aan onderwerpen en 
wijnen in zitten, afgestemd op de seizoenen 
bovendien. Ook alle fotografie moet aanslui-
ten op deze seizoenen en al onze domeinen 
moeten natuurlijk met regelmaat aan de beurt 
komen. Daarnaast moeten alle geselecteerde 
wijnen ook tijdig voldoende op voorraad zijn. 
Ze moeten worden geproefd om goede proef-
notities te kunnen schrijven. En misschien wel 
het allerbelangrijkste: er moeten mooie verha-

2018 Mâcon-Villages 
‘Tradition’, Domaine des 
Deux Roches
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,95 €13,95 
Bij doos van 6: 
€12,60 per fles
Een prachtig gebalanceerde 
wijn met tonen van wit en geel 
fruit, veldbloemen, een mooie 
structuur in de mond, met 
een aangenaam vetje en fijne 
zuren.

Drie wijnen die al vanaf het eerste uur in Vinée Vineuse prijken

2019 Bandol rosé, 
Château de Pibarnon  
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €24,50 €26,80
Bij doos van 6: 
€23,75 per fles
Meerdere malen verkozen 
tot beste rosé van Nederland. 
Krachtig en intens enerzijds, 
maar tegelijkertijd prachtig 
fruit, kruidig en met frisse 
zuren. Gemaakt van 70% 
mourvèdre en 30% cinsault.

2018 Chinon rouge 
‘Silènes’, Domaine Charles 
Joguet  
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €15,25 €16,50  
Bij doos van 6: 
€14,75 per fles
Cabernet franc uit de Loire 
kan heerlijk puur en levendig 
zijn, zoals deze chinon van 
Joguet. Donker fruit, bloemen, 
mineralen, aardse tonen en 
frisse tanninen.

len te vertellen zijn, doorspekt met interessante 
weetjes en kennis. De foto’s, de verhalen, 
die maken en schrijven we zelf. Daarvoor 
moet er gereisd en bezocht worden, wat weer 
het mooiste stuk van ons vak is. Maar soms 
lukt het reizen niet bijtijds en vragen we foto’s 
en proefflessen op en hebben we telefonisch 
contact met de wijnboeren. Dat kan grappige 
taferelen opleveren wanneer een producent 
ons weer eens onmogelijke beelden toestuurt. 
Goed plannen en vooruitwerken is daarom 
van groot belang. Wanneer u dit leest, zijn we 
alweer volop bezig met het volgende nummer.

Terug naar toen
Omdat wij zelf vonden dat Vinée Vineuse de 
laatste jaren iets te veel de kant op was gescho-
ven van een mooie reclamefolder, hebben we 
de 35ste jaargang aangegrepen om terug te 
keren naar de roots. Inspireren vanuit de mooie 
wijnverhalen staat weer voorop, omdat we den-
ken dat juist dat het blad bijzonder en aan-
trekkelijk maakt. We hopen daar in te slagen en 
het succes van ons mooie blad met vele jaren te 
verlengen!

1
Toen Vinée Vineuse 

nog in zwart-wit 
gedrukt werd.

2
Het eerste nummer.

3
De aankondiging 

van de – toen nog 
– Openflessenda-

gen in 2006.

1 2

3
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e inkoop vormde een belangrijke 
sleutel tot hun succes, maar welke 
wijnen haalden hun eigen kelders 
precies? Vinden we hier vooral de 

successen uit hun eigen periode als wijnimpor-
teur of worden de recente ontwikkelingen ook 
op de voet gevolgd en gewaardeerd? Vooral 
klassiek Frankrijk of is er ruimte voor meer? 
Tijd voor een gesprek van wijninkoop tot wijn-
kelder met deze heren, mastodonten van de 
Nederlandse wijnhandel.

Xavier: “Hoe belangrijk was de inkoop eigen-
lijk voor jullie toen het bedrijf in 1976 werd 
overgenomen?”
Louis: “Die was essentieel. We bedachten een 
hele nieuwe filosofie, die voor die tijd echt 
uniek was. Zo kochten we alleen rechtstreeks 
bij de wijnboer, met leveringen op basis van 
exclusiviteit voor Nederland. Naast het opspo-
ren van nieuwe wijnen in bekende gebieden, 
bezochten we ook onbekende streken, in eerste 

instantie vooral in Frankrijk. We wilden niet te 
veel de bestaande markt in Nederland volgen, 
maar eerder een nieuwe, eigen markt creëren. 
Kwaliteit stond bovenaan, met tevens een 
goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.”
Wim: “Voor de inkoop hadden Louis en ik 
beiden onze aandachtsgebieden. Ik deed vooral 
de Bourgogne, de Beaujolais, het oostelijk 
Loiregebied, de Savoie en ook Piemonte. Louis 
concentreerde zich op het overige Loiregebied, 
Bordeaux, de Sud-Ouest, Languedoc-Roussil-
lon, de Provence, de gehele Rhônestreek, de 
Elzas en Spanje. Maar we reisden ook samen, 
naar de Champagne, Bordeaux, Elzas, Bour-
gogne en Toscane.”
Xavier: “Waar lette je op bij een bezoek aan 
een potentieel nieuw domein om mee samen te 
werken?”
Wim: “Toch vooral op hoe de kelders en de 
opslag eruitzagen en de filosofie van werken in 
wijngaard en kelder. Altijd keken we eerst naar 
de kwaliteit, pas daarna naar de prijs.”

D

2020

Decennia later 
weer samen in de 

kelders aan de 
Gierstraat, met de 
kelderfavorieten 

van nu.

Wim Beelen en Louis Kat
DE KELDERS VAN

Samen voerden zij 23 jaar de directie over Okhuysen en stonden zij aan de basis 
van de succesvolle wederopbouw van de wijnkoperij. 
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Drie favorieten 
uit Louis Kat’s 
collectie:
1. Réserve des 
Seigneurs rouge 
– Cairanne, 
Domaine Oratoire 
Saint-Martin
2. Bordeaux 
Supérieur, 
Château Lescalle
3. Godeval blan-
co – Valdeorras, 
Bodegas Godeval

Drie favorieten 
uit Wim Beelen’s 
collectie:
1. Forgotten Vine-
yards Sauvignon 
Blanc, Kruger 
Family Wines
2. Entre-Deux-
Mers, Château 
Turcaud
3. Bourgogne 
‘Mon Blanc’, Do-
maine Stéphane 
Aladame
Alle wijnen 
verkijgbaar via 
Okhuysen.
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Louis: “De goede producenten kennen elkaar 
allemaal. Via de een kom je dan weer terecht 
bij de ander. Gérard Chave, in Hermitage, nam 
mij in de jaren zeventig mee naar toppers als 
Clape in Cornas en Gripa in Saint-Joseph en 
later ook naar Graillot in Crozes-Hermitage.”
Xavier: “Wat vonden jullie eigenlijk de leukste 
streken om rond te reizen?”
Wim: “Dat waren dan toch de Bourgogne en 
de Beaujolais, vanwege de enorme diversiteit 
aan gemeentes, de versnippering van de wijn-
gaarden, het landschap en de grote verschillen 
in kwaliteit. Maar het meest indrukwekkend 
blijft voor mij de Dourovallei ter hoogte van 
Oporto.”
Louis: “Het bezoeken van voor mij onbekende 
wijnstreken was vaak heel verrassend en span-
nend. De Loirestreek tussen Orléans en Nantes 
speelde zeker een hoofdrol door met name de 
diversiteit aan druivenrassen. Hier leerde ik de 
chenindruif waarderen in gebieden als Vouvray, 

Savennières en Layon en de cabernet franc in 
Chinon, Bourgueil en Saumur-Champigny. 
Maar mijn favoriete wijnstreek is toch de noor-
delijke Rhône, waar naar mijn mening de boei-
endste wijnen van Frankrijk worden gemaakt 
met de druif syrah in de hoofdrol.”
Xavier: “Natuurlijk haalden jullie een keur 
aan bijzondere wijnen van fantastische produ-
centen naar Nederland, maar hadden jullie zelf 
eigenlijk een favoriete wijnmaker?”
Louis: “Belangrijke en boeiende contacten 
waren zeker met Charles Joguet in Chinon en 
het Domaine des Roches Neuves in Saumur-
Champigny. Maar in het jaar 1977 bezocht ik 
voor de eerste keer Domaine Chave, dat toen 
al werd gezien als het meest prominente huis 
van Hermitage, en werd Gérard Chave voor 
mij een bron van inspiratie. Jaarlijks bezocht ik 
hem en zo ontstond er een ware vriendschap.”
Wim: “Ik vind het lastig om een favoriet te 
noemen. Er waren er eigenlijk zoveel, domei-
nen zoals Deux Roches, Stéphane Aladame in 
de Bourgogne en Michel en Françoise Tête in 
Juliénas. De vader van Michel Tete, Raymond, 
die kettingroker was van Gauloises en Gitanes,
blies tijdens het proeven altijd rook in je ge-
zicht en vroeg dan belangstellend: wat vindt u 
van mijn wijnen? Nog jaren daarna ging ik hun 
wijnen buiten proeven, wel zo makkelijk.
Overigens zijn hun wijnen nog steeds de aller-
beste van de streek en hebben voor mij bour-
gogne-achtige trekjes. Met Giacolino Gillardi 
van Ceretto was het contact ook altijd heel 
goed. Met hem hebben we ‘s avonds na een 
bijzonder diner in Restaurant La Rive van het 
Amstel hotel, voor de uitgang samen op onze 

knieën gelegen om de lekke band van mijn 
auto te verwisselen. Die dingen vergeet je nooit 
meer.”
Xavier: “En als je nu moet aangeven op welke 
ontdekking je het meest trots bent?”
Wim: “Dan is dat toch Domaine des Deux 
Roches in Davayé, met hun prachtige assor-
timent wit uit de Maconnais en ook met hun 
wijnen uit de Limoux en de l’Aude. Wij maken 
daar elk jaar nog ‘un petit stop’.”
Louis: “Nu ja, Chave kwam al uitgebreid aan 
bod, maar dat mag je geen ontdekking noe-
men. Dan eerder Mas de Daumas Gassac, een 
landwijn uit het zuiden van Frankrijk waar nie-
mand ooit van had gehoord. Maar de verras-
sendste inkoop voor mij vond plaats in Spanje 
en wel op de hoogvlakte van Rueda. Daar 
ontdekten we Bodegas Palacio de Bornos met 

1988

25 jaar in het vak, proost!

de wijn Colagón, gemaakt van de druif verdejo. 
Dé witte huiswijn van Okhuysen. We waren 
met deze inkoop een van de eerste importeurs 
van wijnen uit Rueda!”
Xavier: “Is er eigenlijk een link tussen de stre-
ken waar jullie je ieder bij de inkoop op richt-
ten en jullie huidige kelders? Of juist helemaal 
niet?”
Louis: “Die link is er zeker! Mijn kelder bevat 
voor 45% wijnen uit Bordeaux, met name wij-
nen uit de Haut-Médoc, Saint-Emilion, Pome-
rol en Sauternes, 20% wijnen uit de noorde-
lijke Rhône met wijnen als Hermitage en Côte 
Rôtie en 15% rode wijnen uit de Bourgogne. 
Dan heb ik nog voor 10% Italië/Spanje en 10% 
diverse rode en witte courante wijnen voor 
alledag. Een echt favoriete wijn voor mij blijft 
Mas de Daumas Gassac. Ik koester nog steeds 
verschillende jaargangen van deze unieke wijn 
uit de Languedoc, die blijft verrassen en oudert 
als een grote bordeaux!”
Wim: “Een link? Ik denk van wel. Veel rode 
en witte bourgogne, maar ook nog aardig wat 
mooie oudere rode bordeauxs. En natuurlijk
rood uit Piemonte en Toscane. En vooral de
laatste jaren schitterende rieslings uit Duits-
land. Niet te vergeten de jaarlijkse Montlobre!
Mijn keldertip: Drink vooral minder en lekker-
der! En probeer op zondagmorgen een glas 
champagne of crémant. De mooiste start van 
de dag!

