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NIET te missen

“Mon petit Petrus”:
drievoudig winnaar
Wijn van het Jaar!

blokken. Mensen die hem uit de winkel kennen,
weten hoe enthousiast hij is en hoe geweldig veel
hij van wijn weet. Hij debuteert op pag. 34 van
deze Vinée Vineuse. Job komt in deze uitgave
overigens ook nog aan het woord. Om u zachtjes
aan het idee van zijn vertrek te laten wennen,
interviewde ik hem voor onze vaste rubriek ‘De
kelder van…’ (pag. 12).
Ieder afscheid biedt ook weer ruimte. In dit
geval aan twee nieuwe gezichten binnen de
Okhuysen familie, en wel die van voormalig topsommeliers Charlotte Wagner en Milton Verseput.
Van beiden gaat u vast en zeker nog het nodige
horen; wij zijn alvast zeer verheugd over hun

Het zal ons niet
verbazen als jaargang
2020 ook onderscheiden
zal worden.

Bij doos
van twaalf
€7,20
per fles

De geuzennaam “Mon petit Petrus”
legde Louis Kat wijnmaker Guy Boutière
in de mond, door hem te zeggen dat
hij met zijn aanplant merlot “een kleine
Petrus” in de Rhône zou kunnen
maken. “Ah oui, mon petit Petrus,”
antwoordde Boutière uitgelaten. Vele
jaren later is deze Vin de Pays afkomstig
uit Gigondas nog altijd een begrip!
Omdat in Gigondas geen merlot mag
groeien, wordt de wijn gedeclasseerd
tot landwijn. Zoon Mathieu heeft het
verzinsel van zijn vader verder verfraaid door de merlot te assembleren
met syrah en marselan. Een wijn die
al drie keer de titel Wijn van het Jaar
(Proefschrift) mocht dragen. Keer op
keer prijzen kenners de enorme kwaliteit van deze zeer betaalbare wijn. Een
klassewijn vol fruit, maar tegelijk geconcentreerd van smaak, met een heerlijk
Zuid-Frans karakter: kruidig, aards, met
levendige zuren en een intense afdronk.
2020 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 12: €7,20 €7,95

Ieder afscheid biedt ook
weer ruimte aan nieuwe
gezichten

W

e bestaan dit jaar 155 jaar, een
lustrumjaar dus. Voor ons een
moment voor bezinning. En de
eerste constatering is dat het goed
gaat. Ondanks alle moeilijkheden waar we de
afgelopen twee jaar allemaal mee te maken hebben gehad. En dat is geruststellend en fijn. Een
tweede constatering is dat er bij Okhuysen veel is
gebeurd de laatste maanden. Heel veel, en vrijwel
allemaal positief – gelukkig. Toch begin ik met
het enige minder positieve nieuws: onze Job Joosse
heeft er na vijftien jaar van trouwe dienst voor
gekozen een mooie nieuwe uitdaging aan te gaan.
Dat vinden we voor hem fantastisch, maar we zullen hem én zijn interessante bijdragen aan Vinée
Vineuse zeker gaan missen, net als veel van onze
klanten. Gelukkig staat onze eigen Max Funcke,
lid van het swingende winkelteam, al in de start-

Okhuysen doet
tijdens de winterstop
een mooie transfer
met het binnenhalen
van topsommelier
Milton Verseput.

komst. Een gezicht dat overigens ook dit jaar
terugkeert en dat u het hele jaar zal blijven zien,
is dat van Janny van der Heijden. Zij zal in haar
vaste column vaak inzoomen op andere (wijn)
culturen, met daarbij natuurlijk altijd een link
met het koken. Daarnaast gaan we door met onze
gastcolumn, die het afgelopen jaar telkens werd
ingevuld door gerenommeerde (internationale)
wijnjournalisten. Maar in dit lustrumjaar trappen
we hem af met niemand minder dan Youp van ’t
Hek, als goede vriend van ons huis (zie pag. 15).
En dan is er nog een prachtige bijdrage in dit
nummer, van de hand van Frénk van der Linden.
Hij zat met een klein groepje – een kok, een
sommelier, een journalist en een wijnimporteur –
in de wijnkelder van restaurant Sinck aan de Prinsengracht in Amsterdam om met hen te praten
over welke paar flessen zij mee zouden nemen
naar een onbewoond eiland. Hier ontspon zich
een prachtige discussie over smaak, duurzaamheid en etikettendrinkers. U leest het op pagina
20 t/m 26. Verder gaat het in deze nieuwe editie
weer vooral over wijn en bieden we ook weer
de boeiendste, mooiste en lekkerste wijnen aan.
We geven u nog wat tips voor het opbouwen van
een eigen wijnverzameling (pag. 8) en staan en
passant ook nog een beetje stil bij ons 31ste lustrum, wat we later dit jaar vast nog wel een beetje
zullen vieren.
Voor nu wensen we u weer heel veel leesplezier en hopen we u weer te mogen inspireren
om te genieten van de vele mooie wijnen in ons
assortiment!
–Xavier Kat
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Een wijn geboren
uit heimwee

“Naar een onbewoond
eiland moeten er sowieso
bubbels mee.”

37ste jaargang nummer 1
Winter 2022, Winkelwaarde €3,75

Achtergrondverhaal:
Onbewoond eiland wijnen
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In het kleine dorpje Farigliano maakt de wijnmakersfamilie Gillardi als sinds
1923 hun veel geprezen dolcetto. Onder leiding van Giacolino is het domein
uitgegroeid tot een van de sterren in de streek.

“M’n grootste blunder?
Dat ik niet eerder
begonnen ben als
wijnmaker.”
Interview met
Johan Kruger
p.32
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E

ind negentiende eeuw emigreerde Giovanni
Battista Gillardi van Piemonte naar de Provence om daar een wijnhandel te starten.
Heimwee bracht hem echter snel terug naar
de Langhe, een prachtig gebied in Piemonte, waar
ook de dolcettodruif zich enorm thuis voelt.
Met de aankoop van het landgoed ‘Cascina Corsaletto’ in 1923 werd de basis gelegd voor het boetiek wijnhuis Gillardi, waar de bevlogen Giacomo
(zoon van Giovanni) de magie van het land in termen van bodem, zonblootstelling en ligging verder
bestudeerde en doorgaf aan de volgende generatie.
Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer
en is onder leiding van Giacolino Gillardi, tevens
directeur van het prestigieuze wijnhuis Ceretto, het
domein uitgegroeid tot een van de sterren van de
streek.
In het kleine dorpje Farigliano, nabij de fameuze
barolowijngaarden van Gillardi, vinden we de minder bekende wijngaarden van de DOCG Dogliani.
Toch bezit deze appellatie al sinds 2005 de
DOCG-status. Op de hooggelegen wijngaarden van

De dolcetto van
Giacolino Gillardi is
echt een wijn met
rauw randje voor de
liefhebbers.

Dogliani met bodems van kalkachtige klei komt de
dolcetto fantastisch tot ontwikkeling: het is hier
relatief koel, waardoor de druiven een mooie
frisheid bezitten. Op de steile hellingen kunnen
geen machines worden gebruikt. Alles gebeurt dus
met de hand, met de grootst mogelijke precisie,
op biologische wijze en met veel respect voor de
bijzondere terroir.
2019 Relatione Dolcetto – Dogliani
Azienda Agricola Gillardi

De dolcettodruiven zijn afkomstig van stokken van meer
dan vijftig jaar oud en worden met de hand geplukt. Na
vergisting rijpt de wijn op rvs-tank. Een heerlijk glas
vol met zwarte vruchtjes en viooltjes. Met aangename
kruidentonen, lekker sappig, bessig fruit en in de afdronk
mooie zuren. Heerlijk bij diverse gerechten uit de
Italiaanse keuken zoals een paddenstoelenrisotto.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,95 €10,90
Bij doos van 6: €9,75 per fles
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Wijnig nieuws

Op de tafel

Woudt Stroo

Wijnig nieuws

Welke fles zetten onze klanten het liefst op tafel?

98 pt
Wine
Advocate

De favoriet van Woudt

Moet je
proeven!

Woudt Stroo is wijnadviseur voor de horeca en reist
hiervoor het hele land door. Met zijn achtergrond in
de gastronomie is hij de perfecte sparringpartner voor
restaurateurs en sommeliers. Hij werkte onder andere
bij Hotel De L’Europe, was sommelier bij Merlet
en Chapeau! en volgde de opleiding gastronoom
sommelier. Door Gault Millau werd hij in 2013 en
2014 genomineerd voor meest talentvolle sommelier.
Woudt maakte veel reizen naar verschillende wijngebieden. Een van de mooiste gebieden die hij bezocht,
is de Loire. Een wijn die Woudt dan ook graag inzet
is La Grange van Luneau-Papin; een muscadet met
een grote gelaagdheid. De druiven komen van oudere
stokken op kleine percelen bij Le Landreau, met een
compacte bodem van leisteen. Dit is duidelijk terug te
vinden in de mineraliteit in de wijn. Door de rijping
sur-lie wint hij aan complexiteit. Naast een hoog
smaakgehalte geeft hij ook een iets filmend mondgevoel, waardoor hij een perfecte begeleider is.
2020 La Grange – Muscadet Sèvre et Maine sur Lie,
Domaine Luneau-Papin €12,65 per fles €13,60

Nog even geduld…
En de deuren van Domaine Montlobre gaan
weer open. Dat gebeurt slechts een keer per
jaar, dus kijken vele fans hier reikhalzend naar uit.
Vanaf 18 maart zijn de wijnen van het geliefde
Zuid-Franse huis weer te bestellen. Zoals ieder
jaar geldt: oplopende kortingen en vele extra’s.
Meer weten? Zie okhuysen.nl/montlobre

98 Parker-punten
voor Sassicaia!
Robert Parkers Wine Advocate scoorde de
2019 Sassicaia met maar liefst 98 punten.
Monica Larner schrijft: “Het oogstjaar
2019 is een knaller qua rijkdom en elegante concentratie en bewaarpotentieel.”

Voorverkoop
Rhône vanaf
11 maart

Eindelijk konden we weer afreizen naar
de Rhône. We waren er twee jaar niet
geweest, dus hadden veel te doen.
Bijpraten met onze wijnboeren, proeven, allocaties veilig stellen (en proberen wat extra te krijgen), fotograferen…
Eind januari was het dan eindelijk zover
en reden we richting de betoverende
Rhône. Van noord naar zuid, de zwierige rivier volgend, langs de mooiste
wijngaarden. We proefden en selecteerden er de wijnen voor onze voorverkoop die 11 maart van start gaat.

20 jaar Terre des Dames
Toen de Nederlandse Lidewij van Wilgen 20 jaar geleden naar het zuiden van Frankrijk vertrok om wijn te
maken, had niemand verwacht dat twee decennia later haar wijnen op de wijnkaart van menig Frans sterrenrestaurant zouden staan. Wij zijn al sinds dag een importeur voor de Nederlandse markt en staan graag stil bij
deze unieke samenwerking. De wijnen van Terre des Dames hebben een elegant karakter, expressie en worden op
een natuurlijke wijze gemaakt.
6 Okhuysen Vinée Vineuse

Michiel Pijnnaken
Als ik beaujolais hoor, denk ik eigenlijk
vaak aan rode frisse en fruitige wijnen.
De ‘Javernieres’ uit Morgon trok dan
ook mijn aandacht. Een beaujolais met
serieus bewaarpotentieel, maar nu al op
dronk? Job Joosse had ook dit keer weer
gelijk. Deze stevige wijn – we hebben
hem wel even in een karaf gehad – kwam
erg mooi los. Heel anders dan ik gewend
was, maar heerlijk! Past erg goed bij een
borrelplank met kaas, paté en een worstje. Ik weet in ieder geval zeker dat ik er
een aantal ga bewaren, want ben enorm
benieuwd wat deze wijn met de jaren
gaat doen!
2020 Côte de Py Javernières – Morgon,
Domaine Louis Claude Desvignes €23,95
per fles €25,75

André Wittebroek
Mijn lievelingswijn is de rode Palacio
Quemado Crianza, een schitterende,
volle, zachte wijn met lichte houttoets. En ik ben niet de enige die hem
zo lekker vindt. Als bluesliefhebber
bezoek ik vaak concerten en schrijf ik
voor bluesmagazine.nl. De beroemde
bluesgitarist Joe Bonamassa is sinds zijn
eerste optreden in Nederland een goede
vriend geworden. Toen ik hem eens op
zijn verjaardag uit zes wijnen zijn favoriet
liet kiezen, koos hij deze Crianza. Bij
elk interview neem ik nu een Palacio
Quemado voor hem mee. Inmiddels zijn
er tientallen muzikanten wereldwijd fan
van deze wijn!
2019 Crianza – Ribera del Guadiana, Palacio Quemado €10,95 per fles €11,75

Nico Haring
Een voorbeeld van een mooie witte wijn
is La Bergerie des Abeilles van Domaine
de la Rectorie, gemaakt van grenache
blanc en grenache gris. Deze wijn geeft
een geur- en smaakpalet van rijp wit en
geel fruit zoals witte perzik, mango en
bloesem. Het mondgevoel geeft een sensatie van frisse zuren, volheid, elegantie:
heerlijk! Wij dronken de wijn bij een
mediterrane schotel uit de oven van
Rouge Barbet met broodkruim, tomaten,
olijven, basilicum en pijnboompitten met
daarnaast een salade van gefermenteerde
venkel met een scheutje limoncello. Alles
klopte!
2020 La Bergerie des Abeilles – Collioure
blanc, Domaine de La Rectorie €12,95
per fles €13,95

Michiel te Nijenhuis
De kerstdagen bieden natuurlijk de uitgelezen kans om heerlijke wijn-spijs combinaties te ervaren. Zo stond er afgelopen
kerstdiner als tussengerecht een mooi
stuk kabeljauw met bearnaisesaus op het
menu. Als bourgogneliefhebber hoefde
ik natuurlijk niet lang na te denken over
wat daarbij gedronken zou worden. Deze
Saint-Véran bood precies wat ik hoopte
te vinden in een chardonnay. Een mooi
glas vol wit met tonen van honing, vanille
en boter. Wat mij betreft precies genoeg
hout om op te kunnen boksen tegen de
nogal aanwezige saus. Een blijvertje dus!
Hoewel deze wijn in de klimaatkast ook
zeker niet zou misstaan.
2020 Saint-Véran ‘Tradition’, Deux Roches
€18,95 per fles €20,50

Christa Lodewijks
De Bellmunt van Mas d’en Gil stond
al een tijdje op mijn wensenlijstje. Al
weken hoorde ik er prachtige verhalen
over van mijn collega’s. Dé wijn uit
Catalonië; krachtig, maar toch elegant.
Spannend, vol rood fruit, afgewisseld
met een heerlijke kruidigheid. Na een
dag hard werken had mijn man ‘s avonds
een heerlijke Marokkaanse tajine met
lamsvlees gemaakt. En nu kon ik zelf
ervaren waar iedereen het over had. En
niks bleek minder waar! De kruidigheid
van het vlees in combinatie met deze
wijn – verrukkelijk! Dit is zo’n wijn
die je altijd bijblijft en waar je steeds
opnieuw herinneringen mee maakt.
2017 Bellmunt – Priorat Tinto, Mas d’en
Gil €17,95 per fles €19,25

Wouter Giard
Qua witte druif staat chardonnay bij ons
thuis met stip op één. En zeg je chardonnay, dan zeg je bourgogne. Met de
huidige prijzen is het helaas geen ideale
huiswijn. Maar als er iets te vieren is,
pakken wij graag uit. Toen wij vijf jaar
getrouwd waren en dit vierden met een
diner, was de Pouilly-Vinzelles van La
Soufrandière dan ook de perfecte wijn
voor het voorgerecht. Een heerlijke
rijke, volle wijn met een mooie balans
en ook nog eens uit ons trouwjaar!
2016 Pouilly-Vinzelles ‘Les Longeays’,
La Soufrandière €38,50 per fles €41,50

Ook een plek in deze rubriek? Laat het ons
weten via vineus@okhuysen.nl en deel uw
favoriete Okhuysen wijn.
Okhuysen Vinée Vineuse 7

In de wijn gedoopt

Hyde de Villaine

Mythische wijn
Wijnen die je eens in je
leven gedronken moet hebben.

