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Het jaar van de primeurs

De kwaliteit van al die wijnen die er aan gaan komen, geeft ons veel energie. Op blz. 14 en 

15 geven wij u reeds wat meer gedetailleerde informatie over de oogst 2009. Wij verheugen 

ons er op om dit jaar te gaan proeven en u onze selecties (en primeur) aan te bieden. 

2010 zal voor ons ook op andere vlakken een heel boeiend jaar worden. Een gloednieuwe 

website zal aan u gepresenteerd worden, een ambitieus project waar momenteel hard aan 

gewerkt wordt. Met deze site willen wij u beter, breder en actueler informeren op een 

manier die thuishoort in deze tijd. Maakt u zich echter geen zorgen: Vinée Vineuse zal 

blijven voortbestaan. Sterker nog, wij vieren dit jaar onze 25ste jaargang, hetgeen wij zien 

als een hoogtepunt in de inmiddels rijke historie van ons bedrijf. U kunt hierover in onze 

rubriek Wijnig Nieuws (pag. 27) alvast het een en ander lezen en in Vinée Vineuse nummer 

twee komen we daar nog uitgebreid op terug. Ook houden wij vast aan onze halfjaarlijkse 

Openflessendagen, ofwel het Proeven tussen de Stellingen. Als goede relatie bent u 

natuurlijk weer van harte welkom. Een aankondiging voor dit proefweekend vindt u in 

Wijnig Nieuws. Een ander groot evenement waarvoor wij al volop in voorbereiding zijn, is 

Taste of Amsterdam 2010, hét culinaire festival van Nederland. Na het enorme succes van 

2009 zullen wij dit jaar met Okhuysen nog prominenter aanwezig zijn. Het wijntheater zal 

wederom dé plek zijn om boeiende proeverijen bij te wonen. Naast alle evenementen 

zullen wij u vooral proberen te blijven verrassen met prachtige wijnen en nieuwe vondsten. 

Het jaar begint meteen al goed met de presentatie in deze Vinée Vineuse van twee 

schitterende nieuwe wijnen uit de Bourgogne, die een verrijking zullen zijn voor ons brede 

assortiment. Wij hopen u dit jaar te mogen begroeten op een van de vele evenementen, 

maar bovenal spreken we de wens uit dat u ook in 2010 weer zult genieten van de 

Okhuysenwijnen!

Xavier & Louis Kat
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Bestellen kan op de volgende manieren:
- via het bijgevoegde bestelformulier (en retourenvelop)
- via onze website: www.okhuysen.nl
- via mail: vineus@okhuysen.nl
- per telefoon: 023 - 531 22 40
- per fax: 023 - 532 48 15

Heeft u behoefte aan hulp bij het inloggen op de website, 
dan kunt u contact opnemen via 023-531 22 40.

2010 is inmiddels in volle gang; het is ongelooflijk hoe het afgelopen jaar weer 

voorbij is gevlogen. Terwijl het voelt of de oogsten van 2000 of 2005 pas net 

achter ons liggen, denken we nu alweer na over de inkoop van 2009. Hoewel dit 

jaar altijd in ons geheugen gegrift zal staan als crisisjaar, is het in de wijn een jaar 

van grote schoonheid; althans aan de productiekant. 

25ste jaargang nummer 1
voorjaar 2010

Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Copyright
Wijnkoperij H.F.A.Okhuysen bv 

Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.

Aan deze Vinée Vineuse werkten mee: 
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen en Brenda ten Brinke
Vormgeving  Anker Media, Lelystad
Fotografie  Louis Kat, Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe 
en Jean-Pierre Charlot

Concept, vormgeving & productie
 Anker Media, Lelystad

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
Per giro: Postbank No. 123810

Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden met de 
verpakking van 6 of 12 hele flessen en 24 halve flessen.

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met eigen 
bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een minimale 
afname van 36 flessen en een minimum factuurwaarde 
van €350,- per zending.

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
29 mei 2010.

Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze 
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst een 
creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om andere 
redenen niet aan uw verwachting, dan nemen wij de 
ongeopende flessen van u retour en ontvangt u voor deze 
retourflessen van ons een creditnota of uw geld terug.

Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 ea  Haarlem
t  023  531 22 40
f  023  532 48 15
e  vineus@okhuysen.nl

Postadres
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge  Haarlem

Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen worden bijgepakt)
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

   2-3 12-02-2010   13:51:34



Weingut Stadt Krems
Met een historie die meer dan 550 jaar teruggaat is Weingut Stadt 

Krems één van de oudste wijndomeinen van Oostenrijk. Gelegen in 

de deelstaat Niederösterreich, aan de oevers van de Donau, brengt 

het domein prachtige, zuivere witte wijnen voort. Velen van u 

hebben al kennis gemaakt met de voor het gebied zo kenmerkende 

Grüner Veltliner. Echter op de hooggelegen delen van de bekende 

‘Weinzierlberg’ (Weinzierl is lokaal dialect voor wijnbouwer) gedijt 

ook de pinot blanc goed op de gevarieerde löss- en kiezelgrond.

Op het moment dat de natuur ontwaakt 

uit haar lange winterslaap, de 

eerste lammetjes worden geboren en de 

zonnestralen zich steeds meer laten zien, 

breekt ook het moment aan dat de eerste 

asperges van de koude grond worden 

geoogst. Het is lente! 

En dus het seizoen om deze elegante, maar 

eigenzinnige groente volop in de spotlights 

te zetten. De ‘sterallures’ van de asperge 

vragen om een verfijnde en veelzijdige 

wijnpartner, gelijkwaardig en niet te 

dominant. Menig sommelier zal dan ook 

Klassieke combinatie

Domaine Dirler
Het volledig biologisch-dynamisch gecertificeerde domein van de 

inmiddels vijfde generatie Dirler brengt complexe wijnen voort met 

een opmerkelijke finesse. Het is gelegen in het zuidelijkste deel van 

de Elzas, bij het dorpje Bergholtz, waar men optimaal profiteert van 

het unieke microklimaat en de vele zonne-uren. De pinot blanc- en 

pinot auxerrois-percelen zijn ingeklemd tussen de beroemde 

grand cru-akkers en bevinden zich voornamelijk op kalkrijke, 

zandsteenhoudende bodems.
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a s p e r g e w i j n e n a s p e r g e w i j n e n

2008 Pinot Réserve 

Domaine Dirler

Het bijzondere aan deze Pinot is de toevoeging van een 

aanzienlijk deel pinot auxerrois aan de pinot blanc. Het geeft de 

wijn extra body en complexiteit. Pinot auxerrois is 

bovendien één van de (weinige) druivenrassen die van origine 

aroma’s van asperge meegeeft aan de wijn. 

