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Voorwoord ‘Wanneer bent u eigenlijk begonnen met wijn drinken?’ vroeg 
laatst iemand mij. En - al is dat inmiddels al tienduizenden flessen geleden - 
dat kan ik mij nog goed herinneren. Het was in 1973 en had alles te maken met 
het drinkgedrag van mijn vader en moeder, de eerste dronk bier en de andere 
Coebergh-bessenjenever met ijs en 7-Up.
En wat doe je dan als zeventienjarige? Je gaat precies het tegenovergestelde 
doen van wat je ouders doen. Aldus kocht ik in de supermarkt literpakken 
goedkope Franse wijn - naar een ID werd toen nog niet gevraagd; dat waren 
nog eens tijden - die rijkelijk vloeide tijdens onze tienerfeestjes. 
En al was de kwaliteit nog zo schamel, ik had meteen de smaak te pakken. En 
ik bleek niet de enige. Het was juist dat jaar dat de wijnverkoop in Nederland 
zijn eerste grote impuls kreeg: de consumptie steeg dat jaar van 8,89 naar 
10,37 liter per hoofd van de bevolking een jaar later. 
Sinds die tijd is het snel gegaan: inmiddels staat ‘onze’ teller op ruim 20 liter. 
Een verdubbeling. Maar in die tussenliggende tijd zijn nog meer mijlpalen 
bereikt. Zo hebben we inmiddels ontdekt dat wijn heel goed bij het eten past. 
(Lacht u maar. Daarvoor klonk er nog vaak: ‘Drink je even je glas leeg? We gaan 
aan tafel!’). En misschien wel het allerbelangrijkste: wijn is op het lijstje van 
noodzakelijke boodschappen beland.
Al sinds ik over wijn schrijf, vind ik het noodzakelijk dat dit vervolgens dan ook 
goede wijn is. Voor mijn nieuwe De Grote Hamersma 2017 proefde ik meer 
wijnen dan ooit. En ik kwam tot de conclusie dat de kwaliteit in het algemeen 
steeds beter wordt. En die van Zekvinos in het bijzonder. Hun proeve van 
bekwaamheid vindt u in deze speciale editie.

Harold Hamersma

VOORWOORD 
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 DUITSLAND ROOD

Weingut Herbert Meßmer 
2010 (NIEUW)

 

Spätburgunder ‘Schlossgarten Burrweiler’
Pfalz

druif: spätburgunder
alcohol: 14%
type: medium 
prijs: € 29,95

Met enige argwaan deze fles ont-
kurkt. Dat voelde-ie gewoon. Kurk in 
vierendertig stukjes naar buiten 
gepeuterd. Maar het was de eenvou-
dige versie uit hetzelfde oogstjaar 
onder schroefdop die de achter-
docht had veroorzaakt: die beviel 
me niet. Het kan die ene fles zijn 

geweest. Het moet bijna wel. Want deze is  
– ondanks het wiebeljaar – zeer goed. Het 
volstrekt karakteristieke van Duitse Pinot 
Noir. Het zachtzoetige. Maar dan niet dat 
zoete, dikke van Pinot Noir uit Chili of 
Nieuw-Zeeland dat er vaak nadrukkelijk en 
alcoholisch op drijft. Het bijna doorzichtige 
zoet, het zoet van ander fruit, lijkt het wel. 
Voorzichtig zoet, poedersuikerzoet uit een 
kristallen potje, gestrooid door een lepeltje 
van witgoud met een opengewerkt greepje. 
Warmte, van rijpe kersen, uit het zonnetje. 
Warme kruiden. Morilles in roomsaus. En dan 
toch weer ook zo fris en open. En nu we het 
toch over morilles in roomsaus hebben: laten 
we er ook een kip bij doen. Er scharrelt er vast 
wel eentje in de Schlossgarten.

 FRANKRIJK ROOD

C & G Paris 2015
Douby
Morgon

druif: gamay
alcohol: 13,5%
type: medium 
prijs: € 14,95

Geen sulfiet. Maar zonder jammig te worden. 
Aangename vlezige Morgon. Niet te nadruk-
kelijk de stoere cru spelend. Maar vriendelij-
ker, sappig en dorstlessend. Paris. Dit jaar 

lekker met de zweem van geroosterde 
nootjes.

C & G Paris 2015
Vieilles Vignes
Chiroubles

druif: gamay
alcohol: 13,5%
type: medium 
prijs: € 18,95

Ici Paris. Niet geurend naar de men-
geling van Chanel, Dior en Issey 
Miyake maar naar de koeienstal van 
boer Pierre, het varken van Madame 
Louise en de kippenren van Henri. 
Jazeker, stallig… Op zijn zachtst 
gezegd. Durven we dat nog te rui-
ken? Echte natuur? Uit de tijd dat 

koeien nog niet aan een melkquotum gekop-
peld waren. Varkens nog niet in flats woon-
den. Kippen niet ploften. Wijn naar wijn rook. 
En bovendien zo smaakte. Aldus de notities bij 
de 2013-oogst. Thans 2015. Beter zelfs. Goeie 
Beaujolais is de enige wijn die leeft. En deze is 
goed. Heel goed. Heeft om te beginnen ook 
een beter leven geleid. Puur natuur. Vin natu-
re. Geen sulfiet. Gulle kersen, bronstige bra-
men, pronkende pruim. Prachtige zuren, een 
tinteling. Eerlijk sap in de kracht van zijn 
leven.

Domaine de la Grand’ Cour 2015 

Chapelle des Bois
Fleurie

druif: gamay
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 16,95

Vorig jaar rijp, fris, blozend rood 
fruit. Mooie zuren, jubelkersjes, 
trippelbes. Sappige, slanke, kokette 
stijl. Nu 2015. Prachtwijn nog 
steeds. Maar ook veel meer wijn 
geworden. Kloek in de alcohol. Vle-
zig en voller.

DUITSLAND ROOD
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ZekVinos … Even voorstellen … 
 
 

ZekVinos is de uit-de-hand-gelopen wijn hobby van Paul 
Zekveld. Na 12 jaar actief te zijn geweest in de internationale 
venture capital wereld en aansluitend een succesvol Internet-
avontuur, besloot ik het in 2008 wat rustiger aan te gaan doen. 
Omdat ik niet helemaal stil wilde zitten ben ik m’n jarenlange 
passie voor wijn gaan volgen en op -toen nog- kleine schaal 
wat exclusieve wijnen gaan importeren uit Frankrijk, Italië en 
Spanje en deze vervolgens te verkopen aan vrienden en 
bekenden. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige 
wijnonderneming! 
 

Op dit moment vinden met name particulieren hun weg naar ‘mijn’ wijnen. Daarnaast lever ik aan 
kleinschalige horeca en wijnspeciaalzaken. Ook verzorg ik wijnen voor kookclubs. Tot slot 
organiseer ik wijnproeverijen en samen met een aantal topkoks en restaurants exclusieve wijn/spijs-
avonden voor particulieren en bedrijven. 
 
