
Dat krijg je soms met een uit de hand gelopen hobby. Dat deze heel succesvol 
uitpakt. Neem bijvoorbeeld die Paul Zekveld van ZekVinos. 
Misschien kent u ‘m wel. Die deed in zijn werkende leven iets heel anders.
Wat?
Dat moet u ‘m zelf maar eens gaan vragen als u hem eens tegenkomt. Niet 
ondenkbaar dat-ie dan toch al weer razendsnel over wijn begint. Zie je wel, 
daar heb je het al: die hobby van hem. Die zo uit de hand gelopen is. 
Dermate zelfs dat-ie in korte tijd een geweldig assortiment heeft opgebouwd. 
Van allemaal heel erg lekkere wijnen. Het beste uit Bourgogne. Parels uit 
Piemonte. Pracht en praal uit de Pfalz. Smakelijks uit Zuid-Frankrijk. 
Enfin, het zijn stuk voor stuk wijnen die ik ieder jaar weer graag beoordeel  
voor mijn koopgids De Grote Hamersma. Zonder uitzondering halen ze 
eigenlijk ook iedere editie weer de eindstreep. Ook nu weer.
Met iedere slok die ik in de mond neem, kun je proeven dat Paul zijn uiterste 
best heeft gedaan om de beste wijnen te vinden, om deze vervolgens dan ook 
nog eens van een aantrekkelijk prijskaartje te voorzien. Aan alles kun je 
merken dat hij er echt werk van heeft gemaakt.
Jammer voor Paul, denk ik iedere keer weer. 
Die heeft nu geen hobby meer. 

Namens De Grote Hamersma
Harold Hamersma
Esmee Langereis
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 FRANKRIJK ROOD

 C & G Paris Rood;Frankrijk;ZekVinos

Douby 2016
Morgon

druif: gamay
alcohol: 12%
type: medium  
prijs: € 15,95

Vorig oogstjaar een aangename vlezige Mor-
gon. Niet te nadrukkelijk de stoere cru spe-
lend. De 2016 gaat meer voor direct donker en 
rood fruit. Goede zuren. Een jaar ook van 
weinig alcohol: 12,5 procent. Slank, bessig en 
dorstlessend. Een koolzuurprikje na om de 
smaakpapillen alert te houden.

 C & G Paris (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;ZekVinos

La Rescapée 2016
Chiroubles

druif: gamay
alcohol: 12%
type: medium  
prijs: € 19,95

Kliekjesdag. Restjeshandel. Klinkt naar maar 
is erg lekker. De Chiroubles-wijngaarden van 
Paris werden in 2016 door hagel getroff en. 
Slechts links en rechts werden er nog wat 
perceeltjes gespaard. Ook dat is de natuur. 
Wie vin nature maakt, weet dat. En gaat ver-
volgens niet bij de pakken neerzitten maar 
pakt zijn overall en maakt met de onbescha-
digde druiven een verzamelcuvée. En daar valt 
nog steeds een hoop in te beleven. Rijpe ker-
sen, bramenzoet, gul, sappig en zacht.

 Domaine de la Grand’ Cour Rood;Frankrijk;ZekVinos

Cuvée Vieilles Vignes 2016
Brouilly

druif: gamay
alcohol: 13,5%
type: licht  
prijs: € 24,95

Geen hagelschade zoals de Fleurie, die elders 
in de kelder de vaten bezighield. Wijn die een 
patent heeft op een goed humeur. Mede 

dankzij een goede wijnmaker overigens. Fijn-
bessig, knapperige kersen presenterend, 
prettig peperig en met vrolijk  uitende zuren.

 Domaine de la Grand’ Cour (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;ZekVinos

Cuvée Vieilles Vignes ‘Tous Ensemble’ 2016
Fleurie

druif: gamay
alcohol: 13%
type: medium  
prijs: € 29,95

‘Heel subtiel. Heel ingetogen. Een van de 
betere Beaujolais uit dit oogstjaar die ik voor 
deze DGH-editie proefde. En zeker de beste 
Fleurie. 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…’ schreef ik in de 
vorige editie over deze wijn. En de hagel heeft 
huisgehouden. Waar C & G Paris van dezelfde 
importeur zijn verzamelcuvée Chiroubles ‘La 
Rescapée’ noemde, heeft men op Grand’ Cour 
de schadevrije perceeltjes gebotteld onder 
‘Tous Ensemble’. Met vereende krachten on-
bezonnen kersenfruit, aardbeitjes en frambo-
zen met dat onbekommerde gamayzoetje.

 Domaine Laporte Rood;Frankrijk;ZekVinos

Les Grandmontains 2013
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. Vriendelijk-voor-de-
mond-tannines, kersen op een donsbedje, 
koel te drinken, helemaal wat we nu blieven. 
En dat zonder commercieel te worden. En hij 
is er dan ook niet vanaf. 2013 is opnieuw inge-
stuurd. Wie maakt ’m los? Echt zeer smakelijk, 
hoor.
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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 

3



a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

787

 La Bastide d’Aussou Rood;Frankrijk;ZekVinos

Symphonie 2016
Pays d’Oc

druif: cabernet sauvignon, 
carignan, syrah
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 7,95

Ten opzichte van de 2014-oogst die ik vorig 
jaar proefde is de mourvèdre verdwenen uit 
de blend. Maar de Symphonie is aardig intact 
gebleven. Slank en peperig. Veel sap, cassis, 
zwarte olijven, zonnige kruiderij en  jnmazige 
zuren.