We wilden niet te veel 
de bestaande markt in 

Nederland volgen, maar 
eerder een nieuwe, 
eigen markt creëren 
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Wat is er lekkerder dan een glas Lalanne? Twee glazen.

Alain Lalanne ging in 2016 met pen-
sioen. Maar daar was de ambitieuze 
Lionel Osmin, die met zijn team als 
missie heeft om het Zuidwesten op de 
kaart van Franse wijnen te zetten. Zij 
namen Alains percelen over, gingen 
nóg strikter te werk om zo tot de top 
van de Gascogne te komen. Gelukkig 
bleven onze gunstige voorwaarden in 
tact zodat wij nog steeds deze onover-
troffen wijn voor een heel goede prijs 
kunnen leveren.

2019 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €5,60 per fles €6,20 

De assemblage bestaat uit gros manseng, 
ugni blanc, colombard en sauvignon 
blanc. De druiven werden koel vergist 
en de wijn kreeg een opvoeding ‘sur lie’. 
Hierdoor wint de wijn naast aan frisheid 
ook aan structuur. Lalanne staat voor 
exotisch fruit, verfijning en spanning. 
Heerlijk doordrinkbaar en daarmee de 
ideale borrelwijn, maar ook lekker bij een 
salade met gegrilde vis. 

Bij doos 
van zes 
€5,60

Een nieuw tijdperk, nóg 
betere wijn

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch 
betaalbaar zijn? Zoek dan niet verder. De hele top-
selectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Onze 
Topselectie
Wit 
tot tien euro

HUISWIJNEN

fruitig en 
toegankelijk
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2019 Verdejo – Rueda
Palacio de Bornos

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €8,20 per fles €9,10

Verdejo van topniveau van de makers 
van Palacio de Bornos. De druiven 
worden in de vroege ochtend geplukt 
voor maximale frisheid. Expressieve 
geuren als exotisch fruit, kruiden en iets 
bloemigs. De smaak is intens, verfijnd en 
perfect in balans. Fruitige, aromatische 
afdronk. Heerlijk als aperitief, maar ook 
een zeer veelzijdige begeleider, bijvoor-
beeld bij tapas.

2019 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €8,20 per fles €9,10

De grüner veltliner kreeg in korte tijd 
enorm veel fans en wij begrijpen dat. 
Oostenrijk staat bekend om zijn zeer 
hoge kwaliteit wijnen en de grüner 
veltliner is ’s lands trots. Stadt Krems 
is het oudste wijndomein van het land, 
waar zuiverheid en frisheid leidend zijn. 
De wijn is mineralig en heeft tonen van 
wit en geel fruit, bloesem en een klein 
pepertje. Heerlijk sprankelend fris!

2019 Grillo – Sicilia 
Molino a Vento 

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,60 per fles €7,30

De grillodruif is echt een klassieke 
Siciliaanse variëteit en komt vooral in 
het westelijk deel van het eiland voor. De 
wijngaarden liggen op zo’n tweehonderd 
meter hoogte en hebben prachtig uitzicht 
op zee. Om de frisheid te behouden 
worden de druiven op lage temperatuur 
vergist en verblijft de wijn kort op roest-
vrijstalen tanks. Tropisch fruit, mediter-
rane citrus, milde kruiden, veel sap en 
heerlijk fris. 

fris en 
levendig

fris en 
levendig

2019 Soave
Palazzo Maffei

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,80 per fles €7,60

Prachtig Italiaans wit uit Veneto. Op een 
hoge ligging en een arme, vulkanische 
bodem doen de inheemse druiven gar-
ganega (85%) en trebbiano di soave 
het namelijk het best. Lekker fris, met 
subtiele tonen van gras, amandelbloesem 
en groene appel. In de smaak rijp wit 
fruit en een beetje citrus. De Soave is 
kwalitatief geweldig in balans en heeft 
een aangenaam bittertje in de afdronk. 

fris en 
levendig

2019 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op dronk: tussen nu en 2022

Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

Een heerlijke chardonnay uit het mid-
deleeuwse Carcassonne in de Languedoc, 
waar de bodem rijk is aan kalk. Door de 
relatief hoge ligging profiteren de druiven 
optimaal van koele nachten en een frisse 
bries, die ook overdag voor wat afkoeling 
zorgt. De smaak is fris, maar tegelijker-
tijd vol en rijk met aroma’s van rijp geel 
fruit en bloesem. Heerlijk bij gerechten 
met gerookte zalm. Al dik twintig jaar 
onze favoriete chardonnay! 

vol en rijk

2019 Guilhem Blanc – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en 2022

Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

De witte wijn die nooit verveelt, waar 
op elk moment van kan worden genoten. 
Als aperitief of smaakvolle begeleider bij 
salades of vis uit de oven. De druiven 
sauvignon blanc, clairette en grenache 
blanc ondergaan een koude weking en 
een vergisting op lage temperatuur zodat 
de natuurlijke frisheid van de druiven 
behouden blijft. Een uitgesproken wijn 
met lekker veel sap, rijp wit en geel fruit. 

fruitig en 
toegankelijk

fruitig en 
toegankelijk
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Het natuurlijk evenwicht van Moulin de Gassac begint al in de wijngaarden.

Zo zou rosé moeten smaken

Onze 
Topselectie
Rosé 
tot tien euro

HUISWIJNEN

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch 
betaalbaar zijn? Zoek dan niet verder. De hele top-
selectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

fruitig en 
sappig

Begin jaren negentig startte Aimé 
Guibert, eigenaar van het wereld-
beroemde domein Mas de Daumas 
Gassac, het project ‘Moulin de Gas-
sac’. Hij contracteerde wijnboeren 
voor de creatie van een originele wijn, 
gemaakt van traditionele druiven 
afkomstig van de coteaux. In 2016 
overleed pionier Aimé, maar zijn 
vrouw en vier zoons zetten met veel 
passie en kunde zijn levenswerk voort. 
De Guilhem rosé is al vele jaren een 
van onze favoriete rosés!

2019 Guilhem Rosé – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac

Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75  

Deze verrukkelijke saignée-rosé (ge-
maakt van het eerste weggelopen sap) 
is een assemblage van grenache (60%), 
carignan en syrah. Mooi lichtroze van 
kleur. Heerlijke aroma’s van viooltjes, 
kersen en bessen. De smaak biedt op-
nieuw sappig fruit als rode appel en een 
mild pepertje. De finale is knisperend fris. 
Ideaal als aperitief, bij een rijk gevulde 
salade of de (vis)barbecue.

Bij doos 
van zes 
€6,10

krachtig en 
intens
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2019 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,25 per fles €7,00

Deze geliefde rosé uit de tuin van de 
koning heeft een mooie dieproze kleur. 
De tempranillo- en garnachadruiven 
worden in de vroege morgen geplukt en 
gevinifieerd op lage temperatuur. Zo 
behouden de druiven hun frisheid. De 
neus is verleidelijk met volop rood fruit 
dat het glas uit stuift. De smaak is lek-
ker sappig met een klein pepertje en een 
heerlijk frisse afdronk. Heerlijk bij tapas 
en zeevruchten. Delicioso!

2019 Belle Rosée – Bordeaux rosé 
Château de Fontenille

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €9,30 per fles €10,50

De charmante oenoloog Stéphane 
Defraine zette het Entre-Deux-Mers 
gebied weer op de kaart. Zijn Château 
de Fontenille geldt al jaren als voorbeeld 
voor de streek. Deze rosé van dertig jaar 
oude stokken cabernet franc (70%), 
aangevuld met merlot en cabernet-sau-
vignon is helder van kleur. De smaak 
is mooi droog met tonen van citrusfruit, 
framboos en rode bosvruchten. Heerlijk 
zuiver en prachtig in balans!

2019 Nerello Mascalese Rosato – 
Terre Siciliane, Molino a Vento

Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40 

In het westen van Sicilië maakt de 
familie di Maria van voornamelijk 
autochtone druivenrassen verrassende en 
betaalbare wijnen onder de naam Molino 
a Vento. Deze frisse rosato van de typisch 
Siciliaanse druif nerello mascalese is een 
nieuwe aanwinst in ons assortiment. De 
neus is intens met heerlijke tonen van 
framboos en aardbei. De smaak is lekker 
sappig met frisse zuren en in de afdronk 
dat typisch Italiaanse bittertje.

2019 Pêché de Vignes rosé – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier

Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,30 per fles €7,00 

De vrienden Jean-Luc Terrier en 
Christian Collovray van Domaine des 
Deux Roches uit de Bourgogne, bezit-
ten ook enkele percelen in het zuiden. 
Daar maken ze deze lichtroze rosé van 
de druiven cinsault, syrah en grenache 
blanc. Heerlijke geuren van aardbei 
en framboos stijgen op uit het glas. De 
smaak is verfijnd, biedt sappig rood fruit 
en eindigt in een prachtig frisse, elegante 
finale. 

2019 Initiale rosé – Saint-Chinian
Domaine des Jougla

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €9,75 per fles €10,80 

Al sinds 1982 maakt Domaine des 
Jougla deel uit van ons assortiment. En 
niet alleen omdat la famille Jougla zo 
sympathiek is. Ze maken ook nog eens 
geweldige wijnen waaronder deze all-
time favourite rosé van syrah, grenache 
en mourvèdre. De wijn bezit elegante 
aroma’s van zacht, kruidig rood fruit. 
In de smaak veel sap en fruit, subtiele 
kruiden en een aangename ´bite´ in de 
lange, frisdroge afdronk. 

2019 Rosé – Languedoc
L’Esprit de la Fontaine

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €8,65 per fles €9,60 

De cinsault-, grenache noir- en syrah-
druiven worden zachtjes geperst en apart 
gevinifieerd op lage temperatuur om de 
aroma’s te behouden. Mooi lichtroze van 
kleur. De neus is elegant en aromatisch 
met tonen van bosaardbei, bessen, milde 
kruiden en veldbloemen. In de smaak 
zomers fruit, veel sap en een knisperende 
bite in de afdronk. Een sublieme rosé 
uit de Languedoc met een Provençaals 
tintje!

bloemig en 
kruidig

bloemig en 
kruidig

fruitig en 
sappig

fruitig en 
sappig

bloemig en 
kruidig
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De ruige wijngaarden van Stellenbosch. 

De Zuid-Afrikaanse wijnmaker Johan 
Kruger maakte deze shiraz exclusief 
voor Okhuysen. Voor het Old Vines 
Project stuitte Johan op een ‘ver-
geten wijngaard’ – aangeplant met 
shiraz – op de koelere hellingen bij 
Stellenbosch. Door deze wijngaard 
voor deze wijn te selecteren, kon 
voorkomen worden dat hij gerooid 
werd en kunnen we hem ook in de 
toekomst blijven gebruiken. 

2018 Forgotten Vineyards Shiraz
Kruger Family Wines

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €7,90 per fles €8,95 

Deze wijn is gemaakt van shiraz, maar 
heeft meer het Europese karakter van 
syrah. De bodem van deze ‘vergeten 
wijngaard’ bestaat voornamelijk uit ver-
weerd graniet. Johan Kruger koos voor 
een zachte extractie tijdens de alcoholis-
che gisting op inoxtank. Hierna ging de 
wijn over op Franse eikenhouten vaten, 
waar hij een jaar verbleef. Een wijn vol 
specerijen, zwarte peper, rood en zwart 
fruit, soepele taninnen en elegante zuren.