ZekVinos is gevestigd in Abcoude aan het schitterende natuurgebied De Botshol. 
Op afspraak kun je altijd langskomen om in m’n kelder gezellig wat wijn te proeven. 
 

 

ZekVinos voor particulieren … 
 
• ZekVinos is altijd open .. dus je kunt op ieder moment bestellen of  
 even langskomen 
• Als je het leuk vindt kan ik je opnemen in m’n emailing-bestand. Dan  
 ontvang je regelmatig nieuws over m’n wijnen, aanbiedingen en  
 wijnactiviteiten. Stuur je email adres naar paul@zekvinos.nl  
• Ik organiseer regelmatig interessante en gezellige proeverijen en  
 wijn/spijs events 
• Volg ZekVinos op Facebook (www.Facebook.com/ZekVinos) voor  
 actueel nieuws en leuke verslagen van m’n wijnervaringen en wijnreizen 
 
 

ZekVinos voor bedrijven … 
 
• Exclusieve wijngeschenken op maat voor uw relaties  
• Gezellige en leerzame wijnproeverijen voor uw relaties of personeel 
• Lekkere betaalbare wijnen voor uw bedrijfsborrel of evenementen 
 

 
 

ZekVinos  
Winkeldijk 43 

1391 HM Abcoude 
06-54702721 

paul@zekvinos.nl  
www.zekvinos.nl 
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Domaine Petitot 2013 (NIEUW)
 

Les Vignottes
Côte de Nuits-Villages

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 19,95

Paar eurodubbeltjes duurder dan de Les 
Monts de Boncourt van Petitot. Wat meer 
kracht, stevigheid en kruidigheid. Wel boei-
end om ze naast elkaar te proeven. Heb je 
sowieso een leuke avond.

Domaine Petitot 2013 (NIEUW)
 

Vieille Vigne
Ladoix

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 18,95

Voor een fenomenale witte uit 
Ladoix en meer informatie over dit 
deel van Bourgogne: zie Sylvain 
Loichet. De roodliefhebbers gaan 
echter ook geen lekkere dorst lijden. 
Wat een fraaie, uitgebalanceerde en 
heerlijke verteerbare wijnen maakt 
Domaine Petitot toch. Naam en 

prijs: klein. Daden: groot.

Domaine Petitot 2014 (NIEUW)
 

Vieille Vigne
Bourgogne

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 12,95

Een hele opluchting na 2013, toen hagel voor 
moord en doodslag zorgde in de wijngaar-
den.2014: ook hier en daar ijsballetjes maar 
veel minder. Het oogstjaar gaat de boeken in 
als levendig, aantrekkelijk en gezond. Petitot 
zag zijn oude stokken ook hun ding doen. In 
zijn geval een lichtzinnige, lichtsappige, licht-
kersige rode Bourgogne afleveren. Glou glou 
rood. Slok slok. Lekker lekker. Helemaal voor 
dit geld.

La Bastide d’Aussou 2014 (NIEUW)
 

Symphonie
Pays d’Oc

druif: cabernet sauvignon, 
carignan, mourvèdre, syrah
type: vol 
prijs: € 7,95

Symphonie. Met de eigenaar van het aan te 
bevelen Sainte Lucie d’Aussou met de muziek 
mee richting Pays d’Oc. Slank, warm en stevig 
onthaal met een encore van cassis, zwarte 
olijven en de plaatselijke kruiderette.

Ruhlmann-Dirringer 2013 (NIEUW)
 

Pinot Noir ‘A Fleur de Roche’
Alsace

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 11,95

Het vorige oogstjaar had de importeur over-
geslagen. Maar 2013 is er weer. Met plezier 
geproefd. Krokante, licht verteerbare rode. 
Heerlijk, helder kersensap. Licht koelen. Op-
en-top het profiel van hoe we ons dagelijks 
rood steeds vaker gaan drinken.

Sainte Lucie d’Aussou 2012 (NIEUW)
 

Bella Dama
Corbières-Boutenac

druif: carignan, grenache
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 12,95

Boutenac. Corbières Cru. De enige. 
Bella Dama blijkt een meisje van 
plezier. En eentje met ongekende 
kwaliteiten. Getemde feeks. Rood-
harig zonder hennahulp. Glanshuid, 
olijfkleurig. Donker suède. Romige 
rondingen. Spicy. Sandelhout. De 
zachtheid van fluwelen vleugels. Van 

Bella Dama, een vlinder die ter plekke rond-
fladdert. Van wijnrank naar wijnrank 
waarschijnlijk.

FRANKRIJK ROOD
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Domaine de la Grand’ Cour 
2015 (NIEUW)

 

La Part des Grives
Fleurie

druif: gamay
alcohol: 14,5%
type: medium
prijs: € 26,95

Besjes, kersen, rode dansschoentjes, bibber-
zuurtjes, transparant zoetje. Dit oogstjaar 
nadrukkelijker en jammiger en likeurderiger. 
Heeft ook voor Beaujolais een opvallend hoog 
alcoholpercentage. Staat de kwaliteit niet in 
de weg. Maar het doordrinken misschien? Zie 
ook de Chapelle de Bois en Lieu-dit ‘Cham-
pagne’. En nee, die laatste is niet mousserend.

Domaine de la Grand’ Cour 
2015 (NIEUW)

 

Lieu-dit 'Champagne' Vieilles Vignes
Fleurie

druif: gamay
type: medium
prijs: € 28,95

De hoogste, de grootste van het 
Grand’ Cour trio. En waar de andere 
twee zich wat nadrukkelijker ‘in de 
alcohol’ presenteren, trapt de 
mondbeleving hier op de rem. Heel 
precies. Heel subtiel. Heel ingeto-
gen. Een van de betere Beaujolais uit 
dit oogstjaar die ik voor deze 

DGH-editie proefde. En zeker de beste Fleu-
rie. Haast u: weinig beschikbaar. Heel weinig. 
Waarschijnlijk is het al op. Maar dan weet u 
wat u volgend jaar moet kopen: 2016. Als er 
tenminste is: hagel…

Domaine Laporte 2013 (NIEUW)
 

Les Grandmontains
Sancerre

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: licht
prijs: € 17,95

‘Is commercieel lastig, maar omdat ik het zelf 
zo lekker vind blijf ik het proberen,’ informeert 
de importeur. In het ergste geval dan maar 

zelf opdrinken. Is niet erg. Vriende-
lijk-voor-de-mond-tannines, kersen op een 
donsbedje, koel te drinken, helemaal wat we 
nu blieven. En dat zonder commercieel te 
worden.

Domaine les Capréoles 2015 (NIEUW)
 

Sous la Croix
Régnié

druif: gamay
alcohol: 14%
type: medium 
prijs: € 22,95

Importeur trof deze producent op de Biojolai-
se. Inderdaad, precies wat je denkt dat het is. 
Biologisch-dynamische werkende wijnboer 
die zelf ook goed bij de les bleek. New kid on 
the block. Maakte een Régnié met behoorlijk 
wat gewicht. Bijkans smeerbaar sap. Vlees-
kersen, griotjes, fikse tannines, maar zacht. 
En, is me al eerder opgevallen bij dit oogstjaar, 
14 of 14,5 procent alcohol is eerder regel dan 
uitzondering.