Gump Hof?!

koude wind van de Grote Oceaan die
de wijngaarden koelt en zorgt voor een
lang groeiseizoen. In combinatie met de
arme bodems levert dit geconcentreerde
druiven met rijpheid en frisheid op. Het
koelere klimaat van Carneros is perfect
voor druiven als chardonnay en pinot

De Villaine is de grote
man achter Domaine
de la Romanée-Conti
noir, maar ook cabernet sauvignon,
merlot, en zelfs syrah profiteren van deze
unieke omstandigheden.
De rijke historie en enorme schat aan
kennis en kunde van beide families,
moesten simpelweg worden verenigd.
Larry en Aubert besloten samen een
bedrijf te starten waarmee zij druiven
opkopen van geselecteerde wijngaarden
van de familie Hyde.
Net als in Bourgogne gaat het om
kleine percelen, waarvan de ligging en
samenstelling van de bodem net even
anders zijn. Dit zorgt voor een perfecte
rijpheid van de druiven en voor concentratie van de smaakstoffen, tanninen,
kleurstoffen en de samenstelling van het
sap. Het sensuele karakter dat de wijnen
van Californië zo kenmerkt en verleidelijk kan maken krijgt met deze precieze
aanpak een extra dimensie en immense
spanning. Aubert en Larry laten zo de
terroir van Carneros spreken!

A

ls nomen omen is, dan is het niet best
gesteld in de wijnwereld. Neem Chave,
het zal aan mij liggen maar dat klinkt als
“schade”, niet als een iconische hermitage. “Chave, schaven, baat het niet, dan Chaaft het
niet.” Of Gort, die van de televisie. Ik zou er geen
wit van kopen. En wat te denken van Guffens. Alsof
iemand een restje wijn in de spuugbak deponeert.
Guffens, leg daar maar neer. Terwijl Jean Marie
het mooiste wit ter wereld maakt. Zelfs onder het
label Verget, keer de fles om en je leest Getver.
Vandaar twijfel bij de wijn waar ik u deze keer enthousiast voor wil maken: Vernatsch van Gump Hof.
Vernatsch, het zal ongetwijfeld een fraaie oude
druivensoort zijn maar ik hoor hatzelflats, klitsklats
klonderen van boven en van onderen. Vernatsch,
uitgenast, verpatst. En dan de naam van het wijnhuis, om het nog erger te maken. Gump Hof, dat

2014 Hyde de Villaine, Belle
Cousine – Napa Valley

H

yde de Villaine Wines is een
bijzondere samenwerking tussen Larry Hyde uit Californië
en Aubert de Villaine uit de
Bourgogne. Deze samenwerking ontstond niet zomaar, want Aubert is getrouwd met Pamela, de nicht van Larry.
Hyde, een nazaat uit een van de oudste Californische wijnmakersfamilies
(De la Guerra), heeft meer dan veertig
jaar ervaring in Napa Valley. Na zijn
studie aan UC Davis gaat hij aan het
werk bij Ridge Vineyards en vervolgens bij Joseph Phelps. Zo vergaart hij
de juiste kennis en ervaring die hem
helpen om enige tijd later wijngaarden
8 Okhuysen Vinée Vineuse

op te kopen in Carneros onder de
naam Hyde Vineyards. De Villaine is de
grote man achter het toonaangevende
Domaine de la Romanée-Conti. Hij
weet als geen ander de essentie van
terroir tot uiting te laten komen in wijn.
Door de familiebezoeken leerde de
leergierige Aubert de wijngebieden van
Californië kennen. Larry nam hem mee
naar zijn ‘Los Carneros’ en leerde hem
alles over de bodems en de klimatologische omstandigheden. De bodems
in Carneros zijn armer dan in andere
delen van Sonoma en Napa Valley, wat
de groeikracht van de stokken reguleert. Door de Petaluma Gap komt een

Een assemblage gemaakt van 53% cabernet-sauvignon en 47% merlot. Een grote
wijn met een complexe neus met florale
tonen, cacao en frisse zwarte bessen. De
smaak is rijk met voluptueus rijp donker
fruit, wilde kruiden en subtiele tonen van
specerijen door een opvoeding van 22
maanden op barrique. De zwoele tanninen zijn fijn met een groot potentieel.
De afdronk is lang en indrukwekkend
gebalanceerd. Groots!
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €86,00 €92,95

Ook prachtig van dit domein:
2015 HdV Chardonnay – Napa
Valley*
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €75,00 €81,50
2014 ‘Californio’ Syrah – Napa
Valley*
Op dronk: tussen nu en 2030
Nu per fles: €86,00 €92,95

Aad Kuijper
is ex-wijnboer
(Mas des Dames)
reclameschrijver
en romancier. Zijn
tweede boek
‘Genadebrood’
verschijnt deze
zomer.

vroeg overleden Didier Dagueneau, de legendarische wijnmaker uit de Loire. En die was net zo
Frans als Markus Italiaans is. Daarmee was mijn
interesse gewekt.
Zo ontdekte ik voorts dat het kleine ambachtelijke domein al tweehonderd jaar in de familie is
en hoog verstopt ligt in de bergen van Alto Adige
in Noord-Italië. Kijk, dat klinkt al beter. En die
stijgende lijn zet zich door als je gaat proeven. De
bewondering voor Dagueneau is haast tastbaar in
de witte sauvignon. Zo zuiver en toch zo gecon-

Dit was geen hoempa, dit
was pure jazz in mijn glas
centreerd, zonder de alcohol. En als je het schitterende wit geproefd hebt (helaas mondjesmaat
beschikbaar) dan begrijp je ook ineens de rode
Vernatsch van het domein. Wat een wijn, licht als
een bourgogne maar smaakvol als een Italiaan.
Ik dronk ‘m iets gekoeld en merkte dat de fles
met de onuitsprekelijke naam gaande de tafelconversatie steeds meer de aandacht ging vragen. Ik
proefde rode kersen met een klein bittertje en
mooie aardse tonen. Dit was geen hoempa, dit
was pure jazz en ik neem alles terug wat ik erover
gezegd heb. Vernatsch, wat een schitterende naam,
het klinkt als Verweg en Natasha en ik hebben er
iets van geleerd: om nooit meer iemand te beoordelen op hoe hij eruitziet en nooit meer een fles
af te wijzen op zijn vreemde naam of herkomst.
Sterker nog, zo’n Romanée Conti van Marquis
Pompondelaflûte, die zal ik voortaan wantrouwen.
Die moet nog maar bewijzen dat ie meer in huis
heeft dan onze Markus van Gump Hof.
2020 Vernatsch Mediaevum – Südtirol
Gump Hof

kan niks zijn. Dat klinkt als hoempa en lederhosen,
Gump Hof daar heb je de fanfare. En fanfare is
geen loire.
Maar daar vergiste ik me deerlijk in. Gump Hof
wordt namelijk geleid door Markus Prackwieser
(goeie naam voor een gemotoriseerd landbouwwerktuig). En wie schetst mijn verbazing als Markus een bewonderaar blijkt te zijn van de helaas te

Vernatsch of Schiava in het Italiaans is een van de
signatuurdruiven van Südtirol. Markus oogst de druiven
van percelen op 400 tot 480 meter hoogte. Een wijn die
puur op fruit en drinkplezier wordt gemaakt. Kruidig
met iets aardse tonen en rood fruit. Sappig en toegankelijk met blauwe bessen en zachte tannine die bite geven.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €15,30 €16,40
Bij doos van 6: €14,75 per fles		

* Lees de proefnotities op onze website
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Okhuysen klassiekers
Claude Gaudin
Hier in de kelders van Maucamps,
maar hij is ook de man achter de
wijnen van Château Lescalle.

Château Maucamps
Het indrukwekkende 18e-eeuwse chateau ligt op
de grens met Margaux, nabij de Garonne.

Maucamps en Lescalle
Niet voor niets al bijna
vijftig jaar bij Okhuysen

Claude Gaudin
bewijst ieder jaar
opnieuw dat
top-bordeaux niet
onbetaalbaar
hoeft te zijn

Okhuysen bestaat 155 jaar, een mooi moment om terug te blikken op relaties
waar wij al heel lang mee samenwerken. In deze eregalerij extra aandacht voor
Château Lescalle en Château Maucamps.

O

khuysen heeft een grote
reputatie opgebouwd met
een bijzonder breed assortiment wijnen uit Bordeaux.
Daar is kennis en kunde voor nodig en
dat is dan ook meteen wat ons onderscheidt: we weten waar we moeten
zoeken. Een excellent voorbeeld zijn
deze beide châteaus, die met deze twee
wijnen steevast terugkomen in ons
primeuraanbod. Lescalle biedt voor een
klassieke bordeaux een onverslaanbare
prijs-kwaliteit. Château Maucamps kan
gezien worden als de grand vin die zich
qua klasse en bewaarpotentieel kan
meten met de grand cru classé’s van de
Médoc.
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Claude Gaudin is de man achter deze
echte Okhuysen-klassiekers uit Bordeaux. We kwamen met hem in contact
via Joost van der Erve, die de export
voor de wijnen van Claude verzorgde.
Claude op zijn beurt was als wijnmaker
aangesteld door de familie Tessandier, die
meerdere châteaus in de Médoc bezit.
Claude is een zeer kundig wijnmaker
en vergaarde met Maucamps en Lescalle in korte tijd een grote reputatie.

Het lukte Louis Kat om
met deze chateaus
een exclusieve verbinding aan te gaan

Inmiddels distribueren wij al vele jaren
beide wijnen exclusief in Nederland.
Iets waar we best trots op zijn. Lescalle
en Maucamps liggen beide op de grens
van het herkomstgebied Margaux, en
hebben een bodem met wat meer klei.
Merlot doet het hierdoor erg goed. Die
druif speelt dan ook een prominente rol
in de assemblage van de twee wijnen,
waarin verder ook cabernet-sauvignon
belangrijk is. Wijnen uit de Médoc
kunnen soms wat ‘strenger’ zijn. Maar
merlot geeft dankzij een zachtere
tanninestructuur juist wat vriendelijkere
wijnen, mét karakter. Al met al hebben
deze wijnen een plek in de eregalerij
meer dan verdiend!

2019 Bordeaux Supérieur, Château Lescalle
Terug van weggeweest, nadat de 2018 niet was gemaakt. Het oogstjaar 2019 bestaat uit 65% merlot, 20% cabernet-sauvignon, 10%
cabernet franc en 5% petit verdot. De rendementen waren dit jaar
laag, wat voor een mooie concentratie heeft gezorgd. De wijn is fris en
kruidig met zwarte bessen, kersen, cacao en een beetje specerijen. Rijk,
met veel donker fruit en een goede structuur.
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: €10,95 €11,75
Bij doos van 6: €10,50 per fles

2018 Haut-Médoc – Cru Bourgeois, Château Maucamps
In 1973 herbeplantte de familie Tessandier al haar wijngaarden en
kreeg de merlotdruif een grotere rol. De wijn bestaat voor 55% uit
cabernet-sauvignon, 40% merlot en 5% petit verdot. Het oogstjaar
2018 is spectaculair goed met rijkdom, structuur, prachtig rijp donker
fruit en complexiteit. De afdronk is lang, met subtiele tonen van
donkere chocolade.
Op dronk: tussen nu en 2032
Nu per fles: €19,25 €20,75
Bij doos van 6: €18,70 per fles
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De kelder van

Job Joosse

Nog enigszins groen achter de oren, maar met de juiste instelling kwam Job in
2006 binnen bij Okhuysen. Vijftien jaar later verlaat hij het bedrijf als doorgewinterde wijnprofessional. Tijd voor een gesprek over, hoe kan het ook anders: wijn.

X

Nieuwe Job
Job voor de
laatste maal in
de kelder van
Okhuysen met een
van zijn favoriete
wijnen.

avier: “Job, hoe ben je eigenlijk in contact gekomen met wijn?”
Job: “Mijn grootouders waren gek op
eten en dronken daar ook graag een
glaasje wijn bij. Mijn vader heeft vroeger gewerkt
als reisleider en leerde zo de lokale gerechten en
ook wijnen kennen in landen als Franrijk, Italië,
Duitsland en Spanje. Lekker eten is een feest, dat
kreeg ik al jong mee. Als kind wilde ik kok worden
en was ik bezig met geuren en smaken. Op vakantie naar de Franse westkust mocht ik soms bij het
eten wat wijn met een plens water. Zo leerde ik al
vroeg de smaak van beendroge muscadet kennen
bij oesters, mosselen en langoustines.”
Xavier: “Uiteindelijk werd je geen kok, maar sommelier. Hoe gebeurde dat?”
Job: “In mijn laatste jaar van de hotelschool liep ik
stage bij Bios Food & Wines van Cathy Moerdijk en
Imko Binnerts in Alkmaar. Zij hadden een enorme
wijnkaart en bij elke wijn stond een kort verhaaltje.
Daar leerde ik in rap tempo proeven en om aan
tafel wat te vertellen over de wijnen. Gaylord de
Winter werkte daar destijds als gastheer. We konden het goed met elkaar vinden. Toen hij Restaurant Apicius begon, vroeg hij mij als sommelier.
Dat leek mij als jongen van net twintig wel een
hele mooie kans natuurlijk!“
Xavier: “Hoe heb je je kennis vergaard om in een
topzaak goed wijnadvies te kunnen geven?”
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Job: “Mijn enthousiasme voor wijn compenseerde
mijn gebrekkige kennis, die ik opvijzelde tijdens
de Vinologenopleiding. Het proeven ging me goed
af, maar het leren van de theorie vond ik best pittig
naast mijn drukke baan. Toch merkte ik al snel dat
alle kennis die ik opdeed uit de boeken, ontzettend goed van pas kwam in de praktijk. In mijn
vrije tijd ging ik veel met mijn vriendin eten in
andere toprestaurants. Geweldig leerzame ervaringen vond ik dat. Ook gingen alle vakanties naar
wijngebieden, waar we altijd aten in restaurantjes
waar streekgerechten op tafel kwamen, tezamen
met lokale wijnen.”
Xavier: “Waarom besloot je de overstap te maken
naar een wijnimporteur?”
Job: “Al tijdens mijn werk bij Apicius had ik voor
mijzelf besloten om uiteindelijk de wijnhandel in
te gaan. Okhuysen stond toen al boven aan mijn
verlanglijstje. In de zomer van 2006 ging ik naar
België, naar Hof van Cleve*** van Peter Goossens. Ik
moest daar helemaal onderaan beginnen en begon
’s ochtends met het opwrijven van bestek en glazen. Tijdens ‘het servies’ mocht ik broodjes rondbrengen en water schenken. Daar baalde ik al snel
van en nam ontslag. Terug in Nederland hoorde ik
dat Okhuysen een vacature had en ik solliciteerde
direct. Na een zenuwslopend gesprek met jou en
je vader had ik niet het idee dat ik ooit nog iets van
Okhuysen zou horen. Voor de baan die openstond

Job Joosse
Geboren in 1982
en woonachtig in
Castricum
Familie
vriendin Nanette en
kinderen Daantje
(2009) en Simme
(2011)
Opleiding
MBO Uitvoerend
Horeca Ondernemer ROC Amsterdam 2002,
Vinoloog
2006
Magister Vini
2016
Carrière
2002 -2006
Sommelier Apicius
(*2002 en **2006)
2006 – 2022 Wijnkoperij Okhuysen –
relatiebeheerder en
inkoper
Stages
Weingut Altenkirch
en Domaine des
Roches Neuves
Favoriete wijn
Een leuke, maar
lastige vraag; elk
moment verdient
zijn wijn. Ik ben heel
breed georiënteerd
en altijd nieuwsgierig. Een aantal
dingen komt gek
genoeg opvallend
vaak op tafel zoals
cabernet franc
uit de Loire, rode
beaujolais, witte en
rode bourgogne en
sherry

werd ik dan ook niet aangenomen, maar ik mocht
wel beginnen als stagiair op de binnendienst. Ik
was binnen!”
Xavier: “Wat zijn je mooiste herinneringen aan
deze periode en wat heb je geleerd?”
Job: “O, zoveel! Toen ik begon, typte ik met mijn
twee wijsvingers! Vooral van het contact met de
klanten heb ik genoten. Mijn eerste reis naar Bordeaux vond ik zeer bijzonder; we bezochten alle
grote namen en gingen ook nog uitgebreid hun
wijnen proeven. De evenementen met Château
Mouton Rothschild, Domaine Jean-Louis Chave,
Château Montrose, Mas de Daumas Gassac en
Petrus, om er maar een paar te noemen, waren
voor mij ook hoogtepunten. Maar ook een inkoopreis naar Spanje in 2018 was een geweldige ervaring. Niet alleen het bezoeken van wijngebieden,
maar ook het luisteren naar de filosofie van de
wijnmakers was heel leerzaam.”
Xavier: “Je noemt al de inkoop, waar je naast je rol
als wijnadviseur de laatste jaren ook nauw bij was
betrokken. Vertel eens, waar zoek je naar in een
wijn?”
Job: “Als inkoper is je persoonlijke smaak niet
leidend. Lekker en kwaliteit zijn ook twee verschillende dingen. Het proeven is heel plastisch. Je
bent bezig met waar de wijn vandaan komt, welke
druiven het zijn en wat je ermee kunt, maar niet
of je het lekker vindt. Als je gaat proeven voor de
inkoop stel je eerst vast waar je naar op zoek bent.
Wat hebben we nodig in het assortiment? Waar
vragen klanten naar? Met welke opkomende nieuwe gebieden, of druiven, of producenten kunnen
we onze klanten blij maken en verrassen? Volledige
objectiviteit is bij proeven onmogelijk, maar je
moet je wel openstellen om een wijn breed te benaderen. Hij moet kwalitatief goed in elkaar zitten,
zuiver zijn en een zekere spanning of levendigheid
bieden. Concentratie of kracht is niet direct kwaliteit; een wijn moet in balans zijn en bij Okhuysen
altijd frisheid hebben.”
Xavier: “Tijdens je werk en het reizen zal je veel
mooie wijnen hebben geproefd, maar heb je zelf
ook een wijnverzameling?”
Job: “Vanaf het eerste jaar dat ik kwam werken bij
Okhuysen heb ik wijnen voor mijzelf weggelegd.
Dan ga ik helemaal los op wat ik zelf écht lekker
vind. Als ik nu kijk naar wat er ligt, zie ik veel rode

Enkele van Job’s favorieten
2019 Pinot Réserve, Domaine
Dirler-Cadé

Jean Dirler heeft fenomenale
terroirs tot zijn beschikking. Deze
combinatie van pinot blanc en
auxerrois van oude stokken is zuiver en zilt met rondeur en frisheid,
een ‘eetwijn’ pur sang!

Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,50 €13,40
Bij doos van 6: €11,95 per fles

loire, beaujolais, noordelijke rhône, bourgogne en
bordeaux. Ook heb ik wat vintage champagne en
Spaanse wijnen liggen. Deze wijnen liggen nu nog
even keurig en onder perfecte condities in een
stelling bij Okhuysen opgeslagen. Dat is wel zo fijn
en veilig – ik kan dan niet zomaar in een opwelling
van nieuwsgierigheid iets pakken dat nog veel te
jong is.”
Xavier: “Wat is je mooiste wijnherinnering?”
Job: “Mouton Rothschild 1982 (mijn geboortejaar) is de mooiste wijn is die ik ooit gedronken
heb. Dat was tijdens een evenement in La Rive. De
wijn moest een uur van te voren worden gedecanteerd, wat ik best spannend vond, omdat hij al oud
was. Maar directeur Hervé Berland had natuurlijk
gelijk: de wijn groeide uit tot een monument! Maar
deze herinnering wil ik ook delen: samen met mijn

Als inkoper is je persoonlijke
smaak niet leidend. Lekker
en kwaliteit zijn twee heel
verschillende dingen
vriendin zat ik in een ‘bouchon’ in Lyon. Daar had
ik al weken naar uitgekeken. Ik bestelde een pichet
met beaujolais, getapt van het vat en iets gekoeld,
geschonken in klassieke bolletjes. Een simpele
wijn, maar in die setting, bij dat eten ging ik er
helemaal van uit mijn dak! Het moment klopte en
die wijn maakte het helemaal af.”
Xavier: “Job, om af te sluiten, wat is je grote ambitie
in dit leven?”
Job: “De beste zijn in wat ik doe. Soms kan ik mij
daarmee weleens verslikken in mijn eigen ambitie
en de wereld om mij heen vergeten. Mijn vriendin
en kinderen merken dat dan nog het meest aan mij.
Meer oog voor de mensen om mij heen is ook wel
een streven. Het hoogtepunt waar ik elk jaar naar
toe werk is lekker genieten op vakantie met mijn
gezin. Aan tafel met lekker eten en mooie wijnen.”
Xavier: “Nog iets wat je kwijt wilt?”
Job: “Wat heb ik een geweldige tijd gehad bij
Okhuysen. Fijne collega’s die een hecht team vormen. Ontzettend veel geleerd en heel veel leuke
dingen kunnen doen. Ik heb hard moeten werken
en soms dingen moeten laten, maar dat maakte de
kick als het lukte alleen maar groter.”

2020 Saumur-Champigny,
Domaine des Roches Neuves

In een gebied dat zo onder invloed
is van de weersomstandigheden
weet Thierry Germain schitterende
cabernet franc te maken. Expressief,
rijp bosfruit en grafiet. De smaak
is zuiver en kruidig met subtiele
aardse tonen.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €17,25 €18,50
Bij doos van 6: €16,50 per fles

2020 La Dula Garnachas
de Altura – Rioja, Sierra de
Toloño

Prachtige assemblage van garnacha
tinto, garnacha gris en wat viura,
van enkele hooggelegen percelen met
oude stokken. Zo verfijnd, floraal
en elegant kan garnacha zijn, met
concentratie, diepgang en spanning!
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €19,25 €20,80
Bij doos van 6: €18,75 per fles
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Voor u weggelegd
dronk waren. Een moment van magie waarop geuren en smaken met elkaar versmelten en een
unieke ervaring creëren. Wat een romantisch idee,
bovendien, om een wijn te drinken uit het jaar dat
je afstudeerde, dat je trouwde, je eerste huis kocht
of dat je kinderen werden geboren!
Maar wat is een bewaarwijn precies? Wat zorgt
ervoor dat sommige wijnen het beste jong gedronken kunnen worden, terwijl andere er jaren of zelfs
decennia over doen om hun summum te bereiken?
Dat heeft met verschillende factoren te maken,
waaronder tanninegehalte, fruitintensiteit, concentratie, zuren, alcohol en eventueel ook suikers.
Sommige druiven, nebbiolo bijvoorbeeld, hebben
van nature een hoog tanninegehalte. Als een nebbiolowijn op (te) jonge leeftijd wordt gedronken,
zullen de tannines de boventoon voeren. De ruwe
structuur overstemt dan de onderliggende nuances. Enkele jaren rijping zullen de tannines verzachten, waardoor ze meer geïntegreerd raken. Op
dat moment geeft de wijn zijn nuances prijs, en is
hij ‘op dronk’. Dit vraagt allicht om wat geduld,
maar dat wordt dubbel en dwars beloond.
Een andere factor die invloed heeft op het rijpingspotentieel is zuur. Een wijn die over goede
zuren beschikt kan doorgaans lang rijpen, omdat
zuur net als tannine zorgt voor structuur. Denk
bijvoorbeeld aan riesling of sangiovese.
Eigenaardig en verfijnd

Begin je eigen wijnkelder
Het aanleggen van een wijncollectie is voor iedere liefhebber weggelegd.
De ideale collectie is gevarieerd en bevat de juiste wijn voor elk moment.
Wij helpen u op weg aan de hand van drie wijnen, gemaakt van pinot noir.

V

eel mensen dromen ervan een wijnkelder te bezitten. Ze krijgen spontaan
visioenen van gewelfde, royaal gevulde
kelders, ware schatkamers op ideale temperatuur en met de juiste luchtvochtigheid…
Gelukkig hoeft u de lat niet zo hoog te leggen.
Het aanleggen van een mooie wijncollectie ligt
voor iedereen namelijk binnen handbereik, en
deze hoeft heus niet specifiek in een speciale ruimte onder het huis te liggen. Maar waar te beginnen? Hoe stel je de ideale verzameling samen? Wij
delen graag onze tips met u voor het selecteren én
het bewaren van een mooie collectie.
Het begin

Een bekende valkuil is dat er vaak te enthousiast
wordt begonnen: dan koopt men in één klap heel
veel wijn uit één herkomstgebied, dikwijls uit
hetzelfde oogstjaar. Enkele jaren later is al deze
wijn tegelijk op dronk, en bent u genoodzaakt om
steeds eenzelfde type wijn te drinken. Jammer,
want variatie maakt wijn juist zo leuk. Daarom ons
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Pinot noir
Wijn gemaakt van
pinot noir is ideaal
om weg te leggen,
maar vraag ons
gerust om advies
want niet iedere
fles heeft hetzelfde
bewaarpotentieel.

devies: zorg voor variatie in kleur, stijl, prijs, en
drinkvenster. Verschillende momenten vragen om
een verschillende wijn, en u wilt niet overvallen
worden door de constatering niet de juiste fles in
huis te hebben.
Bij het opbouwen van een kelder moet u een
schatting maken van hoeveel flessen u ongeveer
drinkt. Want hoewel sommige wijnen baat hebben
bij langdurige rijping, hebben ze niet het eeuwige
leven. En het is zonde om erachter te komen dat
een wijn eigenlijk voorbij zijn piek is. Dat neemt
echter niet weg dat het leuk is om de ontwikkeling
van een wijn te volgen. Een volgende tip is dan
ook om per wijn meerdere flessen te kopen – zes is
ideaal. Zo kunt u na enige tijd een fles openmaken
om te beoordelen hoe de wijn zich ontwikkelt:
dit geeft inzicht over het bewaarpotentieel. Het is
raadzaam om uw bevindingen steeds te noteren en
deze binnen handbereik te houden.
Afijn. Het bewaren van wijn spreekt enorm tot
de verbeelding: veel liefhebbers koesteren wel
herinneringen aan speciale flessen die perfect op

Eén van de druiven die de meest legendarische bewaarwijnen opleveren is pinot noir. Deze blauwe
druif heeft een eigenaardig karakter en is lastig te
cultiveren. Veel wijnmakers peilen hun kundigheid
aan de kwaliteit van hun pinot noir. De paradox
van deze druif is dat de wijnen in het beste geval
erg delicaat en verfijnd zijn: geen eigenschappen

Een wijn die over goede
zuren beschikt kan doorgaans lang rijpen, omdat
zuur zorgt voor structuur
die een omvangrijk drinkkader doen vermoeden.
Het geheim? De combinatie van fijn geschakeerde,
elegante tannines en levendige zuren. Bovendien
wint een wijn aan concentratie als het oogstrendement wordt beperkt. Pinot noir is hier zeer
gevoelig voor, en daarom gebeurt dit veel: in
Gevrey-Chambertin in de Bourgogne mag er niet
meer dan veertig hectoliter wijn per hectare worden geproduceerd. Dat is ver onder het mondiale
gemiddelde. Naast bovenstaande eigenschappen
kan een pinot noir ook sappig en fruitig zijn. Dit
type is niet gebaat bij langdurige rijping: de fruittonen die hem zo charmant maken vervagen na verloop van tijd. Wij hebben drie pinot noir-wijnen
geselecteerd die het hele spectrum vertegenwoordigen: ze hebben een eigen karakter en zullen op
verschillende momenten op dronk zijn. Ideaal dus
als begin van een wijncollectie, of als aanvulling
voor wie er al één heeft.

Aanwinsten voor uw wijnkelder
0-3 jaar
2020 Pinot Nero – Venezia Giulia
Tenuta Viscone

Pinot Nero is pinot noir op z’n Italiaans. Deze is sappig
en heerlijk kruidig. De wijn is zó licht van kleur dat we
het steeltje van het glas er doorheen zien. Aroma’s van
kruidnagel, kaneel en kersenfruit. In de mond wederom
kersen en aardse tonen. Een frivool zuurtje zorgt voor
een lange, subtiele afdronk. Heerlijk om jong van te
genieten, eventueel licht gekoeld, bij een pastagerecht met
tomatensaus of paddenstoelen.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,50 €10,20
Bij doos van 6: €9,20 per fles

2-6 jaar
2020 Pinot Noir Pearly Gates – Upper Hemel en
Aarde, Kruger Family Wines

Deze pinot noir heeft de uitbundige fruitexpressie die
wijnen uit de ‘nieuwe wereld’ zo typeert, maar beschikt
daarnaast over de complexiteit en verfijning van een
bourgogne. Dit creëert een verrassend, coherent geheel.
Voor wie houdt van wijnen met de nadruk op het fruit
zal de Pearly Gates redelijk vlug op dronk zijn, maar
voor liefhebbers van meer ontwikkelde, herfstachtige
tonen kan hij makkelijk nog jaren bewaard worden.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €16,20 €17,40
Bij doos van 6: €15,70 per fles

5-10 jaar
2017 Gevrey-Chambertin
Domaine David Duband

Pinot noir is in de handen van David Duband nooit
luidruchtig, maar juist uitermate verfijnd. Deze
Gevrey-Chambertin, vernoemd naar het fameuze dorp
in de Bourgogne waar hij vandaan komt, heeft meerdere
jaren rijping nodig eer hij zijn nuances zal prijsgeven.
Op dat moment, als alle elementen perfect geïntegreerd
zijn, is deze wijn pure alchemie. Bewijs dat geduld loont:
wat een verbluffende lengte, concentratie en complexiteit!
Op dronk: tussen 2022 en 2028
Nu per fles: €57,60 €61,90
Bij doos van 6: €55,00 per fles

Vier handige bewaartips:
1. De ideale bewaartemperatuur voor wijn ligt rond de 10-12
graden. Echter hoeft men dit niet zo nauw te nemen: zolang de
temperatuur maar boven de 0 en onder de 25 graden blijft.
2. Vermijd zonlicht: dit kan de smaakontwikkeling negatief beïnvloeden. Een rek in de woonkamer is prima voor wijnen die je
binnenkort wil drinken, maar vrij funest voor bewaarwijnen.
3. Flessen met een kurk moeten liggen om uitdroging te
voorkomen.
4. Houd bij welke wijnen u heeft en wanneer u ze wilt drinken.
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Huiswijnen WIT

Bijzondere witte wijnen voor
minder dan tien euro
Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet
verder. De hele topselectie onder de 10 euro vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen
V.l.n.r. Roman, Samuel, Gaël en Basile Guibert werken vanuit een broederlijke
kameraadschap. Iedereen heeft een eigen taak en verantwoordelijkheden.

Bij doos
van zes
€6,50

2020 Colagón verdejo – Rueda
Palacio de Bornos

2021 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

2020 Pinot Grigio bio – Terre Siciliane
Molino a Vento

Colagón behoeft allang geen introductie
meer. Reeds in 1992 ontdekt, maar nog altijd is deze Spaanse schone uit Rueda onze
número uno! De verdejodruif, aangevuld
met een beetje viura staat garant voor expressie, spanning en frisheid. Een exotische
wijn vol stuivend, geel fruit, met licht tropische tonen, bloesem en souplesse. De smaak
is sappig, knisperend fris, mooi droog en met
een gulle fruitigheid in de aangename
afdronk.

Bent u liefhebber van een goede, rijke
chardonnay, maar wilt u niet de hoofdprijs
betalen? Dan is deze van Pennautier de
perfecte keuze. Niet voor niets al meer dan
twintig jaar favoriet bij velen. Een wijn
met een eeuwenoude historie, maar met een
modern karakter: vol en rijk van smaak,
tegelijkertijd fris, goed gestructureerd met
tonen van citrusfruit, rijp geel fruit, ananas
en bloesem. Een heerlijk glas voor een voortreffelijke prijs.

In het westen van Sicilië, niet ver van de
zee, maakt de familie di Maria klassieke
wijnen gehuld in een modern jasje. Het
uitzicht vanaf de glooiende wijngaarden is
fenomenaal. Deze pinot grigio is lekker fris
en elegant met aroma’s van geel en wit fruit,
mediterrane citrus en iets bloemigs. Sappig,
licht-kruidig met een verkwikkende, minerale
afdronk. Heerlijk met wat vegetarische
antipasti of bij mediterrane visgerechten met
olijfolie.

2021 Almodí petit white – Terra Alta
Altavins

2020 Forgotten Vineyards Sauvignon
Blanc, Kruger Family Wines

2021 ALLO – Minho
Quinta de Soalheiro

Wijnmaker Joan Arrufí Peig is een man
naar ons hart. In het zuidwesten van Catalonië maakt hij pure, complexe wijnen die
niet snel vervelen. Dit is een verrassende
assemblage van garnatxa blanca, chardonnay en sauvignon blanc, afkomstig van de
hoogste percelen, waar het net iets koeler
is. Verleidelijke neus met tonen van appel,
citrusfruit en perzik. De smaak is gul, met
opnieuw sappig geel fruit en een klein vetje.

Vanuit een voorliefde voor cool-climate-wijngaarden creëerde Johan Kruger speciaal
voor Okhuysen deze fris-fruitige sauvignon
blanc. De druiven komen van de koelere,
graniethoudende hellingen uit de kustregio
van de West-Kaap. De wijn werd enkele
maanden ‘sur lie’ opgevoed voor wat meer
vulling en structuur. De wijn heeft een licht
tropisch karakter en iets van buxus, is zeer
levendig, met een heerlijke ronde afdronk.