Oude stokken maken het 
verschil

Onze 
Topselectie
gekoeld rood 
tot tien euro

HUISWIJNEN

De zomer leent zich er prima voor om bepaalde 
rode wijnen licht gekoeld te drinken. Hierdoor komt 
het fruit in de wijn meer naar voren en de tanninen 
verdwijnen juist iets naar de achtergrond.  

sappig en 
fruitig

Bij doos 
van zes 
€7,90
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2018 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac

Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

De Guilhem-serie, met dezelfde aan-
dacht en bevlogenheid gemaakt als de 
Daumas-Gassac wijnen, is bedacht om 
wijn te maken om iedere dag van te 
kunnen genieten. Deze rode variant is 
heel sappig, je proeft het heerlijke rijpe 
fruit van bessen en kersen. Een hint van 
garrigue, specerijen en cassis in de neus. 
Drink hem zo, of bij lichte (voor)gerech-
ten. Meervoudig winnaar van Wijn van 
het Jaar.

2018 Mar Y Luz Carmenère – 
Colchagua, Viña Casa Marín
Op dronk: tussen nu en 2022

Bij doos van 6: €7,95 per fles €8,80

De carmenère groeit hier – in de Central 
Vally in Chili – in kleine trossen, wat de 
druiven enorme smaakintensiteit, kracht 
en kleur geeft. De wijn heeft een complex 
en intens aroma met tonen van zwarte 
bessen, bramen, rode bloemen, laurier, 
een beetje peper en licht vanille van het 
eiken. De smaak is intens, heeft rijpe, 
frisse tanninen, volop donker bosfruit en 
de afdronk is lang en levendig. 

2018 Orot – Toro 
Bodegas Toresanas

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2021
Bij doos van 12: €6,25 per fles €6,90

De wijngaarden van Bodegas Toresanas 
zijn hooggelegen en hebben een kalkhou-
dende kleigrond, ideaal voor het verbou-
wen van tempranillo. Met een knipoog 
naar het herkomstgebied kreeg deze 
inmiddels bij velen geliefde wijn de naam 
Orot, spiegelbeeld van Toro. Aroma’s van 
rood fruit en kruiden. De smaak is sap-
pig met verleidelijk en levendig bosfruit 
en iets bloemigs. De afdronk is zacht en 
heel elegant.

2019 Corvina Garda 
Palazzo Maffei

Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,95 per fles €7,70

De met corvina aangeplante hoger 
gelegen wijngaarden van Maffei liggen 
ten noordoosten van Bardolino, in de 
Noord-Italiaanse regio Veneto. Door een 
korte opvoeding op roestvrijstalen tanks 
blijft het sappige fruit optimaal in de 
wijn behouden. Intens parfum, vol rood 
fruit als kersen en bosbessen. Elegante en 
frivole smaak met een goede structuur; 
de afdronk is zuiver en iets kruidig. 

2019 Nero d’Avola – Sicilia
Molino a Vento

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

De nero d’avola is de ster van Sicilië. De 
druif kenmerkt zich door een geconcen-
treerde kleur, aroma’s van pruimen en 
iets aards, mooie frisse zuren en goede 
tanninen. Door een korte opvoeding op 
eiken, wordt het karakter van de druif 
onderstreept. Tonen van rood fruit als 
kersen en aardbeien, verse kruiden in 
de neus. De smaak is geconcentreerd en 
onweerstaanbaar sappig, met rijp rood 
fruit en een pittige finale.

soepel 
en rond

sappig en 
fruitig

zwoel en 
kruidig

zwoel en 
kruidig

zwoel en 
kruidig

2018 Pinot Noir – Pays d’Oc
Collovray & Terrier

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €9,25 per fles €10,25

Als er een wijn is die uitermate geschikt 
is om gekoeld te drinken, is het pinot noir. 
Deze van de vrienden Jean-Luc Terrier 
en Christian Collovray is een heel mooi 
exemplaar! Een prachtig frisse smaak-
aanzet, waarna een rijke, maar tege-
lijkertijd elegante smaak volgt. Denk aan 
rijpe kersen, bosaardbeitjes en framboos. 
De wijn is lekker sappig, mooi fruitig, 
licht kruidig met fijne tanninen. 

soepel 
en rond



Duitsland terug 
aan de top

Het verhaal achter de hernieuwde populariteit
Tekst: Xavier Kat

1
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ls er één wijnland is waar een bij-
zonder verhaal over te vertellen is, 
dan is het wel Duitsland. Waar na 
grote hoogte het dal misschien nog 

wel dieper was. Oorlogen, crisisjaren en wijn-
wetgeving lagen hieraan ten grondslag. Aan de 
kwaliteiten van de natuurlijke omstandigheden 
lag het niet. Die waren en zijn ongekend. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in tij-
den dat veel wijnlanden en regio’s zichzelf op-
nieuw aan het uitvinden zijn, ook een land als 
Duitsland zijn kansen pakt. En hoe! Het lijkt 
wel of er een nieuwe generatie eindelijk heeft 
kunnen breken met het verleden, alle schroom 
van zich afschudt en het enorme potentieel dat 
zij in handen heeft ten volste wil benutten. De 
vooruitgang die hier vanaf het begin van de 
twintigste eeuw is geboekt is spectaculair! Al-
hoewel er zeker ook nog stappen te maken zijn.

Tot aan het begin van de twintigste eeuw 
behoorden meerdere Duitse wijngaarden tot 
de beroemdste ter wereld. De wijnen die hier 
gemaakt werden – vooral zoete wijnen uit de 
Rheingau en Mosel – behoorden tot de meest 
gewilde en kostbare in de markt. Maar met 
de oorlogen en crisisjaren raakten deze – vaak 
steile en moeilijk bewerkbare – wijngaarden 
in verval en verwerd Duitsland tot een produ-
cent van middelmatige, veelal zoete wijnen. 
Dat was met name te danken aan een wijnwet 
uit 1971. Die had als uitgangspunt, dat wijn 
zoet moest zijn. De kwaliteit van de wijnen 
werd beoordeeld op het mostgewicht. Hoe 
hoger het restzoet in de wijn, hoe hoger het 
predicaat. Hier werden namen als Spätlese en 
Auslese aan gehangen. Maar omdat ze in die 
tijd vooral goedkoop moesten zijn, werden veel 
wijnen kunstmatig aangezoet, waarmee het 
kwaliteitsidee achter de wetgeving – die alleen 
Duitsland hanteerde – in het water viel. In de 
wet ontbrak het aan verdere kwalitatieve regels 
en ook was er geen rol voor bijzondere terroirs.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam 

DUITSLAND

A

1 De Grand Cru wijngaarden van Gut Hermanns-
berg. 2 Ook in de kelder grijpt Katharina zo min 
mogelijk in. 3 Riesling, dé druif die Duitse wijnen 

weer naar grote hoogtes bracht. 3

2



2019 Riesling Qualitätswein trocken – 
Mosel
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €15,95 €17,25    
Bij doos van 6: €15,25 per fles

Op de neus direct complex met grapefruit, 
limoen, kamille en iets van honing en witte 
bloemen. Heerlijk fris en elegant, mooi droog met 
rijpheid en spanning en een speelse zoet-zuur 
balans die de wijnen uit de Moezel zo mooi kan 
kenmerken!

2018 Riesling Kabinett trocken – Mosel
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €20,50 €22,25   
Bij doos van 6: €19,90 per fles

Sybille weet het vederlichte karakter van de ries-
ling uit de Moezel te vangen met haar eigenzinni-
ge stijl van ook kracht en complexiteit. Witte per-
zik, florale tonen en iets van jasmijn. Mooi droog 
in de smaak met concentratie en fijne frisse zuren. 
Gebalanceerd en met een schitterende lengte! 

Sybille Kuntz Weingut

De spectaculair 
gelegen wijn-

gaarden van Gut 
Hermannsberg 

stammen nog uit 
het Pruisische rijk.
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er een tegenbeweging op gang, waarbij terroir 
de boventoon ging voeren en het individuele 
karakter van bijzondere wijngaarden belangrijk 
werd. Het maken van juist droge kwaliteitswij-
nen was het uitgangspunt. Begin jaren 2000 
werkte een sinds 1910 bestaande club van 
de Duitse topproducenten, VDP (Verband 
Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter) 
geheten, een classificatie van wijnen en wijn-
gaarden uit. Deze classificatie laat zich goed 
vergelijken met het systeem in de Bourgogne: 
Gutswein – Bourgogne tout court | Ortswein – 
Bourgogne Village | Erste Lage – Premier Cru 
| Grosse Lage – Grand Cru. Alhoewel deze 
classificatie enkel geldt voor de momenteel
ongeveer 200 leden, staat hij inmiddels ook 

model voor vele andere Duitse producenten 
die niet het mostgewicht, maar de herkomst 
centraal zetten.

Met al deze veranderingen begonnen de 
wijnen bij een groeiende groep liefhebbers 
onder de aandacht te komen. In eerste instan-
tie waren het vooral de Duitse sommeliers die 
gek waren op de prachtige droge witte wijnen, 
veelal gemaakt van de nobele rieslingdruif. Die 
combineerde uitstekend met een internatio- 
nale keuken die ook in Duitslands in opkomst 
was en waar zuurgraad en complexe smaken 
een belangrijke rol speelden. De vonk sloeg 
over naar de buitenlandse sommeliers en van 
daaruit naar de consument. Zag men twintig 
jaar geleden nauwelijks nog een Duitse wijn 

“De kwaliteit van Duitse 
wijn groeide sneller 

dan de reputatie en 
juist hierdoor zijn deze 

wijnen nog altijd 
heel betaalbaar!” 

– Stuart Pigott, wijnjournalist 
en Duitslandexpert 

Weingut Altenkirch

2019 Riesling Steillage trocken – Rheingau
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,10 €11,90   
Bij doos van 6: €10,75 per fles

Een heerlijke neus met subtiele florale tonen, 
mandarijn en iets peer. De smaak is slank en 
fris met limoen, bloesem en ook wat kamille. 
Een typische ‘Rheingauer’ riesling met kracht en 
structuur en toch sappig en doordrinkbaar! 

2018 Spätburgunder trocken – Rheingau
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,30 €14,30    
Bij doos van 6: €12,75 per fles

Jasper weet het elegante karakter van de spät-
burgunders uit Duitsland feilloos te accentueren 
met elegantie, fijn rood fruit, iets aards en een 
subtiele toets van het eikenhout. De afdronk is 
complex, mooi fris met een prachtige lengte!  

1
Sybille Kuntz werkt 

al jaren 
biodynamisch. 

2
De wijngaarden 

van Jasper Bruysten 
profiteren juist nu 
van hun unieke 

ligging.
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op de wijnkaart van een restaurant en ook 
zeer weinig rieslings, tegenwoordig is dat wel 
anders!

Een andere verandering is dat de riesling-
druif in Duitsland inmiddels wat minder 
dominant wordt. Er komt meer ruimte voor 
andere druiven, ook rode! Duitsland ontwik-
kelt zich zo steeds meer tot allround wijnland, 
dat volop concurreert met andere landen. Om 
meer gevoel bij alle veranderingen en moge-
lijkheden te krijgen, zocht ik contact met onze 
eigen Duitse producenten, benieuwd naar hun 
verhaal!