Domaine Petitot 2013 

Les Monts de Boncourt
Côte de Nuits-Villages

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 16,95

In 2013 kreeg de Bourgogne het weer eens 
voor zijn kiezen. Hagel-, hagel- en hagelstor-
men. Wie niet werd getroffen, maakt in ieder 
geval geen droomoogst. Toch is de 2013 van 
Petitot een eyeopener. Het domein bleef de 
toorn van de weergoden bespaard en maakte 
een frivole, bijna lichtzinnige Bourgogne. ‘Nu 
drinken,’ schreef ik vorig jaar. Maar tijdens 
herproeven liet hij zich nog steeds van zijn 
viriele kant zien. Heeft ondertussen ook een 
zilveren medaille opgespeld gekregen tijdens 
een lokaal wijnconcours. Of zat deze er vorig 
jaar nou ook al? Hoe dan ook, zie ook de overi-
ge Petitots.

FRANKRIJK ROOD
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derskade en, omringd door hoge rodo-
dendronstruiken, waar volgens mijn moeder 
de kinderlokkers woonden, het monument 
voor de gevallenen in de Tweede Wereldoor-
log. Daarachter begroef ik de door mijzelf en 
mijn vriendje terug te vinden schat, een oud 
sigarenkistje (50 Ritmeester-bolknakken ge-
matteerd), gevuld met de favoriete dinky toys 
van mijn broer. Stel je immers voor dat ik mijn 
eigen lichtblauwe Studebaker, roze Cadillac 
en gecamoufleerde Land Rover zou kwijtra-
ken. Gevonden door een pedofiel die behalve 
dol was op kleine jongetjes ook aan zijn gerief 
kwam door kinderspeelgoed. Enfin, ik zag 
mijzelf weer gravend achter het monument 
liggen toen ik een paar jaar geleden voor 
De Grote Hamersma een fiks aantal rode wij-
nen kreeg aangereikt uit het piepkleine 
Noord-Italiaanse wijngebied Valtellina. En nu 
wist ik nog een boekje ter promotie van de 
streek te liggen met daarin een landkaart die 
mij qua vormgeving erg deed denken aan mijn 
eigen schatkaartcreaties. Grove zwarte lijnen 
schetsten de streek en in een ouderwetse 
typografie werden geheimzinnige namen van 
bergkammen, passen en dorpjes aangegeven. 
De Orobische en Rätische Alpen, de Maloja- 
en de Splugapas, Sondalo en Aprica. Valtellina 
oogde als een streek die niet onveilig werd 
gemaakt door met snoeptrommels ramme-
lende kinderlokkers, maar door venijnige 
eenhoorns, aan bloedarmoede lijdende vam-
piers en ingeteelde baronnen. In plaats daar-
van echter maakte ik een reis door een gebied 
waar al sinds de Romeinen wijn wordt ge-
maakt, Rätische wijn die volgens latere ge-
schiedschrijving ‘niet onderdoet voor de 
meest geroemde wijnen uit Italië’. De gids 
leert mij bovendien dat Valtellina maar 2100 
hectare groot is, voornamelijk beplant met de 
nebbiolo, tevens basismateriaal voor de zo 
beroemde Barolo. Een druif die wordt gekoes-
terd in hooggelegen (300-700 meter), terras-
vormige wijngaarden op de steile, zuidelijke 
hellingen van het dal. Daar warmt hij zich in de 
zon, terwijl hij zich bovendien beschermd 
weet tegen de kou van de noordelijke winden 
door de kilometers hoge Rätische Alpen. Al 
bladerend dwaal ik verder door deze ‘relatief 
onbekende streek’, zoals Valtellina te boek 
staat. Zo leer ik bijvoorbeeld dat Valtellina 
juist geen onbekende is voor de commissie die 
bepaalt of een wijnstreek al dan niet voor het 

DOCG-predicaat in aanmerking komt. Op 9 
mei 2002 werden 28 Valtellina-wijnen goed 
genoeg bevonden om dit hoogst haalbare 
predicaat in de Italiaanse pikorde op hun eti-
ket te voeren. En Alberto Marsetti zit daartus-
sen. Kleine producent die maar een paar dui-
zend flessen per jaar maakt van deze 
superieure Superiore. Destijds proefde ik de 
2009. Prudente paddenstoelprestatie. Licht 
beregend eikenbos richting herfst. Fijnbesn-
aarde Nebbiolo met donker fruit, grimbitter-
tjes en sapzuren. De 2011 ook buitengewoon, 
wellicht iets straffer. Maar dat is geen straf. 
Dit is het soort wijn dat Valtellina op de schat-
kaart heeft gezet. Importeur ZekVinos heeft 
die in handen gekregen en ontdekte ter plek-
ke ook Mamete Prevostini (zie elders in deze 
DGH ).

Alessandria Silvio 2009 (NIEUW)
 

Réco
Langhe

druif: cabernet sauvignon, nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 14,95

Alsof-ie gisteren de fles in is gegaan. 
Kraakvers en levendig. Cassis volle 
kracht (dank u, cabernet). Rode 
bessen. Zwarte pruimen. Karakteris-
tieke bitters en zuren. Handgrepen 
links en rechts. Zweempje rokerig-
heid waait in. Zal van het vuurwerk 
komen.

Altesino 2010 (NIEUW)
 

Riserva
Brunello di Montalcino

druif: sangiovese
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 69,95

Beschaafde Brunello. Het donkere 
fruit. Kersenlikeur. De fijne bitters. 
Van cacao. Gebrande koffieboon-
tjes. Voortdurende zuren. Zwaarge-
wicht met een aangename lichtvoe-
tigheid. 2010: een jubeljaar. Juich 
toe, de paddenstoelen. Vorm die 

ITALIË ROOD
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Sainte Lucie d’Aussou 2014 (NIEUW)
 

Le Rouge
Corbières

druif: carignan, mourvèdre, syrah
type: vol 
prijs: € 9,95

Bella Dama, de luxe-editie. Deze Le Rouge is 
L’Instapper. Maar rij mee tot aan het eind-
punt, zou ik zeggen, en zorg dat iemand an-
ders aan het stuur zit. Fles kan leeg. Moet 
leeg. Want ook worstjes aan boord. Genieten 
maar. Stoere, noeste Corbières met voldoen-
de tafelmanieren om niet al het donkere fruit 
en de lokale kruiderijen door de coupé te laten 
vliegen. Al gaat het maar net goed. Vergeet u 
straks niet uit te checken? Want anders loopt 
het ondanks het vriendelijke prijskaartje van 
deze Le Rouge alsnog in de papieren.