Proefnotitie: Subtiele licht goudgele kleur. In de geur ontdekken we 

aroma’s van perzik, abrikoos, frisse mandarijn en iets kruidigs. 

De smaak is rijk met opnieuw veel 

fruit, een vetje en aanlokkelijke, 

zachte zuren in de afdronk. Zeer 

verfijnde en gastronomische wijn. 

Op dronk: nu tot 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,80 per fles 
(normale prijs € 10,10)

2009 Pinot Blanc
Weingut Stadt Krems

Was 2008 een jaar waarin de kennis en kunde van de wijnmaker 

op de proef werd gesteld, in 2009 bracht de warme en vochtige 

zomer optimale groeiomstandigheden voor de druiven. 

Bovendien zorgden de relatief hoge temperaturen overdag in 

combinatie met de lage nachttemperaturen voor een 

evenwichtige zuurgraad. Dit alles resulteerde in deze 

onweerstaanbare Pinot Blanc; vol sap, breed inzetbaar en 

karaktervol.

Proefnotitie: Heldere bleekgele 

kleur. In de neus aroma’s van citrus, 

bloemen en een subtiele kruidigheid. 

De smaak kenmerkt zich door een fijn 

sappig, mild fruit, en een 

loepzuivere, ronde afdronk. 

Op dronk: nu tot einde 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,25 per fles 

(normale prijs € 11,70)

terugvallen op de Pinot Blanc in zijn 

(of haar) zoektocht naar de ultieme 

aspergewijn. De Pinot Blanc kenmerkt zich 

door een vriendelijk karakter, aangenaam 

fruit en licht frisse zuren. De klassieke 

combinatie van Pinot Blanc en asperges 

is dan ook niet meer weg te denken uit de 

internationale ‘cuisine’. 

Wij hebben twee heerlijke Pinot Blancs 

geselecteerd, één uit Oostenrijk en één uit 

de Elzas, ieder met een geheel eigen karakter. 

U hoeft uw hoofd dus niet te breken over 

welke wijn het best past bij uw aspergegerecht.
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Hoewel het Iberisch schiereiland een wijnhistorie kent van vele 

honderden jaren en dit land al vele jaren de meeste wijnstokken van 

de wereld bezit, bleef de productie van kwaliteitswijnen vroeger sterk 

achter bij die van Frankrijk en Italië.

Natuurlijk waren de wijnen uit Rioja bekend, evenals de sherry uit Jerez de la Frontera waar Nederland een 

van de grootste afnemers van was, maar verder bestond de productie voornamelijk uit onpersoonlijke 

rode tafelwijnen. De grote ommekeer kwam in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Met behulp van 

subsidies afkomstig van de Europese Gemeenschap werd uitgebreid geïnvesteerd in wijngaarden en 

vinificatieapparatuur, alsmede in de scholing van jonge wijnboeren. Dat dit gewerkt heeft blijkt uit het huidige 

wijnaanbod van Spanje. Prachtige wijnen worden er nu gemaakt, die zich met gemak staande houden tussen 

de vele AOC-wijnen uit Frankrijk. Wij selecteerden voor u een viertal wijnen: één uit Toro, één uit Navarra en 

één uit Pla de Bages, en alle met een uitstekende verhouding prijs-kwaliteit.

Overweldigende smaken vol fruit

2005 Mazuelo, Viñedo No.8 - Navarra
Bodega de Sarría

Iets ten zuiden van de stad Pamplona begint het wijngebied 

Navarra en ligt ter hoogte van Puente la Reina de bodega Señorio 

de Sarría. Het domein, of liever landgoed, beslaat vele honderden 

hectare, waarvan ongeveer 200 zijn aangeplant met druiven. 

Natuurlijk vindt men hier de regionaal bekende druiven als 

tempranillo, graciano en mazuelo, maar ook rassen als merlot, 

cabernet sauvignon en grenache.

Een meesterlijke wijn wordt hier gemaakt van 100% mazuelo, 

afkomstig van een bijzonder perceel, ‘Viñeda No.8’ genaamd. Het 

betreft hier geselecteerde druiven van wijnstokken van meer dan 

55 jaar oud. De wijn rijpte negen maanden op eikenhouten vaten 

van één jaar oud.

Proefnotitie: De neus is uitbundig met prachtige tonen van rijp zwart 

fruit, gedroogde pruimen en fijne kruiden. De smaak is rijk en levendig 

met opnieuw dat heerlijke fruit en met een zacht kruidige en rijke finale.

Schenkadvies: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,65 per fles (normaal € 9,95) 

2007 Synera tinto - Catalunya
Bodegas Roqueta

Evenals de wijnen van Abadal wordt ook deze Synera gemaakt door 

de bevlogen wijnmaker Joan Soler. Hij gebruikt daarbij vooral 

druiven van jonge wijnstokken, echter niet alleen van jonge stokken

cabernet franc en tempranillo, maar ook van merlot, cabernet 

sauvignon en zelfs syrah. Eigenlijk wordt deze wijn gemaakt van 

een ratjetoe aan druiven, die puur op fruit worden gevinifieerd 

en na de assemblage ook nog een korte houtrijping ontvangt.

Een zeer aantrekkelijke, eenvoudige instapwijn van Bodegas 

Roqueta met een goede verhouding prijs-kwaliteit.

Proefnotitie: Uitstekende neus vol fruittonen als bramen en zwarte 

bessen. De smaak is pittig en rijk met een zachte, licht kruidige finale.

Schenkadvies: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,55 per fles (normaal € 5,35)

2008 Amant Novillo tinto - Toro
Bodegas Toresanas

Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja, verantwoordelijk voor onze 

onvolprezen Rueda-wijnen zoals de witte huiswijn Colagon en de 

witte Palacio de Bornos-wijnen, bezit ook wijngaarden in het 

nabijgelegen wijngebied Toro. Eigenaar Antonio Sanz had een 

vooruitziende blik, want bijtijds kocht hij hier een aantal 

schitterende percelen. Toro, genoemd naar de gelijknamige 

hoofdstad van dit gebied, is vooral bekend om zijn dieprode 

wijnen, die gemaakt worden van de druif tempranillo, hier ook wel 

‘tinto de toro’ genoemd. Hoewel hier al langer wijn wordt gemaakt, 

ontving het wijngebied in 1987 de officiële status van DO. Inmid-

dels is de kwaliteit van veel toro-wijnen toegenomen. U zult dit 

ondervinden bij het drinken van deze verrukkelijke Amant Novillo.