 Sainte Lucie d’Aussou Rood;Frankrijk;ZekVinos

Bella Dama 2014
Corbières-Boutenac

druif: carignan, grenache
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 13,95

Boutenac. Corbières Cru. De enige. Bella 
Dama, vernoemd naar een vlinder die daar 
rond addert. In 2014 heeft-ie daar overigens 
behoorlijk gespierde vleugels voor nodig. 
Rood met behoorlijk wat gewicht. Donker 
fruit, vol sap, een  kse portie laurier, een 
vrachtje tannines en op het eikenhout is ook al 
niet bezuinigd. Kan wel wat lucht gebruiken. 
Een vlinder kan niet zonder.

 Sainte Lucie d’Aussou Rood;Frankrijk;ZekVinos

Le Rouge 2014
Corbières

druif: carignan, mourvèdre, syrah
alcohol: 13,5%
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.

 Sainte Lucie d’Aussou Rood;Frankrijk;ZekVinos

la Syrah 2015
Pays d’Oc

druif: syrah
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 9,95

La Syrah. Moet een meisje zijn. Zacht, soepel, 
mysterieus. Fluweel zwart. Donker fruit. 
Zachte tannines. Comfortabel en verleidelijk.

 Sainte Lucie d’Aussou (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;ZekVinos

le Carignan noir 2015
Aude

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

Er is ook een la Syrah, de vrouwelijke. Dit is le 
Carignan. De manlijke? Vooruit. Vind ’m toch 
opmerkelijk zwoel. Zeg je dat van een vent? 
En frambozen? Is dat een herending? Suède? 
Een lie ijk parfum? Koket bosfruit? Ha, einde-
lijk. Stoere aardsigheid. Vuile handen. Niet 
geëpileerde donkere wenkbrauwen. Groot 
vleesliefh ebber. Niet dat slagedoe.Weg met 
quinoa-attitude.

 Thierry et Pascale Matrot Rood;Frankrijk;ZekVinos

En Créot 1er Cru 2014
Saint-Aubin

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

Rood goud uit de Côte d’Or. Uit een 
jaar dat behalve heerlijk ruikende 
wijnen ook verrukkelijk smakende 
wijnen voortbracht. Transparant en 
toch stevig. Taartkersjes, aardbeige-
bakjes, frambozenfrisheid en delici-

eus sappig.
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 Domaine les Capréoles (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;ZekVinos

Diaclase 2015
Régnié

druif: gamay
alcohol: 14%
type: medium  
prijs: € 17,95

Zie ook zijn Sous la Croix. Maar laat eerst deze 
uw pad kruisen. Bitterzoetzure kersen, gri-
otjes, diepte, lengte en gewicht. Régnié met 
body.

 Domaine les Capréoles Rood;Frankrijk;ZekVinos

Sous la Croix 2015
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,  kse tannines, maar zacht. 
En, is me al eerder opgevallen bij dit oogstjaar, 
14 of 14,5 procent alcohol is eerder regel dan 
uitzondering. Vorig jaar al geproefd. En met 
plezier weer. Nieuw van the new kid on the 
block: zijn Diaclase.

 Domaine Petitot Rood;Frankrijk;ZekVinos

Les Monts de Boncourt 2015
Côte de Nuits-Villages

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

Frivole, bijna lichtzinnige Bourgogne. Heerlijk 
en onbekommerd op sap gemaakt. Bosaard-
bei en veldframboos. Zure bessen. Zoete 
bessen. Koelkast uweel. Kersenstruweel.

 Domaine Petitot Rood;Frankrijk;ZekVinos

Les Vignottes ‘Vieille Vigne’ 2015
Côte de Nuits-Villages

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 22,95

Subtiel en  jn. Bosaardbeien, rijpe kersen met 
 jne zuren, zwarte bessen en lichtzinnige 
specerij. Mooie zuren. Ernstige aandrang tot 
doordrinken. Op-en-top Bourgogne Pinot 
Noir. Kunnen ze elders niet.

 Domaine Petitot Rood;Frankrijk;ZekVinos

Vieille Vigne 2015
Bourgogne

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

Derde oogstjaar op rij dat de slingers worden 
opgehangen. Een lichtzinnige, lichtsappige, 
lichtkersige rode. Glouglou-rood. Slokslok. 
Lekker lekker. Drinkwijn. Dorstles.