Sybille Kuntz
We beginnen het dichtst bij huis, in de Mosel 
bij Sybille Kuntz, in het plaatsje Lieser. De 
schitterende wijngaarden van Kuntz liggen 
op de steile (70% hellingshoek) grand cru 
akkers van Niederberg-Helden, met wijnstok-
ken die bijna honderd jaar oud zijn. Sybille 
vertelt dat het aantal wijnproducenten in de 
Mosel de laatste decennia is afgenomen. De 
kleinere producenten en, zoals zij ze noemt, 

de hobby-wijnmakers zijn min of meer gestopt. 
De serieuze producenten hebben hierdoor 
verder kunnen groeien. Ook ziet ze dat er in 
de Mosel naast de riesling andere druiven 
worden aangeplant zoal pinot blanc, pinot 
gris, pinot noir, dunkelfelder, dornfelder, 
sauvignon en chardonnay. Overigens niet op 
haar domein, want voor Sybille geldt: Mosel is 
riesling en riesling is Mosel! Natuurlijk wordt 
er ook stilgestaan bij de klimaatverandering die 
sinds twintig jaar echt voelbaar is. In de Mosel 
betekent dit vooral dat er met meer regelmaat 
topjaren worden gemaakt. Tegelijkertijd loert 
er ook gevaar, omdat het weerbeeld steeds ex-
tremer is: vaker storm, hagel en lange periodes 
van droogte. Met name de jongere wijnstok-
ken lijden hier onder. Maakt ze in de kelder 
gebruik van nieuwe technieken? Ze antwoordt 

dat ze met de overgang naar biodynamische 
wijnbouw, ook in de kelder juist heel klassiek 
werkt, met spontane vergistingen en minimale 
interventie. Alles draait om gezonde druiven en 
daarna de natuur haar gang laten gaan. In de 
wijngaard is ze overgestapt op een andere 
snoeiwijze, van een enkele Cordon naar een 
enkele Guyot. Dat geeft haar een betere balans 
tussen bladoppervlak en de hoeveelheid tros-
sen, met een betere rijpheid van de druiven tot 
gevolg. 

Altenkirch
Iets zuidoostelijk van de Mosel, ligt – be-
scheiden in omvang maar groots in kwaliteit 
– de Rheingau. Hier werken wij al vele jaren 
met het uitstekende wijnhuis Altenkirch, met 
Jasper Bruysten als wijnmaker. De Rheingau 
bezit, net als de meeste Duitse wijnregio’s, een 

“Mosel is riesling en
riesling is Mosel”

– Sybille Kuntz

DUITSLAND VERVOLG

1

2



2018 Scheurebe trocken – Rheinhessen
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €13,30 €14,25    
Bij doos van 6: €12,75 per fles

Katharina’s Scheurebe imponeert met zijn 
heldere en elegante fruit. Aroma’s van grapefruit 
en kruisbes gecombineerd met exotisch fruit. 
De smaak is geconcentreerd met wederom het 
citrusfruit en een subtiele romige textuur. De 
verfrissende zuurgraad harmonieert prachtig als 
tegenhanger.  

2018 Riesling trocken – Rheinhessen
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €12,50 €13,50    
Bij doos van 6: €11,95 per fles

Een fijne en florale riesling met tonen van bloe-
sem, perzik en kweepeer. De smaak is krachtig 
en zuiver met een fijne balans tussen de frisse 
zuren en het rijpe fruit. De afdronk is lang en 
levendig met een complexe minerale toets.   

1
Duitsland is dol op 
Katharina en ook 

Robert Parker is ver-
zot op haar wijnen.

2
Rheinhessen: voor-

heen bulkwijn-streek, 
nu rolbepalend voor 

kwaliteitswijnen.
3

De kalkhoudende 
grond brengt die 

heerljike puurheid en 
frisheid in Wechsler’s 

wijnen.
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DUITSLAND VERVOLG

typisch ‘cool climate’ voor wijnbouw, waardoor 
witte druiven als de riesling hier de overhand 
hebben. Altenkirch is gelegen bij het dorpje 
Lorch, met steile wijngaarden aan de Rijn die 
hoofdzakelijk op het westen liggen en daardoor 
ook koeler zijn. In minder warme jaren was en 
is dit een nadeel, omdat de rijpheid minder 
makkelijk komt. Maar door de opwarming 
van de laatste twintig jaar is dit nadeel juist 
steeds vaker een voordeel. Jasper vertelt dat zij 
in vergelijking met andere producenten hun 
druiven langer kunnen laten hangen en een 
prachtige balans hebben met perfecte rijpheid, 
behoud van zuren en niet te hoge suikerwaar- 

den. In de Rheingau is de rieslingdruif met 
78% nog immer heel dominant, maar ook zien 
we steeds meer (12,5%) spätburguder (pinot 
noir), waar ook Jasper verzot op is. Nu de jaren 
steeds warmer en droger worden, experimen-
teert hij ook met druiven als sauvignon blanc 
en cabernet franc. Hij is zeer benieuwd hoe ze 
het hier op de leistenen bodems gaan doen. 

Katharina Wechsler 
Direct ten zuiden van de Rheingau bevindt 
zich het gebied Rheinhessen, dat zo’n dertig 
jaar geleden de grote producent was van goed-
kope Duitse bulkwijnen. Als er ergens veel is 
gebeurd, is het hier! Katharina Wechsler is een 
van de ‘new kids on the block’, hoogopgeleid, 
met een gedegen ervaring en barstensvol am-
bitie. Als kind van Rheinhessen vertelt ze over 
de omslag in de jaren negentig, toen getalen-
teerde wijnmakers overstapten van zoete naar 

droge wijn en de focus op terroir kwam te 
liggen. Het was vooral Klaus-Peter Keller die 
liet zien wat er in deze regio mogelijk was en 
Rheinhessen écht op de kaart zette. Niet voor 
niets liep Katharina bij Keller stage. Ze leerde 
er vooral over de verfijning en elegantie die de 
kalkstenen bodems brengen en die heerlijke 
puurheid en frisheid die de wijnen bezitten. De 
emancipatie die het gebied onderging maakte 
Katharina ook persoonlijk mee als kind van 
boeren met een gemengd bedrijf. De aandacht 
ging vooral uit naar andere gewassen en de 
wijn werd in bulk verkocht. Hoe zoeter de wijn, 
hoe meer hij opleverde. De familie maalde 
niet om de paar topwijngaarden die ze bezat. 
Katharina had echter andere ideeën. Zij vertel-
de haar ouders in 2009 dat zij de wijngaarden 
wilde overnemen en zelf wijn wilde maken, 

“Met de opkomst van 
Duiste riesling, steeg ook 

de vraag naar frisse, 
levendige witte wijn.”

– Katharina Wechsler 

1

Weingut Katharina Wechsler 

1

2

3

4
De topcuvées van 

Gut Hermanns-
berg kunnen 

tientallen jaren 
ouderen.

5
Karsten Peter 

bracht het oude 
staatsbedrijf Gut 
Hermannsberg 

eigenhandig naar 
de top.

Okhuysen Vinée Vineuse  27

4

haar ouders stemden daar mee in. Ze koos 
daarbij voor handwerk in de wijngaard, het 
terugbrengen van het aantal druivensoorten en 
een biologische werkwijze. “Door het opwar-
men van de aarde begint het seizoen vroeger en 
is er meer risico op vorst. Ook is er vaker storm 
en zijn de zomers droger. Ik wilde de wijngaard 
sterker maken, meer zelfherstellend vermogen 
geven. Een goede biodiversiteit speelt daar een 
belangrijke rol bij.” Onlangs ging Katharina 
nog een stapje verder door over te stappen naar 
een biodynamische aanpak. Haar wens is om 
levendige, frisse wijnen te maken, zonder een 
hoog alcoholpercentage, maar wel met diep-
gang en mineraliteit. 

Gut Hermannsberg 
Ten westen van Rheinhessen ligt de Nahe. 

Het gebied is ondanks de aanwezigheid van 
enkele topproducenten niet heel erg bekend. 
Het is ook het gebied dat in Duitsland mis-
schien wel het meest heeft geprofiteerd van de 
opwarming van de aarde. Was het een gene-
ratie geleden lastig om met regelmaat droge 
riesling te maken van topniveau, vandaag de 
dag gebeurt dit vrijwel ieder jaar. Niet voor 
niets werd Gut Hermannsberg toegelaten tot 
de VDP en werden alle wijngaarden geclassi-
ficeerd als Grosse Lagen, oftewel Grand Cru. 
Het gebied beschikt over complexe geologische 
en klimatologische omstandigheden. Daarom 
kiest iedere boer voor een eigen aanpak, en is 
er van wijngaard tot wijngaard een groot ver-
schil in stijl en expressie merkbaar. Het maakt 
dit gebied complex, maar ook zeer interessant. 
Wijnen met een grote persoonlijkheid!

Gut Hermannsberg 

2019 Weißer Burgunder trocken – Nahe
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,30 €14,25  
Bij doos van 6: €12,75 per fles

Naast riesling is weissburgunder (pinot blanc) 
een echte specialiteit geworden van Karsten 
Peter. Heerlijk wit fruit, bloemen en witte peper. 
De smaak is slank en elegant met evengoed 
structuur en pit. Een waarlijk gastronomische 
weissburgunder! 

4 5

2018 Just Riesling trocken – Nahe
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €13,25 €14,20
Bij doos van 6: €12,70 per fles

Nahe weet het elegante karakter van de Moezel 
te combineren met de kracht en expressiviteit 
van de Rheingau. Een expressieve riesling met 
limoen, peer en iets van jeneverbes. Krachtig en 
zuiver met precisie en een mooie lengte. Echt 
Just Riesling!
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In de 35 jaar dat we Vinée 
Vineuse maken, werken 
we al met de families 
Dirler-Cadé en Chave. Tijd 
om stil te staan bij deze 
iconische wijndomeinen. 
Tekst: Xavier Kat

1978

2019

1991 1 Jean-Pierre en Marthe Dirler
2 Jean en Ludivine Dirler-Cadé

1

2
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e wijnwereld is geen 
snelle wereld. Veranderin-
gen hebben tijd nodig 
en beslissingen zijn niet 

gemakkelijk terug te draaien. Daarom 
worden ze niet overhaast genomen. 
De keuzes die de huidige generatie 
maakt, hebben invloed op de volgen-
de. De behoefte om iets extra’s te 
creëren om aan de kinderen achter te 
laten leeft sterk. 

Vaak wil de jonge generatie iets 
nieuws brengen, iets veranderen. 
Nieuwe inzichten implementeren die 
ze tijdens hun opleiding en stages 
hebben meegekregen. Soms leidt dit 
tot interessante veranderingen en 
verbetering van de wijnen. Maar vaak 
genoeg volgt het besef dat de tradities 
uit het verleden er niet voor niets zijn 
en gewoonweg passen bij de omge-
ving, bij de terroir. 

Op deze pagina’s staan we stil bij 
twee schitterende familiedomeinen, 
waarbij de overdracht van vader op 
zoon in harmonie verliep. Grote over-
eenkomst tussen beide domeinen: ze 
stellen de terroir boven de mens. We 
hebben het over de familie Dirler-
Cadé uit de Elzas en de familie 
Chave uit de Rhône.