Proefnotitie: Het parfum presenteert een uitbundig fruit van bramen, 

frambozen en bessen. De smaak is levendig en fris met een zachte, 

rijpe, harmonieuze afdronk.

Schenkadvies: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,20 per fles (normaal € 6,10)

2008 Cabernet franc/tempranillo - Pla de Bages
Bodegas Abadal

De kleine DO Pla de Bages bestaat pas sinds 1997 en is met 500 

hectare een van de kleinste van Spanje. Een prominente rol is 

weggelegd voor Bodegas Abadal dat hier bijna 125 hectare bezit. 

Pla de Bages ligt ongeveer 75 kilometer ten noordwesten van 

Barcelona. De wijngaarden zijn betrekkelijk hoog gelegen en zijn 

aangeplant met de rassen cabernet sauvignon, cabernet franc, 

merlot, syrah en tempranillo. Men maakt hier verschillende 

assemblages. Wij kozen voor de wijn die is gemaakt van 60% 

cabernet franc, vooral bekend in Saint-Emilion en de Loire-streek, 

en 40% tempranillo, de Spaanse druif bij uitstek. De wijn rijpte 

slechts vier maanden op vat.

Proefnotitie: Mooie neus met aroma’s van rode en zwarte bessen. De 

aanzet van de smaak is rijp met een lichte toets van hout, gevolgd door 

een heerlijke fruitstructuur met zachte, rijpe tanninen in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013  

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,30 per fles (normaal € 7,30)
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De Kathedraal van Burgos
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Terugkijkend op eindelijk weer eens 

een echte winter, met meer sneeuw dan velen lief was, verheugen we 

ons weer op de lente met zijn frisse groen, heerlijke geuren en de 

langzaamaan langer en warmer schijnende zon. Bijna traditiegetrouw 

spelen wij in op de ontluikende vraag naar rosé. Deze keer selecteerden 

wij uit het oogstjaar 2008 twee heerlijke rosés voor alledag en daarnaast 

twee indrukwekkende eetrosés!

Laat maar komen die Lente!

8

r o s é w i j n e n r o s é w i j n e n

2008 Bacasis rosado - Pla de Bages
Bodegas Roqueta

Deze pittige rosé werd voor 100% gemaakt 

van cabernet-sauvignon. Zijn lichtrose kleur 

dankt hij aan een korte weking (vijftien uur) 

van de schilletjes in het sap dat vrijkomt 

na een lichte kneuzing van de druiven. 

Proefnotitie: In de neus vinden we mooi fruit 

van kleine rode vruchtjes. De smaak is lekker 

pittig, mooi droog, biedt sappig rood fruit met 

een beetje peredrup, gevolgd door een zuivere 

afdronk met uitstekende zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,65 per fles (normaal € 5,50)

2008 Syrah rosé - Vin de Pays d’Oc
Domaine Terres Noires

Deze wijn van 100% syrah is afkomstig van 

een vulkanische bodem van zacht tufsteen 

en basalt, wat hem een mooie mineraliteit 

geeft. Dankzij een mechanische oogst in 

de nacht en vroege ochtend wordt het fruit 

niet aangetast door de hitte van overdag. 

Heerlijk ongecompliceerd!

Proefnotitie: De kleur is donkerroze, het 

parfum heel fris en stuivend met tonen van 

kersen en bessen. Hij proeft rijk en bezit 

daarbij goede zuren, die garant staan voor 

een zalige fraîcheur en een vieve afdronk.

Op dronk: nu tot zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,85 per fles (normaal € 5,70)
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Proefpakket ‘Lente-rosés’  

U kunt deze vier rosés ook als 

proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort 

drie flessen.

Speciale prijs: € 99,50 
(normaal: € 113,55)

(slechts één pakket ‘Lente-rosés’ per 

bestelling mogelijk)

2008 Tavel La Dame Rousse rosé
Domaine de la Mordorée

Alle zes druivenrassen - de grenache met 

60% dominant - worden na de pluk eerst 

ontsteeld, waarna ze een koude weking van 

48 uur ondergaan. Vervolgens worden de 

druiven pneumatisch geperst en op lage 

temperatuur gevinifieerd. Dit geeft een 

unieke wijn, met veel structuur en concen-

tratie, maar toch droog met behoud van 

een heerlijke frisheid. Het antwoord op de 

vraag waarom Tavel rosé beroemd is…

Proefnotitie: Het parfum is heel floraal met 

tonen van rood fruit en perzik. De smaak is 

rijk, rond en smeuïg met in de finale opnieuw 

dat fraaie fruit. Topwijn!!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,70)

2008 Le Rosé de Giscours
Bordeaux - rosé

In onze laatse Special van vorig jaar boden 

wij hem u al aan, deze bijzondere rosé 

‘saigné’ van Giscours, gemaakt van het 

‘eerstweggelopen’ sap van de druiven, 

bestemd voor de grote rode Giscours. 

Velen onder u vonden dit “een nieuwe 

ervaring op rosé-gebied”. Daarom bieden 

wij hem graag nog een keer aan.

Proefnotitie: De neus presenteert een 

uitbundig rood en fris fruit van de cabernet en 

merlot. De smaak is dankzij de cabernet ook 

pittig, met opnieuw dat rijkelijk aanwezige 

fruit en met uitstekende zuren in een lange 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 10,45 per fles (normaal € 11,95)
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Deze tafelwijnen werden landwijn, maar zullen 

nooit châteauneuf-du-pape worden… Gelukkig maar, 

want zo blijven deze pareltjes relatief onbekend en 

lekker betaalbaar!

Een kleine Châteauneuf-du-Pape? 

Alexandre Favier

2009 Chante Cigale Blanc
Vin de Pays de Méditerranée

De druiven werden vroeg geoogst om veel frisheid in de wijn te bewaren. Daarom werd de 

wijn ook op lage temperatuur vergist. Voor extra complexiteit en structuur werd een klein 

deel van de wijn zelfs op eikenhouten vaten vergist!

Een uitermate spannende en krachtige witte wijn gemaakt van de druiven roussanne (70%) 

en clairette (30%). Een verleidelijke geur van wit en geel fruit, met iets meloen, citrusfruit 

en bloemen. De smaak is gul en sappig, met veel frisheid, een goede structuur en heerlijke 

zuren in de afdronk.