ALLO is een hommage van de Portugese
wijnmaker Luís Cerdeira aan de gelijknamige tv-serie en een originele witte wijn, op
basis van alvarinho (al) en loureiro (lo).
De eerste druif brengt structuur, de tweede
zorgt voor florale tonen en mineraliteit. De
wijn is dan ook prachtig in balans met fijne
aroma’s van tropisch fruit en citrus en een
elegante, minerale afdronk. Onweerstaanbaar lekker bij tapas met vis of gevogelte.

Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,25

Smaaktype: vol en rijk
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,40 per fles €8,20

Het wonder van de Languedoc

B
2021 Guilhem Blanc – Pays de
l’Hérault , Moulin de Gassac

Voor de wijnen van Moulin de Gassac
worden traditionele druivenrassen gebruikt,
van kleine wijngaarden met de typische
terroireigenschappen uit de Hérault-vallei.
Voor de witte versie zijn dit vermentino,
grenache blanc en terret blanc. De druiven
worden apart van elkaar gevinifieerd, ondergaan een koude schilweking en een vergisting
op lage temperatuur, zodat de natuurlijke
frisheid van de druiven behouden blijft. Een
prijswinnende wijn met expressieve aroma’s
van gele bloesem, kruisbes, citrus en wilde
kruiden. De smaak is levendig met sappig
rijp wit en geel fruit; de afdronk fris.
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20
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egin jaren negentig van de
vorige eeuw besloot de Franse
overheid premies te gaan
uitloven aan boeren die hun
wijngaarden rooien, om zo het enorme
overschot aan wijnen van inferieure
kwaliteit terug te dringen. Volgens Aimé
Guibert, oprichter van het wereldberoemde wijndomein Mas de Daumas Gassac,
gingen er zo ook oude wijngaarden met
traditionele druiven verloren. Met zijn
wijnen van Daumas Gassac had hij inmiddels een grote naam opgebouwd. Maar
hoewel het succes ieder jaar groeide,
bleef de productie nagenoeg gelijk. De
akkers in de Gassac-vallei zijn maximaal
slechts één hectare groot. Daarnaast
wordt iedere wijngaard omringd door
vier hectare bos en garrigue, de dichte
begroeiing van grassen en lage bosschages op een rotsige bodem, veelal stekelig,
heerlijk geurend en typerend voor dit
gebied. Zo bewaarde Aimé het natuurlijke evenwicht en kon hij zoveel mogelijk op biologische wijze werken. Maar

de ruimte voor wijnbouw was daardoor
natuurlijk beperkt. Hoe kon hij toch
meer mensen bereiken met zijn wijnen?
Begin jaren negentig start Aimé Guibert
het project ‘Moulin de Gassac’. Hij
contracteert wijnboeren die mee willen
werken aan de creatie van een originele
wijn, gemaakt van lokale druiven en
afkomstig van de hellingen. Zijn idee is

Respect voor de ruige
natuur van de ‘Midi’
staat bij de broers
Guibert voorop
even simpel als duidelijk: zoek in iedere
vallei, bergplooi en op elke heuvel naar
kleine wijngaarden met een goede terroir, vinifieer de verschillende druiven
apart en maak er een wijn ‘zoals vroeger’
van. Inmiddels hebben zijn vier zonen
het project met veel succes uitgebouwd.
Fairtrade, duurzaamheid en het respect
voor de ruige natuur van de ‘Midi’ staan
hierbij voorop.

Smaaktype: vol en rijk
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,10 €8,95

Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,20 per fles €9,10

Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,75 per fles €9,75
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Huiswijnen ROOD

Bijzondere rode wijnen voor
minder dan tien euro
Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet
verder. De hele topselectie onder de 10 euro vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen
Hier dragen de broers een Bretons streepje, maar tijdens de dorpsfeesten in de
Gascogne draagt men een rode baret en matrozenjas.

2020 Guilhem Rouge – Pays de
l’Hérault, Moulin de Gassac

2020 Nerello Mascalese – Terre
Siciliane, Molino a Vento

2020 Garnacha tinto – Campo de
Borja, Legado del Moncayo

Deze ‘all-time favourite’ uit de Zuid-Franse
Gassac-vallei verveelt nooit. De familie
Guibert legt in alles wat zij doen de lat
hoog. De mediterrane assemblage van syrah
(40%) en gelijke delen carignan en grenache biedt een heerlijke neus vol tonen van
cassis, specerijen en een hint van garrigue.
In de mond lekker sappig met rijp bessen- en
kersenfruit en een soepele afdronk. Ideale
borrelwijn of lekker aan tafel bij kruidige
(pasta)gerechten.

De druif nerello mascalese vindt zijn oorsprong op de oostflank van de Etna, dicht bij
het dorpje Mascali. Na de vergisting volgt
een korte opvoeding, deels op inoxtanks en
deels op Franse barriques. De houtlagering
zorgt voor extra complexiteit. Granaatrode
kleur. We ruiken bessen, laurier en kers.
In de mond sappig rood en zwart fruit,
zoethout en iets aards. De lange afdronk
biedt elegante tanninen en een aangenaam
pepertje.

Campo de Borja is het thuis van prachtige
oude garnachastokken. De geselecteerde wijngaarden liggen hoog en worden beïnvloed
door het Moncayogebergte. De bodem is hier
stenig en rijk aan kalk. Volgens wijnmaker
Isaac Fernandez de ideale omstandigheden
voor de garnachadruif. De oude stokken
geven een uitbundig, geconcentreerd fruit,
met impressies van bosvruchten, iets van
cacao en rode bloemen. De afdronk kenmerkt
zich door souplesse en zachte tanninen.

Smaaktype: soepel en rond
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

Bij doos
van zes
€6,50

Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,95 per fles €7,70

Moet je
proeven!

De Laffitte-broers bliezen het
familiebedrijf nieuw leven in

2020 Le Petit Gascoûn rouge – Côtes
de Gascogne, Les Frères Laffitte

De broers selecteerden voor deze wijn de
zonnigste percelen van Boulbènes en Graves.
Zij wachten met oogsten tot de marselandruiven hun optimale rijpheid hebben bereikt, waarna zij zachtjes worden geperst
voor optimale elegantie, fruitigheid en rondeur. De wijn is soepel, fruitig en lekker
sappig. In de neus aroma’s van bessen en
rijp rood fruit. Veel finesse in de smaak,
waarin de tanninen versmelten met het pure
fruit. Heerlijk aperitief of bij lichte (vlees)
gerechten.
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20
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C

hristophe en Sébastien
Laffitte komen uit een echte
wijnmakersfamilie. In de
prachtige Sud-Ouest, midden in het gebied waar ook Armagnac
wordt geproduceerd, leiden zij met een
enorme levenslust en gezonde dosis
humor het domein. De streepjestrui en
de rode baret op het etiket symboliseren
Frankrijk en de streek.
Al in de middeleeuwen woonde ‘La
Famille Laffitte’ op deze grond en werd
het domein van vader op zoon doorgegeven. De wijnstokken zijn aangeplant
op de hoogste heuvels van Ayzieu, aan
de rand van de Gascogne, een gebied dat
vanwege het heuvelachtige en diverse
landschap ook wel ‘klein Toscane’ genoemd wordt.
De bodems bestaan hier uit geelbruin
zand aan de oppervlakte en aarde in de
ondergrond, wat typerend is voor Bas-Armagnac. Deze twee specifieke elementen

zorgen voor wijnen met mineraliteit, frisheid en kracht. Bovendien profiteert het
klimaat in deze streek van de invloed van
de Atlantische Oceaan en de Pyreneeën.
De regenachtige maar milde winters in
combinatie met de warme, droge zomers
en een lang naseizoen zorgen voor een
optimale rijping van de druiven.
Dankzij de huidige generatie blaast er
een frisse wind door het familiebedrijf.
Gepassioneerd door wijnstokken en
wijn, hebben de broers Laffitte geleide-

Côtes de Gascogne
wordt ook wel ‘klein
Toscane’ genoemd
lijk een ideale wijngaard gebouwd die in
staat is om alle rijkdom en kwaliteit van
de terroir in de Gascogne tot uitdrukking
te brengen. De wijnen zijn een weerspiegeling van hun karakter: ongecompliceerd, authentiek en gul.

Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,00 per fles €7,75

2020 Corvina Garda
Palazzo Maffei

2019 Monastrell Organic – Jumilla
Hoffman

2020 Forgotten Vineyards Shiraz
Kruger Family Wines

De DOC Corvina Garda is onderverdeeld
in subregio’s. De met corvina aangeplante
wijngaarden van Maffei bevinden zich in
het hoger gelegen ‘Caprino Veronese’, ten
noordoosten van Bardolino. De Corvina
krijgt een korte opvoeding op rvs. Hierdoor
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.

Jumilla staat bekend om zijn uitstekende
rode wijnen. De belangrijkste druif is de
monastrell, die goed bestand is tegen warmte
en droogte. Bovendien garanderen de hoge
ligging van de wijngaarden (zevenhonderd
meter) en de aanwezige zeebries de nodige
verkoeling. Dit zorgt voor een heerlijke
frisheid in de wijn. Deze verleidelijke Spanjaard heeft een lekkere bite, is sappig, biedt
kruidig rood en zwart fruit en frisse zuren.

Johan Kruger is een begrip in Zuid-Afrika.
Hij raakte in de ban van oude, ‘vergeten’
wijngaarden en maakte van oude stokken
shiraz deze verrukkelijke wijn, die meer
wegheeft van een Europese syrah. Voor
de melkzure gisting ging de wijn over op
Franse eikenhouten vaten, waar hij een jaar
verbleef. Een gulle, karaktervolle wijn vol
specerijen, zwarte peper, rood en zwart fruit,
een lichte toast en soepele taninnen.

Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,10 per fles €7,90

Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,65 per fles €8,50

Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,20 per fles €9,10
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Onbewoond
eiland wijn
Welke droomfles neem je mee naar een onbewoond eiland? Vier experts,
vier monden, vier meningen, en een trio thema’s. Hoe ontwikkelt je smaak
zich? Wat te denken van ‘biologische’ wijn? En hoe verhouden prijs en
kwaliteit zich tot elkaar? Frénk van der Linden wisselt van gedachten met
Joël Broekaert, Aukje Wouters, Leon Mazairac en Xavier Kat.
Tekst: Frénk van der Linden

W

elkom bij deze volstrekt zinloze gedachtewisseling, zeg ik op m’n allerhartelijkst tegen de vier gesprekspartners aan tafel in het nieuwe
Amsterdamse restaurant Sinck.
Verbijsterd kijkt het gezelschap me aan: eh, zinloos? Volstrékt zinloos nog wel?
Ja, leg ik uit: ooit vertelde een bioloog me dat
alle tongen verschillend zijn. De ene bevat verhoudingsgewijs veel zout-proevende papillen, de
andere is beter in het registreren van zoet, of van
zuur, of van bitter, of van… enfin.
‘En tóch verrichten wij geen nutteloos werk,’ zegt
Joël Broekaert, ‘tóch hoeven wij niet in te pakken.
Zuur in je mond is zuur in je mond. Veel intrigerender vind ik het gegeven dat jouw brein andere
chocola maakt van een bepaalde wijn dan mijn
brein. De aroma’s die mensen ruiken en proeven,
worden door iedereen aan eigen ervaringen gekoppeld die in de hersens zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld: hé, deze wijn ruikt naar stal. Die associatie
krijg je omdat je ooit tussen de koeien stond. Als
het fijn was, kleurt dat jouw smaakbeleving positief.
Vond je het daar smerig, dan werkt het omgekeerd.’
Xavier Kat: ‘Daar komt bij dat mensen die met
wijn werken dikwijls gebruik maken van jargon.
Ze hebben het over “mineralig”, omdat ze het zo
geleerd hebben, niet omdat ze zelf die associatie
hebben. De echte geur zouden ze niet eens kunnen benoemen.’
‘Het allermooiste voorbeeld is wat Harold
Hamersma ooit zei over een rode wijn,’ glimlacht
Broekaert. ‘Hij zei: “Dit ruikt naar Artis op een
warme dag.” Iedereen weet onmiddellijk wat hij
bedoelt: aangenaam. Maar er is altijd iemand die
het omgekeerd ervaart.’
Aukje Wouters: ‘Zinnig of niet zinnig: ik vind

Onbewoond
eiland gangers
Joël Broekaert
culinair recensent
NRC
Aukje Wouters
sommelier Café
de Klepel
Leon Mazairac
chef-kok Karel V
Xavier Kat

sparren over wijn sowieso leuk. Wat mij dan interesseert, is hoe mensen hun smaak hebben ontwikkeld. Je krijgt van de natuur iets mee, je krijgt van
thuis iets mee, je krijgt iets mee van de ervaringen
die je opdoet, en zo kom jij tot je persoonlijke
voorkeuren.’
‘En die ontwikkeling houdt nóóit op,’ zegt Broekaert. ‘Dat is de grap.’
Leon Mazairac: ‘Je komaf en je individuele emotie kleuren alles. Ik heb eens een test gedaan: tien
wijnen, twee goede proevers. Eén was groenteboer.
Die proefde “granaatappel-pit van oudere granaatappels”, haha.’
Broekaert: ‘We focussen nu erg op de verschillen, terwijl we in de meeste gevallen gelijkgestemd
zijn. Ruikt een wijn naar perzik? Dan zeggen 99
van de 100 mensen: “Perzik!” Alles bij elkaar denk
ik dat er oneindig veel meer overeenkomsten in de
smaakbeleving van mensen zitten dan verschillen.’
1. Over smaak gesproken
Wijn is ‘éducation permanente’, zoals de
Fransen zeggen: altijd bijleren. Wat dronken de
discussianten in het verre verleden bij voorkeur,
en wat prefereren ze vandaag de dag?

‘Vroeger koos ik voor bordeaux,’ trapt Broekaert
af. ‘Het was rood, smaakte naar fruit, en kwam uit
Frankrijk. Herkenbaar, lekker. Op een gegeven
moment dacht ik: nu moet ik me echt meer verdiepen in wijn, en om te beginnen ga ik overal waar
ik kom beaujolais drinken. Dat kan ik me relatief
snel eigen maken. Maar ik kwam voornamelijk in
hippe tenten waar hippe mensen hippe beaujolais-varianten schonken. Al snel bleken er veel méér
stijlen te zijn. Inmiddels, tien jaar later, na allerlei
omzwervingen, heb ik een voorkeur voor “schurenOkhuysen Vinée Vineuse 21

Onbewoond eiland wijnen
Droomwijn
De tafel van
wijnrestaurant Sinck
blijkt een prima
eilandje voor een
rêverie over de
ideale wijn.