Thierry et Pascale Matrot 2013
En Créot 1er Cru
Saint-Aubin

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 23,95

Het laatste oogstjaar dat ik proefde was 2011. 
Een jaar van weinig wijn en veel structuur in 
Bourgogne als het om rood ging. Aan 2013 
denken veel Bourgogne-makers met angst en 
beven terug. Pluvius plensde. Hagel, maar niet 
uit de geweren van de mannen, op jacht naar 
hun zondagkonijntje. Hagelstormen teister-
den en decimeerden zowel wijngaarden als 
inkomens. De Matrots bleven echter buiten 
schot. Maar zorgden toch voor een voltreffer. 
Dit keer wel met een heel lichte stijl Pinot 
Noir. Trippelende zuren, kersenvrolijkheid, 
transparantie en andere fijnzinnigheden. Zo-
mergedachten terwijl herfst en Bourgogne 
toch gewoonlijk als Peppi en Kokki door het 
leven gaan. Ik schonk de rest van de fles bij 
zalm met linzen. Niemand klaagde. Integen-
deel. Gezucht. En vragen: waarom de impor-
teur maar één proeffles had gestuurd. 

Thierry et Pascale Matrot 2013
Monthélie

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 25,95

De 2011 jeugdig, slank, elegant, met dartele 
zuren en très, très élégant. 2012: niet gezien, 
laat staan geproefd. Thans is daar 2013, het 
jaar van de hagelstormen. Maar de Matrots 
zijn gespaard gebleven. Zij produceerden een 
bijkans transparante Monthélie. Met het ac-
cent op klein, fijn rood fruit, rankheid, trans-
parantie en finesse. Monthélie met een door-
kijkblouse. En ze kan het hebben.

Thierry et Pascale Matrot 2013
Pinot Noir
Bourgogne

druif: pinot noir
alcohol: 12%
type: medium 
prijs: € 16,95

Waar ook Bourgogne tout court nog weleens 
serieus, zwaar op de hand of nadrukkelijk in 
het eiken wil zijn, is deze van een verfrissende 
frivoliteit. Ontspannen in de alcohol, bedrijvig 
bessenfruit, het kerst best en fijne zuren. Licht 
maar niet leeg. De fles zelf wel, overigens.

 ITALIË ROOD

Alberto Marsetti 2011 

Le Prudenze
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 19,95

Vroeger, als klein jongetje, maakte ik mijn 
eigen schatkaarten. Ik nam een velletje teken-
papier, schroeide de randen ervan en kraste 
vervolgens op het plots eeuwenoud lijkende 
document met een dik, zacht potlood de plat-
tegrond van het Kleine-Gartmanplantsoen 
waar ik vlak bij woonde. De bomen, het grind-
pad, het trappetje, het water van de Stadhou-
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Mamete Prevostini 2012
Sassella ‘San Lorenzo’
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 24,95

Nog even over Mamete Prevosti-
ni. Welbeschouwd is dit the new kid 
on the block in Lombardije. Maar 
wat goed is komt snel. Al maakt hij 
hier van nebbiolo slow wine. Is dan 
ook wijn om langzaam van te genie-
ten. Doe ik sinds vorig jaar toen ik de 
eerste proefflessen van deze produ-

cent beoordeelde. Onder andere deze, die 
afkomstig is uit de gemeente San Lorenzo. 
Heb nu zijn 2010 geproefd, een wat lichter 
oogstjaar, 2011 was daarentegen weer wat 
nadrukkelijker. Toch is zwaar niet het juiste 
woord. Dit is rood van een transparante ver-
teerbaarheid. Eindelijk ruik ik ook weer eens 
ouderwets de geur van potloodslijpsel. We 
moeten het al jaren ontberen nu we ons 
voorthaasten over de digitale snelweg. Even 
rustig zitten en ook verder genieten van de 
geur van viooltjes, een bloeiende rozenstruik, 
naast wat kamperfoelie. In de mond zure 
kersen, licht pruim, kastanje en kaneel. Dan is 
daar 2012: ga ik dus ook weer even voor zit-
ten. Ook al omdat er sprake van ‘het beste 
jaar’ van de drie. Is-ie beter? Anders. Eiken 
drukt nog wat door. Fruit nog compact en 
kordater. Wie geduld heeft – onontbeerlijk 
voor wie de slow-winegedachte aanhangt – 
gunt ’m nog wat kelderrust.

Mamete Prevostini 2013 

Grumello
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 13%
type: vol 
prijs: € 14,95

Grumello bleek in het oogstjaar 2011 een 
geweldig lanceerplatform voor bitterzoetzure 
kersen, soepele houvast-tannines en koelte-
gebieden. Van een voorzichtige vrolijkheid. 
2012: niet geproefd. Thans 2013: lanceerplat-

form in de steigers. Van eiken. Fruit heeft flink 
wat specerijen en zoethout meegekregen.

Mamete Prevostini 2013 

Sassella ‘Sommarovina’
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 21,95

Sassella. Een van de vijf gemeenten die onder 
de DOCG Valtellina Superiore ressorteren. In 
mijn sas over een eigenwijze fijnzinnigheid. De 
2011 uit de vorige DGH-editie nootachtig, 
zacht, rijp en mildere zuren, zoet, met choco- 
associaties en likeurspatjes. Deze 2013 is in de 
bouw actief geweest. Zelf vorkheftrucks ge-
tild. Geluncht met koeiendelen en een panne-
tje met pasta. Niet dat benauwde. Daarna 
even eigenhandig een cacaoboot gelost.

Mamete Prevostini 2014 

Botonero
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 9,95

De Noord-Italianen. Je kunt me er ’s nachts 
wakker voor maken. Helemaal voor deze. 
Nebbiolo zonder manisch-depressieve zwaar-
op-de-hand-neigingen. Uit een oogstjaar 
waarin vooral laatrijpe druiven de regendans 
hebben ontsprongen. Doordrinkfactor: hoog. 
Blijheid: veel. Zo ook kersen, pruimen, zuren, 
bittertjes en viooltjes.

 FRANKRIJK ROSÉ

Château du Rouët 2015 (NIEUW)
 

Belle Poule
Côtes de Provence

druif: grenache, syrah
alcohol: 13,5%
type: medium 
prijs: € 11,45
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erehaag voor kruiden, pruimen en truffel. 
Maar vergeet voor die tijd geen glazen te 
halen.

Altesino 2011 

Brunello di Montalcino
druif: sangiovese
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 34,95

In 2008 een beschaafde Brunello. 
Toeschietelijk vanwege het jaar. Het 
donkere fruit. Kersenlikeur. De fijne 
bitters. Van cacao. Gebrande koffie-
boontjes. Voortdurende zuren. 
Zwaargewicht met een aangename 
lichtvoetigheid. Wild van wild. 2010 
een onregelmatig jaar voor Toscane. 

Maar juist weer heel goed voor Brunello. En 
voor heel goede Brunello-makers zelfs nog 
beter. Profiteren de Brunello-liefhebbers van. 
En wel dankzij zwarte bessen met hoogglans-
schaduwpartijen, espresso-expressie, een 
snufje toffeetabak, bitterzure kers, vachtje-
voor-de-open-haard-tannines en een enorm 
rijk en voldaan gevoel. De 2011 wat meer op 
fruit, de cassis krachtiger, het zoet wat ver-
stopt. Klassieke Brunello. Wildliefhebber, met 
name kwartel en fazant.