Schenkadvies: mooi in combinatie met stevige visgerechten, wit vlees en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,70 per fles (normaal € 8,90)

2009 Chante Cigale Rouge
Vin de Pays de Méditerranée

Niet beter dan de witte wijn, niet minder… gewoonweg geweldig!

De grenache was niet rijk aan alcohol, maar ontzettend kruidig en krachtig. De cinsault 

had niet veel kleur, maar was geweldig aromatisch. De syrah was rijp en inktzwart en de 

assemblage van de drie bleek overweldigend. Dit jaar vond de melkzure gisting bovendien 

gedurende vijf weken plaats op eiken vaten. Daarna ging hij terug op tank. Het parfum 

geurt naar zwarte kersen, bessen, specerijen en laurier. De smaak is fris en rijp, met veel 

fruit, gepolijste tanninen en een heerlijk kruidige afdronk.

Schenkadvies: bij rood en gegrild vlees en mediterrane schotels.

Op dronk: tussen nu en zomer 2013 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,70)

Nee, gewoon een heel grote Landwijn!

Van druiven van wijngaarden net buiten Châteauneuf-du-Pape maakt Alexandre Favier 

een witte en een rode wijn van topniveau. Dit lukt hem enerzijds dankzij de hoge 

kwaliteit van de wijngaarden en de oude stokken die hier staan aangeplant, anderzijds 

door zijn geheimpje, het toevoegen van wat echte châteauneuf, van vaten die hij in zijn 

topwijnen niet wil gebruiken. Het resultaat is iedere keer weer verbluffend. 

Naar eigen zeggen zijn de wijnen die hij ons dit jaar aanbood, de mooiste ooit. 

Wij kunnen dit alleen maar van harte beamen! Grandioos!

Ruïne van het Château des Papes

Blik op Châteauneuf-du-Pape
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Inmiddels hebben Ruud Maasdam en Dorien Vermaas hun bijzondere ‘boutique winery’ Staete 

Landt, gelegen in het prachtige Marlborough, op de (internationale) kaart gezet. 

Met zo’n dertien jaar ervaring streeft de sympathieke en passievolle wijnmaker Ruud nog altijd 

naar perfectie bij de vinificatie en assemblage van de wijnen, hierin bijgestaan door de gedreven 

Charles Halliday. 

Pure expressie van 
een grote terroir

2009 Sauvignon Blanc
Marlborough

De Sauvignon Blanc van Staete Landt 

behoeft nauwelijks meer enige introduc-

tie. Nergens ter wereld is de Sauvignon 

zo puur, zo stuivend en zo exotisch als 

in Nieuw-Zeeland. Deze 2009 heeft het 

allemaal; veel (fruit)expressie, mineraliteit 

en een prachtige, evenwichtige zuurgraad. 

Doordat het seizoen wat later op gang 

kwam, bleven de opbrengsten beperkt en 

de hoge dagtemperaturen in maart zorg-

den in combinatie met de koele nachten 

(melkzure) gisting werden de wijnen met 

enige regelmaat gebatonneerd, waarbij 

de fijne gistsporen door de wijn werden 

geroerd. In totaal rijpte de wijn achttien 

maanden op vat. 

Proefnotitie: Krachtige neus met aroma’s 

van perzik, ananas, citrus en een nootachtige 

toast. In de smaak opnieuw een uitbundige 

fruitexpressie, gevolgd door een mooie ronde 

structuur met minerale ondertonen. Klassieke 

stijl Chardonnay met een lange, droge, 

verfrissende finale. Topwijn!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,25 per fles (normaal € 15,05)

2007 Pinot Noir
Marlborough

De complexiteit van deze Pinot Noir vindt 

zijn oorsprong in de twaalf verschillende 

percelen die alle apart worden behandeld, 

geoogst en ook separaat worden gevinifi-

eerd. De verschillende componenten dra-

gen ieder op hun eigen manier bij aan het 

fantastische eindresultaat. Zo zijn de stok-

ken afkomstig van de rijke riviergrond aan 

de oostelijke kant van de wijngaard, 

verantwoordelijk voor de ruggegraat en tex-

tuur van de wijn, en zorgen de stokken aan 

de andere zijde van de wijngaard voor 

finesse en de zeer aromatische neus. Na de 

alcoholische gisting gaat de wijn op Franse 

eikenhouten vaten, waarvan 25% nieuw. 

In totaal wordt de wijn ongeveer achttien 

maanden op hout opgevoed.

Proefnotitie: Een aantrekkelijke, goed ge-

structureerde Pinot Noir die enerzijds elegant 

is, maar ook zeer intens met alle karakteris-

tieken van een Pinot Noir. In de neus ontdek-

ken we wilde aardbei, rijpe kersen, viooltjes, 

Proefpakket Staete Landt
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort 

twee flessen.

Speciale prijs € 84,50 

(normaal: € 94,80)

(slechts één pakket Staete Landt per bestelling mogelijk)

Leverbaar vanaf half maart!
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n i e u w -z e e l a n d n i e u w -z e e l a n d

De wijnen vormen een afspiegeling van de bijzondere terroir van de zogenaamde 

‘Golden Mile’. Dit is de naam van een uniek stuk land in de subregio Rapaura, welke 

mede dankzij het gunstige microklimaat en de invloed van de nabijgelegen Wairau River, 

uitermate geschikt is voor de wijnbouw. Hier vinden we de beste wijngaarden van 

Marlborough. De gunstige klimatologische en fysiologische omstandigheden brengen in 

combinatie met de modernste technieken en een groeiende kennis van de eigen terroirs, 

complexe, elegante wijnen voort. Telt u hier de enorme bevlogenheid en leergierigheid van 

Ruud en Dorien bij op en u begrijpt waarom de wijnen van Staete Landt zo succesvol zijn. 

sappig fruit met tonen van nectarine en frisse 

appel, gevolgd door een fantastisch lange en 

zuivere finale. In Marlborough wordt terecht 

gesproken van één van de beste oogstjaren 

tot nu toe! 

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,35 per fles (normaal € 12,95)

Leverbaar vanaf half maart!

2007 Chardonnay
Marlborough

Het milde en droge weer in de zomer 

resulteerde in een vroegtijdige oogst. 