 Domaine Petitot Rood;Frankrijk;ZekVinos

Vieille Vigne 2015
Ladoix

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

Ladoix. Niet erg bekend. Corgoloin, 
het dorpje waar het huis van Petitot 
staat, nog onbekender. Maar onbe-
kend maakt niet onbemind. Ladoix 
geeft gul, rijp, rijk en vlezig rood. 
Paddenstoelneiging. Herfstvermoe-
den. Dik en gezond sap. Soort van 
koopje welbeschouwd. Leuk om 

tijdens het diner te melden: ‘Wist je dat in 
Ladoix ook de cru’s Corton en Corton-Charle-
magne te vinden zijn?’
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Alberto Marsetti, kleine producent die maar 
een paar duizend  essen per jaar maakt van 
deze superieure Superiore. Ooit proefde ik de 
2009. Prudente paddenstoelprestatie. Licht 
beregend eikenbos richting herfst. Fijnbe-
snaarde Nebbiolo met donker fruit, grimbit-
tertjes en sapzuren. De 2011 ook buitenge-
woon, wellicht iets straff er. Maar dat is geen 
straf. Nu proef ik de volgende grote wijn van 
deze kleine speler. Slank, schoon, spannend. 
Het donkere fruit nog niet helemaal wakker. 
Laat na decanteren pas zijn licht schijnen op 
cassis, bramenbedden en beschaduwd kreu-
pelhout. Volle maar rijpe tannines. 

 Altesino Rood;Italië;ZekVinos

Montosoli 2012
Brunello di Montalcino

druif: sangiovese
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 64,95

De droogte van het jaar lijkt geen vat te heb-
ben gehad. Aldus kan de Montosolist genieten 
van een beschaafde Brunello. Het donkere 
fruit. Kersenlikeur. De  jne bitters. Van cacao. 
Gebrande koffi  eboontjes. Voortdurende zu-
ren. Zwaargewicht met een aangename licht-
voetigheid. Betreed het herfstbos voorzich-
tig. Paddenstoelen ongerept. Toch kraakt een 
hazelnoot onder de voeten. Voldoende om 
een wild zwijn te alarmeren. Dan maar naar de 
poelier in Montalcino.

 Altesino (NIEUW)
 Rood;Italië;ZekVinos

Alte d’Alesi 2014
Toscana

druif: cabernet sauvignon, merlot, 
sangiovese
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 18,95

Sangiovese met straff e begeleiding van de 
geen grenzen kennende cabernet sauvignon 
en merlot. Het braamt, het bromt, het gromt. 
Cassis duwt en dringt. Pruimen laten zich niet 
wegzetten. Houden zich vast aan tannines en 
laurierkransen. Er wordt gesmeekt om karaf-
fen vol zuurstof en pannen met gebraad.

 Altesino Rood;Italië;ZekVinos

2015
Rosso di Montalcino

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

Prettige stijl van wijn maken heeft Elisabetta 
Gnudi Angelini. Haar Rosso di Montalcino 
prettig en niet te nadrukkelijk gemaakt. Rijp, 
fris rood fruit, discreet roostertoontje, mild, 
zacht contact met de aarde. Al diverse oogst-
jaren geproefd. De 2015 trakteert nadrukke-
lijk op cassis net verkwikkende zuren. Aan-
schaff en strekt tot aanbeveling. Fijne prijs. En 
van een oogstjaar waarin wat minder werd 
gemaakt dan in voorgaande jaren.

 Altesino Rood;Italië;ZekVinos

Rosso 2015
Toscana

druif: cabernet sauvignon, 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. Heerlijke frisheid dit jaar. Aanrader 
voor dit geld.

 Campo alla Sughera Rood;Italië;ZekVinos

Arnione 2010
Bolgheri

druif: cabernet sauvignon, merlot, 
petit verdot
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 34,95

De blend van cabernet en merlot (zie 
Adèo) heeft er voor de Arnione een 
klein beetje petit verdot bij gekre-
gen. Zwartpaars fruit, dropbitters, 
laurier en diepdonker. ‘Welkom 
terug’-wijn voor speleoloog die we-

ken vast heeft gezeten op duizend meter 
diepte. Serveer er noest schouderbraadstuk 
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Altesino Rood;Italië;ZekVinos

2012
Brunello di Montalcino

druif: sangiovese
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 39,95

Feest-Brunello. Om verschillende 
reden: ‘Our 40th harvest’ jubelt het 
etiket. En de inhoud daarachter viert 
de hoogtij mee. Met donker fruit. 
Kersenlikeur. Cassis. Fijne bitters. 
Van cacao. Gebrande koffi  eboon-
tjes. Voortdurende zuren. Flink 

doorpakkende tannines. Klassieke Brunello. 
Kan nog wel even liggen. Geen veertig jaar. 
Tien jaar zeker. Maar nu drinken is ook al een 
party.

  Thierry et Pascale Matrot Rood;Frankrijk;ZekVinos

2015
Auxey-Duresses

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 29,95

Fijnbesnaarde stijl van rood maken hebben de 
Matrots toch. Zwierige handtekening met een 
open stijl en hier en daar wat diepzinnige krul-
len en onderstrepingen. De hele range – van 
Bourgogne tout court tot en met de Maranges 
Vieilles Vignes – zeer aanbevolen. En deze 
Auxey? In het glas ermee. Prettig, open en 
schoon op zijn fruit. Dikke kersen, licht herf-
stig, mooie, ronde tannines.