de” wijn. Vooral cabernet franc. Wijn waarvan ze
zeggen dat-ie iets in zich heeft van groene paprika
en herfstbladeren en potloodvijlsel. Zelf proef ik
ook iets mossigs en vleessappigs. Spannend.’
Aukje Wouters: ‘Mijn beginjaren in de gastronomie, 2006-2010, bracht ik door bij De Librije. Top
van de top natuurlijk, maar daar deed ik nog niet
zoveel met wijn.’ Schaterend: ‘Ik was chef van de
glazenspoelmachine. Qua wijnvoorkeur zat ik eerst
in de zoete hoek. Muscato d’Asti en dergelijke, niet
veel alcohol, een soort limonade. Je doet er nog
net geen rietje in om je glas leeg te slobberen. Al
vrij snel kreeg ik een fascinatie voor droog wit, fris,
niet te ingewikkeld. Sauvignon blanc, touraine. Wit
uit Nieuw-Zeeland kwam daar achteraan: iets gelaagder, tropischer. Witte bourgognes volgden. Van
die dikke, santenay-achtige: hout, karamel, butter
scotch. Vind ik niet meer zo lekker.
Rood sjokte er achteraan. Ik was achttien, negentien, wilde vooral fruit in mijn glas. Door vijf jaar
Zuid-Afrika leerde ik heel veel wijn kennen. Ik
ontwikkelde een stevig palet: wat warm, hoog op
alcohol, meer structuur, echt mooie wijnen. Je
weet wel, Kanonkop – dat werk. Het hoefde nog
niet zo elegant te zijn. Druiven met spierballen!
Cabernet-sauvignon, merlot.’
Vier paar mannenogen kijken haar aan: en nu?
‘Tegenwoordig moet alles wat mij betreft minder
heftig zijn, lichter. Chenin blanc. Riesling. Ik hou
van zuren, frisheid, van balans tussen fruit, rijpheid,
strakheid en mineraliteit. De wijn moet dorstlessend zijn. Tegelijkertijd heb ik moeite met al te
lieflijke wijnen. Chenin en riesling kun je heel lang
laten liggen, dan krijgen ze heel andere, gecompliceerde aroma’s.’
‘Ik ben jarenlang totaal geobsedeerd geweest
door etiketten,’ zegt Leon Mazairac op een toon
van neem-me-niet-kwalijk. ‘Verzamelen, verzamelen. Op mijn veertiende schreef ik een brief naar
Jack Daniëls omdat die whisky in zo’n gave fles zat.
Mijn vader had op een dag onverwachts een hotel
gekocht, in de Ardennen, waar ik barman was maar
niks mocht proeven. De magie dat mensen dat ene
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drankje uit die ene fles wilden hebben – mooi!
Als ik niet was gaan koken, zou ik sommelier zijn
geworden.
Aan de vooravond van mijn eerste wijnreis op de
Hotelschool ging ik langs bij één van m’n beste maten, Diederik, die restaurant Ogst in Hasselt runt.
Die avond dronk ik zoveel Duvel dat de hortensia’s
van zijn ouders niet meer leven. Ik zal niet in detail
treden. De ochtend daarna sloeg ik bij Jacquart in
Reims mijn eerste fatsoenlijke champagne achterover. Ooooh, dacht ik, dit wordt een hele zware
dag, maar een paar uur later ging het wel weer.
Zo’n trip is echt een inwijding. Toen ik op mijn
zeventiende met acht studenten allerlei moois
mocht proeven van Lafite-Rothschild, besefte ik: de
hemel komt te vroeg, dit wil ik pas over veertig jaar.
Ik werd er gierend onzeker door. Je hebt er nog de
ballen verstand van, joh.
Mijn vader had schitterende dingen in de kelder
liggen. Als er een pauillac open ging, mocht ik
meeproeven. Nou, geen idéé wat ik ervan moest
denken. De eerste wijnen die me grepen, kwamen
uit Piemonte, Italië.’
‘Poe, niet makkelijk,’ zegt Wouters.
‘Nee, en dan te bedenken dat ik vooral viel op
het rauwere spul, zoals barbaresco. Nog steeds
drink ik dat standaard op mijn verjaardag. Ik ben

Kwaliteit en biologisch zijn
twee hele verschillende
sporen
gek op zulke ritueeltjes. Weet je wat me nou te
binnen schiet? In de tijd dat ik bij de grote Ducasse
in de keuken werkte, liet de sommelier altijd restjes
in de flessen zitten. Om de etiketten eraf te weken
nam ik die mee naar mijn kamer. Overal stonden
emmers. Tja, dan neem je een paar druppeltjes, hè.’
Wouters: ‘Ik verzamelde ook etiketten. Die trek
je zo met een mesje van de flessen als je ze even in
de oven zet.’
Mazairac: ‘De voorliefde die ik intussen heb gekregen, is riesling.’
‘Vroeger wilden mensen daar alleen hun autovelgen mee poetsen,’ zegt Wouters. ‘Ongelofelijk
– maar terecht – hoe snel die reputatie omhoog is
geknald.’
‘Champagne blijft me ook boeien,’ zegt Mazairac.
‘In het verleden maakte Jan en alleman het à la
Bollinger: dat hele rijpe. Veel producenten deden
het na, maar dat werd dan nepperig, een beetje
biscuit. Nu heb je veel kleine producenten die
‘brett-achtige’ champagne maken. Je moet ze karaferen en alles. Gaaf.’
Bedachtzaam neemt Xavier Kat het woord. ‘Ik
heb gemerkt dat je in je beginjaren een zekere
voorkeur kunt hebben, waar je via ontzettend veel
cirkels bij terugkomt. Ik heb dat met de grote terroirs: specifieke gronden in de Bourgogne en de
Bordeaux die unieke wijnen voortbrengen.’
‘Dat zijn ook de wijnen waar een verháál onder
zit,’ weet Wouters.

‘Nogal wat mensen zijn weggestapt van bordeaux’, zegt Kat. ‘Heb ik ook gehad, nadat ik er een
jaar of vijf had gewerkt en gewoond. Maar als ik er
nu een drink uit een mooi jaar, dan blijft dat een
genot. Zo kom ik ook altijd terug bij rhône.’
Welke wijn hebben de tafelgenoten tot hun verbazing leren waarderen?
Wouters: ‘Gewürztraminer. Vond het vroeger
echt goor. Een soort parfum, ik dacht dat ik toiletverfrisser zat te drinken. Maar als er toch wat zuur
en elegant fruit in zit, kan het prachtig zijn.’
Mazairac: ‘Ik had heel veel moeite met orange
wijnen. Na een paar glazen dacht ik: waarom ben
ik nou zo dronken, joh? Waren het vaak zwaar-alcoholische Jura-wijnen met een paddestoel op het
etiket. Maar goeie, no-nonsense natuurwijn, daar
ben ik wel voor gevallen.’
Broekaert: ‘Champagne vond ik vroeger moeilijk:
zuur met agressieve bubbels erin, niet lekker. Maar
een vriend van me heeft champagne er gewoon bij
me doorheen getrapt, hij nam nooit iets anders
mee. Zachtere varianten, met een mildere mousse.’
We sluiten het smaakhoofdstuk af met een
gewetensvraag: in welk opzicht heb jij vinologische
ontwikkelingshulp nodig? Van welk land of welke
wijn weet je in alle eerlijkheid veel te weinig af?
‘Bourgogne,’ zegt Mazairac. ‘Eén van de weinige
streken waar ik nog nooit echt voor ben gegaan. Ik
ben zoveel bourgogne-fanaten tegengekomen dat ik
iets heb gekregen van: laat maar, ik zoek iets anders
dat ik kan “ownen”. Ego-dingetje.’
‘Het is ook pokke-duur,’ zegt Wouters. ‘Laten we
wel wezen. Zelf zit ik niet goed in Spaanse wijnen
– vooral de rioja’s, de ribera del duero’s. Vaak hebben ze dat gelikte kokoshout. Brrr, staat me tegen.
Maar ongetwijfeld moet ik het vaker proeven.’
Xavier Kat: ‘Ik ken Oost-Europa helemaal niet.
De wijntraditie is daar heel oud, maar in de tijd
van de Sovjet-overheersing moesten ze alleen maar
volume maken. Inmiddels gebeuren in Hongarije,
Tsjechië en Slovenië fantastische dingen.’
‘Ik moet over álles bijles krijgen,’ bekent Broekaert. ‘Als het om wijnkennis gaat, heb ik speldenprikjes opgedaan. Meer niet.’
2. To bio or not to bio?
Duurzaamheid is anno 2022 meer dan een
mode. Het is een noodzaak. Hoe staat het er in
dit opzicht voor met de productiewijze van wijn?
To bio or not to bio – that’s the question.

‘Keurmerken en ik weet niet wat je momenteel op
de dagelijkse boodschappen ziet, brengen mensen
in totale staat van verwarring,’ zegt Leon Mazairac.
‘Zo is het met wijn ook: bio, bio-dynamisch, natuurwijn… je ziet door de bomen het bos niet
meer. Vreselijk jammer. Ik identificeer me erg met
een eco-manier van werken in de wijngaard, alleen
zitten er nogal wat haken en ogen aan. Het is in
de verste verten geen kwaliteitsgarantie. De ene
wijnboer is al jaren groen bezig, omdat-ie zijn eigen
land niet wil verpesten met gif, de andere doet in
wezen aan intensieve landbouw, strooit met pestici-

Leon Mazairac
is al zijn hele leven met smaken bezig. Utrecht is zijn stad, maar hij
reisde tegelijkertijd de hele wereld over, op zoek naar nieuwe smaken,
nieuwe ervaringen en inspiratie. Deed Hotelschool in Koksijde, België,
werkte in Zwitserland, Parijs – waaronder twee jaar voor Alain Ducasse
– en bij De Nederlanden in Vreeland, waarna hij zijn eigen zaak in
Utrecht begon, Podium onder de Dom. Hierna zocht hij even wat
anders en ging via het strand in Zandvoort naar Orlando in Florida,
om uiteindelijk toch weer in Utrecht terug te komen, als Chef de
Cuisine bij Karel V. Daarnaast is hij te zien in het programma BinnensteBuiten bij KRO-NCRV, waar alles natuurlijk om smaak draait. Leon is
naast een smaakexpert ook groot wijnliefhebber.

Manzanilla La Goya
Delgado Zuleta

Of course als sherry freak en liefhebber van krachtige eenvoud in gastronomie. De zilte en meest unieke versmelting
van eten en wijn zijn geworteld in Sanlúcar de Barrameda. Mooie herinneringen daargelaten is dit een (sherry) wijn die ik altijd bij me zou willen hebben. Prijs-kwaliteitverhouding is absurd; blind naast vele Jurawijnen is
het een winnaar. Zo sterk kan eenvoud zijn.
Nu per fles: €13,40 €14,40
Ook op halve flesjes verkrijgbaar

2019 Saint-Joseph rouge ‘Offerus’
J.L. Chave Sélection

Ongekende kracht. Buitenaardse wijn met iets ongrijpbaars. Alle stijlen die je niet kent in één fles. Niet voor
de poes. Uitgesproken krachtig en superzuiver, toch ook
absurd veel elegantie. Toen ik op de hotelschool in Tain
l’Hermitage zat, was dit deel van de Rhône de eerste
wijnstreek die me emotioneerde.
Op dronk : tussen nu en 2027
Nu per fles: €25,95 €27,90

Een bijzondere wijn van buiten Okhuysen: Daniel Twardovski – Pinot Noix
Een vreemde eend in de bijt en een waanzinnige klassieker. Een rode moezel van
“cultheld” en Raritäten Händler Daniel Twardovski. Samen met mijn grote wijnvriend Daan ter Braak bezocht, op Daans advies. Geweldig, de stijl die deze gast
neerzet. Een rising star! Probeer maar iets te krijgen…
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Aukje Wouters
is een echte wijnvrouw; want het meeste in haar leven draait om
wijn. Ze deed zowel Engelse (WSET3) als Nederlandse (Vinologenopleiding – SDEN4) wijnopleidingen, werkt bij hét Franse wijncafé
van Amsterdam: Café de Klepel. Daarnaast geeft ze proeverijen,
wijnlessen, workshops en schrijft ze ook nog veel over wijn. Ze deed
ervaring op bij Restaurant de Librije en bij 212. Als ze nog wat uurtjes
over heeft, klimt ze op haar racefiets. Een goede partij om naast die
smaakgoeroes aan tafel te hebben.

2020 Saumur blanc l’Insolite
Domaine des Roches Neuves/Thierry Germain

Chenin blanc is een druif die niet snel verveelt. Deze
saumur ruikt naar rinse appels en sappige nectarines in
combinatie met natte kiezels, beter bekend als mineraliteit,
die de wijn stoerder maakt. Doordat de wijn grotendeels
op oud hout heeft gerijpt, is er duidelijk meer structuur
zonder dat zoete specerijen de puurheid verpesten.
Op dronk : tussen nu en 2029
Nu per fles: €26,50 €28,50

2017 Varennes du Grand Clos – Chinon
Domaine Charles Joguet

Een statige chinon met veel klasse, gemaakt van druiven
uit een vijftig jaar oude wijngaard. Deze complete wijn
herinnert mij aan het spelen in de kas van mijn opa: met
potgrond klieren en tegelijkertijd braambessen snoepen. De
wijn is in perfecte balans: zuren, sappigheid én structuur
met edginess. Love it.
Op dronk : tussen nu (uit karaf) en 2035
Nu per fles: €36,50 €39,25

Een bijzondere wijn van buiten Okhuysen: Berêche Champagne
Op een onbewoond eiland mag champagne niet ontbreken! Eén van mijn favoriete
champagnes is berêche. De klassieker, de Brut Réserve: een blend waarin 1/3 chardonnay, 1/3 pinot noir en 1/3 meunier zit. Brioche, noten, complexe geuren, een
vleugje hout, rijkheid. Romig, comfort en verleiding, gevangen in één glas.
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den en put zijn grond uit.’
‘Steeds meer producenten zetten “organic” op
hun label vanuit het idee dat de wijn dan beter
verkoopt,’ zegt Aukje Wouters. ‘Dat keur ik af. Dat
is doodgewoon marketing.’
Wanneer mogen wijnboeren verkondigen dat
hun wijn duurzaam is gemaakt? Wat is de maatstaf?
Verwarring aan tafel. Uiteindelijk neemt Xavier
Kat het woord. ‘Het is een feit dat enorm misbruik
wordt gemaakt – simpelweg voor de verkoop, ja.
Kwaliteit en biologisch zijn twee hele verschillende
sporen. Je hebt slechte, smakeloze bio-wijn, waarvoor kopersulfaat en grote tractoren op de akkers
zijn gebruikt, en daarnaast conventionele wijnen,
die duurzaam gemaakt kunnen zijn. Het etiket
“biologisch” zegt tot nu toe niks. Het biedt nul
zekerheid voor kwaliteit of duurzaamheid. Lastig,
want we willen allemaal een gezondere wereld.’
‘Gek eigenlijk dat we meer en meer opletten als
het om voeding gaat,’ zegt Broekaert, ‘en een beetje

Gewürztraminer.Vond het
vroeger echt goor, een soort
parfum. Ik dacht dat ik toiletverfrisser zat te drinken.
wegsuffen als het om wijn gaat. Bij mij is het in ieder geval nog niet ingesleten.’
“Ik ken wijnboeren die geen bio-label willen omdat het “doorgestoken kaart” is,’ zegt Wouters. ‘Ze
roepen dat je daar veel geld voor betaalt, terwijl er
nooit wordt gecontroleerd.’
Mazairac: ‘Ik vertrouw erg op degene die mij de
wijn verkoopt. Als ik naar de slager ga, dan zie ik
38.000 verschillende soorten varkenslapjes liggen.
Mij helpt het als-ie dan zegt: “Deze is duur, maar
geweldig, want bio.” Qua wijn vertrouw ik op de
sommelier, of de winkelier, degene met wie ik een
relatie heb opgebouwd.’
Ziet Xavier Kat gebeuren dat bij Okhuysen aparte
schappen in de zaak komen waar “Duurzame wijn”
boven staat?
‘Daar ben ik heel erg op tegen,’ zegt hij. ‘Dan declasseer je andere wijn. Terwijl ze bij een bedrijf
als Chave in de Rhône al generaties lang schoner
dan schoon werken. Gelukkig zijn er tegenwoordig
bovendien steeds meer afbreekbare synthetische
stoffen die je heel efficiënt kunt gebruiken voor de
bescherming van je gewassen.’
Mazairac: ’Een sommelier zegt weleens tegen
mij: “Luister, hier staat geen bio op, maar deze man
werkt hartstikke netjes”. Dan maakt het mij dus
geen flikker uit wat op die fles staat.’
Kat, droogjes: ‘Als je kijkt naar voorverpakt eten
in de supermarkt, bijvoorbeeld ingemaakt fruit, dan
zie je dat daar tien keer meer sulfiet in zit dan de
toegestane maximale hoeveelheid in een fles wijn.
Rondom dit onderwerp hangt veel hypocrisie.’
‘Ik ken een boer in het zuiden van Frankrijk die
al jaren in de weer is met natuurwijn,’ zegt
Mazairac. ‘Continu is-ie druk met “verantwoord”
werken, fantastisch, maar dan maakt-ie wel foto’s

voor zijn Instagram van helikopters met rook boven
de wijngaarden, omdat het vriest. Alsof een helikopter geen kerosine verstookt.’
‘Tja,’ zegt Broekaert.
‘Tja,’ zegt Wouters.
‘Wijn is één van de weinige branches waarin nog
betrekkelijk weinig discussie over duurzaamheid
is,’ vervolgt Mazairac. ‘Is ook wel lekker, want dat
gezeik altijd…’
‘Ja,’ zegt Broekaert, ‘laten we er over ophouden
en geen slapende honden wakker maken.’
3. Wat is de prijs van kwaliteit?
Prijs-kwaliteitverhouding: het is een nooit eindigende discussie. Ook niet in Vinée Vineuse.
Worden bijzondere wijnen zo langzamerhand
echt te prijzig? Kunnen straks alleen nog Russische en Chinese miljardairs flessen van topdomeinen betalen?

