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Crisissen creëren kansen: een.öit 

managementwijsheid die z~ér~ · · ' ~l~f ~~~--
opgaat, nu ook de (inter~à~?.. ~~lt .r· ' 
maandenlang onder het juk v J1a~.ir.~~:;: ; 

bukt. En die, net zoals zo v ., . ~lOJ~".~ · 
moet strijden voor overleving;,M " _ én-•:·~ ~-

zijn geboren optimisten. oaà~m, . . ._.rif~hi~f ·r~' 
chauvinistische dossier met'zow,éÎMelgi$:t)e~ :_: ... 

., '._ . . . l } . . J -- t:. 

wijnmakers die actief zijn op. bihn~ lanq~_bo~ 

als landgenoten op buitenlands wijnavo~tuur. · .. - ' :- -

Frank Van de r Auwera 
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UI.OEIBAAR ~ 
CHAUVINISME 
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IJ Naa r , chdtt in ,-: hce ft 

Be l!,{ie n u 520 hecta n: 

"" ijngaa rd . On< land te lt l'Olgc:ns 

Je laa ts te ramingen ci rca 350 

'd o m e inen . "'aa n a n 250 

1.ogen aamde , m urfr n d ie 

mindt' r ddn 1 hecta rt' w11 ngadrd 

runne n . U e g rute lo ka le: ,pc· la , 

l'>. p lu1tc rc n c·c·n J ru iven J rcJ ,,I 

\ 'dn ongcY c: c..· r 2ll h~ctJ rL'. ll JJ r 

hull L·n lan d~,.: nurn1c- n nug 

kk im ch ,ili ;;. O llk J I h l1 11c·n \>\ ë 

, c-l f, m .:! Je h u 1J igl.' g roc·1cun·e 

du , c·c n k ll.' 1ndu impjë, ltllh 

g n >CiL·n h L·t rrnfL' ... ') /l ,nd l1 ,1111l-, de 

gebo ttelde kwa lite it e n d e 

va riatie qua druivensoo rten , a l 

dan nie t ges timu lee rd door de 

kl imaatopwa rming. 

Ook de accepta tie bi j de 

consument e n voo r onze eigen 

WJJn verru imt. Uit een rece nt 

onder1.ol'k va n c/assintheglass. 

, u bit-à dat de helft va n de res

pllnde ntc·n opcmtaJ I vuo r m eer 

,1an koop van Belgi, che wijn . 

_ WJ I lk lgi,t hë wijnbo uwn, 

111 bct hu11 c11IJ nJ hc1rcft , blijft 

hët vourJ I c·,·n I u ropc·e, wrh,1,1 1. 

,\1 , ,·1g, J1,1 J r ll( , l l lll' Vl' wijn -

m aker neste lden vele n z ich de 

voo rbije ja ren in de gro te drie 

productie la nde n Frankrijk , 

Ita lië en Spanje. Sommige 

Be lgische wijnprojec te n in he t 

bui tenla nd o ntstonde n eerder 

toeva ll ig, toe n b leek dat bij de 

aankoop va n ee n tweed e ver

blijf ee n (ve rwa::ir loosde) wij n

gaa rd hoo rde, die nie u w leven 

inge bla zen we rd . Bij andere 

avunturiers g ing he t t't'rde r Llll l 

Cl'n doelbewuste levenskeu ze, 

VJ Jk na c>c n r.1 di c.1 1l' sw ird1 

in c'c' n (drukk e> ) , .1rri0rc· nm 
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einde lijk toch die lang gekues· 

terde wi jndroo m te rea liseren. 

En ook in deze ca tegorie zien _"e 

een toe nemende proîess iunJ h

se ring, wa nt wat begon Ji, een 

wij n productie puu r ·vt>Or e1g~n 

oeb rui k; oroeide ,·,1ak uit l o t t~n 

~o lwaa rdig wi inbedri jf J at_zel f.. 

ex porteert en v::in intern~ttonJ k 

wijnauteurs wps,-o rèS kn igt . . _ 

Al . Be l oen srun1 e k n \\ è n, Jy 
!) t, 1p 

sc hie n op vek fro nten , lll JJr , . 

w i jngebied \'l' rJienen wc steed> 

m eer p luime n. 
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> Wijndomein 
Aldeneyck 
Jaargang: 2017 • Appellatie: 

Maasvallei Limburg • Land: België 

• Druivenblend: riesling 

Bewaren tot lente 2022: * • •· * * 
Beleggen: • * * * * 
Gastronomie: * • • * * 

Proefcommentaar:i 

Riesling is nu niet bepaald 'bon ton' 

in onze Belgische wijnbiotoop, maar 

het al zo frequent gelauwerde do

mein van Karel Henckens profiteert 

hier maximaal van de dikke grind

en kiezellagen die de Maas in de 

loop van de millennia afgezet heeft 

op de oevers en middenterrassen. 

In combinatie met een toplaag 

van warme leem en het gunstige 

microklimaat vormt dit op papier 

de ideale basis voor karaktervolle, 

mineraalrijke en fruitgedreven wijn. 