De druiven, afkomstig van twee percelen, 

verkeerden in perfecte staat en vormden 

een uitstekende basis voor een prachtige 

Chardonnay. Na een zorgvuldige handma-

tige oogst volgde een zachte persing van de 

volledige trossen. Het delicate sap vergistte 

vervolgens op Franse eikenhouten vaten, 

waarvan ieder jaar een deel nieuw wordt 

aangekocht. Tot aan het eind van de tweede 

Charles Halliday en Ruud Maasdam

aardse tonen en een vleugje vanille. De smaak 

is rijk met opnieuw rijp rood fruit, een hint van 

laurier, elegante tanninen en een verrassende 

mineraliteit in de afdronk. Menig grote 

bourgogne zal hier jaloers op zijn.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 17,15 per fles (normaal € 19,40)

voor optimale rijpheid van de druiven, 

met behoud van frisheid. Het is vrij uniek 

dat de verschillende percelen sauvignon 

separaat worden geoogst en gevinifieerd. 

Na de assemblage wordt 80% van de wijn 

‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) opgevoed 

en ondergaat 20% zijn gisting op eiken-

houten vaten van zes tot tien jaar oud. Dit 

resulteert in extra complexiteit met een 

minimale houtinvloed.

Proefnotitie: De neus is uitbundig en 

verleidelijk met aroma’s van tropisch fruit en 

oranjebloesem. In de smaak opnieuw rijp en 
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Oogstberichten 2009 uit Frankrijk

Bordeaux - met zekerheid een 

excellent jaar 

De tamtam van Bordeaux draait sinds de 

oogst al op volle toeren. Alle omstandig-

heden leken perfect en meteen werd 

gesproken van een oogstjaar dat 

wellicht nog mooier zou zijn dan 2005. Wij 

speculeren liever niet en lieten ons kundig 

informeren door enkele betrouwbare 

partners ter plaatse.

de rijping een zetje, nadat deze door de 

droogte bijna tot stilstand was gekomen. 

Druiven zwollen net op tijd op tot een 

goede omvang. Het weer rond de oogst was 

fantastisch. Boeren konden hun oogstdatum 

zelf uitkiezen, afhankelijk van de stijl van 

wijn die ze wilden maken. De merlot werd 

geoogst rond 23 september en de cabernet 

in de eerste twee weken van oktober. De 

kwaliteit zal homogeen en zeer hoog zijn, 

waarbij de verschillen van terroir mooi 

zichtbaar zullen zijn in de wijnen!

Bourgogne - hoge verwachtingen

Voor een goed en compleet beeld van 

de situatie in de Bourgogne spraken wij 

uitgebreid met Jean-Pierre Charlot van 

Domaine Voillot, die als wijnboer, maar ook 

als docent aan de Oenologische Faculteit, 

boven op de materie zit.

Ook de Bourgogne kende een goede en 

homogene bloei die rond 1 juni plaatsvond. 

Juni en juli waren relatief nat, maar de regen 

viel geleidelijk en mooi verspreid. Augustus 

was warm en droog, met twee welkome 

buien, waardoor de wijngaarden nooit 

gebrek aan water hadden, wat een rustige 

rijping van de druiven gaf. Begin september 

werd gekenmerkt door ideale weersomstan-

digheden: droog , niet te warm, met veel 

zon en een lichte noordenwind. Rond 

7 september begon de oogst in de stralende 

zon. De druiven waren prachtig rijp (niet 

overrijp), met mooie suikergehaltes en een 

perfecte zuurgraad. Doordat de druiven 

fris werden geoogst, ging de alcoholische 

gisting ook zeer voorspoedig, zonder dat de 

temperatuur te hoog opliep. Het resultaat is 

wijnen met veel frisheid, volume, een diepe 

kleur, zachte tanninen, een mooie structuur 

en een duidelijke fruitexpressie.

Rhône Noord - ideale omstandigheden 

voor de syrahdruif

Alain Graillot doet ons verslag: “De zomer 

was hier heel zonnig en droog en bovendien 

erg warm. Door het gebrek aan regen waren 

onze verwachtingen dat de wijnen wat fris-

heid zouden gaan missen, met bovendien 

een wat hardere structuur. Uiteindelijk bleek 

de wijngaard uitstekend met de warmte 

te zijn omgegaan, zelfs de rendementen 

waren perfect! 2009 biedt uitstekende 

Ieder jaar proberen we zo snel mogelijk een compleet beeld te krijgen van 

de nieuwe oogst, om hier onze inkoop adequaat op af te kunnen stemmen. 

Vlak voor en rond de oogst 2009 bereikten de eerste berichten ons al. Ook 

volgden wij nauwgezet de ontwikkelingen rondom het vinificatieproces en 

de eerste periode van de opvoeding. De eerste wijnen uit 2009 zijn inmiddels 

gebotteld, maar de meeste liggen nog te rijpen in de kelders van de domeinen. 

Enkele wijnen werden al door ons geproefd. Vlak voor het drukken van deze 

editie van Vinée Vineuse besloten we nog even een rondje te bellen naar 

verschillende van onze topdomeinen, voor een allerlaatste update. 

evenwichtige wijnen, met kracht, finesse, 

een goede concentratie, rijpe tanninen en 

veel fruit. Ik vergelijk het jaar met de oogst 

van 1990. Echt zeer goed dus.”

Rhône Zuid - alweer een 

spectaculair jaar!

Voor meer informatie uit de Zuidelijke 

Rhône spreken we met Luc Pélaquié. Luc 

laat ons weten dat de winter en het vroege 

voorjaar de wijngaarden op ideale wijze van 

de nodige waterreserves heeft voorzien, 

voordat de warme periode aanbrak. De 

aanwezige wind hield de wijngaarden 

tegelijkertijd goed schoon. Het voorjaar was 

verder zonnig en warm, maar zonder 

excessen. De bloei en vruchtzetting verlie-

pen dan ook uitstekend en zeer homogeen. 

De laatste periode richting de oogst verliep 

ook soepel en zonder enige problemen. De 

oogst vond plaats onder ideale omstandig-

heden. Alle druiven werden op het meest 

perfecte moment en onder de zon geoogst. 

Luc voorziet prachtige wijnen zowel voor 

rood als voor wit.

Loire - een zeer nat voorjaar, gevolgd 

door zon, zon en zon

Net als in de andere streken van Frankrijk 

laat Thierry Germain uit Saumur ons weten 

dat iedere boer zijn eigen oogstdatum kon 

bepalen, afhankelijk van de stijl wijn die hij/

zij wilde maken. Het voorjaar was extreem 

nat, wat voor een biologisch-dynamisch 

werkende boer als Thierry extra opletten is. 