Dirler-Cadé 
Het familiedomein Dirler-Cadé 
wordt in 1871 in Bergholtz, in het 
zuiden van de Elzas door wijnliefheb-
ber Jean Dirler opgericht. Vandaag 

de dag staat er weer een Jean aan het 
roer, de vijfde generatie. De vader 
van Jean, Jean-Pierre, was de man 
waar we bij Okhuysen rond 1985 
het eerste contact mee hadden. Een 
groot wijnliefhebber en zeer kundig 
wijnmaker, die als geen ander weet 
dat wijn in de wijngaard wordt ge-
maakt en hier ook naar handelt. Hij 
kent ieder stukje perceel dat hij bezit 
uit zijn hoofd en weet hoe hij ermee 
om moet gaan. De liefde voor zijn 
vak is groot. Een bezoek aan Jean-
Pierre is dan ook altijd zeer uitge-
breid, want vol trots laat hij een brede 
serie wijnen proeven, waarbij hij bij 
iedere wijn uitweidt over hoe deze tot 
stand is gekomen. In 1959 vinifieert 
Jean-Pierre zijn eerste oogst. Het do-
mein bestaat dan uit slechts 2 hec-
tare. Al in die tijd is er veel aandacht 
voor de natuur. Tussen 1959 en 1980 
lukt het Jean-Pierre om zeven hectare 
grond bij te kopen. Het land bewerkt
hij met behulp van een paard, maar 
in 1965 wordt er een tractor ge-
kocht en in 1974 mag het paard 
met pensioen. 1965 is ook het jaar 
dat Jean-Pierre trouwt met Marthe. 
De hierop volgende jaren worden 
kelder en opslagfaciliteiten verder 
uitgebreid. In de jaren tachtig doet 
de temperatuurcontrole van kelders 
en de vaten haar intrede en komt 
er de eerste pneumatische pers. In 

1997 komt zoon Jean de gelederen 
versterken. In 1998 stappen vader en 
zoon over naar een biodynamische 
werkwijze van de wijngaarden. Jean 
trouwt in datzelfde jaar met Ludi-
vine Cadé en een jaar later neemt 
het stel de 9 hectare wijngaard van 
de familie Cadé over. Het domein 
is nu 18 hectare groot – met 40% 
grand cru wijngaarden – en heet 
voortaan Dirler-Cadé. In de jaren 
die volgen nemen ze de wijngaarden 
onder handen. In 1999 komt het 
paard de tractor weer vervangen. 
Hun aandacht voor biodiversiteit in 
de wijngaard neemt toe. In de kelder 
maken ze gebruik van modernere 
apparatuur die moet helpen bij het zo 
natuurlijk mogelijk werken, zoals het 

D

Bij deze oude
families staat de 
terroir boven de 

wijnmaker

35inéeine
use

1 Gerard Chave
2 Jean-Louis Chave

1994

1

2009

verder terugdringen van het gebruik 
van sulfiet in de wijnen. Jean is al 
even perfectionistisch en enthousiast 
als zijn vader.

J.L. Chave
De geschiedenis van de familie Chave 
is wellicht nog indrukwekkender. Het 
is een van de oudste wijnfamilies van 
Frankrijk, waar sinds 1481 van vader 
op zoon wijn wordt gemaakt. Aan het 
eind van de 19e eeuw kopen zij hun 
eerste wijngaarden op de beroemde 
heuvel van Hermitage, waar zij in-
middels maar liefst 15 hectare bezit-
ten. De kennis van het wijn maken 
en van de wijngaarden ligt zeer diep 
geworteld in de familie en wordt van 
generatie op generatie overgedragen. 
In 1964, in hun stagetijd, bezoeken 
mijn vader Louis en Wim Beelen het 
domein voor de eerste keer. Het be-
scheiden domein direct aan de Route 
Nationale 86 is nauwelijks te vinden. 
Niets wijst er van buiten op dat hier 
enkele van de meest gezochte wijnen 
ter wereld worden gemaakt. Ze wor-
den ontvangen door Jean-Louis en 
zijn zoon Gérard. Die dag worden 
ze ingewijd in de wereld van Chave: 
de enige plek op aarde waar je door 
af te dalen, een beetje dichter bij de 

hemel komt… Achter het bescheiden 
woonhuis bevinden zich namelijk de 
kelders van het domein: een doolhof 
aan gangen, gevuld met vaten wijn, 
opgestapeld tegen vochtige, beschim-
melde muren, en dan nog eens 
nissen vol met flessen wijn. In het 
halve duister proef je hier de wijnen 
met de Chaves, die al hun verschil-
lende percelen apart vinifiëren en 
opvoeden. Ze volgen en beoordelen 
daarbij ieder vat apart, om er uitein-
delijk één perfecte assemblage van 
te maken: één Hermitage rood en 
één Hermitage wit. De Chaves zijn 
meesters in het assembleren en 
creëren iedere oogst twee volstrekt 
unieke wijnen. Deze kunst dragen ze 
over van vader op zoon. Maar ook de 
Chaves weten dat alles wat Hermi-
tage zo uniek maakt, voortkomt uit 
de terroir. In de wijngaard, brengen 
ze dan ook de meeste tijd door. 

In 1976 keert Louis Kat terug bij 
Chave. Op dat moment staat Gérard 
aan het roer. Er ontstaat een lang-
durige vriendschap en Okhuysen 
wordt de importeur voor Nederland. 
Begin jaren ‘90 komt zoon Jean-
Louis op het domein werken. Hij 
heeft een MBA gedaan in Hartford 
in Amerika en vervolgens oenologie 
gestudeerd op Davis, aan de univer-
siteit van Californië. Hoewel er in de 
beginjaren wordt gesuggereerd dat 
met de komst van de jonge Jean-
Louis de wijnen moderner worden, 
verandert er in realiteit niet heel veel. 
Vader en zoon werken die beginjaren 
vooral samen en de filosofie blijft 
volledig hetzelfde. Wel gaat er steeds 
meer aandacht naar de wijngaard, 
omdat er financiële ruimte is ont-
staan om mensen in te huren om het 
zware werk op de steile wijngaarden 
te doen. Enkele jaren geleden breidde 
hij zowel onder als boven de grond 
het domein uit, zonder iets aan magie 
in te leveren. 

Naast de beroemde Hermitages 
besteedt Jean-Louis steeds meer tijd 
aan zijn Saint-Josephs. Het lukt hem 
niet alleen om midden in het dorp 
Mauves de wijngaard Clos Florentin 
te kopen, maar ook de bijbehorende 
coteau die sinds de komst van de 
druifluis aan het eind van de 19e 
eeuw is verlaten en overwoekerd 
met bos. Deze coteau wordt weer 
helemaal opnieuw opgebouwd en 
hersteld, terras voor terras, steen voor 
steen. En alles op de oorspronkelijke
manier. Nu, 25 jaar later, is dit 
levenswerk bijna af. Ook Jean-Louis 
weet dat hij hiermee iets bijzonders 
achterlaat voor de volgende generatie.
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2018 Pinot Réserve 
Domaine Dirler-Cadé
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,95 €12,90
Bij doos van 6: €11,50 per fles 
Deze spécialité van de Dirlers 
bestaat uit 50% pinot blanc 
en 50% auxerrois-druiven, 
van vijftig jaar oude stokken. 
Expressieve neus met tonen van 
lentebloesem, peer en citrus. De 
smaak is geconcentreerd, en 
tegelijkertijd fris en zuiver met 
een schitterende zilte toets!

2018 Edelzwicker
Domaine Dirler-Cadé 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,90 €12,75
Bij doos van 6: €11,40 per fles 
Op en top Elzas cuvée van 
voornamelijk sylvaner, auxer-
rois, pinot blanc en pinot gris. 
De wijn geurt naar witte bloe-
sem en zit boordevol sappig rijp 
geel en wit fruit. Mooi in balans 
met een vleugje kruidigheid en 
een onweerstaanbare mild droge 
finale.

2017 Saint-Joseph rouge 
‘Offerus’ 
J.L. Chave Sélection 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) 
en 2025
Nu per fles: €23,75 €25,50
Bij doos van 6: €22,75 per fles 
Een signatuurwijn van Chave, 
gemaakt van 100% syrah, met 
een zwoel donker fruit, iets van 
zwarte olijven, peper en laurier. 
De smaak is bloemig, met 
bessig fruit, prachtige tanninen, 
harmonieuze zuren en biedt een 
heerlijke bite in de seconden-
lange finale.

2018 Côtes du Rhône 
‘Mon Coeur’ 
J.L. Chave Sélection 
Op dronk: tussen nu en 2023+
Nu per fles: €13,00 €13,95
Bij doos van 6: €12,50 per fles 
Roodpaars van kleur. De neus 
geurt uitbundig naar donker 
bosfruit, chocola, zwarte peper 
en laurier. De smaak is ge-
concentreerd met opnieuw rijp 
donker fruit en specerijen. De 
tanninen zijn mooi geïntegreerd 
in deze Côtes du Rhône van 
stand!

2
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omaine de la Mordorée vertelt het 
verhaal van een familiedomein in 
de schitterende omgeving van de 
zuidelijke Rhône. Vader Christophe 

Delorme, zijn vrouw Madeleine en dochter 
Ambre. Toen Christophe in 1986 samen met 
zijn vader het domein startte, was er van de 
productie van kwaliteitswijn nog geen sprake. 
Er werd vooral bulkwijn geproduceerd. Chris-
tophe, man van de natuur, had echter een hele 
andere visie op de toekomst en stapte over op 
biologische wijnbouw. Hierin was hij zijn tijd 
vooruit. De productie ging omlaag, de kwaliteit 
omhoog en alles werd vanaf nu op het domein 
gebotteld. Al snel stond het domein in de 
spotlights. Robert Parker nam Mordorée zelfs 
op in zijn boek van de beste wijndomeinen van 
de wereld. 

De liefde voor de natuur komt in alles tot 
uiting op La Mordorée. Allereerst in de naam: 
die betekent houtsnip; en ook de namen voor 
de wijnen ‘La Dame Rousse’, ‘La Dame Voya-
geuse’ en ‘La Reine des Bois’ verwijzen naar 
deze vogel. Op het domein groeien de typische 
druiven van de zuidelijke Rhône, zoals gre-
nache, syrah en mourvèdre. Maar ook de wilde 
kruiden als tijm, rozemarijn en venkel die in de 
wijngaarden groeien, komen terug in de sma-

Toen Robert Parker Domaine de la Mordorée opnam in The World’s Greatest
Wine Estates had niemand dat zien aankomen. Toen dochter Ambre het stokje 
overnam van haar vader leek succes evenmin vanzelfsprekend.

Een onwaarschijnlijk succes
BIJZONDER DOMEIN: DOMAINE DE LA MORDORÉE

ken van de wijnen. De werkwijze op het 
domein is biologisch-biodynamisch, met groot 
respect voor de natuur. En dat komt de kwal-
iteit zeer ten goede: die is de laatste jaren alleen 
maar verder toegenomen. Tragisch genoeg 
overleed Christophe een aantal jaar geleden en 
liet het domein na aan zijn vrouw en dochter. 
De angst dat Ambre, nog zo jong, haar vader 

niet zou weten te evenaren, bleek ongegrond. 
Vol met de passie en gave die zij meekreeg van 
haar vader, en geholpen door de mensen om 
haar heen, zette zij zijn werk voort. Onder haar 
leiding wonnen de wijnen verder aan verfijning 
en bleven ze even intens en harmonieus als 
voorheen. Nog altijd krijgen de wijnen van Do-
maine de la Mordorée ontzettend hoge scores 
in de internationale wijnpers. En dat is de 
juiste waardering voor dit bijzondere domein 
met zijn unieke wijnen, vol karakter. 

D
De jonge Ambre zette 
de critici in hun hemd: 

sinds haar komst winnen 
de wijnen nog meer aan 

elegantie

1
Moeder en dochter 

Delorme houden 
de eer hoog.

2
Grenache is de 

geliefde druiven-
soort in Lirac.

3
Christophe 

Delorme startte 
een ‘groene revo-
lutie’ nadat hij het 
domein overnam. 