Vóór zich heeft Aukje een notitieblok liggen, waarin ze een reeks aantekeningen heeft gemaakt.
‘Als wijnliefhebber vind je het natuurlijk tof om
af en toe een unicorn fles te openen. Zo’n oude,
exclusieve. Hermitage van Chave! Pomerol van
Petrus! Bij Café de Klepel doen we om de zoveel
tijd allemaal geld in een envelopje om iets superspeciaals te kopen. Het maakt je extra bewust van
wat gasten soms spenderen. Dus: voorzichtig aan
met die wijn. Wel of niet karafferen? Temperatuur
goed? Moment goed? Heeft-ie wel lang genoeg
gelegen, of is het een soort kindermoord? Met mijn
collega’s heb ik eens een top-bourgogne opengemaakt, een vosne romanée, die nog veel te jong
bleek. Hadden we tien, twintig jaar mee moeten
wachten. Die zat helemaal op slot. Je rook eigenlijk
niks! Zonde van onze vijftig euro per persoon.’
Ze hanteert een Wet van Wouters met betrekking
tot wijnprijzen, legt ze uit. ‘Een fles die tussen de
vijftien en vijfentwintig euro kost, is doorgaans substantieel beter dan alles wat daaronder zit. Dan heb
je ook nog een sprong tussen de vijfentwintig en
vijftig. Nou ja, zeg tegenwoordig maar zestig. Dat
leg je al gauw neer voor een behoorlijke meursault
of een côte-rôtie. Een supermarkt-chablis kopen
voor zeventien euro is vragen om problemen.’
Xavier Kat: ‘Een mooie bourgogne onder de vijftig – consumentenprijs, hè – is nagenoeg onmogelijk geworden. Dat durf ik wel te stellen.’
Wouters: ‘Nog hoger in het segment, brunello,
puligny-montrachet, heb je in wezen te maken met
name dropping: producent A, B of C. Als ik die
wijnen blind laat proeven in competitie met een
soortgelijke wijn van een minder bekende producent, die nog niet de helft kost, dan zullen zelfs
de beste kenners op hun bek gaan. Mijn vraag aan
jullie: zou jij wél het verschil proeven?’
‘Ik niet,’ zegt Broekaert. ‘Ik heb eenvoudigweg
niet vaak genoeg toppers geproefd. In restaurants
koos ik jarenlang voornamelijk wijnarrangementjes.
Nu ben ik op het punt gekomen dat ik regelmatig
zeg: “Joh, staat er iets op jouw wijnkaart waar je
zelf heel trots op bent en dat je misschien niet vaak

Xavier Kat
behoeft hier niet veel introductie. Is al sinds 1999 bij Okhuysen en
nam het bedrijf in 2004 volledig over van zijn vader. Hij genoot zijn
wijnopleiding in Bordeaux waar hij uitgebreide stages liep bij o.a.
Château Angélus. Hij werkte vervolgens als exportmanager bij het
Bordelaise handelshuis Beyerman. Naast de dagelijkse leiding bij
Okhuysen, zit hij in het bestuur van de KVNW (branchevereniging
van wijnhandelaren) en is hij docent bij de Wijnacademie. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter Vinée Vineuse.

2016 Franciacorta Brut Satèn
Il Mosnel

Naar een onbewoond eiland moeten er sowieso bubbels
mee. Champagne zou een mooie keuze zijn, maar ik kies
voor het onderbelichte Franciacorta in Noord-Italië. Il
Mosnel is hier een topper en hun Satèn, met 36 maanden
flesrijping, is een fenomeen! Zo prachtig balancerend
tussen kracht en verfijning. Magnifique.
Op dronk : tussen nu en 2024
Nu per fles: €32,95 €35,50

2020 Mâcon-Vergisson ‘Sur La Roche’
Maison Verget

Als ik slechts drie wijnen mag kiezen, zit er sowieso iets
van Jean-Marie Guffens bij. Ik kies dan heel bewust voor
deze geweldige wijn(gaard), die jaar in jaar uit geweldig
is; très bourgogne, maar tevens een geweldige spanning en
mineraliteit, in combinatie met rijkdom. Een fles die nooit
verveelt!
Op dronk : tussen nu en 2029
Nu per fles: €20,25 €21,75

2019 Rioja tinto
Dominio de Anza

Geen rode bordeaux? Dat had gekund, maar ik kies hier
niet per se voor een streek, maar voor een wijnmaker:
Diego Magaña. Een jonge wijnmaker die prachtige wijnen
maakt en laat zien waartoe men in Spanje allemaal in
staat is. Een en al drinkplezier, vol fruit, frisse zuren,
elegantie en tevens kracht.
Op dronk : tussen nu en 2030
Nu per fles: €21,00 €22,75
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studeerde geschiedenis aan de UvA en deed vervolgens een Master
Journalistiek. Hij liep stages bij Vrij Nederland en NRC (economieredactie) en werkte voor RTL Nieuws als correspondent in New York.
Zijn echte interesse lag echter ergens anders, en daarom schrijft
Joël tegenwoordig alleen nog maar over eten en maakt hij hier ook
tv-programma’s over. Het gaat dan vrijwel altijd over smaak. Over zijn
opdracht bij ons aan tafel zegt hij: ‘Een fles wijn op een onbewoond
eiland, wat een gemeen en tergend gedachte-experiment. Want die
fles is natuurlijk zó op, en dan… Dan kun je beter een fles kiezen waar
je ook nog een mooie herinnering aan hebt, als-ie leeg is.’

2020 7 Terroirs riesling trocken – Nahe
Gut Hermannsberg

Deze wijn schonken we op de bruiloft van mijn broer. Dat
was een van de mooiste dagen van mijn leven, niet in de
laatste plaats omdat ik de eer kreeg om hem te trouwen.
Daarbij hou ik enorm van citrusfruit, en dan zit je met
deze kneiterfrisse wijn goed: BAM!
Op dronk : tussen nu en 2027
Nu per fles: €14,50 €15,70

2020 Côtes du Rhône, Xavier Vignon

Samen met mijn vader ga ik vaak tussen de stellingen
proeven bij Okhyusen. Dan slaan we altijd Xavier
Vignon in, en dan vechten we om wie dit keer de magnum
krijgt. Goede huiswijn voor elk moment: cassis met soepele
cacao, niet té kruidig, met een frisse minty finish.
Op dronk : tussen nu en 2028
Nu per fles: €10,20 €10,95

Een bijzondere wijn van buiten Okhuysen: Pacherhof, Sylvaner
Een van mijn beste maten is wijnimporteur. Hij nam mij mee naar Pacherhof in
Alto Adige. Daar om 09:00 ’s ochtends in een ijskoude kelder proefde ik hoe een
ware meester wijn assembleert – verschillende oogstmomenten, beetje hout, beetje
rvs – tot zo’n sprankelende, complete wijn met diepgang. Een sleutelmoment in mijn
ontwikkeling.
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verkoopt? Het mag tachtig, vijfentachtig kosten.”
Leerzaam wat je dan in je glas krijgt.’
Leon Mazairac: ’Doordat ik in de horeca werk,
en allerlei kortingen krijg, is bij mij een verknipt
beeld ontstaan van de prijs die consumenten
betalen. Los daarvan: tot een bepaald bedrag drink
ik het geld wel af aan wijn. Daarboven wordt het
wat een gek ervoor geeft.’
En wat is dat ‘bepaalde bedrag’ voor Mazairac?
‘Honderd euro. Dat investeer ik wel in een oude
riesling uit de Moezel, liefst van Daniel Jaworski.’
‘Ik kap ermee bij vijfenzeventig euro,’ zegt
Wouters. ‘Uitgezonderd bourgogne, bordeaux en
champagne, dat is gewoon fucking duur. Op een
gegeven moment krijg ik last van schuldgevoel. Ik
moet ook de hypotheek betalen, en dit en dat.’
‘Uit mijn eigen portemonnee durf ik meer uit te
geven dan uit de portemonnee van de krant,’ zegt
Broekaert. ‘Ik ben gewoon heel leergierig. Maar
thuis heb ik wel wat uit te leggen wanneer ik een
fles wijn van honderd euro uit de winkel meeneem.
Toch heb ik steeds vaker de neiging om er wat extra aan uit te geven. Vroeger ging ik voor dat geld
liever uit eten. Nu ik wel zo’n beetje weet wat koks
kunnen, verleg ik mijn aandacht meer naar wijn.’
‘Weet je wat het is,’ zegt Xavier Kat, ‘als je een
fanatieke wijnliefhebber bent, dan wil je bepaalde
wijnen ooit gedronken hebben. Je kán die-en-die
gewoon niet niet gedronken hebben, snap je. Hoe
duur zo’n zeldzame fles ook mag zijn.’

Een fles tussen de vijftien en
vijfentwintig euro is doorgaans substantieel beter
dan alles wat daaronder zit
Joël Broekaert: ‘Je hebt van die avonden dat mensen om je heen lopen te zeiken. Dan kan zo’n grote
wijn voor mij een manier zijn om me af te sluiten.’
‘Herken ik,’ zegt Wouters. ‘Je zet een fles in de
keuken die jouw fles is. En dan de rest van het
gezelschap een andere wijn inschenken.’
‘Vluchten in dat glas,’ zegt Broekaert. ‘Mooi!’
Intussen dreigt Xavier Kat te ontsnappen aan de
vraag waar zijn financiële grens ligt bij het aanschaffen van wijn.
‘Ik koop een hoogst enkele keer weleens een
fles van vijfhonderd euro,’ bekent hij. ‘Op de
Catawiki-veiling bleef ik zelfs een keer aan een bod
van zeshonderdvijftig euro hangen voor een fles
Romanée Conti la Tache. Het leek me belachelijk
laag, maar vreemd genoeg had niemand er op dat
moment méér voor over.’
Mazairac: ‘Sommige huizen zijn helaas niet voor
gewone mensen weggelegd. Alleen de happy few
kunnen zich Petrus veroorloven. Ik heb ooit een
slokje geproefd. Fantastisch, ja. Maar is het een wijn
“to die for”? Ik weet het niet. Als je vindt van wél,
ben je bereid diep in je portemonnee te duiken.’
Niet iedereen hééft een diepe portemonnee.
Topwijnen worden in toenemende mate opgekocht

door Russische en Chinese magnaten.
‘Dat is wel lichtelijk pervers,’ zegt Broekaert. ‘Het
begint de kant op te gaan van speculatie-objecten.
Voor niemand leuk, alleen: wat doe je er tegen?
Wat ik mooi vind, is dat in de natuurwijnwereld
weleens anders wordt geredeneerd. Daar zeggen
sommigen: “We gaan niet op de hoogste bieder zitten, deze wijn kost gewoon zo- en zoveel, daar kan
ik van leven, klaar. Sympathiek!’
‘Duurzaamheid is ook een eerlijke prijs voor een
eerlijk product,’ zegt Mazairac.
Wouters: ’Wij hebben bij De Klepel flessen liggen die we onvermeld laten op de kaart. Niet om
rijk van te worden, maar gewoon voor mensen die
ik zoiets gun. Er moet liefde in wijn zitten, en liefde
in de omgang met wijn.’
We sluiten af met een ingezonden brief die onlangs in de Volkskrant stond, gericht aan recensent
Onno Kleyn. Hij kreeg het verwijt te weinig te schrijven over de opmars van alcoholvrije wijnen. ’Als
ex-verslaafde vind ik het fijn om zo nu en dan op
deze manier ook “gezellig” mee te doen. Ga lekker
door met je rubriek over wijnen, Onno Kleyn, maar
vergeet niet dat Nederland een heel groot alcoholprobleem heeft.’
‘Nou, hebben we nog een uur?’ vraagt Joël.
‘Ik drink liever alcoholvrij bier,’ zegt Wouters.
‘Dat is veel lekkerder. Of zo’n heerlijke gin tonic,
met die nep-gin, gemaakt van dat botanische water.’
Xavier Kat: ’Er zijn geen grote “merken” in de
wijnbranche die genoeg budget hebben om de
noodzakelijke research voor alcoholvrij te doen.’
‘Stel dat het toch lukt…’ peinst Broekaert. ‘Tien
jaar geleden was alcoholvrij bier niet te zuipen, nu
is het goed te doen. Kijk, we hébben een alcoholprobleem. Met twee jonge kinderen in huis probeer ik het drinken te beperken tot twee dagen in
de week. Anders trek ik het niet.’
‘Waarom zou een producent alcoholvrije wijn
gaan maken als iedereen in de rij staat voor zijn
wijn?’ vraagt Kat.
Broekaert: ‘Vanuit de consument begrijp ik het
verlangen wel. Leuk hoor, een wijn van veertien
procent. Maar dan ben je na een paar glazen klaar.
Het is veel leuker om iets licht alcoholisch te drinken; dan kun je meer proeven.’
‘Volgens mij komt er binnenkort een tool op de
markt waarmee je wijn kunt de-alcoholiseren tot
een procent of zes,’ zegt Wouters. ‘Tot dat omslagpunt schijnt wijn nog enigszins smakelijk te zijn.
Lijkt me top! Mochten er in mijn privé-situatie nog
eens kinderen worden geproduceerd – moet je
mij horen –, dan zou ik het buitengewoon spijtig
vinden om negen maanden geen wijn te drinken.
Dus kom maar door met alcoholvrij.’
‘Ik zeg nee,’ bast Mazairac. ‘Néé. Je wilt toch in
een mythische wereld belanden met dat glas wijn?
Daar helpt ook de alcohol bij.’
Kat knikt. ‘Ik ben gestopt met het drinken om
het drinken. Ik drink alleen nog maar omdat ik dat
ene bijzondere glas op dat ene bijzondere moment
tot me wil nemen. Een mooiere manier om het
alcoholprobleem te omzeilen is er niet.’

Dorsthok

N

ee, ik heb geen officiële wijnkelder met allerlei
ingewikkelde bla-bla-grand cru’s en ander overdreven spul, maar wel een gezellig dorsthok met
bijzonder lekkere flessen. Zachtjes verzameld in mijn
best al lange leven. Wijndrinken leerde ik van huis uit. Groot
katholiek gezin en iedereen weet: dan hoort het bij je opvoeding. Die Roomsen, die houden ervan. Vanaf mijn vijftiende
kreeg ik tijdens kerstdiners mijn eerste oefenbodempjes en
voor ik het wist, hoorde ik bij de club. Zo zijn mijn eigen
kinderen ook begonnen.
In mijn ogen zijn er maar twee soorten wijn: lekker en niet
lekker. En hoe leer je het verschil? Door zelf vaak en goed te
proeven! En door te luisteren naar je vrienden en vriendinnen die er wel verstand van hebben. Als ze maar niet van die
aanstellerige wijnclubjeswartaal uitslaan. Daar krijg ik namelijk

In mijn ogen zijn er maar twee
soorten wijn: lekker en niet lekker
altijd onbedaarlijk de slappe lach van. Midlife-kakkers die bijna
klaarkomen op een etiket of jaartal en elkaar in superlatieven
nakakelen.
Mijn vroegere impresario Joop Koopman was een wijnkenner
zonder poespas. Hij leerde mij lekkere wijn drinken. Hij zei:
“Dat moet je proberen! Of dat! En die! En die moet je nooit
drinken omdat het overschatte troep voor veel te rijke mensen
is.”
En Joop had bijna altijd gelijk. Gewoon een kwestie van
smaak. Goede smaak. Die ontwikkel je door veel te oefenen.
In mijn theaterprogramma’s en columns mag ik wijnaanstellers graag belachelijk maken. Soms gebruik ik regels die ik
sommeliers in een sterrentent letterlijk hoorde gebruiken. Die
meneer weet dan niet dat een paar maanden later heel Carré
dubbel ligt om zijn zorgvuldig gekozen woorden. In het restaurant werd hij door een keurige tafel uiterst serieus genomen.
En daar gaat het om.
Gisteravond dronk ik een glorieuze Nebbiolo 2015. Nee,
niet van Okhuysen. Maar toch hartstikke lekker. En waarom ie
lekker was? Omdat de wijn gewoon top was, maar er was ook
nog eens zeer smakelijk bij gekookt. Daarbij heb ik met mijn
vrouw en twee vrienden onbedaarlijk hard gelachen. Leuke
avond dus. En volgens mij is wijn juist daarvoor gemaakt. En al
die mensen die bijna sacraal met hun flessen omgaan: succes!
Ik hou het graag bij het belangrijkste woordje bij het proosten:
Gezondheid!
Niks meer, niks minder!