 Thierry et Pascale Matrot Rood;Frankrijk;ZekVinos

2015
Maranges

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 29,95

Maranges. Niet erg bekend. Kleine appellati-
on ten zuiden van Côte de Beaune. Wie het 
kent, kent het van zijn stevige, nogal tannine-
rijke wijnen. Donker fruit. Kersen en bramen. 
Decanteren is een must. Wie de moeite 

neemt, ziet uiteindelijk  uweel verschijnen. 
Extra opwinding: de Matrots hebben het aan-
gedurfd om deze ambitieuze Bourgogne on-
der schroefdop op de markt te brengen.

 Thierry et Pascale Matrot Rood;Frankrijk;ZekVinos

2015
Monthélie

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 29,95

Jeugdig, slank, elegant, met dartele 
zuren en très, très élégant. Klein,  jn 
rood fruit, rankheid, transparantie 
en  nesse. De meest  jnzinnige rode 
van de  rma. Erg smakelijk al.

 Thierry et Pascale Matrot Rood;Frankrijk;ZekVinos

Pinot Noir 2015
Bourgogne

druif: pinot noir
alcohol: 12%
type: medium 
prijs: € 17,95

Ondanks het moeizame jaar 2013 bleek Ma-
trot vorig jaar een Bourgougne tout court van 
een verfrissende frivoliteit te presenteren. 
Ontspannen in de alcohol, bedrijvig bessen-
fruit, het kerst best en  jne zuren. Licht maar 
niet leeg. 2014: niet gezien, evenmin ge-
proefd. Meteen door naar 2015. Goed voor 
rood met  ink wat inhoud. Deze ook. On-
danks zijn slechts 12 procent. Très Pinot Noir. 
Licht aards, kersig,  jn zoetje. ‘Hap (kip)-slok 
(Matrot)-weg’-wijn.

 ITALIË ROOD

 Alberto Marsetti Rood;Italië;ZekVinos

Le Prudenze 2012
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 24,95
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Z

Valtellina op zijn Amarone’s: ge-
droogde nebbiolo. Anderhalf jaar op 
fust. Jaartje op  es. Dan mag-ie de 
wijde wereld in. Om daar te trakteren 
op opmerkelijk ingetogen cassis, niet 
al te zoethout, truff el, rozemarijn, 
bittere choco met geroosterde noot-
jes en een opvallend kwieke afdronk. 
Grote wijn. Het zoveelste jaar dat ik 
met plezier onder mijn hoede neem. 
De oogst 2013, gekarakteriseerd 

door heldere, schone, pittige wijnen met veel 
fruit.

 Mamete Prevostini Rood;Italië;ZekVinos

Corte di Cama 2013
Sforzato di Valtellina

druif: nebbiolo
alcohol: 15,5%
type: vol 
prijs: € 32,95

Mamete Prevostini weet niet van 
ophouden. Heeft een heel gamma. 
Nu weer deze Cama. Uit Sforzato, 
die de turbo op nebbiolo zet. Anders 
gezegd: de Amarone-uitvoering. 
Donker fruit. Bosvruchten. In de 
con ture-uitvoering. Het zoet. Maar 
ook de geurige, groene kruiden. De 
smeerbare tannines. De vijgen en 

dadels. De kast met handgemaakte leren 
schoenen. Wat meer donkerte en tannineuzer 
dan eerdere oogstjaren. Heeft nog een heel 
leven voor zich. Als-ie boft.

 Mamete Prevostini Rood;Italië;ZekVinos

Grumello 2013
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  ink 
wat specerijen en zoethout meegekregen.

 Mamete Prevostini Rood;Italië;ZekVinos

Sassella ‘San Lorenzo’ 2013
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 26,95

Slow nebbiolo. Een van de vele fraaie exem-
plaren van Mamete. Deze is afk omstig is uit de 
gemeente San Lorenzo. De geur van viooltjes, 
een bloeiende rozenstruik, naast wat kamper-
foelie. In de mond zure kersen, licht pruim, 
kastanje en kaneel. Karakteristiek voor het 
jaar 2013: helder, monter en kordaat fruit. 
Bramen, bittere kersen, zure bessen en zoete 
drop dat naast een pepermuntje heeft gele-
gen.

 Mamete Prevostini Rood;Italië;ZekVinos

Botonero 2015
Valtellina Superiore

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

Ook dit jaar weer een Nebbiolo zonder ma-
nisch-depressieve zwaar-op-de-hand-neigin-
gen. Uit een oogstjaar waarin vooral laatrijpe 
druiven de regendans zijn ontsprongen. Door-
drinkfactor: hoog. Blijheid: veel. Zo ook ker-
sen, pruimen, zuren, bittertjes en viooltjes. 
Bespeur in de 2015 een spoortje hout. Acacia, 
volgens het achteretiket. Maakt ’m extra bij-
zonder tussen al dat eiken.

 Piccoli (NIEUW)
 Rood;Italië;ZekVinos

Monte la Parte 2010
Amarone della Valpolicella

druif: corvina, molinara, oseleta, 
rondinella, croatina, corvinone
alcohol: 15,5%
type: vol 
prijs: € 44,95
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bij, de machtige muis van het rund. De speleo-
loog in kwestie heeft zijn portie vleermuis 
ondertussen wel gehad. Proefde ooit de 2009. 
Jaartje later doet niet onder.