Altesino 2014 

Rosso
Toscana

druif: cabernet, merlot, sangiovese
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 9,95

Niet te zwaar, vrij frivool. En dat terwijl er toch 
sprake is van een nadrukkelijk trio. Maar toch, 
slank en verteerbaar rood. Lichte zuren. Vrolij-
ke noot. Zacht, vriendelijk en vol leven. Licht 
koelen kan zomaar. Opmaat naar de 
Brunello’s.

Mamete Prevostini 2012
Albareda
Sforzato di Valtellina

druif: nebbiolo
alcohol: 16%
type: vol 
prijs: € 39,95

Valtellina op zijn Amarone’s: ge-
droogde nebbiolo. Anderhalf jaar op 
fust. Jaartje op fles. Dan mag-ie de 
wijde wereld in. Om daar te trakte-
ren op opmerkelijk ingetogen cassis, 
niet al te zoethout, truffel, rozema-
rijn, bittere choco met geroosterde 
nootjes en een opvallend kwieke 

afdronk. Grote wijn. Aldus de proefnotities 
voor 2009. De 2011 iets steviger, rijper, kruidi-
ger. Trok genoeglijk op met hertenbiefstuk in 
portsaus, spruitjes en aardappelpuree. Het 
leven van een wijnschrijver met een vrouw die 
het koken niet kan laten is zo gek nog niet. 
Maar het werd nog mooier: dankzij deze 2012. 
Het jaar mooier, de wijn fijnzinniger en be-
schaafder. Zeer goed.

Mamete Prevostini 2012
Corte di Cama
Sforzato di Valtellina

druif: nebbiolo
alcohol: 16%
type: vol 
prijs: € 29,95

Corte di Cama, de zoveelste uit het 
gamma. In dit geval: de Amarone- 
uitvoering. Donker fruit. Bosvruch-
ten. In de confiture-uitvoering. Het 
zoet. Maar ook de geurige groene 
kruiden. De smeerbare tannines. De 
vijgen en dadels. De kast met hand-
gemaakte leren schoenen. Uit een 

jaar dat als zeer goed bekendstaat. Kun je 
proeven. Beter dan de 2011 die ik vorig jaar 
mocht ontsluiten. Meer kracht, meer body en 
bitters. Meer lengte. Meer tijd om nog rustig 
even weg te leggen. Meer reden om te decan-
teren. Extra reden om te kopen: prijs is het-
zelfde gebleven.
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De drie zusjes (zie ook Der Elegante) hebben 
ook hun mineraliteit onder controle. Meer rijp 
fruit. Mandarijn. Wat peer. Het zoet van rijpe 
appel. Het perzikt wat. Wat meer rondingen. 
Als de dames zelf.

Weingut Weegmüller 2015 (NIEUW)
 

Scheurebe trocken
Pfalz

druif: scheurebe
alcohol: 12%
type: medium 
prijs: € 13,95

De dames Weegmüller blijken ook scheurebis-
ten. En de Duitse cultdruif laat zich de aan-
dacht welgevallen. Licht geparfumeerd. Fijne 
druivigheid, zuivere muskaattonen, een aan-
gename grapefruitdroogte en een afslagje 
richting citrusverkwikking.

Weingut Weegmüller 2015 (NIEUW)
 

Silvaner trocken
Pfalz

druif: silvaner
alcohol: 12,5%
type: medium 
prijs: € 13,95

Mevrouw Hamersma – eveneens van het vrou-
welijk geslacht – wist wel raad met de drie 
zusjes. Zij schotelde hun Silvaner een van haar 
signature dishes voor, grote garnalen met 
arak. De milde anijstoets, het fijne venkelach-
tige, het gele fruitvermoeden, de discrete 
rondingen en de zacht-droge afdronk hadden 
exact het juist gewicht voor deze Weegmüller.

 FRANKRIJK WIT

Château de Chaintré 2014
Mâcon-Chaintré
Mâcon

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 9,95

Domaine Paquet levert wederom een pret-
pakket. Vorig oogstjaar een schone, zuivere, 
verkwikkende witte. Koel wit fruit, een 
tropenzetje in de rug, fris de finale in. 2014 
heeft voor dit geld zelfs nog meer in petto. 
Zuidelijke Bourgogne ten voeten uit. Fris en 
romig tegelijk. Perzik-citrusrendez-vous. 
Meer body, meer inhoud, zelfde geld.

Domaine de Fussiacus 2014 (NIEUW)
 

Vers Cras
Pouilly-Fuissé

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 24,95

Etiket met een afbeelding die op de muur van 
een heel goedkoop Italiaans restaurant niet 
zou misstaan. Bij elkaar gekliederd stilleventje 
van een Romeinse ruïne. Zelfs de vereniging 
van mond- en voetschilders had ’m geweigerd 
voor hun jaarlijkse kalender. Nu zit-ie op een 
van de betere Pouilly-Fuissés die ik proefde, 
eentje die op de nominatie staat om een van 
de eerste 1er cru’s te worden die Mâcon dreigt 
te krijgen. Rumours say… De waarheid zit 
echter in het glas. Kan zich meten met die 
van Dominique Cornin (zie ook daar). Heerlij-
ke, lichte stijl. Nergens tropen, nergens te 
zwaar, nergens geroom of te vet. Subtiel wit 
fruit. Lichtzinnigheid. En mineraliteit.

Domaine Laporte 2011 

La Vigne de Beaussoppet
Pouilly-Fumé

druif: sauvignon blanc
alcohol: 12,5%
type: medium 
prijs: € 19,95

Beau Soppet. Vertaald: mooi hoog punt. Dit 
jaar zelfs nog wat hogere punten dan de 2009 
die ik voor de vorige editie van De Grote Ha-
mersma beoordeelde. Toen rokerig (fumé), 
stevig sappig, niet te frivool en nerveus. Rijk, 
krachtig en mooie bitters. Nu wat verfijnder, 
een passie voor kruisbesjes en met langzaam 
inzwierende citrus.

DUITSLAND WIT
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De Provence afficheert zich wel als ‘de ge-
boorteplaats van rosé’. Maar dat is slechts 
deels waar. Het wiegje van de blozend roze 
boreling stond ook nog verderop in Frankrijk 
waar de bevalling overigens gepaard ging met 
flink wat bloedverlies. Waar in het zuiden rosé 
gemaakt werd door de schilletjes van blauwe 
druiven te laten weken in het vers geperste 
sap, hanteerden de wijnboeren in Bordeaux en 
Bergerac een andere techniek. Daar was rosé 
trouwens ooit bijvangst. Voordat het zich 
echter die bescheiden status wist te verwer-
ven, bevond het zich zelfs nog lager in de 
wijnpikorde: het was afval. Om sterk, gecon-
centreerd en donkergekleurd rood te krijgen, 
lieten de lokale producenten hun wijn ‘bloe-
den’ (saigner). In de beginfase van het wijn-
maakproces werd dan een deel van het jonge, 
lichtgetinte sap afgetapt en vervolgens weg-
gegooid. Tot er iemand eens een glas onder 
hield, de inhoud als fruitig, sappig en verfris-
send ervoer en deze besloot te bottelen: rosé 
de saignée zag het levenslicht. Dat kunstje 
hebben ze inmiddels ook in de Provence onder 
de knie. Belle Poule is op deze manier ge-
maakt. Dat levert een ingetogen, licht-snoe-
perige wijn op, met veel rood fruit en een 
weinig rozemarijn, tijm en andere lokale 
kruidbestuivingen. Fijn, mooi, frêle.