In juni brak de zon door en die bleef schijnen 

tot oktober. Een regenbui half augustus 

bracht de verkleuring van de druiven goed 

op gang. Een andere welkome regenbui viel 

in september en zorgde ervoor dat de zeer 

geconcentreerde druiven weer iets 

opzwollen. De periode hierna kwamen 

de bestanddelen van de druif in perfect 

evenwicht tot ontwikkeling. Boeren konden 

ervoor kiezen om of vroeger dan normaal te 

oogsten voor extra frisheid en elegantie, óf 

langer te wachten op nog meer concentratie 

en meer alcohol. Thierry koos voor het 

eerste en kreeg wijnen met ideale zuren, 

frisheid, elegantie en schitterend rijp fruit.

Elzas - un été Indienne

Net als in de Loire duurde de winter hier lang O
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o o g s t b e r i c h t e n

en was hij nat. In april kwam het warme weer 

en de zon, gevolgd door een droge mei-

maand. De bloei was vroeg en begon al eind 

mei en duurde tot begin juni. Juni was een 

koele en winderige maand en Jean Dirler liet 

ons weten dat hij bang was voor meeldauw, 

maar gelukkig bleef die weg. Juli en augustus 

waren zeer warm. Een flinke onweersbui op 

7 augustus zorgde ervoor dat de rijping van 

de druiven werd gestimuleerd. Half augustus 

keerde het mooie weer terug en ontwikkelde 

zich tot een Indische zomer, die aanhield 

tot in oktober. In alle rust en met perfect 

rijpe druiven begon de oogst begin septem-

ber voor de Crémant, doorlopend tot eind 

oktober voor de zogenaamde ‘vendanges 

tardives’. In het algemeen een heel rijk jaar, 

met vrij intense en krachtige wijnen.

Languedoc & Roussillon - lage 

rendementen van topkwaliteit

Wijnmaakster van het jaar, Lidewij van 

Wilgen, liet ons al weten dat 2009 het 

droogste jaar was dat zij op Mas des Dames 

had meegemaakt. Omdat kwaliteit bij haar 

centraal staat, heeft Lidewij in haar wijngaard 

al extreem lage rendementen, maar ook 

haar buren die graag volume maken, hadden 

30% minder opbrengst. “De trossen waren 

extreem klein, met kleine druifjes en dus 

ook weinig sap. De druiven waren prachtig 

gezond, mooi geconcentreerd in de smaak 

en met een goede zuurgraad.” Ook Laurent 

Maynadier van Domaine Champ des 

Soeurs uit Fitou heeft het over uitstekende 

evenwichten in de druiven. “Het voorjaar 

was eigenlijk heel nat. De zomer was niet 

heel warm, maar wel erg droog. Doordat het 

niet heet was, ontstond er geen stress in de 

wijngaard en konden we alles rustig oogsten, 

perceel voor perceel, afhankelijk van cépage 

en rijpheid. In totaal was hij ruim één maand 

aan het oogsten. De kwaliteit is schitterend 

voor zowel wit als rood!

In 2009 staan alle seinen op groen voor een 

uitzonderlijk goed jaar voor rood en zoet en 

een heel goed jaar voor wit.

April was vochtig en bewolkt, wat de groei 

in de wijngaard een achterstand gaf. Die 

achterstand werd echter ingehaald door een 

warme en zonnige meimaand. In diezelfde 

maand werd een deel van de wijngaarden in 

Saint-Emilion, Entre-deux-Mers, Graves en 

Margaux getroffen door hevige hagelstormen. 

De hagel verwoestte 30% tot soms zelfs 

100% van de oogst. De bloei was uiteindelijk 

vroeg en ook de vruchtzetting was vroeg en 

homogeen, wat gunstig is. De verkleuring 

van de druiven vond begin augustus plaats, 

net als in 2005. Belangrijk was vooral het 

weer in augustus en september: warm en 

zonnig, met zo nu en dan een buitje, wat 

leidde tot perfect rijpe druiven. In september 

gaf een flinke regenbui in Saint-Emilion 

o o g s t b e r i c h t e n
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Het Coup de Coeur-
proefpakket bestaat uit 
zes flessen.

Speciale prijs per pakket van 
6 flessen: € 67,50
(normaal: € 76,00 )

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Leverbaar vanaf half maart!

Bestel een proefpakket Coup de Coeur-wijnen
La Cérise - Vin de Table
Domaine Bernard Gripa 

Speciale prijs: € 9,95 
(normaal € 11,50)

Zie pagina 17

2008 Viña Godeval blanco - Valdeorras
Bodegas Godeval

Speciale prijs: € 9,80 
(normaal € 11,20)

Zie pagina 18 en 19

2008 Tavel rosé ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

Speciale prijs: € 12,95 
(normaal € 14,70)

Zie pagina 8 en 9

Bij het samenstellen van 
ons aanbod wijnen voor de 
Vinée Vineuse proeven wij de 
wijnen altijd eerst uitgebreid 
door. Tijdens zo’n proeverij 
steken er altijd een paar 
wijnen boven de andere uit. 
Ze verdienen het om extra 
aandacht te krijgen.
Ze ontvangen van ons dan 
ook terecht het predikaat 
‘Coup de Coeur’. U herkent 
deze wijnen aan het Coup de 
Coeur-logo.
Meer informatie over deze 
bijzondere wijnen leest u op 
de pagina’s elders in dit blad.

2009 Sauvignon - Marlborough
Staete Landt

Speciale prijs: € 11,35 
(normaal € 12,95)

Zie pagina 12 en 13

2007 Rully blanc
Domaine Michel Briday

Speciale prijs: € 14,95 
(normaal € 16,95)

Zie pagina 22 en 23

2008 Fitou rouge
Château Champ des Soeurs

Speciale prijs: € 7,55 

(normaal € 8,70)

Zie pagina 20 en 21
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Wat een charme! 

Zoon Fabrice Gripa die, na zijn opleiding en stages in 

het buitenland te hebben genoten, tien jaar geleden 

terugkwam op het domein, besloot als ‘jeune vigneron’ een 

wijngaard in de vlakte bij Mauves te beplanten. Omdat deze 

wijngaard buiten de AOC Saint-Joseph valt, in de zogenaamde 

Vin de Pays-zone, mocht Fabrice geen druivenrassen van 

binnen de AOC aanplanten. Hij koos uiteindelijk voor de 

cabernet-sauvignon, een druif waar hij gek op is en waarvan 

hij vindt dat hij mooi met de autochtone syrah assembleert.