 Campo alla Sughera Rood;Italië;ZekVinos

Adèo 2012
Bolgheri

druif: cabernet sauvignon, merlot
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 23,95

Cabernet en merlot. Van een produ-
cent die rijk is geworden met bouw-
materialen. Vervolgens ging deze van 
oorsprong Duitse familie Knauff  aan 
een wijnhuis en een reputatie bou-
wen. Beide goed gelukt. Met caber-
net en merlot – in plaats van met 

cement en stuc – werd er een buitengewoon 
goede Bordeaux-blend gemaakt. Anders dan 
Frans. Beduidend minder zoetsappig dan uit 
de Nieuwe Wereld. Onvervalste Italiaanse 
zuren. Prachtbitters. Gromdonker fruit. Scha-
duwwerking. En toch zo vrolijk stemmend. 
Kauf Knauff .

 Dirupi Rood;Italië;ZekVinos

Riserva 2012
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 47,95

Fiks in prijs gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Nu was 2011 ook niet 
een jubeljaar. 2012 was beduidend 
beter. En er werd bovendien bedui-
dend minder geproduceerd. ‘Markt-
verwerking!’ schetteren de econo-

men. Wijnliefh ebbers maken er geen punt 
van. Zij hebben graag acht euro meer over 
voor een Nebbiolo vol zwarte kersen, zwarte 
bessen, zwarte olijven, zwarte truff el, zwarte 
aarde en donker sap dat verlichting biedt door 
speekselprikkelende zuren in verrukkelijk sap.

 Dirupi Rood;Italië;ZekVinos

2014
Valtellina Superiore

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

Nebbiolo pakt uit. Vloeibare waar. Vaste waar. 
Krachtcentralecassis. Vleeskersen met spier-
bundels. Kloeke zuren. En bijkans een soort 
tannines waar een volwassen mannenhand in 
verdwijnt. Dan, na al dit machtsvertoon, een 
plotse zachte kneep in de schouder. Een  uis-
terend woord.

 Mamete Prevostini Rood;Italië;ZekVinos

Riserva 2012
Valtellina Superiore

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 24,95

De ‘gewone’ superiore twaalf maanden eiken. 
Riserva doet het niet voor minder dan het 
dubbele. Een goede wijnmaker zorgt er dan 
voor dat het hout niet de baas gaat spelen. En 
bij Mamete Prevostini verstaat deze zijn vak. 
Schaduwbramen, bittere kersen, zalvende 
besjeszuren, veelvuldig bereden paardenzadel 
en hout richting vermolming hebben mild 
specerijzoet gezelschap gekregen. Ongeken-
de slankheid en lichtzinnigheid deze uitvoe-
ring. Imposant oogstjaar wat kwaliteit be-
treft. Kwantiteit: veel minder. En al had de 
wijnmaker zelf geen haast, enige haast voor 
de liefh ebbers is dus geboden.

 Mamete Prevostini Rood;Italië;ZekVinos

Albareda 2013
Sforzato di Valtellina

druif: nebbiolo
alcohol: 15,5%
type: vol 
prijs: € 41,95
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appel. Het perzikt wat. Wat meer rondingen. 
Als de dames zelf.

 Weingut Weegmüller Wit;Duitsland;ZekVinos

Scheurebe trocken 2015
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 Wit;Duitsland;ZekVinos

Silvaner trocken 2015
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 Weegmüller die deze wijn maken. Zij 
schotelde hun Silvaner een van haar signature 
dishes voor, grote garnalen met arak. De milde 
anijstoets, het  jne venkelachtige, het gele 
fruitvermoeden, de discrete rondingen en de 
zacht-droge afdronk hadden exact het juiste 
gewicht voor deze Weegmüller.

 FRANKRIJK WIT

 Château Barbeiranne Wit;Frankrijk;ZekVinos

Tradition 2016
Côtes de Provence

druif: rolle, ugni blanc
alcohol: 12,5%
type: medium 
prijs: € 9,95

Van wijngaarden op het Massif des Maures. 
Toch nergens zwaar, vol of heftig. Abrikoos, 
gedroogd fruit en een sinaasppelbittertje. 

Zacht, licht kruidig en  jn-fris. Fijne zuren dit 
oogstjaar. Sowieso opvallend dat de goede 
wijnmakers in het zuiden frisheid steeds vaker 
weten te vangen.

 Château de Chaintré Wit;Frankrijk;ZekVinos

Mâcon-Chaintré 2015
Mâcon

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

Petje af voor Paquet, wijnmaker van dienst. 
Zuidelijke Bourgogne ten voeten uit. Zacht en 
mollig dit jaar. Perzik met roomijs. Vanillege-
 uister. Geruchten over tropisch fruit. De 
zuren wat verstopt. Onder de tien euro is het 
veel Bourgogne.

 Domaine de Fussiacus Wit;Frankrijk;ZekVinos

Vers Cras 2015
Pouilly-Fuissé

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

Een van de betere Pouilly-Fuissés. Staat op de 
nominatie om een van de eerste 1er cru’s te 
worden die Mâcon dreigt te krijgen. Wat vet-
tere stijl dan de 2014 die ik vorig jaar proefde. 
Tropischer, ronder, rijper en rijker. Roombo-
terbabbelaar lispelt verder wat over room en 
warme honing op een dito appel.