4
Biologisch-biodyna-
mische wijnbouw 
betekent op La 

Mordorée ploegen 
met paard. 

5
Het is zwaar werk 
om een verfijnde 

wijn te maken.

1 2
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2018 Tavel rosé ‘La Dame Rousse’
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu per fles: €17,95 €19,25   
Bij doos van 6: €16,95 per fles 

Gemaakt van maar liefst zes druiven-
rassen – grenache (60%), cinsault, 
mourvèdre, syrah, bourboulenc en 
clairette – is dit een unieke wijn met 
veel structuur en concentratie. Aroma’s 
van rood en zwart fruit, citrus, peper 
en kruiden. De smaak is krachtig met 
levendig fruit als aardbei, kers, aalbes, 
grapefruit en mandarijn, elegante zuren 
en een licht kruidige afdronk.

2017 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €16,50 €17,70  
Bij doos van 6: €15,95 per fles

Een prachtige lirac gemaakt van gelijke 
delen grenache en syrah, opgevoed op 
inoxtanks. Een heerlijk parfum van 
bosaardbeitjes, zwarte bessen, pruimen 
en viooltjes. Mooi slank in de mond, 
fruitig en gekruid, met fijne tanninen 
en een lange, zuivere afdronk. Drink 
de lirac bijvoorbeeld bij entrecote van 
de grill, stoofpotjes of gerechten uit de 
Aziatische keuken. 

2019 Côtes du Rhône rouge 
‘La Dame Rousse’
Op dronk: tussen nu en 2024+
Nu per fles: €12,20 €13,10   
Bij doos van 6: €11,75 per fles

De druiven – grenache en syrah, aange-
vuld met cinsault, carignan en mour-
vèdre – zijn afkomstig van wijnstokken 
van zo’n 25 jaar oud. Ze worden met de 
hand geplukt en na een zorgvuldige se-
lectie ontsteeld en geperst. Het sap vergist 
op lage temperatuur, waardoor de wijn 
naast kruidigheid ook elegantie bezit. 
De smaak is lekker kruidig, met zoetige 
tanninen en een lange, frisse afdronk.

2017 Lirac rouge ‘La Reine des Bois’
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €24,50 €26,50  
Bij doos van 6: €23,75 per fles

Een kanjer van een wijn die gemaakt 
is van gelijke delen grenache, syrah 
en mourvèdre. Een derde deel werd op 
eikenhouten barriques opgevoed. Een 
indrukwekkend parfum van rood en 
zwart fruit, bloemen, kruiden en tabak 
stuift het glas uit. De concentratie is wer-
kelijk prachtig, dan de rijpe fruittonen, 
zoetige tanninen en de levendige finale, 
met recht een topwijn! 

3

4

5
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Guffens’ tweede liefde
GUFFENS AU SUD

Jean-Marie en de Lubéron zijn verzot op elkaar. Het resultaat: zonovergoten Zuid-
Franse wijnen met Bourgodische verfijning. 

n 1997 kocht Jean-Marie Guffens samen 
met zijn vrouw Maine Château des 
Tourettes, in de prachtige Lubéron. Hier 
staan druivensoorten als viognier, mar-

sanne, roussanne en syrah aangeplant. Maar 
ook chardonnay komt hier, buiten ‘zijn’ Bour-
gogne, tot grote prestaties. Jean-Marie maakt 
er schitterende wijnen, waarbij zoals altijd voor 
hem leidend zijn: oude wijnstokken, lage ren-
dementen, de natuur haar gang laten gaan en 
bovenal zijn intuïtie volgen.

Na in 1976 hun Vlaamse geboortegrond te 
hebben verlaten voor het avontuur in de Bour-
gogne, kochten Jean-Marie en Maine in 1979 
een aantal akkers in Pierreclos. Inmiddels be-

slaat het domein 5,3 hectare en hebben ze een 
aardig imperium opgebouwd met hun handels-
huis Verget. Maar Guffens zou Guffens niet 
zijn, als hij niet op zoek was gegaan naar nieu-
we uitdagingen, en dat bracht het stel naar het 
zuiden van Frankrijk. 

In de Alpes-de-Haute-Provence voelen zij 
zich aangetrokken tot de oogverblindende 
schoonheid van de omgeving, maar ook door 
de grote mogelijkheden die de wijngaarden 
hier bieden. Ondanks de warmte zorgt de hoge 
ligging – tussen 400 en 500 meter – voor de 
nodige afkoeling. De bodem is hoogwaardig, 
met grote delen kalk. Net als in de Mâconnais 
draait het hier om oog voor detail en een com-
promisloze aanpak. 

I

Altijd op zoek naar 
nieuwe uitdagingen, 

trok Jean-Marie Guffens 
naar het zuiden 

van Frankrijk

2018 Chardonnay – Vin de France
Guffens au Sud
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,95 €10,75    
Bij doos van 6: €9,50 per fles
Heerlijk mineralig met tonen van rijp wit fruit, 
limoen en subtiel iets van vanille. De smaak 
is rijk met veel structuur, wit fruit en een hint 
van ananas. Een beetje dat typisch boterige, 
maar vooral: veel spanning en lengte. Heel erg 
lekker bij bouillabaisse of een romige risotto 
met saffraan. 

2018 Viognier – Vin de France
Guffens au Sud
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,95 €10,75   
Bij doos van 6: €9,50 per fles
Jean-Marie weet als geen ander alle kwalitei-
ten van de viognier in de wijn te vangen: wit 
fruit, iets van abrikoos en een lekker vetje. Rijk 
en vol met een fijn bittertje in de mooie, zuivere 
afdronk. Tip van Job: schenk hem bij verse 
vijgen met rauwe ham en een dressing van 
honing en olijfolie, santé! 

2018 Tinus Grand Rosé – Vin de France
Château des Tourettes
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu per fles: €11,50 €12,50    
Bij doos van 6: €10,95 per fles
Ook voor het maken van rosé draait 
Jean-Marie zijn hand niet om. Deze grootse 
rosé is gemaakt van roussanne, grenache noir, 
cabernet-sauvignon en syrah. Een expressieve 
wijn, vol sappig rood fruit, florale tonen en 
kruiden. Heerlijk bij de mediterrane keuken, 
zoals een maaltijdsalade met gegrilde tonijn.

k ben enorm verwend. Maar echt, het kan 
er heel naar aan toe gaan. Het gebeurt 
soms zelfs dat ik over een Meursault 
van Comtes Lafon of over Lafite-Roth-

schild denk: ‘Mwah’. Vies decadent, je mag het 
gewoon zeggen. Mijn collega’s zeggen lief dat 
ik veeleisend ben, maar ik weet dat ze eigenlijk 
denken ‘kap nou eens met je gezeik’. Terecht. 

Het tegenovergestelde is echter ook waar: ik 
kan intens genieten als dingen wel op hun plek 
vallen. Een van die momenten was tijdens een 
lunch in de Londense wijnclub PallMall67. 
Het is een van de briljantste wijnplekken waar 
ik ooit voet binnen heb gezet. Drie verdiepin-
gen wijnparadijs met meer dan vijftien somme-
liers. En denk je: ‘dat zal dan ook een fortuin 

kosten’? Nee dus, de wijnkaart is er van en 
voor liefhebbers. Topwijnen voor prijzen lager 
dan een gemiddelde bistro in Amsterdam. Je 
moet alleen wel even geïntroduceerd worden. 
Ik had het geluk dat ik aan kon zitten bij top-
sommelier Richelle van Gemert die daar de 
bediening sierde. 

Terug naar de lunch. Tijdens een glas cham-
pagne hebben we zeker een half uur door de 
wijnkaart gebladerd. De ‘per glas’ sectie dan, 
want voor de volledige kaart mag je je dag vrij 
maken. Uiteindelijk de conclusie getrokken dat 
de sommelier maar wat moet doen in richting 
klassiek, wit, wat rijpere stijl en geen Bour-
gogne. Ik word graag verrast, maar wel binnen 
kaders. Het resultaat was midden in de roos: 
de Saint-Péray van Domaine Auguste Clape.
Een echte liefhebberswijn, want niet makkelijk. 

Ik ben enorm verwend
SOMMELIER

I

JOB SEUREN
Zonder enige 

horeca-ervaring, 
maar mét een 
enorme passie 

voor wijn wist Job 
het te schoppen 
tot sommelier bij 
onder andere De 
Librije***. In 2019 
opende hij met 

drie partners Res-
taurant Zoldering 
in Amsterdam.
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De marsanne en roussanne geven een bijna 
etherische, olieachtige, zachte, zoutige, krui-
dige, ronde wijn. Een wijn van bezinning waar 
de situatie alle gelegenheid toe gaf. Ik dacht 
terug aan de lavendelvelden van de Rhône, 
maar ook aan de eerste keren dat ik Clapes 
rode Vin des Amis schonk tijdens mijn eerste 
baan als sommelier bij toenmalig Restaurant 

2017 Saint-Péray blanc 
Domaine Auguste Clape 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €36,95 €39,95
Bij doos van 6: €35,95 per fles

Een wijn met diepgang en complexiteit, maar vooral 
uiterst verleidelijk. De assemblage van roussanne en 
marsanne geeft een zalvende textuur, met impressies van 
abrikozen en perziken, bloemen, honing, amandelen, 
mineralen, zachte bitters en een heerlijke frisheid.

Deze Saint-Péray zuigt als 
een gevierd solist in het 

concertgebouw alle 
aandacht naar zich toe

Solo in Gorinchem. Alleen maar goede herin-
neringen dus en dat bij een uiterst comfortabe-
le lunch. 

Nu is het nooit verstandig situaties na te 
bootsen. Iedereen kent die heerlijke wijn op het 
terras op vakantie die thuis in de winter toch 
echt heel veel minder lekker is. Toch bestel ik 
na die Londense lunch met enige regelmaat 
een fles van Clapes Saint-Péray. Of het nou in 
het rumoerige Café de Klepel is, bij vrienden 
aan tafel of thuis op de bank, de wijn zuigt als 
een gevierd solist in het concertgebouw alle 
aandacht naar zich toe. 

Ik ben enorm verwend. Toch kan ik mij bij de 
wijnen van Clape niet anders dan nederig op-
stellen. Dankbaar dat ik elke fles die opengaat 
mag meemaken. Dat doet wijn soms, het zet je 
met beide benen op de grond. En dat kunnen 
wijnsnobs als ik goed gebruiken. 

U bent top-sommelier? Dan wil ik graag die! 



1
In 2002 stapte Ruud 
Maasdam (Staete 

Landt) met een 
paar proefflessen 
onder z’n arm ons 
kantoor binnen.