De wijngaard is nu acht jaar oud en geeft prachtig rijpe 

cabernet-druiven. Hij assembleert deze met syrah van 

dertig jaar oude stokken van een wijngaard hoog op de 

steile heuvel van Saint-Peray. Na de oogst gisten de 

druiven op houten fouders, waarna de wijn gedurende 

één jaar op kleine barriques rijpt. De assemblage 

bestaat uit 60% cabernet-sauvignon en 40% syrah 

van het formidabele oogstjaar 2007, al mag dit 

laatste niet op het etiket staan. Omdat de wijn 

voor lokaal gebruik was bedoeld, liet Fabrice de 

Vin de Pays-status namelijk voor wat het was 

en werd deze La Cerise een ‘simpele’ landwijn 

zonder jaargang!

2007 La Cerise - Vin de Table
Domaine Bernard Gripa

De combinatie van de twee edele druivenrassen 

geeft een wijn vol weelderig fruit op de neus, 

met tonen van kersen, bramen, kruiden en iets 

laurier. De smaak is gul, vol fruit, goed 

gestructureerd, met veel sap, zoetige tanninen, 

iets van kruidnagel, opnieuw laurier en een 

frisse, energieke afdronk. Verrukkelijke wijn!

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,50)

Wanneer wij te gast zijn bij een wijnboer doet zich altijd iets verrassends 

voor. Tijdens het proeven in de kelders of tijdens een lunch op het 

domein, kom je er dikwijls achter dat er een kleine productie bestaat 

van een bijzondere wijn voor eigen gebruik of bestemd voor de locale 

verkoop. Ooit ontdekten we op deze manier de ´Vin des Amiś  van August 

Clape, de Dupont-Fahn rosé en de Vin de Pays van Chante Cigale (zie 

ook pag. 10-11). Vorig jaar overkwam iets dergelijks ons weer. Tijdens een 

uitgebreide proeverij bij onze oude vrienden Gripa in Mauves, viel onze 

blik op een aantrekkelijke fles met speels etiket.

v i n  d e  t a b l e
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De kwaliteit van de Spaanse witte wijnen 

verrast ons keer op keer. Natuurlijk, niet 

alles wat je tegenkomt is fantastisch en ook niet 

alle streken zijn geschikt voor de productie 

van wit. Maar als je goed zoekt, word je in dit 

land altijd beloond. Wat het extra leuk maakt, 

is dat er naast de internationale druivenrassen 

als chardonnay en sauvignon (met name 

de eerstgenoemde) ook zoveel autochtone 

druivenrassen worden gebruikt. Dit is niet 

alleen maar leuk vanwege de originaliteit, 

s pa n j e

Proefpakket ‘Voorjaarstinteltjes’  

U kunt deze drie witte wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 54,50 (normaal: € 48,00)

(slechts één pakket ‘Voorjaarstinteltjes’ per bestelling mogelijk)

Leverbaar vanaf half maart!

Voorjaarstinteltjes
maar ook vanwege de bijzondere kwaliteit wijn 

die ervan gemaakt wordt. 

Nieuwe vinificatietechnieken en de alsmaar 

groeiende actuele kennis helpen hier enorm bij. 

Met name de witte wijnen hebben hierdoor de 

laatste jaren enorm aan kwaliteit gewonnen, 

iets waar wij graag op inspelen en u natuurlijk 

mee hopen te plezieren. Wij maakten een selectie 

van drie wijnen waar wij zelf verzot op zijn en 

die een prachtig alternatief bieden voor al die 

bekende wijnen.

2008 Zeta, Viura Chardonnay
Bodegas España Auténtica

Deze assemblage van de druiven viura en 

chardonnay uit Catalonië is een onderdeel 

van het inmiddels bekende Zeta-project. 

De wijnmakers van Zeta kennen elkaar 

van hun studie en besloten met een 

gezamenlijk ‘merk’ op de markt te komen. 

Ieder lid maakt een representatieve wijn uit 

zijn eigen streek, op zijn eigen bodega. 

Tezamen vormt Zeta zodoende een 

afspiegeling van het moderne Spanje van 

vandaag, waar de - veelal autochtone - 

druivenrassen op moderne wijze worden 

gevinifieerd. Stuk voor stuk zijn het 

geweldige wijnen!

Proefnotitie: De neus is uitbundig, met 

geuren van bloemen en geel en wit fruit, en 

is licht exotisch. De smaak is mild en sappig, 

met zachte fruitaroma’s, een lekkere bite 

en een aangename frisse afdronk.

Schenkadvies: Een geliefd aperitief, maar 

ook heerlijk bij een salade of een visje 

uit de oven.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,10 per fles (normaal € 7,10)

s pa n j e

2009 Blanc Selecció
Can Feixes

Van alles wat de familie Huguet maakt 

worden wij blij. De broers José-Maria, Xavier 

en Joan zijn uiterst gedreven en kundig, 

bezitten schitterend gelegen wijngaarden 

in de alto Penedès en bovendien een 

indrukwekkend wijndomein. Het domein is 

vele eeuwen oud en heeft zijn eigen kapel, 

die stamt uit tijden dat de reis naar de 

dichtstbijzijnde kerk nog te ver was en waar 

mensen uit de omgeving op zondag naar 

de mis kwamen. Hun gevoel voor traditie 

heeft hen er niet van weerhouden hier - 

deels onder de grond - een ultra-moderne 

kelder aan te leggen, geheel ingericht voor 

het maken van topwijnen.

Proefnotitie: Een wijn, gemaakt van de 

druiven parellada, macabeo, chardonnay en 

pinot noir, die uitblinkt in balans en elegan-

tie. De geur is genuanceerd, met verfijnde 

aroma’s van wit fruit, kruiden en bloemen. 

In de mond is de wijn heerlijk fris, bijna 

sprankelend, met een zuiver fruit,milde 

zuren, een prachtige structuur en veel lengte. 

Subliem!

Schenkadvies: Verrukkelijk 

bij Hollandse garnaaltjes, 

rauwe visgerechten en vis 

uit de oven.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij 
doos van 6:
€ 7,75 per fles 
(normaal € 8,95)

Leverbaar vanaf 
half maart!

2008 Viña Godeval blanco  
Valdeorras
Bodegas Godeval

Het kleine wijngebied Valdeorras ligt als 

het ware verstopt in de binnenlanden van 

groen Galicië. Het ligt ten oosten van de 

stad Orense en wordt omgeven door bergen. 