 Domaine Laporte Wit;Frankrijk;ZekVinos

Le Grand Rochoy 2014
Sancerre

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

Om maar meteen met de deur in huis 
te vallen: Laporte valt onder het regi-
me van de familie Bourgeois, en die 
heeft een naam torenhoog te houden 
in de Loire. Kwaliteit is daarom nave-
nant. Kraakstrakke Sancerre. Als een 
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Vondst van de importeur. ‘Is van een jonge, 
alleen werkende dame,’ meldt hij mij. Klinkt 
als een eufemisme waarin de diensten van een 
dame van plezier worden aangeprezen. Wel-
licht slechts een Tinder-bericht. Ongetrouwd? 
Zou mooi zijn. Want wat kan zij in haar uppie 
heerlijke wijn maken. Nimmer eerder zo’n 
verteerbare, lichte, sappige smakelijke, rinse 
Amarone geproefd. Ik kook er voor haar wel 
wat lekkers bij. Even aan mijn vrouw vragen 
hoe dat eigenlijk moet.

 FRANKRIJK ROSÉ

 Château du Rouët Rosé;Frankrijk;ZekVinos

Belle Poule 2016
Côtes de Provence

druif: grenache, syrah
alcohol: 13,5%
type: medium 
prijs: € 11,45

Belle Poule. Je zou een lekker kippetje op het 
etiket verwachten. Maar ik zie een gravure van 
een driemaster. Schijnt naam van de boot te 
zijn geweest waarin Napoleon in 1840 naar 
Sainte-Hélène is gevaren. Twee deuren van 
die schuit sieren nu de kapel van Château du 
Rouet. Da’s een heel ander verhaal dan een 
paar mdf-exemplaren van de Gamma. Heeft 
natuurlijk niks met die wijn te maken. Daar is 
zelfs geen eikenhout aan te pas gekomen als 
ik het zo proef. Fijne ingetogen rosé met veel 
rood fruit en een weinig rozemarijn, tijm en 
andere lokale kruidbestuivingen. Fijn, mooi, 
frêle. Belle Poule had ook in 2016 de wind 
weer mee.

 Château du Rouët Rosé;Frankrijk;ZekVinos

Coeur du Rouet 2016
Côtes de Provence

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

Rosé van het uitstekende Château du Rouët, 
waar men hart heeft voor goede rosé. Ziehier 
een wijnspeciaalzaak-Provence voor een su-
permarktprijs. Trommeltje snoepjesfruit, 

milde zuren, lichte kruiderij, droog de  nale 
in.

 Château du Rouët Rosé;Frankrijk;ZekVinos

Estérelle 2016
Côtes de Provence

druif: cinsault, grenache
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 7,95

Oogt goed. Oogst goed. Stevig,  ink kruidig 
en met een licht, prettig bittertje. Iets meer 
body dan 2015.

 DUITSLAND WIT

 Weingut Weegmüller Wit;Duitsland;ZekVinos

Riesling Kabinett trocken ‘Der Elegante’ 2014
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,  tte zuren, kalkig, 
strak, levendig, verfrissend, oprecht en inder-
daad droog. Beendroog.

 Weingut Weegmüller Wit;Duitsland;ZekVinos

Riesling trocken ‘Der Mineralische’ 2015
Pfalz

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

De drie zusjes (zie ook Der Elegante) hebben 
ook hun mineraliteit onder controle. Meer rijp 
fruit. Mandarijn. Wat peer. Het zoet van rijpe 
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 Ruhlmann-Dirringer Wit;Frankrijk;ZekVinos

Pinot Blanc ‘Réserve’ 2015
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 Wit;Frankrijk;ZekVinos

Pinot Gris ‘Réserve’ 2015
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 outdat-
ed. 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 
 nale. 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 Wit;Frankrijk;ZekVinos

Pinot Gris Grand Cru ‘Frankstein’ 2015
Alsace

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

2015 huisvest de warmte van het jaar. Rijpe 
peren, appel ap, passievrucht, gemberpeper 
en zoete specerijen. Een nostalgisch zweem-
pje zwart-wit in de afdronk. Beendroog-drin-
kers blijven uit de buurt. Liefh ebbers van pul-
led pork trekken direct de kurk van de  es.

 Ruhlmann-Dirringer Wit;Frankrijk;ZekVinos

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. Wat kwieker 
en viever dan de editie die ik vorig jaar 
proefde.

 Sainte Lucie d’Aussou Wit;Frankrijk;ZekVinos

Carignan blanc 2014
Aude

druif: carignan blanc
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 14,95

In Frankrijk wordt jaarlijks nog maar 20.000 
liter gemaakt: Carignan Blanc. Zeldzaamheid-
je. Want Frankrijk kent al voldoende geheime 
genootschappen in de orde van Carignan 
Blanc-drinkers om die voorraad soldaat te 
maken. Toch heeft er eentje weten te deserte-
ren, met hulp van een Hollandse importeur. 
En bepaald niet de minste. Rond, aards, ei-
genzinnig, romig geel fruit, kruiderijen, notig-
heidjes en krachtig zonder op de deur te bon-
ken. Iets lichter dan de 2013-oogst.