Château du Rouët 2015 (NIEUW)
 

Coeur du Rouet
Côtes de Provence

druif: cinsault, grenache, tibouren
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 6,95

Rosé van het uitstekende Château du Rouët, 
waarvan de wijnen mij vorig jaar al zo bevie-
len. Dit is overigens geen domaine-botteling. 
Waarschijnlijk gemaakt van fruit gekocht van 
boeren uit de omgeving. Dat zien we thans 
wel vaker gebeuren nu er een Provence-rosé-
gekte is losgebarsten. Gekende wijnmakers 
proberen hun naam verder te gelde te maken 
door onder tweede, derde of zelfs vierde la-
bels wijnen te maken, met een verwijzing naar 
‘the real thing’. Ziehier Coeur du Rouet. Zoek 
de twee verschillen: inderdaad, de twee punt-
jes bij Coeur du Rouet ontbreken. Misschien 
een budgetkwestie: dit is hoe dan ook de 

Rouët die voor minder dan een supermarkt-
prijsje wordt aangeboden. Heel snel kopen, 
adviseer ik. Want overstijgt de kwaliteit daar-
van ver.

Château du Rouët 2015 (NIEUW)
 

Estérelle
Côtes de Provence

druif: cinsault, grenache
alcohol: 12,5%
type: medium 
prijs: € 7,95

Ondanks dat deze het laagste alcoholpercen-
tage heeft van het Rouët Trio legt Estérelle 
het meeste gewicht in de schaal. En dat met 
zo’n lichtvoetige naam. Stevig, flink kruidig en 
met een licht, prettig bittertje.

 DUITSLAND WIT

Weingut Weegmüller 2014 (NIEUW)
 

Riesling Kabinett trocken ‘Der Elegante’
Pfalz

druif: riesling
alcohol: 11,5%
type: licht 
prijs: € 13,95

Weingut Weegmüller wordt gerund door drie 
ongetrouwde zussen van middelbare leeftijd. 
Grappen liggen voor de hand. Over waarom 
de importeur er zo graag komt. Dat die ene 
met de minste baardgroei ‘de Elegante’ wordt 
genoemd. En over trocken. Maar wie de la-
chers op zijn hand krijgt, heeft geen ruimte 
meer voor een glas van deze Riesling. En die 
doet zichzelf dan tekort. Fraaie, uitgebalan-
ceerde wijn. Witte besjes, fitte zuren, kalkig, 
strak, levendig, verfrissend, oprecht en inder-
daad droog. Beendroog.

Weingut Weegmüller 2015 (NIEUW)
 

Riesling trocken ‘Der Mineralische’
Pfalz

druif: riesling
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 13,95

FRANKRIJK ROSÉ
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fruitbitters. Steenslag. Spatje meer citrus en 
een ontspruitend polletje groen.

Domaine les Vieux Murs 2014 

Pouilly-Fuissé
druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 15,95

Bijkans een prijskaartje dat je aan 
het twijfelen brengt: kan niet voor 
dit geld. Snel van kopen voordat of 
de boer of de importeur in de gaten 
krijgt dat er sprake is van ‘scheefprij-
zen’. Kortom: scheefhuurders en 
wijnprofiteurs, vult alleen uw voor-
raad aan en laat wat voor nette men-

sen over. 2013 heerlijk en top. 2014 blijft niet 
achter. Integendeel. Rijpe frisheid, mineraal, 
koket geel en wit fruit, licht rokerig en ultra-
precies gemaakt.

Les Grands Crus Blancs 2014 

Pouilly-Vinzelles
druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 10,95

2013. Hagel- en dramajaar voor rood. Wit 
bleef buiten schot. Stond zelfs te boek als een 
vrij aardig jaar. Die oogst scoorde toen ook al 
een 8,5 in de vorige Grote Hamersma. Dankzij 
een frisse stijl, zachte zuren, fijne bitters. Niet 
te wuft en te nadrukkelijk. Sappig en ingeto-
gen. Maar 2014 is toch wel een tikje interes-
santer. Beniger, strakker en puntiger. En dat 
terwijl 2014 voor wit juist wordt gekarakteri-
seerd als ‘rijp en direct’. Met dat direct ben ik 
het trouwens wel eens. In de betekenis van 
‘meteen kopen’. Dit is namelijk geen geld voor 
zo’n fijne pur sang witte Bourgogne. Dubbel-
goed nieuws: ook op magnum leverbaar.

Ruhlmann Dirringer 2013 (NIEUW)
 

Riesling Grand Cru ‘Frankstein’
Alsace

druif: riesling
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 13,95

Riesling-jaar. Knapperig, krakend en knispe-
rend. Rokerigheid, wit fruit, stipte zuren, 
sappige bitters. De afdronk verlengt zich. 
Grand cru. Hoog en droog.

Ruhlmann-Dirringer 2013 

Pinot Gris Grand Cru 'Frankstein’
Alsace

druif: pinot gris
alcohol: 13%
type: vol 
prijs: € 12,95

Ook dit oogstjaar weer tussen droog en zoet. 
Rijpe peren, appelflap, passievrucht, gember-
peper en zoete specerijen. Het spatje meer 
zuren op zijn afdronk flatteren ’m. Veel grand 
cru voor een petit prix.

Ruhlmann-Dirringer 2015 

Pinot Blanc ‘Réserve’
Alsace

druif: pinot blanc
alcohol: 12,5%
type: medium 
prijs: € 8,95

Lekker gevulde Pinot Blanc. Zacht-knapperig 
appelig, puntige peer, lekkere ronding, droog 
afdrinkend. Geruststellend lelijk etiket.

Ruhlmann-Dirringer 2015 

Pinot Gris ‘Réserve’
Alsace

druif: pinot gris
alcohol: 13%
type: vol 
prijs: € 9,95

Al vier generaties Ruhlman-Dirringer. En 
waarschijnlijk heeft de eerste generatie het 
etiket nog ontworpen: geruststellend outda-
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Domaine Laporte 2012
Le Grand Rochoy
Sancerre

druif: sauvignon blanc
alcohol: 13,5%
type: medium 
prijs: € 23,95

Vorig jaar proefde ik de 2009-oogst. 
Krachtig en stevig. Flink doorhappen 
op koel en sappig wit fruit, bittertjes 
die de mond opschudden, snuf pe-
per, relaxed met de vingers knippen-
de zuren. Met veel belangstelling de 
2012 geproefd. Ook al zo’n goed jaar 
voor Sauvignon Blanc. Blijkt uitda-

gender, mondvullender en levendiger. Passie-
vrucht, kruisbessen en rode grapefruit. Wordt 
geafficheerd als ‘bewaar-Sancerre’. Ik ben 
bang dat het er weer niet van gaat komen. Ik 
bewaar de proefnotities wel.