In ons glas: intens strogele-wijn 

met gouden gloed. Aromatische 

citrusnuances aan de start (berga

mot), daarachter mango, gekonfijte 

papaja, perzik(bloesem) en coxap

pel, duidelijk eindproduct van een 

schilcontact. Vrij exotisch fruitig 

in de mond, vooral enorm levendig 

én vet tegelijk met een aangena-

me limoenzesty aciditeit, naast 

impressies van bloedsinaasappel, 

pompelmoes en yuzu, mineraal 

finishend ondanks een kleine dosis 

restsu iker. 

Drinken bij: 
aperitief, Aziatische vis- en rij st

schotels, Vietnamese spring rolls, 

gewokte scampi's, wijting of 

griet, paella met zeevruchten, 

ceviche, brie 

Kopen bij: 
Anverres Antwerpen: anverres.be, 

Belgian Wines Antwerpen: 

be/gianwines.com, en Artevino 

Sint-Antonius Zoersel: artevino.be 

€ 15,9s 

106 

De Wijnfaktorij, 
Kontreir 1 
Jaargang: 2018 • Appellatie: 

Vlaamse Landwijn (Houwaart) • 

Land: België • Druivenblend: 

dornfelder, acolon, pinot noir 

Bewaren tot eind 2025: * * • • • 
Beleggen: • * * • * 
Gastronomie: • * * * • 

Proefcommentaar: 

Patrick Nijs maakt vanuit zijn wijn

bedrijf in hartje Antwerpen een heel 

gelimiteerd gamma cuvees met drui

venmateriaal dat hij plukt in zijn micro

wijngaarden in Maaseik en Houwaart 

(Tielt-Winge), samen 1 hectare maar 

met groeipotentieel tot 2 hectare. In 

uitzonderlijk sterke oogstjaren bottelt 

hij amper 500 flessen van deze rode 

'Kontreir', een ménage à trois qua drui

ven die hij laat plukt in de Houwaartse 

Berg-wijngaard, manueel kneust, ex

treem lang laat macereren, mild perst, 

niet extra sulfiteert en 12 maanden 

laat rijpen op Franse en Amerikaanse 

eik. Maniërisme, oké, maar met wat 

een verbluffende output. Jeugdig 

fonkelend robijnrood, ondoorzichtig. 

Neus van violettesnoepjes, viooltjes, 

griottes, donkere kers en praliné, 

lichtjes kruidig. Vlezig en sappig fruit

gedreven qua smaak, vol impressies 

van cacaopoeder, gekonfijte zwarte 

kers, moerbeien, rozemarijn, zilte drop 

en witte peper, gedragen door een 

prachtige aciditeit. Complexe wijn die 

tussen haakjes straks ook op de kaart 

bij Hof van Cleve prijkt. 

Drinken bij: 

lamskoteletjes, ribeyesteak, 

hazenrug, ossobuco, wilde eend, 

struisvogelsteak, Aziatisch zuurzoet 

varkensvlees, kip masala, stoofpotje 

van wild zwijn 

Kopen bij: 
De Wijnfaktorij Antwerpen: 

wljnfaktorij.be 

€42 

V\/ ij n kasteel 
Va:ndeu rzen, Pure 
White Prestige 
Jaargang: 2018 • Appellatie: 

Hageland • Land: België • Druiven

blend: chardonnay 

Bewaren tot eind 2023: • • • • • 

Beleggen: • • • • • 

Gastronomie: • • • • * 

Proefcommentaar: 

Ook deze honderd procent op Fran

se eik vergiste en gerijpte chardon

nay komt uit de Vandeurzen-stal, een 

domein dat nu al een achttal cuvees 

telt, ondanks het feit dat het pas 

sinds 201 3 in handen van de familie 

kwam. Na de glinsterend goudgele 

kleur met bijzonder vette tranen

boog volgt een fijnpolig parfum, 

beheerst toasty en vanilleus, met 

verder aroma's van perzik(bloesem), 

verse amandel, witte/ gele perzik en 

een lichte roombotertoets. Idem qua 

smaak, met vanilleparfalt in aanzet, 

dan impressies van rijpe gele steen

vruchten, blonde tabak, amandel

pasta, frangipane, conferencepeer 

en een fijne eikfumé, maar vooral 

ook mooie, slanke zuren als draag

vlak. Pittige groene peperfinale. Heel 

uitgebalanceerde cuvee, on-Belgisch 

haast qua allure en duidelijk het 

resultaat van een strenge trosreduc

tle tijdens het selectieproces, die wel 

het best op dit prijsniveau nog een 

tijdje parkeert. 

Drinken bij: 
gegrilde zeebaars/ tarbot, beau-

fort, gegrilde kreeft , poularde met , 

morieljes, zalm in beurre blanc, 

kalfszwezeriken, zwartpootkip, 

caesarsalade, pecorino 

Kopen bij: 

Anverres Antwerpen: anverres.be, 

en op het domein Wijnkasteel 

Vandeurzen Lubbeek, 

wijnkasteel-vandeurzen.be 

€ 33,so 

NEWSWEE K-BE 