2 
Thierry Germain 

vertrok als twintiger 
uit Bordeaux om 

zijn geluk in de Loire 
te beproeven. Niet 

zonder succes: 
door La Revue du 

Vin de France werd 
hij uitgeroepen tot 
beste wijnmaker 

van Frankrijk.

laderend door al die oude Vinée Vi-
neuses, waaraan ik zelf al sinds 1999 
mee werk en schrijf, realiseer ik me 
dat al die jaargangen een schitterend 

naslagwerk vormen. Ik ging op zoek naar de 
veranderingen, maar ik ontdek vooral ook veel 
overeenkomsten met het heden. Al vanaf het 
prille begin bood het blad ons de mogelijkheid 
om vol enthousiasme te verhalen over onze
laatste ontdekkingen, waarbij er altijd voldoen-
de ruimte was om ook achtergrondverhalen te 
schrijven over de streken en hun specificiteiten. 
Met het lezen van het blad leerde je zodoende 
ook iets over wijn en ontdekte je nieuwe stre-
ken, druiven, vinificatiemethoden en zo meer. 
Natuurlijk was er in die tijd geen internet en 
moesten veel wijnliefhebbers het doen met de 
boeken van Duijker en Hugh Johnson. Het 

blad was daar een leuke aanvulling op, boven-
dien lekker actueel en het gaf een kijkje in de 
keuken van de wijnimporteur. De ontdekkin-
gen gebeurden in die tijd niet wezenlijk anders 
dan vandaag de dag: tips van andere produ-
centen, een gesprek met een sommelier in een 
plaatselijk restaurant, het doorspitten van een 
wijngids, een klant die tijdens een vakantie iets 
bijzonders tegenkomt… Maar tegelijkertijd was 
het reizen lastiger: we stapten minder snel in 
een vliegtuig, maar gingen met de landkaart 
op schoot over kronkelende landweggetjes van 
streek naar streek. Dat kostte tijd en leverde 
niet altijd iets op. Bovendien bleven de reizen 
vaak beperkt tot Frankrijk, Italië en Spanje. De 
eerste jaargangen laten dan ook vooral Franse 
wijnstreken zien, zij het met een schitterende 

diversiteit aan wijnen uit alle uithoeken van 
het land. De grote hoofdrol is voor Bordeaux, 
maar ook de Rhône, Bourgogne, Loire en Elzas 
komen volop aan bod, evenals de Languedoc. 
Hier en daar treffen we een exoot uit Spanje 
of Italië, maar in de loop der jaren komen die 
steeds vaker voorbij. 

Nieuwe wijnlanden
Pas in de jaren 2000 komen de overzeese 
wijnen van buiten Europa in beeld. Om deze 
landen te ontdekken wordt er veelvuldig ge-
vlogen, maar ook het internet biedt natuurlijk 
de helpende hand, evenals de vele publicaties 
van internationale wijnschrijvers. Okhuysen 
heeft inmiddels ook in het buitenland een grote 
naam gevestigd als importeur van kwaliteits-
wijnen in Nederland. Zodoende nemen ook 
steeds meer producenten zelf contact op met 
ons. Op deze wijze komen de boeren ons soms 
op het spoor in plaats van omgekeerd. Alle 
aanvragen (vaak meerdere per dag) worden 
altijd even gescreend, omdat je nooit weet wat 
erbij zit. Bij interesse nemen we contact op en 
vragen we allereerst proefflessen aan. Als we na 
het proeven van de wijnen nog steeds interesse 
hebben, dan hechten we belang aan wat in-
tensiever contact; per mail, telefoon, maar het 
liefst door op bezoek te gaan. Het beste gevoel 
met een nieuw domein krijg je toch door het 
te bezoeken. Met het globaliseren van de 
wijnwereld zien we nog andere veranderingen. 
Er heeft een uitwisseling plaatsgevonden van 
informatie en kennis tussen wat we voorheen 
de nieuwe en de oude wereld noemden. Beide 
werelden hebben van elkaar geleerd en de con-
trasten tussen beide zijn vervaagd. We denken 
tegenwoordig eerder in cool climate en hot 
climate, en terroirwijnen en technische wijnen. 
Ook hebben er grote veranderingen plaats-
gevonden op het gebied van wijngaardbeheer. 
Er komt steeds meer aandacht voor biodiversi-
teit, duurzaamheid en het biologisch bewerken 

1985 1990

Château 
de Pibarnon, 

Bandol
1985

Domaine Alain 
Graillot, Crozes 

Hermitage
1987

Domaine 
Guffens-Heynen,  

Mâconnais
1989

Bodegas 
Can Feixes, 

Penedès
1990

Domaine 
Cauhapé, 
Jurançon

1988

Domaine 
Pélaquié, 
Laudun
1992

Domeinen die 
Okhuysen de 
afgelopen 35 jaar 
is gaan importeren

In 35 jaar Vinée Vineuse is de wijnwereld volledig veranderd. 
Een overzicht. Tekst: Xavier Kat

We stapten niet in het 
vliegtuig, maar reden met 

de landkaart op schoot 
van streek naar streek

2002
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Never a 
dull moment
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1990

1987

1988

1989

2001 1
Alain Graillot ves-

tigde zich midden 
jaren tachtig in 

Crozes-Hermitage. 
Zijn zoons zijn onver-
minderd succesvol.

2
De familie 

Huguet maakt naast 
hun met prijzen 

overladen cava, 
ook prachtige stille 

wijnen.  
3

Voorlopers van de 
biodynamie in de 
Mâconnais: De 
gebroeders Bret 
van Domaine La 

Soufrandrière. 
4

Henri Ramonteu van 
Domaine Cauhapé 
was een veeboer 
die geheel auto-
didact de beste 
wijnboer in zijn 
streek werd. 

5
Jean-Marie Guffens 
is een non-confor-

mist die unieke 
wijnen maakt.

2

1 3

54

1995 2000

Thierry 
Germain,
Saumur-

Champigny
1993

Domaine 
La Sou-
frandière 

Mâconnais
2001

Palacio 
de Bornos, 

Rueda
1994

Camille 
Giroud, 
Beaune
1995

Terrasses 
de Guilhem, 
Moulin de 
Gassac
1996

Château 
d’Epiré, 

Savennières
1997

Domaine 
Oratoire 

Saint-Martin, 
Cairanne

1998

Veuve A. 
Devaux

Champagne
1999

Mas d’en Gil,
Priorat
2000

Staete Landt, 
Marlborough

2002
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2005 2010

Domaine 
Bachelet-
Monnot
2007

Conti di 
Buscareto, 

Marken
2006

Stadt 
Krems, 

Kremstal
2004

Terre (Mas) 
des Dames, 
Coteaux de 
Languedoc

2003

Birgit 
Braunstein, 

Neusiedlersee
2008

Palazzo 
Maffei, 

Valpolicella
2009

Casa Marín, 
San Antonio

2011

Gut 
Hermannsberg, 

Nahe
2010
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2019 Rosé d`Une Nuit – Coteaux Varois en Provence, Domaine du Deffends 
Op dronk: tussen nu en zomer 2022. Nu per fles: €13,60 €15,10
Precies één nacht krijgen de druivenschillen om hun kleur en smaak aan deze bleekroze rosé mee te 
geven. In de neus heerlijke aroma’s van bosaardbei, veldbloemen en framboos. De smaak is sappig 
en elegant met subtiele kruiden en een aangename frisheid.

2019 Laudun blanc – Côtes du Rhône Villages, Domaine Pélaquié 
Op dronk: tussen nu en 2023. Nu per fles: €10,75 €11,95 
Luc kiest voor een zorgvuldige assemblage van typische Rhônedruiven als viognier, grenache blanc 
en clairette. De neus is intens met tonen van acacia, wit fruit en iets van kruiden. De smaak is sap-
pig en rijk, maar biedt ook frisheid. Al jaren een van onze favorieten!

2017 Rouge – Saint Guilhem-le-Désert – Cité d’Aniane, Mas de Daumas Gassac  
Op dronk: vanaf 2024 tot 2050. Nu per fles: €37,95 €42,50 
2017 presenteert zich met een uitbundige neus vol bosaardbeien, bramen en peper. In de mond 
prachtig geconcentreerd fruit, fluweelzachte tanninen, een mooie complexiteit, intens en tegelijkertijd 
elegant, met een eindeloos lange afdronk. Een grote wijn! 

1
Lidewij van Wilgen 
maakt wijnen die 
de bescheiden 

herkomst ver 
overstijgen. 

2
Maria Luz Marín: dé 
Chileense pionier 
in cool climate 

wijnen.

2003
van wijngaarden. Veel van de familiedomeinen 
waar we al vele jaren mee werken (zie ook pag. 
28 en 29) hebben al veel langere tijd aandacht 
voor dit soort zaken, maar inmiddels wordt dit 
gelukkig breed gedragen. 

Altijd gaan voor kwaliteit 
Met Okhuysen hebben we altijd de filosofie
gehad om onze eigen smaak te volgen en 
enkel de kwaliteit te selecteren die bij ons 
past. Natuurlijk vanuit de overtuiging dat onze 
klanten deze wijnen ook zouden waarderen.
En alhoewel we deze filosofie nog steeds 
aanhangen, kijken we inmiddels wel breder. 
Ten eerste is de smaak van de mensen over de 
jaren toch wat veranderd. Dit is ook logisch. 
De ‘smaakopvoeding’ is anders. We eten andere 
dingen, vaak veel gevarieerder, waardoor onze 
smaak zich anders ontwikkelt. We leren ook 

het wijndrinken op een andere manier. Moest 
men vroeger door de stroeve tanninen van een 
net niet rijpe Bordeaux heen bijten om wijn te 
leren waarderen, tegenwoordig zijn er heerlijke, 
fruitige en soepele wijnen voor de beginnende 
wijndrinker. Bovendien maken vanaf de jaren 

‘90 en 2000 steeds meer Nederlanders verre 
reizen voor werk en vakantie. Ze ontdekken op 
deze nieuwe bestemmingen heerlijke wijnen, 
die ze nog niet eerder dronken. Hiermee is de 
vraag naar wijn veranderd, ook bij ons. Het 
heeft ons gedwongen om verder te kijken dan 
we tot op dat moment deden. In het begin 

35inéeine
use

2011

2

1

Van vondst 
naar favoriet

We eten gevarieerder, 
waardoor ook onze 
wijnsmaak ontwikkelt

2015 2020

Quinta de 
Soalheiro, 

Vinho Verde
2015

Castiglion 
del Bosco, 
Montalcino

2013

Ingrid 
Groiss, 

Weinviertel
2014

Domaine 
Luneau-Papin, 

Muscadet
2016

Kruger 
Family Wines, 

Zuid-Afrika
2017

Sierra de 
Toloño, Rioja

2018

Cantina 
Paltrinieri, 
Lambrusco 
di Sorbara

2019
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35 jaar Vinée Vineuse jubileumpakket

2018 Pinot Réserve
Domaine Dirler-Cadé
(zie pag 29)
Deze spécialité bestaat uit 
50% pinot blanc en 50% 
auxerrois-druiven, van oude 
stokken. Expressieve neus 
met tonen van lentebloesem, 
peer en citrus. De smaak is 
geconcentreerd, en tegelijk-
ertijd fris en zuiver.

2018 Mâcon-Villages 
‘Tradition’, Domaine des 
Deux Roches
(zie pag 13)
Een prachtig gebalanceerde 
wijn met tonen van wit en 
geel fruit, veldbloemen, een 
mooie structuur in de mond, 
met een aangenaam vetje 
en fijne zuren. Traditioneel 
mooie Mâcon-Villages!

2019 Laudun blanc – 
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
(zie pag 36)
Een zorgvuldige assemblage 
van typische Rhônedruiven 
als viognier, grenache blanc 
en clairette. De neus is intens 
met tonen van acacia, wit 
fruit; de smaak sappig en 
rijk, maar ook fris.

2018 Chinon rouge 
‘Silènes’
Domaine Charles Joguet
(zie pag 13)
Cabernet franc uit de Loire 
kan heerlijk puur en leven-
dig zijn, zoals deze chinon 
van Joguet. Donker fruit, 
bloemen, mineralen, aardse 
tonen en frisse tanninen. 
Perfecte zomerwijn!

2019 Rosé d`Une Nuit 
– Coteaux Varois en 
Provence
Domaine du Deffends
(zie pag 36)
Precies één nacht krijgen 
de druivenschillen om hun 
kleur en smaak aan deze 
bleekroze rosé mee te geven. 
De smaak is sappig en ele-
gant met subtiele kruiden.