Domaine Laporte 2014 (NIEUW)
 

La Comtesse
Sancerre

druif: sauvignon blanc
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 22,95

Laporte verkeert zich in adellijke 
kringen. Zo zijn er Les Duchesses, et 
voilà: zijn La Comtesse. De gravin 
heeft positie gekozen op Les Monts 
Damnées, zo’n beetje een van de 
meest begeerde wijngaarden in 
Sancerre. Daar geeft zij wit met een 
zachte frisheid en glinsterende mi-

neralen. Kruisje achter kruisbessen. Breed 
uitwaaierend lentegroen.

Domaine Laporte 2014 

Le Grand Argentier
Menetou-Salon

druif: sauvignon blanc
alcohol: 12,5%
type: medium 
prijs: € 13,95

Menetou-Salon. Minder bekend dan buurtge-
nootjes Pouilly-Fumé en Sancerre. Komt mooi 

uit, want daardoor vaak veel voordeliger ter-
wijl er niet aan kwaliteit wordt ingeboet. Proe-
ven doe ik dit huis al een paar oogstjaren op 
rij. Nooit teleurstellend. Altijd goed. Soms 
beter. Zoals nu. Zachte, frisse, elegante stijl. 
Babykamergeel fruit. Kraakwitte lakens. 
Raam open. Frisse wind. Zet ook de deur wat 
verder open voor deze Laporte. Geen euro 
duurder geworden ten opzichte van het vorige 
oogstjaar, dat toch als beduidend minder de 
boeken is ingegaan.

Domaine Laporte 2014 

Le Rochoy
Sancerre

druif: sauvignon blanc
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 17,95

Wereldwijde schaarste aan sauvig-
non blanc in het algemeen. En aan 
de ‘echte’ zoals die voor Sancerre 
wordt gebruikt in het bijzonder. 
Daarom twee euro duurder gewor-
den dan de 2013-oogst. Maar aarzel 
niet om die meerprijs neer te tellen. 
2014 is beter dan het voorgaande 

jaar. En daarbij: Laporte valt onder het regime 
van de familie Bourgeois, en die heeft een 
naam torenhoog te houden in de Loire. Kwali-
teit is daarom navenant. Kraakstrakke Sancer-
re. Als een streep op zijn doel af. Citrus geu-
rend. Grapefruit grijpend. Witte peper 
strooiend en sap spattend. Richting verkwik-
king met diepgang. En op weg naar de thans 
zo populaire ceviche.

Domaine Laporte 2014 

Les Duchesses
Pouilly-Fumé

druif: sauvignon blanc
alcohol: 12,5%
type: medium 
prijs: € 15,95

Rokerig zoals Fumé aan zijn naam verplicht is. 
Maar meteen ook fors sap voor de eventueel 
verlangde bluswerkzaamheden. Evenals 2013 
een direct, krachtig, kloek model. Vol in de 
kruisbessen. Natuurappel. Gul met de grape-
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Zoete notigheid. Finesse en houvast. 
Meerwaarde-Meursault.

Thierry et Pascale Matrot 2013
Fleurs de Coteaux 1er Cru
Saint-Aubin

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 28,95

Fraaie, chique Bourgogne van een 
producent die me al een aantal oog-
sten ontzettend bevalt. Romig en 
toch fris fruit. Lichte tropentouch. 
Levendig en geconcentreerd. Karak-
teristiek voor het oogstjaar. En eigen 
voor de appellation. Très bon. Een 
Fleurs om eens lekker de bloemetjes 

mee buiten te zetten.

Thierry et Pascale Matrot 2014
Meursault

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 39,95

Thierry en Pascale Matrot hangen ook dit jaar 
weer een lichte stijl aan. Voorzichtig in het 
hout. Eiken diende te wijken en maakte plaats 
voor subtiel wit fruit, truffel in de verte en een 
roomfrisse afdronk. Puntje munt zelfs die de 
afdronk nog prettiger, mineraler en attractie-
ver maakt. Opvallend: afgesloten met een 
schroefdop. Die Matrots zijn niet bang: de top 
uit Bourgogne zonder kurkafsluiting brengen. 
Zal ze in sommige markten niet in dank wor-
den afgenomen. Gelukkig maar. Er is niet veel 
van. En dat kan dan mooi allemaal 
hiernaartoe.

Yves Boyer-Martenot 2014 

‘En l’Ormeau’
Meursault

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 34,95

Het oogstjaar 2011 was er eentje voor heb-
berds. Wijnboeren die wilden, konden forse 
hoeveelheden in de kelders leggen. Maar 
meer is niet altijd beter. Bij Boyer-Martenot 
weten ze dat. Dit is Meursault van oude stok-
ken (anno 1924), nog slechts te verleiden tot 
het geven van kleine hoeveelheden. Maar dan 
weer wel van een rijke, maar niet overweldi-
gende blanc. Romig zonder vet te worden. 
Notig zonder toasty te zijn. Gul maar niet 
overdadig. Ingetogen perzik. Discreet vanille-
zoet. Voor deze DGH-editie kreeg ik de 
2014-oogst op de proeftafel. Geheel conform 
de karakteristieken van het jaar elegant en 
geconcentreerd. Zeer aangename Meursault 
voor een ook al zo aangename prijs.

Yves Boyer-Martenot 2014 

‘Les Narvaux’
Meursault

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 36,95

Onlangs sprak ik een Meursault-lief-
hebber. Die was er dermate dol op 
dat hij zelfs een huis in Bourgogne 
had gekocht om dichter bij zijn 
drinkhobby te kunnen vertoeven. Hij 
verzuchtte dat-ie het jammer vond 
dat je die hele ouderwetse donker-
gele, romige ronde, volle, zware, 

smeerbare en nadrukkelijke modelletjes nog 
maar mondjesmaat trof. Dat het tegenwoor-
dig allemaal zo fijnbesnaard was, zo elegant, 
zo mineraal, zo fris, zo intelligent-transparant 
en zo fijnzinnig. Hij zuchtte over een boertje 
van 85 waar hij altijd graag kwam en die van 
die mooie, looiige, echt moddervette 
Meursaults maakte. Maar dat die er dit jaar 
net mee was gestopt. Of ik toevallig nog wat 
adresjes wist? Wat ik wel weet: Boyer-Marte-
not is niks voor hem.
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ted. Hedendaags is deze Pinot Gris. Ook dit 
jaar weer de zoetheid van veel rond geel fruit, 
een zwiertje exotisch, ananas, gember, wat 
rokerigheid en toch elegant en fris richting 
finale. Lekker bittertje dit keer. Geeft ’m wat 
meer vulling en gewicht. En wie dat niet 
vreest: de importeur adviseert er choucroute 
royale bij. Legt nog meer vulling en gewicht in 
de schaal.