 Thierry et Pascale Matrot Wit;Frankrijk;ZekVinos

Blagny 1er Cru 2013
Meursault

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

Ik lees even de 2011-notitie terug: 
‘Een notige, toasty, truff elrijke wijn. 
Vol geur- en smaakwendingen die de 
drinker meenemen langs pompel-
moes, een opvallende ziltigheid, 
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streep op zijn doel af. Citrus geurend. Grape-
fruit grijpend. Witte peper strooiend en sap 
spattend. Richting verkwikking met diepgang. 
Wordt geaffi  cheerd als ‘bewaar-Sancerre’. Ik 
ben bang dat het er weer niet van gaat komen. 
Ik bewaar de proefnotities wel.

 Domaine Laporte Wit;Frankrijk;ZekVinos

Le Rochoy ‘Silex’ 2015
Sancerre

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

Er is ook een grote biobroer, Le Grand Rochoy. 
Die heeft ook een wat nadrukkelijker prijs-
kaartje. Eerst maar even indrinken met deze. 
Vorig oogstjaar een kraakstrakke Sancerre. En 
de messcherpe vouw zit nog steeds in de 
ogenschijnlijk onberispelijke witte broek. 
Maar kijk, achterop: sprietjes, vlekje, sap. In 
het gras gezeten. Daar vandaan silex-kiezel-
tjes over een spiegelglad meertje gekaatst.

 Domaine Laporte Wit;Frankrijk;ZekVinos

Les Duchesses 2015
Pouilly-Fumé

druif: sauvignon blanc
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 16,95

Pront en ponti caal. Duchesses met een hoog 
soortelijk gewicht. Gelukkig kleedt wit af. 
Direct, krachtig en kloek model. Vol in de 
kruisbessen. Natuurappel. Gul met de grape-
fruitbitters. Steenslag. Stuurt wat korter door 
de bocht dan 2014.

 Domaine les Vieux Murs Wit;Frankrijk;ZekVinos

2015
Pouilly-Fuissé

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

De Engelsen wisten het ooit mooi te verwoor-
den. Decanter, het wijnblad ter plekke, nam de 

2011-oogst op in de top-5 van Pouilly-Fuissés: 
‘Good complex aroma of new oak, slightly 
confected fruit and minerals. Well made, with 
lovely fruit and texture. It has a mineral base 
and oak complexity. A  ne example which 
shows good quality.’ Destijds bracht het prijs-
kaartje mij aan het twijfelen. Er is sprake van 
‘scheefprijzen’, noteerde ik toen. En ik riep 
scheefh uurders en wijnpro teurs op om hun 
wijnvoorraad aan te vullen en vooral ook wat 
over te laten voor nette mensen. En al is-ie 
inmiddels ten opzichte van de 2011-oogst drie 
euro duurder geworden, er is nog steeds spra-
ke van een koopje. Rijpe frisheid, mineraal, 
koket geel en wit fruit, licht rokerig en een 
milde romige afdronk dit jaar met een karamel-
knabbeltje.

 Les Grands Crus Blancs Wit;Frankrijk;ZekVinos

2015
Pouilly-Vinzelles

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

Derde oogstjaar dat ik van ze proef. Blijf me 
verbazen over de onberispelijke kwaliteit 
terwijl het prijskaartje zo vriendelijk is. Oogt 
kostbaar en serieus. Smaakt als een klassie-
ker. Frisse stijl, zachte zuren,  jne bitters. Niet 
te wuft en te nadrukkelijk. Sappig en inge-
togen.

 Ruhlmann Dirringer Wit;Frankrijk;ZekVinos

Riesling Grand Cru ‘Frankstein’ 2015
Alsace

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

Knapperig, krakend en knisperend. Rokerig-
heid, wit fruit, stipte zuren, sappige bit-
ters. Wat droger en mineraler dan de 2013 die 
ik vorig jaar proefde. Erg  jne grand cru voor 
een petit prijsje.
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Meursault van oude stokken (anno 
1924), nog slechts te verleiden tot 
het geven van kleine hoeveelheden. 
Maar dan weer wel van een rijke, 
maar niet overweldigende blanc. 
Romig zonder vet te worden. Notig 
zonder toasty te zijn. Gul maar niet 

overdadig. Ingetogen perzik. Discreet vanille-
zoet. Truff el met marsepein. Echte vanille. En 
ondanks de leeftijd van die stokken 
vol energie.

 Yves Boyer-Martenot Wit;Frankrijk;ZekVinos

Les Narvaux 2015
Meursault

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 37,95

Mooie Meursaults van Boyer-Marte-
not. Drie eerdere oogstjaren op de 
tafel gehad. Ook met deze Les Nar-
vaux (‘vallei’) levert-ie weer een zeer 
fraai en bovendien betaalbaar exem-
plaar af. Mild mollig en fris. Donzen 
dekbed, opengeslagen in een koele 
slaapkamer. Ingetogen notigheid, 

walnoot en amandel, licht geroosterd. Een 
kraakje links. Een kalkje rechts. Opwekkende 
zuren ook. En een heerlijke truff elbonus.