Foto: Bob Bronshoff

Joël Broekaert

Gastcolumn

Youp van ‘t Hek
is naast cabaretier columnist bij NRC Handelsblad. Hij heeft inmiddels 27 programma’s en negen oudejaarsconferences op
zijn naam staan. In zijn vrije tijd mag Youp
graag van een goed glas wijn genieten.
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J

onathan Zandbergen is een man met een
visie. En die is niet mals: als er niet snel
iets gebeurt, is de Nederlandse horeca ten
dode opgeschreven. Jonathan: “De uitval
van horecapersoneel is groter dan ooit. COVID
heeft daar zijn steentje aan bijgedragen en dan niet
in de laatste plaats vanwege de opstelling van de
overheid, die hier geen enkele aandacht voor heeft
gehad. Door de verschillende lockdowns moet
er steeds weer personeel af en vervolgens weer
bij. Dat is niet vol te houden, en dus vertrekken
mensen naar andere branches. Daarbij nemen ze
vaak genoegen met inspiratieloze banen, waarvoor
ze geen opleiding nodig hebben. Het kapitaal
glipt zo tussen onze vingers weg.” Toch ligt het
zeker niet alleen aan COVID dat veel jongeren de
horeca links laten liggen. “De werkdagen zijn al afwijkend van die van andere banen; in de avonden,
weekenden en tijdens feestdagen, en dan zijn ze
ook nog eens lang. Terwijl het overwerk nauwelijks wordt uitbetaald. Zeker bij de hogere gastronomie is er wel eens sprake van een onterechte
arrogantie. Te lang heeft daar een cultuur geheerst
van “Je werkt hier graag en hard, of niet”. Bovendien was de werksfeer in de keuken niet altijd
even prettig. Vind je het gek dat al je talent dan
wegloopt!”

Drive en
discipline
Jonathan had
aan het begin van
zijn carrière een
duidelijk doel voor
ogen: topchef
worden en een ster
krijgen. In vijftien jaar
tijd werkte hij daar
naar toe, al ging
dat alles behalve
vanzelf.

Platform vol inspiratie

Maar Jonathan kijkt verder dan zijn eigen keuken.
Aan specifiek praktijkonderwijs dat het gat kan
dichten tussen de zeer theoretische koksopleidingen en de aansluitende (harde) praktijk ontbreekt
het, ziet hij. Jonge koks in opleiding kunnen daarnaast wel wat inspiratie gebruiken, en zelfvertrouwen opdoen. Zelf spelde hij tijdens zijn opleiding
alle kookboeken van bekende chefs. Uit die boeken leerde hij het echte koken; door te lezen, te
proberen en te experimenteren. En hij keek video’s, wat hem enorm hielp. De Netflix-serie
Chef’s Table over wereldberoemde chefs vindt hij
dan ook prachtig, maar hij miste daarin kookinstructies, -technieken en recepten. Dat zette hem aan
het denken. Inmiddels is hij – naast zijn fulltime
job – met Cheffd.com gestart, een platform dat

Bij de hogere gastronomie
is er vaak sprake van een
onterechte arrogantie

Een dagelijkse knuffel

Als je nu denkt dat Jonathan een zwartkijker is,
dan heb je het mis. Tegenover me zit een jonge
vent met twinkels in zijn ogen, in de kracht van
zijn leven en gek op zijn vak. Juist daarom maakt
hij zich zorgen; juist daarom weet hij dat hij moet
koesteren wie er voor hem werken. Als geen ander
beseft hij dat het team bij Merlet een van zijn belangrijkste troeven is. Daar werken de mensen
die kwaliteit moeten brengen. Daar moet je dus
goed mee omgaan. In ieder sollicitatiegesprek
dat hij voert, vraagt hij de sollicitant dan ook wat
die uit de baan wil halen en vertelt hijzelf wat hij
terug verwacht. Dankzij heldere verwachtingen
en goede communicatie werkt zijn team zelfstandig, vol zelfvertrouwen en met het gevoel ertoe
te doen. Bij aankomst in de keuken – de meeste

mensen komen uit vrije wil wat vroeger om rustig
op te starten – geeft Jonathan iedereen een hug.
Tijdens het werk luisteren ze muziek waar iedereen zich in kan vinden. Die draagt bij aan een
relaxte sfeer, waar men beter in presteert.

1 Explosie
Kleuren en complexe smaken voeren de boventoon
bij Merlet.
2 Van dichtbij
Zeebaars tartaar,
kaviaar en bieslookolie.

zich richt op jonge professionals in de keuken en
op hobbykoks. Op Cheffd gaat over het verhaal
achter de (internationale top)chef, over signatuurgerechten, met vier recepten per aflevering. Bij
een abonnement voor een jaar zie je iedere maand
een nieuwe chef en om de maand een documentaire over bijvoorbeeld koksmessen, of een kijkje
achter de schermen bij een visser. Ook geeft
Jonathan elke maand twee recepten, inclusief instructie. Jonathan: “Alles wordt superprofessioneel
gefilmd. Het is een flinke investering, maar ik heb
veel vertrouwen in het succes ervan, en gelukkig
mijn investeerders ook. Er zijn al vergevorderde
gesprekken met een aantal opleidingen. Eigenlijk
zou iedere kookopleiding dit aan zijn leerlingen
moeten aanbieden.”

Voormalig plaatjesdraaier,
maar nu topchef:
Jonathan Zandbergen
De executive chef van restaurant Merlet te Schoorl (Michelin*) zoekt zijn
ingrediënten zo dicht mogelijk bij huis. Zijn huidige focus ligt op de Waddenzee.

1

2
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350 gerechten in twee uur

Hotel restaurant Merlet is in handen van Martin
van Bourgonje, een rasondernemer en een creatieve
geest met veel gevoel voor kwaliteit. Met bovendien een neus voor het opsporen van jeugdig
talent – niet voor niets werken er bij Okhuysen inmiddels drie voormalige medewerkers van Merlet.
Hij geeft Jonathan de vrije hand als het gaat om de
food in het hotel, dus ook wat betreft de bistro en

Masterclass
Hey Mr. DJ
Voor speciale gelegenheden verruilt
Jonathan af en toe
nog de keuken voor
de draaitafel.
Lekkerste wijn
Comte de Champagne Taittinger
2005
Wijn/spijs
Variëteit aan seizoensgroenten met
kruidenmousseline,
oloroso vinaigrette
en saffraan rouille
in combinatie met
een droge PX:
Ximénez spinola
2015
Gerecht om mij
voor wakker te
maken
Tartaar van zeebaars “toro” met
oscietra kaviaar en
bieslookolie

De Waddenzee biedt een
schat aan delicatessen
de roomservice. Maar het geld wordt hier verdiend
in het gastronomische restaurant, bekroond met
een Michelinster en met maar liefst zeventig zitplaatsen. Jonathan werkt er met een groot team
en hoeft niet te beknibbelen op zaken als servies,
glaswerk en ingrediënten. Toch moet ook hij keu-

zes maken. Met soms 350 gerechten in twee uur
tijd, kunnen niet alle gangen heel arbeidsintensief
en gedetailleerd zijn. Anders loopt het spaak in
de keuken. Zijn persoonlijke drive haalt Jonathan
dan ook niet uit het steeds ingewikkelder maken
van de bereidingen, maar uit het innoveren in zijn
keuken. Zo stelt hij nu zijn gerechten samen met
ingrediënten uit de nabije omgeving, vaak ook nog
eens van gepassioneerde vakmensen. Jack Zwagerman levert hem al tijden zeebaarzen uit de Noordzee, de besten ter wereld. En sinds kort vindt hij
inspiratie in en rond de Waddenzee, nota bene op
de Werelderfgoedlijst en een bron van allerlei
delicatessen. Vroeger haalde hij nog weleens duifjes uit Anjou omdat die nu eenmaal lekkerder zijn
dan die in Nederland. Tegenwoordig kiest hij
dan niet voor duif, maar voor een vervangend en
even mooi product. Het voelt goed, deze nieuwe
ingeslagen weg.
Eindelijk wijn

“En wijn, of wijn-spijs, kan je daar nog iets over
zeggen?” Dat kan Jonathan zeker, want wijn vindt
hij prachtig. Zijn sommelier, Stefan Wierda, werkt
al dertien jaar bij Merlet en is een gepassioneerde
wijnman, die altijd bezig is met proeven. Jonathan
en Stefan vinden elkaar blindelings in de combinaties. Stefan is gewend geraakt aan de knallende
smaken in de gerechten van Jonathan en zoekt
daar altijd spannende wijnen bij. Bij ieder nieuw
gerecht proeven ze meestal drie vooraf geselecteerde wijnen, om daar vervolgens de beste match
bepalen. Als die er niet 100% is, gaan ze op zoek
naar een andere wijn. Of Jonathan sleutelt een
beetje aan het gerecht, probeert naar de wijn toe
te koken. In de meeste gevallen resulteert dit in
prachtige combinaties, waar Merlet inmiddels ook
om bekend staat. Iets waar Jonathan terecht best
trots op is!

Okhuysen wijnen op de wijnkaart bij Merlet
2021 Alvarinho – Vinho Verde
Quinta de Soalheiro

2020 Côtes du Rhône ‘Mon Coeur’
J.L. Chave Sélection

Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,25 €14,25
Bij doos van 6: €12,80 per fles

Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €13,95 €14,95
Bij doos van 6: €13,50 per fles

Heerlijk frisse geur van mineralen, citrusvruchten en
iets van tropisch fruit. Intense en aromatische smaak, en
uitstekend in balans met een licht vettige structuur, rijpe
fruittonen, mineralen en fijne zuren.

Grenache en syrah, met een uitbundige neus, die geurt
naar bosfruit, chocola, zwarte peper en laurier. De smaak
bezit een rijp donker fruit, specerijen en fijne tanninen.
Topkwaliteit van Chave!

2019 Chardonnay – California
Cannonball

2019 Ballet d’Octobre – Jurançon moelleux
Domaine Cauhapé

Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,25 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles

Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €15,25 €16,50
Bij doos van 6: €14,75 per fles

Een zeer aantrekkelijke combinatie van de typische
volheid met elegantie en frisheid. Aantrekkelijke geur van
perzik, vanille, kamperfoelie en verse boter. In de smaak
mooi vet, citrusfruit en fraîcheur.
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De rijp geoogste petit manseng geeft een explosief parfum
met verleidelijke aroma’s van grapefruit, perzik en
passievrucht en een hint van honing. Verfijnd zoete
smaak met frisse zuren en een lange finale.

Tante uit Marokko

E

en wijn uit Marokko? Misschien niet direct
de meest voor de hand liggende keuze,
wanneer je een verrassende rode wijn zoekt
voor bij een hoofdgerecht. Een beetje een
gok ook, om een relatief onbekende wijn te schenken aan vrienden, maar wetend dat het wijnliefhebbers zijn die graag iets nieuws proberen, durfde
ik die keuze aan. En eerlijk is eerlijk, een écht
blinde gok was de fles Tandem niet. Ik ben vaker in
Marokko geweest en kende daardoor Domaine des
Ouled Thaleb, de oudste wijngaard van Marokko,
inmiddels onderdeel van het wijnhuis Thalvin.
Ondanks het feit dat Marokko geen lange traditie
van wijndrinken heeft, is de wijnbouw ter plekke al
zo’n tweeduizend jaar oud. Wijngaarden kwamen
en verdwenen, maar aan het einde van de negentiende eeuw weken een groot aantal door phyllo-

Ik serveerde de wijn bij
een kruidig gemarineerde
lamsrack
xera geplaagde Franse wijnmakers uit naar Marokko. Ze bliezen de wijncultuur nieuw leven in,
voornamelijk om Franse wijnen mee te versterken.
Al snel bleek dat het plateau tussen Casablanca en
Rabat vrij ideale omstandigheden bezat voor wijnbouw. Hier werden in 1923 de eerste wijnstokken
van Domaine des Ouled Thaleb aangeplant. Maar
de populariteit van wijn zakte midden jaren 50
van de vorige eeuw na de onafhankelijkheid van
Marokko opnieuw in. Veel wijngaarden werden
opnieuw omgeploegd. Maar de laatste decennia
zijn er gelukkig grote sprongen gemaakt en samenwerkingen aangegaan, waardoor er weer mooie
wijnen worden gecreëerd.
De Tandem-wijn waar ik voor koos is bijvoorbeeld het resultaat van zo’n bijzondere samenwerking. De sportieve, zeer ervaren en kundige
wijnmaker Alain Graillot van het gelijknamige
Domaine (Crozes Hermitage) kwam op een
van zijn fietstochten de Franse oenoloog Jacques
Poulain van het bedrijf Thalvin tegen. Die vertelde
hem enthousiast over de bijzondere wijngaarden
in West-Marokko ter hoogte van de plaats Rommani. Hij vermoedde dat de syrahdruif het daar
goed zou doen. Toen Graillot uiteindelijk zelf
eens poolshoogte kwam nemen, was hij verrast
door de combinatie van de mooie bodem van klei
en kalk die goed water kon vasthouden en niet te
veel warmte af zou geven aan de druivenstokken.
De hoogte (450 meter) en de invloed van de niet
te ver af gelegen zee zorgde bovendien voor de
nodige neerslag en afkoeling in de nacht. Uit het

Janny van der
Heijden
is culinair recensent
en tv-persoonlijkheid. Ze schreef
talloze gastronomische columns
en verschillende
kookboeken. Bij het
grote publiek brak zij
door als jurylid van
Heel Holland Bakt.

ontstane enthousiasme ontstond vervolgens niet
alleen een advies over de aanleg van een nieuwe
wijngaard, maar ook een actieve betrokkenheid
bij het wijnmaken. Vandaar de naam Tandem, die
niet alleen verwijst naar de gezamenlijke fietspassie maar vooral ook naar het samenwerken. Met
als resultaat een dieprode krachtige wijn met een
verleidelijk aroma van donker fruit en laurier.
Waar ik hem bij serveerde? Bij kruidig gemarineerd lamsrack om de Marokkaanse roots te eren;
als eerbetoon aan de Franse wijnmaker gaf ik
er een mix van groene asperges, doperwtjes en
peulen bij en een aardappel-truffelgratin. Sterke,
uitgesproken smaken die de wijn prima bleek aan
te kunnen. Experiment geslaagd. Serveer de wijn
overigens niet te warm, bij voorkeur zo ergens
rond de 16 graden. Mij beviel de wijn zo goed dat
ik binnenkort nog eens een fles Tandem opentrek
bij een kruidige couscous met verschillende soorten gebakken en gegrilde paddenstoelen.
En nog een tip. Deze regio in Marokko is ook
toeristisch interessant. Het Fès-Meknes-gebied verbindt deze twee keizerlijke steden, die beide meer
dan dertien eeuwen Marokkaanse geschiedenis
koesteren. Fès herbergt de oudste medina van
Marokko. Meknes ontvouwt haar schoonheid niet
alleen binnen de oude stad – niet ver erbuiten ligt
een prachtig gebergte waar ‘s winters zelfs geskied
wordt. En bezoek ook vooral Domaine des Ouled
Thaleb, waar je heerlijk – Frans – kunt lunchen in
de prachtige tuin van het Ryad du vigneron.
Gemarineerde lamsrack

Snijd van een lamsrack mooie koteletjes. Marineer ze in
een mix van olijfolie, knoflook, vers gehakte groene kruiden (peterselie, munt, koriander), fijngewreven chilipeper, gemalen korianderzaad (ketoembar) en een mespunt
gemalen komijn (djinten). Bak de koteletjes slechts 1,5
minuut per kant. Meng voor de truffelaardappelgratin
een flinke eetlepel truffeltapenade door de room/melk van
het klassieke recept, dat geeft de gratin net die lekkere
oempff.
2019 Tandem Syrah du Maroc – Zenata
Domaine des Ouled Thaleb en Alain Graillot

De hoger gelegen koele, rode kleigrond is zeer gunstig
voor syrah. Met een opvoeding op zowel barriques als
cementen cuves ontstaat er een mooie balans tussen
complexiteit en frisheid. Verleidelijk parfum van donker
fruit, peper en laurier. De smaak heeft een frisse zetting,
zit barstensvol rijp fruit en heeft veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €15,10 €16,20
Bij doos van 6: €14,50 per fles
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Interview met een wijnmaker

1

Johan Kruger

Op deze pagina’s laten we u graag nader kennis maken met onze bijzondere
wijnmakers; stuk voor stuk inspirerende mensen met mooie verhalen. We starten in
Zuid-Afrika!