Ruhlmann-Dirringer 

Poussière d’Étoiles
Crémant d’Alsace

alcohol: 12,5%
type: droog  
prijs: € 14,95

Gesoigneerde Elzasser. Nooit zo strak. Nooit 
zo op zijn zuren leunend als Champagne. 
Nooit zo kostbaar ook. Voor de helft van een 
matige of slechte belletjeswijn uit de buurt 
van Reims een heerlijke gulle Crémant uit de 
omgeving van Straatsburg. Ook dit jaar weer 
veel rondingen en rijpheid. Wat peren en rijpe 
appel. Lekkere vulling en kracht. Rondom 
geslaagd.

Sainte Lucie d’Aussou 2013 (NIEUW)
 

Carignan blanc
Aude

druif: carignan blanc
alcohol: 12,5%
type: medium 
prijs: € 14,95

In Frankrijk wordt jaarlijks nog maar 
20.000 liter gemaakt: Carignan 
Blanc. Nooit zie je ’t. Laat staan dat 
je het te proeven krijgt. En laat het 
mij nou twee keer in een week ge-
beuren. Glunderende importeur. 
Ontdekking. Gouden tip had-ie 
gekregen. Kleine producent in de 

Aude. ‘Wat een verrukking!’ riep hij. En wat 
een verrassing toen hij hoorde dat ik van een 
andere producent toevallig net die week in 
restaurant Worst in Amsterdam al een Carig-
nan Blanc had geproefd. ‘Opvallend en opval-
lend lekker’ las ik terug in mijn aantekeningen. 
En deze deed er niet voor onder. Rond, aards, 
eigenzinnig, romig geel fruit, kruiderijen, 

notigheidjes en krachtig zonder op de deur te 
bonken. Maar had-ie dat wel gedaan dan had 
ik ’m onmiddellijk opengedaan.

Thierry et Pascale Matrot 
2009 (NIEUW)

 

Les Chalumeaux 1er Cru
Puligny-Montrachet

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: vol 
prijs: € 49,95

Helemaal eigen voor het jaar 2009. 
Niet te veel zuren. Klacht? Of aanbe-
veling? Hoe dan ook, nu klaar om te 
drinken. Niet meer wachten. Niet 
doen ook. Van de goede domeinen is 
er nog maar mondjesmaat. Rijp, 
rond, romig en bijkans bronstig wit. 
Ei met truffel. In het glas. Ernaast. 

Witte chocoladetaart. Met nootjes. In laagjes. 
Krak. Zacht en gevuld.

Thierry et Pascale Matrot 2013
Blagny 1er Cru
Meursault

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 54,95

Ik lees even de 2011-notitie terug: 
‘Een notige, toasty, truffelrijke wijn. 
Vol geur- en smaakwendingen die de 
drinker meenemen langs pompel-
moes, een opvallende ziltigheid, 
citrus en een fijnzinnig marmelade-
bittertje.’ 2012 niet geproefd. Kan 
komen omdat er maar weinig van 

was. Misschien is er wel niks in Nederland 
beland. Achter aansluiten maar… Maar hier is 
2013 dan. Rood had met hagel te maken. Wit 
bleef buiten het schootsveld. En wie niet te 
laat plukte, zag zijn ongeduld beloond. Leven-
dige, geconcentreerde, intelligente wijnen. 
Ook bij Matrot. Eerste kwaliteit 1er Cru. 
Meursault zoals ik ’m graag in het glas heb. 
Niet te romig. Niet te plomp. Niet te veel 
dikke dame op schoot. Smeuïge frisheid.  
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Yves Boyer-Martenot 2014 (NIEUW)
 

‘Les Reuchaux’
Puligny-Montrachet

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 39,95

Mooie lijn van Boyer-Martenot. 
Mooie prijs, ook nog in tijden waarin 
die van Bourgognes door het dak 
gaan. Lege flessen doen bij wijze van 
spreken al een tientje per stuk. Gro-
temeneren-Puligny-Montrachet 
bovendien. Geroosterdbrood-effect, 
de amandeltjes en het getruffel. Een 

en ander omzoomt wit fruit, verbijzondert 
bloesem en verschaft wat rust aan jonge zu-
ren. Verleidelijk en rijp, fijn en met een prach-
tige lichtheid van het bestaan, transparant 
maar toch ook weer met een geweldig 
houvast.

 ITALIË WIT

La Sclusa 2012 (NIEUW)
 

Vigna del Torrione
Colli Orientali del Friuli

druif: tocai friulano
alcohol: 13,5%
type: medium 
prijs: € 16,95

Verkeerd achteretiket: geeft 1,5 liter aan en is 
bedoeld voor de magnum. Was het maar waar, 
gezien de inhoud. Heerlijke Tocai Friulano. 
Flink tegen het eiken kloppend, maar klopt 
verder ook. Rijk, gevuld, sappig. Dikke peer, 
marsepeinzoet, geroosterde nootjes. Gastro-
nomische wijn, zoals dat wel genoemd wordt. 
Met andere woorden: eten en drinken in een 
glas.

Mamete Prevostini 2015
Opera
Terrazze Retiche di Sondrio

druif: chardonnay, sauvignon blanc
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 14,95

Onbekende IGT in Lombardije: Terrazze Reti-
che di Sondrio. De gebruikte druiven zijn daar-
entegen wereldberoemd: chardonnay en sau-
vignon blanc. Perzik ontmoet citrus. Mango 
grapefruit. Frissigheid pareert romigheid. 
Bitter & Smooth. Tikkie meer body dan 2014.

Marchetti 2014 (NIEUW)
 

L’Agreste
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Supe-
riore

druif: verdicchio
alcohol: 13,5%
type: medium 
prijs: € 12,95

Veel Verdicchio's eenvoudig, smakelijk en hun 
geld waard. Zelfs de supermarktversies. Dit is 
een hoog-in-de-boom-uitvoering. Classico en 
Superiore hier geen loze kreten. Kostbaarder 
maar niet duur. Zacht, fris, bloemend en bloe-
semend. Rijpe appel, peer, amandelzoet en 
een zweempje jasmijnthee. Heerlijk. En ik 
houd helemaal niet van thee.

Pontemagno 2011 (NIEUW)
 

Ori di Verdicchio
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Supe-
riore

druif: garganega, verdicchio
alcohol: 13,5%
type: medium 
prijs: € 14,95

Bepaald geen bleekneusje. Ook 
ontbreekt de nuffige amforafles 
waarin veel confectie-Verdicchio op 
avontuur terechtkomt. Wat is er 
wel? Een doodgewone fles. Met 
daarin rijk, rijp, gul en pront fruit. 
Rondingen en romigheid. Notigheid 
en het zoet van amandelspijs. Asso-

ciaties met hoge Bourgogne dienen zich aan. 
Vooruit dan maar weer. Onderdrukken doen 
we ze niet.

FRANKRIJK WIT

zek
vin

o
s