2018 Côtes du Rhône 
‘Mon Coeur’
J.L. Chave Sélection
(zie pag 29)
Uitbundig aroma van donker 
bosfruit, chocola, zwarte 
peper en laurier. De smaak is 
geconcentreerd met opnieuw 
rijp donker fruit en spece-
rijen. De tanninen zijn mooi 
geïntegreerd in deze wijn. 

€75,50
€84,35

Maria en Luis Cerdei-
ra van het toonaan-
gevende Quinta de 
Soalheiro. De wijnen 
die zij maken van de 
Alvarinho druif, doen 

de grondvesten 
van de Vinho Verde 

schudden.  

2015

voelde het onnatuurlijk en waren we chauvi-
nistische wijnkopers, van vooral Franse wijn. 
Maar na verloop van tijd ontdekten we de 
schoonheid en klasse die er ook aan de andere 
kant van de wereld was te vinden. 

Journalisten pleasen 
Parallel aan de mondialisering van de wijn-
markt zien we in de jaren ‘90 en 2000 ook een 
uniformiteit ontstaan in de smaken van de ge-
produceerde wijnen. Onder invloed van wijn-
recensenten als de Amerikaanse Robert Parker 
is er een hang naar het maken van heel rijpe, 
geconcentreerde wijnen met veel eikenhout. 
Steeds meer grote chateaus in Bordeaux gaan 
hun wijn in die richting maken en oogsten 
hoge punten, waarmee ze hun prijzen kunnen 
verhogen. Maar omdat dit technische wijnen 
zijn en geen terroirwijnen, zijn ze redelijk 
makkelijk te kopiëren en ontstaan er steeds 
meer vergelijkbare wijnen vanuit de hele 
wereld. Deze (rode) wijnen verworden tot een 

eenheidsworst, waar herkomst en druif een 
ondergeschikte rol spelen. Gelukkig is er na 
een kleine twintig jaar een flinke tegenbewe-
ging gekomen; er wordt nu juist gezocht naar 
lichtvoetigheid in de wijnen. Elegantie, balans 
en terroir zijn de nieuwe sleutelwoorden. Tot 
onze grote opluchting overigens! Er is ook 
weer volop ruimte voor autochtone druiven, en 
streken en wijnen met een eigen karakter. 

De wijnwereld in bloei
De cirkel is daardoor voor veel wijnstreken ei-
genlijk weer rond. Populaire wijnstreken uit de 
periode van de jaren ’80 en ‘90, die ten onder 
waren gegaan aan hun eigen succes, waar de 
prijzen te hoog waren gestegen, maar de kwali-
teit juist gedaald, kiezen nu weer voor kwaliteit 
en een eigen, sterke identiteit. Streken zoals 
de Beaujolais, Muscadet, Rioja en vele andere 
bloeien weer op en creëren weer fans. Anno 
2020 heeft de wijnwereld ons verschrikkelijk 
veel moois te bieden!
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n november 2018 maakten we een 
inkoopreis naar het midden en noorden 
van Spanje. We reden van Ribera del 
Duero, via Campo de Borja, Navarra en 

Rioja naar Galicië in het diepe noordwesten 
van Spanje. Een indrukwekkende reis waar we 
ook lange stukken in de auto moesten zitten 
en soms door onherbergzaam gebied moesten 
om bij de verschillende wijnmakers te komen. 
Vooral op de lange stukken viel het mij op hoe 
het landschap steeds veranderde. Spanje biedt 
een grote variatie aan klimaten en bodems, wat 
indrukwekkend natuurschoon oplevert.   

Grote delen van dit land zijn heet en zon-
doorstoofd, zoals de nodige mensen waarschijn-
lijk weten van hun vakanties. Zeker met het 
veranderende klimaat zoeken wijnmakers steeds 
vaker naar hoger en op het noorden gelegen 
wijngaarden. In Galicië is dit niet nodig en 
wordt elke zonnestraal nog steeds gekoesterd. 

Deze woeste streek in het noordwesten van 
Spanje, waar het weer wordt gedomineerd door 
de Atlantische Oceaan, brengt zonder twijfel 
enkele van de spannendste witte wijnen van het 
land voort. 

Enkele sterke troeven zijn de autochtone 
druiven, die perfect afgestemd zijn op het gril-
lige klimaat, en een nieuwe generatie wijnma-
kers die heeft aangetoond dat Spanje ook qua 
witte wijnen mee kan doen met de wereldtop. 

Naast Rías Baixas, gelegen pal aan de kust 
bij Vigo, zijn er nog een paar kleine gebieden 
die wijnen van grote klasse voortbrengen. Van 
west naar oost zijn dat Ribeiro, Ribeira Sacra 
en Valdeorras. De druiven die hier groeien zijn 
de ondertussen bekende albariño, maar ook 
treixadura, loureira, torrontés en godello die 
binnen de frisse en expressieve stijl ieder hun 
eigen karakter geven aan de wijnen. 

Galicië staat natuurlijk ook bekend om 
zijn vis, schaal- en schelpdieren. Een van de 
mooiste momenten van die inkoopreis was dan 
ook het bezoek aan Bodegas El Paraguas. We 
maakten voor het eerst kennis met Felicísimo 
Pereira en Marcial Pita. Na een rondrit door 
hun prachtig gelegen wijngaarden bleken ze 
ook nog wat te eten voor ons te hebben. Naast 
de proefflessen werd de tafel al snel gevuld 
met heerlijke met de hand gesneden jamón 
ibérico, lokale chorizo, nog warme tortilla van 
aardappelen, knapperig brood en een schaal 
vol gamba’s die bereid was met alleen wat 
zeezout. Vol trots verzekerde Felicísimo ons dat 
die gamba’s een paar uur daarvoor nog aan het 
zwemmen waren. Hun Atlántico schitterde bij 
het eten. Zo goed en eigenlijk ook zo makkelijk 
kan een wijn-spijs combinatie zijn. De wijnen 
uit Galicië blijken dan ook nog eens echte 
culinaire alleskunners te zijn!

Spanning en 
sensatie in Galicië! 

JOB JOOSSE 
 is wijnspecialist, 

inkoper en 
wijnadviseur bij 

Okhuysen. 
In 2016 behaalde 

hij het hoogste 
wijnexamen in de 
Nederlande taal, 

Magister Vini.

2019 Mar de Viñas Albariño – Rías Baixas, 
Adegas Gran Vinum
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €10,60 €11,40 
Bij doos van 6: €10,25 per fles

Enrique Piñeiro Cores heeft zijn wijngaarden 
bijna in de branding van de Ría de Arosa 
liggen, enigszins beschut door de Illa de Arousa. 
Hij maakt een heerlijk pure albariño met iets 
van peer en perzik met subtiele florale tonen. De 
smaak is zuiver met een fijne rondeur door de 
rijping ‘sur lie’, gevolgd door een frisse iets zilte 
afdronk. Verrukkelijk! 

2018 Atlántico – Ribeiro, Bodegas 
El Paraguas
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2026       
Nu per fles: €22,00 €23,95 
Bij doos van 6: €21,50 per fles

Een assemblage van treixadura, albariño en 
godello. Een opvoeding deels op oudere barri-
ques en deels op roestvrij staal met een lange 
rijping ‘sur lie’. Oogstjaar 2018 is expressief met 
tonen van peer, mango en limoen. De smaak is 
geconcentreerd met heerlijk fris citrusfruit, een 
mooie mollige textuur. De afdronk is gelaagd en 
boordevol spanning met een subtiel bittertje van 
citroenschil.

Een nieuwe generatie 
wijnmakers toont aan 

dat Spanje ook qua witte 
wijnen mee kan doen 

met de wereldtop 

I

JOOSSE ON THE JOB
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1x Riesling Qualitätswein trocken – Mosel (p.24) 
1x Riesling Steillage trocken – Rheingau (p.25)
1x Spätburgunder trocken – Rheingau (p.25)
1x Riesling trocken – Rheinhessen (p.26)
1x Weissburgunder (p.27)
1x Just Riesling trocken – Nahe (p.27)

1x Forgotten Vineyards Sauvignon Blanc (p.15)
1x Entre-Deux-Mers (p.15)
1x Bourgogne ‘Mon Blanc’ (p.15)
1x Bordeaux Supérieur (p.15)
1x Godeval blanco – Valdeorras (p.15)
1x Réserve des Seigneurs rouge – Cairanne (p.15)

1x Mâcon-Villages ‘Tradition’ (p.13)
1x Chinon rouge ‘Silènes’ (p.13)
1x Côtes du Rhône ‘Mon Coeur’ (p.29)
1x Pinot Réserve (p.29)
1x Laudun blanc – Côtes du Rhône Villages (p.36)
1x Rosé d`Une Nuit – Coteaux Varois en Provence (p.36)

1x Getariako Txakolina Blanco (p.2)
1x Garnacha tinto – Campo de Borja (p.5)
1x Forgotten Vineyards Sauvignon Blanc (p.15)
1x Réserve des Seigneurs rouge – Cairanne (p.15)
1x Just Riesling trocken – Nahe (p.27)
1x Refosco Dal Peduncolo Rosso – Venezia Giulia (p.40)

1x Tavel rosé ‘La Dame Rousse’ (p.31)
2x Côtes du Rhône rouge ‘La Dame Rousse’ (p.31)
2x Lirac rouge ‘La Dame Rousse’ (p.31)
1x Lirac rouge ‘La Reine des Bois’ (p.31) 

Proefpakket Coups de Coeur
Ontdekkingsprijs: €60,50 €68,10

Proefpakket Beelen & Kat
Ontdekkingsprijs: €69,25 €77,55

Proefpakket 35 jarig jubileum
Ontdekkingsprijs: €75,50 €84,35

Proefpakket Duitsland
Ontdekkingsprijs: €76,00 €85,40

Proefpakket Domaine de la Mordorée
Ontdekkingsprijs: €96,00 €107,35

€96,00

€76,00

€75,50

€69,25

€60,50

Moet je proeven
Een doos met 6 bijzondere wijnen



AFDRONK

Nu bij 
doos van 6: 

€7,95 per fles
€9,25

De familie Braidot maakt hier in het uiterst 
noordoostelijke puntje van Italië al sinds 1870 
wijn. Zij werken met zowel autochtone als 
internationale druiven, die na de vinificatie als 
‘monocépage’ (wijnen gemaakt van één enkele 
druif) worden gebotteld. Op het familiedomein 
wordt vanuit tradities gewerkt aan innovatie, met 
als resultaat: eigentijdse, levendige wijnen, vol 
karakter!

2018 Refosco Dal Peduncolo Rosso – 
Venezia Giulia 
Tenuta Viscone
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,95 per fles €9,25 

Deze eigenwijze druif is de lokale specialiteit uit 
Friuli. Hij brengt wijnen voort met veel kleurin-
tensiteit en kruidigheid, maar tegelijk zorgt de 
heerlijke frisheid voor elegantie. De wijn heeft een 
mooie spanning en is perfect in balans. Aantrek-
kelijk rood fruit, licht aardse tonen en een klein 
bittertje. Heerlijk om licht gekoeld te schenken, als 
aperitief of bij gegrilde groene asperges en gebakken 
polenta. 

Toch nog 
wat kleur 
deze 
zomer
Tenuta Viscone maakt van 
de ‘refosco dal peduncolo 
rosso’ een prachtwijn die jaar in 
jaar uit uitblinkt door zijn 
spectaculaire prijs-kwaliteitver-
houding. Hun geheim? De druif 
lang laten hangen, zodat hij 
rustig rijpt en prachtige aroma’s 
ontwikkelt.