D

1. Johan in de
vatenkelder van zijn
winery.
2. Zuid-Afrika is een
land van melk en
honing, en door zijn
bijzondere terroirs
ook van wijn.
3. Johan is continue
bezig om oude
wijngaarden te
redden.

e boerderij van Sterhuis is zo hoog
gelegen dat het vanaf de Kaap ’s nachts
leek of er een ster scheen. Johan Kruger
maakte hier zijn eerste wijnen. Die
waren toen al van een zeer grote schoonheid.
De telefoon gaat, Johan Kruger aan de lijn:
“Xavier, ik stuur je proefflessen van twee nieuwe
projecten. De een is een cinsault, van de oudste
wijngaard waar we mee werken, aangeplant in
1951. De ander komt van de hoogste wijngaard
in Zuid-Afrika, gelegen op 1500 meter, midden
in de Karoo, de halfwoestijn. Echt een droom die
uitkomt, iets waar ik al zestien jaar mee bezig ben.
Je raadt nooit wat de aanplant is – een druif waar
ik nooit veel mee had, maar jij wel en ik nu ook.
Syrah, Xavier, prachtige syrah!”
U hoort het: Johan is een zéér gepassioneerde
en toegewijde man. Wijn maken is voor hem een
roeping. Daarnaast heeft hij een grote sociale
inborst. Vanuit zijn professie wil hij een bijdrage
leveren aan betere kansen voor de lokale bevolking; hij strijdt voor eerlijke lonen en, heel belangrijk, opleiding. Alleen dan worden de kansen op
een betere toekomst vergroot. Zijn wijnen worden
inmiddels op steeds meer plekken over de wereld
geprezen, ook in Nederland.
Tijd voor een gesprek met deze zeer bijzondere
wijnmaker.
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Xavier Kat: Johan, hoe ben je verzeild geraakt in de
wijnwered?
Johan: Ik groeide op op een wijnboerderij, maar
ontwikkelde pas een interesse in de wijngaarden
in 1998. Waarom toen? Het wijnvirus kreeg me
pas echt te pakken toen ik in 2000 ging werken
bij Jordan. Toen was er ook geen weg meer terug
voor mij.
Xavier: Hoe kwam je op het idee om Kruger
Family Wines te starten?
Johan: In 2015, het jaar dat ik mijn vrouw ontmoette, vroeg Naked Wines uit Engeland mij om
een wijn voor ze te maken die we uitbrachten
onder het merk Kruger Family Wines. Dat was een
succes, en er begon ook vraag uit andere landen te
komen. Kruger Family Wines werd toen geboren.
Xavier: Heb jij als wijnmaker een zekere filosofie?
Johan: Ik werk met kleine percelen, gelegen in
een koel klimaat – op hogere ligging of vlak bij de
oceaan, of allebei – en met een bodem met een ondergrond van graniet. Daarnaast betaal ik altijd een
goede prijs voor de druiven, met als voorwaarde
dat die terugkomt bij de lokale werknemers en de
gemeenschap.
Xavier: Hoe vind je telkens weer nieuwe interessante wijngaarden?
Johan: Eigenlijk werkt het bijna omgekeerd…
ze vinden mij. Ik bezoek vaak de verschillende

Naam 		
Johan Kruger
Leeftijd
47 jaar
Geboorteplaats
Kaapstad
Opleiding		
School afgemaakt
Werkervaring		
-Opgegroeid op
een wijndomein
2
(Sterhuis)
-Jordan Winery
2000-2004
-Diemersdal 20042006
-Sterhuis 2006-2016
-Kruger Family Wines
2015-heden
Lievelingsstreek
Bourgogne
Grootste
verdienste
3
Het starten van Kruwijngebieden van mijn land en heb inmiddels een
ger Family Wines
goede relatie met veel druiventelers. Zij laten me
Grootste
graag nieuwe plekken en wijngaarden ontdekken.
blunder
Xavier: Hoe controleer je de kwaliteit over de
Dat hij niet eerder
jaren, wanneer de wijngaarden niet van jezelf zijn?
begonnen is als
Johan: Hoe leer je iemand beter kennen? Door
wijnmaker
veel tijd met hem of haar door te brengen. Op
Huidige
deze manier win je elkaars vertrouwen en elkaars
productie
respect. De boeren weten wat ik zoek en wat ik
43 verschillende
wil, en daar doen ze hun uiterste best voor.
wijnen uit negen
Xavier: Kan je ons wat meer vertellen over het ‘Old
herkomstgebieden

Vines Project’?
Johan: Het OVP is een belangrijk onderdeel van
ons verhaal. Via het register waar de oude wijngaarden in staan opgenomen, vinden we percelen
met een groot potentieel, waar vaak jarenlang niets
mee is gedaan. Zuid-Afrika kent heel veel oude
wijngaarden, maar het merendeel verdwijnt in de
massaproductie. Als de wijngaard niet meer genoeg
oplevert doordat oude stokken minder druiven
geven, worden ze gerooid. Doodzonde! Wij proberen de pareltjes te redden, door de boeren te
helpen met het kwalitatief bewerken van de grond.

We garanderen ze de druiven te kopen, tegen de
prijs die nodig is. Onze laatste toevoeging is die
prachtige cinsault uit 1951, die ik je heel graag wil
laten proeven!
Xavier: Wat is de grootste uitdaging in de ZuidAfrikaanse wijnbouw op dit moment?
Johan: Het vinden van goede arbeidskrachten.
Maar dat kan alleen worden opgelost als de lokale
bevolking goede opleidingen, eerlijke lonen en

M’n grootste blunder?
Dat ik niet eerder begonnen
ben als wijnmaker
daarmee meer kansen krijgt. Het ontbreekt nu te
vaak aan wederzijds respect. Wij proberen dit bij
onszelf en bij onze partners te doorbreken door de
arbeiders op te leiden en verantwoordelijkheid te
geven.
Xavier: Waar liggen de kansen?
Johan: Ondanks de politieke problemen, gebrekkige elektriciteitsleveringen en problemen op sociaal en economisch vlak, is Zuid-Afrika nog altijd
een land van melk en honing, dat met zijn enorme
diversiteit en schoonheid veel mogelijkheden
biedt. Mogelijkheden die ik in mijn situatie graag
via mijn wijnen tot uiting breng.
Xavier: Op welke wijze kunnen importeurs een
bijdrage leveren aan jouw streven om iets terug te
doen voor de Zuid-Afrikaanse maatschappij?
Johan: Als wij boeren de juiste prijs kunnen
betalen voor hun topdruiven, komt dit geld terug
in de gemeenschap en kan het worden aangewend
voor opleiding. Importeurs die vervolgens bereid
zijn op hun beurt de juiste prijs te betalen voor
onze wijnen en ons verhaal doorvertellen, zoals
Okhuysen al jaren doet, dragen zo hun steentje bij.
Xavier: Wat is je grootste droom?
Johan: Ik zou graag eigen wijngaarden bezitten.
Maar de wijngaarden waar ik nu mee werk, liggen
zo wijd verspreid, dat al mijn tijd daaraan opgaat
– en dat wil ik ook niet opgeven. Bovendien is het
bijna onmogelijk om de juiste plek te kiezen: er is
zoveel moois! Maar de wijngaard in de Karoo in
Sutherland, komt dicht bij mijn droomlocatie… A
match made in heaven!

De ‘old vines’ van Kruger die je echt moet proeven
2020 Palomino Old Vines
‘1974’ – Piekenierskloof

De palomino komt van een zeer
oude, hooggelegen wijngaard (700
meter). De wijn, opgevoed op cementen eieren en eikenhouten vaten,
heeft een prachtige complexiteit
en concentratie, met iets van hooi,
steenvruchten en mineralen.
Op dronk: nu tot 2026
Nu per fles: €16,30 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles

2020 Sauvignon blanc Old
Vines – Stellenbosch

2018 Cinsault Old Vines
Piekenierskloof

Op dronk: nu tot 2026
Nu per fles: €17,95 €19,25
Bij doos van 6: €17,25 per fles

Op dronk: nu tot 2028
Nu per fles: €13,50 €14,50
Bij doos van 6: €12,95 per fles

Zeer oude stokken op een bodem
van graniet. Het sap vergist
op houten vaten en wordt tien
Echt
maanden opgevoed. De wijn is
te gek!
zuiver, slank, maar ook intens en
krachtig, met iets van kruisbes en
vuursteen, en een prachtige lengte.

Druiven van een 65 jaar oude
hooggelegen wijngaard, met een hele
kleine productie van zeer geconcentreerde druiven. Johan zoekt hier
naar de geparfumeerde aroma’s;
niet naar power, maar souplesse.
Bloemig en kruidig. Prachtig!
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Voor u samengesteld

Vinologisch

Vijf bijzondere
proefpakketten

Kurk of schroefdop?

E

nkele jaren geleden was ik op bezoek bij
Grégory Patriat, een wijnmaker in de Bourgogne. Tijdens de proeverij in zijn kelder
hield hij een betoog over de natuurkurk.
‘Als het aan mij lag,’ zei hij in foutloos Engels,
‘hadden al mijn wijnen een schroefdop. De enige
reden dat de kurk nog steeds wordt gebruikt is dat
het niet charmant staat als de sommelier aan tafel
een fles opendraait.’
Geen malse woorden. Het zette mij aan het
denken: had deze man een punt, of vocht hij tegen
windmolens? Ik wist al dat de schimmel die een
wijn kan aantasten (en een muffe geur en smaak
veroorzaakt) niet altijd via de kurk in de wijn komt,
terwijl de afwijking hier wel naar is vernoemd.
Een wijn kan op diverse momenten tijdens het
wijnmaken geïnfecteerd raken. Een fles met een

De reden dat flessen met
kurk tóch anders rijpen zit in
de kurk zelf
schroefdop (of andere synthetische afsluiting) kan
dus ook ‘kurk’ hebben: in dat geval is er iets mis
gegaan in de kelder bij de producent. Jean-Marie
Guffens, Okhuysen-hofleverancier van wonderschone bourgognes en ongezouten meningen,
legt het zo uit: ‘Ik werk veel met schroefdoppen.
Veel wijnmakers houden er niet van, want als de
wijn een fout heeft dan kunnen zij de kurk niet de
schuld geven, maar moeten zij zelf de verantwoordelijkheid nemen.’
Dat zijn twee producenten met een voorkeur
voor de schroefdop. Waarom? Vroeger kwamen
geïnfecteerde kurken veel vaker voor: verbeterde

Max Funcke
is vinoloog, wijnadviseur bij Okhuysen
en geeft in die
hoedanigheid
ook regelmatig
wijnproeverijen.

technologie en kwaliteitscontroles hebben de
foutmarge teruggedrongen van 4% in 2000 naar
0,3% in 2020. Maar toch is 0,3% meer dan 0%.
Ook is de schroefdop goedkoper, duurzamer en
praktischer.
Heeft de kurk dan wel voordelen? Vroeger
dacht men dat kurk ademde, en dat een wijn zo
een kleine toevoer aan zuurstof kreeg, wat leidde
tot een gelijkmatige rijping. Dit blijkt niet waar te
zijn: kurk laat geen zuurstof door. De reden dat
flessen met kurk tóch anders rijpen zit in de kurk
zelf. Deze bestaat voornamelijk uit lucht, en de
minieme hoeveelheid zuurstof die in de kurk opgesloten zit komt in contact met de wijn. Dit draagt
bij aan het proces van micro-oxygenatie, waarbij
een bewaarwijn langzaamaan een zachter en meer
gedistingeerd karakter ontwikkelt.
Momenteel wordt er volop geëxperimenteerd
met bewaarwijnen en schroefdoppen. De toekomst
zal uitwijzen of zij een goede match zijn. Feit blijft
dat de meeste wijnen worden gemaakt om jong te
drinken, en deze wijnen hebben geen duidelijke
voorkeur voor een schroefdop of kurk.
Waarom worden flessen dan nog zo vaak
afgesloten met kurk? Veel wijnliefhebbers, waaronder ikzelf, zijn romantici. Wij laten ons niet
hinderen door praktische besognes. Wij houden
van het ritueel: het wegsnijden van de capsule,
het indraaien van de spiraal, het omhoog wippen
van de kurk, de pavlovische ‘PLOP’… Het draagt
allemaal bij aan het wakker schudden en op scherp
zetten van de smaakpapillen. Wijn is nu eenmaal
emotie, en emotie is niet altijd logisch.

Topselectie tot 10 euro
1x Guilhem Blanc – Pays de l’Hérault, Moulin de Gassac (p.16)
1x Chardonnay – Pays d’Oc, L’Orangeraie de Pennautier (p.17)
1x ALLO – Minho, Quinta de Soalheiro (p.17)
1x Le Petit Gascoûn rouge – Côtes de Gascogne, Les Frères
Laffitte (p.18)
1x Monastrell Organic – Jumilla, Hoffman (p.19)
1x Forgotten Vineyards Shiraz, Kruger Family Wines (p.19)

€44,75
€49,70

Coups de Cœur
1x Vin de Pays de Vaucluse, Domaine du Pesquier (p.2)
1x Relatione Dolcetto – Dogliani, Azienda Agricola Gillardi (p.5)
1x Haut-Médoc – Cru Bourgeois, Château Maucamps (p.11)
1x Bordeaux Supérieur, Château Lescalle (p.11)
1x Tandem Syrah du Maroc, Ouled Thaleb en
Alain Graillot (p.31)
1x Grüner Veltliner Lössterrassen, Weingut Stadt Krems (p.36)

€69,00
€76,85

Aan tafel met Jonathan Zandbergen
€83,00
€92,40

2x Alvarinho – Vinho Verde, Quinta de Soalheiro (p.29)
1x Chardonnay – California, Cannonball (p.29)
2x Côtes du Rhône ‘Mon Coeur’, J.L. Chave Sélection (p.29)
1x Ballet d’Octobre – Jurançon moelleux, Domaine
Cauhapé (p.29)

Interview met Johan Kruger

In de wijnen in Max’ lespakket kunt u zelf de verschillen
tussen kurksoorten en schroefdop ervaren.

€91,80
€102,50

Max’ lespakket
Kurk / dop
3 flessen:
€64,70 €72,10

1. 2020 Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’ (schroefdop), Maison Verget

Van percelen chardonnay in Viré (klei), Pierreclos (kalk en stenen) en Charnay (klei). Deze wijn kreeg een
opvoeding op cuve met langere tijd op de fijne gistsporen. Heerlijk kruidig, sappig met tonen van brioche, rijpe
gele perzik en met een romige textuur en een mooie frisse finale.

2x Palomino Old Vines ‘1974’, Kruger Family Wines (p.33)
2x Sauvignon blanc Old Vines, Kruger Family Wines (p.33)
2x Cinsault Old Vines, Kruger Family Wines (p.33)

Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €15,75 €16,90 Bij doos van 6: €15,25 per fles
2. 2020 Viré-Clessé (diamkurk), Maison Verget

De kelder van Job Joosse

Volgens Guffens een van de meest onderschatte terroirs van de Bourgogne, Viré heeft een arme bodem van klei
en steen. Weelderig exotisch fruit, iets van vuursteen, rijpe peer en wilde kruiden.
Op dronk: tussen nu en 2027. Nu per fles: €19,75 €21,25 Bij doos van 6: €18,95 per fles

€94,30
€105,40

3. Pouilly-Fuissé ‘Vieilles Vignes’ (kurk), Deux Roches

Een selectie van de mooiste oude stokken uit Pouilly-Fuissé, tussen de 60 en 90 jaar oud, wordt gebruikt voor
deze topcuvée. De gulle en uitbundige smaak biedt zowel rijp fruit en een juiste complexiteit.
Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €31,50 €33,95 Bij doos van 6: €30,50 per fles
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2x Saumur-Champigny, Domaine des Roches Neuves (p.13)
2x La Dula Garnachas de Altura – Sierra de Toloño (p.13)
2x Pinot Réserve, Domaine Dirler-Cadé (p.13)
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Afdronk

Niet verder vertellen
anders is het op
2021 is een fenomenaal
wijnjaar in Oostenrijk

Bij doos
van zes
€8,40
per fles

Weingut Stadt Krems is eigenlijk het
best bewaarde geheim van Oostenrijk,
met een historie die meer dan 550 jaar
teruggaat. Toen de gemeente een aantal
jaar geleden besloot om topwijnmaker
Fritz Miesbauer aan te stellen, kreeg
deze carte blanche, onder één belangrijke voorwaarde: er moest ook een
betaalbare cuvée gemaakt worden, om
de wijnen ook voor de inwoners bereikbaar te houden. Dat werd cuvée
Lössterrassen waarvan wij ieder jaar iets
mogen kopen. Voeg daaraan toe dat
2021 misschien wel het beste oogstjaar
ooit is en u begrijpt dat we dit niet van
de daken kunnen schreeuwen.
Vanaf zijn aanstelling laat Fritz
Miesbauer de grüner veltliner op de
zuidelijk gelegen (löss)hellingen schitteren. Waarom is die grüner veltliner zo
geliefd? Is het zijn knisperende frisheid
in combinatie met loepzuivere fruittonen? Of vallen we voor het subtiele
pepertje? Feit is dat de grüner veltliner
bezig is met een revival, een wedergeboorte. Deze 2021 is prachtig, met
tonen van wit en geel fruit, bloesem,
vol sap, knisperende zuren en een klein
pepertje. Veelzijdig inzetbaar, van aperitief tot aan tafel, heerlijk!
2021 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,65 €9,30
Bij doos van 6: €8,40 per fles