 ITALIË WIT

 Mamete Prevostini (NIEUW)
 Wit;Italië;ZekVinos

Anfora 2015
Terrazze Retiche di Sondrio

druif: chardonnay, traminer
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 21,95

Rood heet Valtellina. Wit mag met een hele 
mondvol door het leven. Evenals de wijndrin-
ker zelf. Met behoorlijk wat inbreng vanuit de 
lycheehoek. Zo’n traminer weet wat. Doet 
ook nog wat gember in het zakje, plus wat 
ananas. Chardonnay zet ook nog wat accen-
ten links en rechts. In de perziksfeer, rijpe 

appel, mandarijn en citrusgetrippel. Fascine-
rend wit uit de Noord-Italiaanse contreien.

 Mamete Prevostini Wit;Italië;ZekVinos

Opera 2015
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 Wit;Italië;ZekVinos

L’Agreste 2015
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Supe-
riore

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

Dit is een hoog-in-de-boom-uitvoe-
ring. Classico en Superiore hier geen 
loze kreten. Zacht, fris, bloemend en 
bloesemend. Rijpe appel, peer, 
amandelzoet en een zweempje jas-
mijnthee. Beter nog dan vorig jaar. 

En die was al zo goed. De ultieme wijn bij uw 
favoriete zeebaarsgerecht.

 Pontemagno Wit;Italië;ZekVinos

Ori di Verdicchio 2013
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Supe-
riore

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

Kan Verdicchio ouderen? Is dat niet 
van dat wit dat eigenlijk een soort 
halfvers product is dat een tht-da-
tum van hooguit een jaartje kent? 
Vorig jaar de 2011 geproefd. Rijk, 
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citrus en een  jnzinnig marmeladebittertje.’ 
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 schoots-
veld. En wie niet te laat plukte, zag zijn onge-
duld beloond. Levendige, 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. Zoete notigheid. Finesse en houvast. 
Meerwaarde-Meursault.

 Thierry et Pascale Matrot Wit;Frankrijk;ZekVinos

2014
Bourgogne

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

Heerlijk oogstjaar voor witte Bourgogne in 
het algemeen en voor de Matrotjes in het 
bijzonder. Geel van geur en smaak. Gedroog-
de appel en droge, minerale afdronk. Presen-
teert zich pittig, heerlijke zuren en levendig-
heid kent geen tijd. Mooi meegenomen: geen 
cent te veel. Voordeliger voor zijn kwaliteit. 
En ten opzichte van eerdere oogsten van dit 
domein zelfs geen eurocent duurder gewor-
den. Dat zeggen de meeste producenten ter 
plekke hen niet na. Als er al een hagelkorreltje 
ergens valt, gaat in Bourgogne de prijs voor 
een lege  es al met een euro omhoog.

  Thierry et Pascale Matrot Wit;Frankrijk;ZekVinos

Fleurs de Coteaux 1er Cru 2015
Saint-Aubin

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 32,95

De bloemetjes kunnen weer buiten-
gezet worden. Romig en prachtig 
puntig fruit. Lichte tropentouch. 
Eigen voor het buitengewone oogst-
jaar: frisheid, elegantie, zuren en 
levendigheid. Aubade aan Saint-
Aubin.

 Thierry et Pascale Matrot Wit;Frankrijk;ZekVinos

2015
Meursault

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

Delicate stijl. Meursault hoeft niet te boete-
ren. Voorzichtig in het hout. Subtiel wit fruit, 
truff el in de verte en een roomfrisse afdronk. 
Zacht droog, een lichte oxidatie irt en een 
zuchtje rook. Erg fraai.

 Thierry et Pascale Matrot Wit;Frankrijk;ZekVinos

Les Chalumeaux 1er Cru 2015
Puligny-Montrachet

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: vol 
prijs: € 64,95

Vorig jaar kreeg ik de 2009 nog inge-
stuurd. Rijp, rond, romig en bijkans 
bronstig wit. In één jaar een sprong 
van zes jaar maken. Sprong in het 
diepe? Zeker niet. Direct truff elrijke 
grond onder de voeten. Geroosterd 
brood, de boter gesmolten. De mil-
de zuren en de mineralen. Het ver-

 jnde gele fruit, de gelaagdheid, de intelligen-
tie. Fascinerend: 2015 wordt vergeleken met 
2009…

 Yves Boyer-Martenot Wit;Frankrijk;ZekVinos

‘En l’Ormeau’ 2015
Meursault

druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 37,95
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rijp, gul en pront fruit. Rondingen en romig-
heid. Notigheid en het zoet van amandelspijs. 
Associaties met hoge Bourgogne dienden zich 
aan. Grote Verdicchio’s hebben dat in zich. 
Thans de 2013. Toch ook alweer een paar 
jaartjes doende. Ook weer dat gesoigneerde, 
gevulde en beschaafde. In niets een opper-
vlakkige dorstlesser. Importeur heeft klaar-
blijkelijk een zwak voor grote Verdicchio’s. 
Lees ook bij zijn Marchetti l’Agreste.
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