Het was indertijd een van onze opvallendste 

ontdekkingen, omdat nauwelijks iets bekend 

was van deze kleine DO. Hoewel hier ook 

rode wijnen worden gemaakt, is Valdeorras 

vooral bekend om zijn witte wijnen, gemaakt 

van de druif godello. De godellodruif is hier 

de locale druif en brengt wijnen voort die hun 

gelijke niet kennen. Bodegas Godeval bestaat 

sinds 1986 en is gevestigd in een prachtig 

gerestaureerd klooster in Xagoaza. Het is het 

topdomein van de streek en men maakt 

er wijnen die inmiddels internationale 

bekendheid genieten!

Proefnotitie: Het parfum van de wijn is 

krachtig en intens, met mooie fruittonen en iets 

bloesem. De smaakaanzet is elegant en 

vriendelijk, licht kruidig, en ontwikkelt zich 

via een breed middenpalet naar een heerlijke, 

frisse, licht bloemige afdronk. 

Schenkadvies: Prachtig bij schaal- en 

schelpdieren, frisse salades, diverse 

visgerechten en geitenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij 
doos van 6:
€ 9,80 per fles 
(normaal € 11,20)
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z u i d - f r a n k r i j k z u i d - f r a n k r i j k

Vorig jaar berichtten wij u al over de plannen 
van Alois Lageder om de wijnen van Casòn 
Hirschprunn volledig biologisch-dynamisch te 
maken. Nu het certificaat binnen is, kunnen wij 
u zijn eerste volledig biologisch-dynamische 
wijn presenteren.
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Proefpakket ‘Zuid-Frans’

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket 
bestellen. U ontvangt dan van iedere soort 
drie flessen.

Speciale prijs: € 97,50
(normaal € 109,95)

(slechts één pakket ‘Zuid-Frans’ per bestelling mogelijk)

Hebben wij sowieso veel met Frankrijk, het zuiden van dit prachtige wijnland neemt bij ons 
wel een heel bijzondere plek in. 

De mooiste bordeauxs en de meest indrukwekkende rhônes vinden al sinds mensenheugenis 
hun weg naar ons, maar ook de Languedoc veroverde ons hart met onder meer de inmiddels 
beroemde wijnen van Daumas Gassac. Dat Okhuysen zich ook graag laat leiden door ‘kleinere’ 
wijnen behoeft echter geen betoog. Met onderstaande selectie laten wij u graag de diversiteit 
van het Zuid-Franse land proeven. 

2008 Cabernet Sauvignon - Vin de Pays d’Oc
Domaine Dupont-Fahn

Is Michel Dupont een fenomeen vanwege de uitbundige stijl van 

zijn witte bourgognes, ook in de Languedoc, nabij het plaatsje 

Lunel, maakt hij naam. Van een paar hectare wijngaard maakt hij 

daar een aantal wijnen dat een groeiende schare bewonderaars 

heeft, wijnen met zijn kenmerkende stijl: verrassend vol en 

uitbundig. Deze Cabernet Sauvignon is het ontdekken meer 

dan waard!

Proefnotitie: In de geur vinden we zwarte bessen, bramen en een 

lichte kruidigheid. Vol van smaak, veel sappig en ‘bessig’ fruit en 

een pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 9,35 (normaal € 10,70)

2008 Le Mazet du Levant - Vin de Pays d’Oc
Moulin de Gassac

Deze wijn maakte Aimé Guibert ooit alleen voor zichzelf en wat 

lokale vrienden. Toen zijn eerste klant Louis Kat zich tijdens een 

bezoek lyrisch uitliet over de wijn, was een blik van verstandhouding 

voldoende. Een kleine reservering voor zijn oude vriend van 

Okhuysen was niet meer dan een vanzelfsprekendheid voor hem. 

Proefnotitie: De neus is rijk aan kruiden als tijm en laurier, zwarte 

bessen, pruimen en iets chocola. De smaak valt op door een rijp, 

donker fruit, met een uitstekende concentratie, iets zoete tanninen, 

een hint van hout en een uitstekende frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,75)

2008 Fitou
Château Champ des Sœurs

Laurent Maynadier werd in één klap bekend toen hij door de 

Franse journalisten Bettane en Dessauve in La Revue du Vin de 

France werd uitgeroepen tot beste wijnmaker van het jaar. 

Hij produceert deze zuivere wijn, gemaakt van de druiven 

grenache, carignan en syrah, afkomstig van verschillende 

percelen, slechts in een heel kleine hoeveelheid. 

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijke neus van kleine rode 

vruchtjes en een lichte kruidigheid. De smaak is opvallend fris, met 

een lekker sappig fruit, mooi rijp, met veel elegantie, een mooie 

structuur en is prachtig harmonieus.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,55 per fles (normaal € 8,70)

2008 Cuvée Tradition - Corbières
Château Beauregard Mirouze 

Het was voor Karine en Nicolas Mirouze als landbouwkundig 

ingenieurs een droom om met respect voor de natuur unieke 

wijnen te maken. In deze bijzondere cuvée is de syrah dominant 

(70%), aangevuld met grenache. De beste percelen werden 

geselecteerd, met stokken van rond de veertig jaar oud. De 

vinificatie vond plaats op roestvrijstalen cuves. Een deel van de 

wijn werd vervolgens op eikenhouten vaten opgevoed. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte bessen en bramen en verse 

kruiden als tijm en rozemarijn. De smaak is krachtig en puur, met 

een intens, fris fruit, veel sap, tonen van mineralen, iets laurier en 

rijpe tanninen in de lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per doos van 6:
€ 6,45 per fles (normaal € 7,50)

De weelde van het Zuid-Franse land 
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Ieder jaar geven wij onszelf wat 

opdrachten op het gebied van de 

inkoop. Vorig jaar was een van 

onze doelen het vinden van enkele 

kleine nieuwe producenten in de 

Bourgogne, van topkwaliteit wel 

te verstaan, als toevoeging aan 

ons reeds bestaande Bourgogne-

assortiment.

Nieuwe sterren uit Puligny en Rully

Aan de ene kant leek dit een ambitieus idee, want 

de meeste toppers zijn natuurlijk al verdeeld, 

maar aan de andere kant is zelfs een oud en volledig 

in kaart gebracht gebied als de Bourgogne constant 

in beweging. Hierdoor zijn er altijd weer bijzondere 

vondsten te doen. Nieuwe generaties dienen zich 

aan, waaronder het nodige talent, familieleden met 

eigen ideeën splitsen zich af van het familiedomein 

en kleine gespecialiseerde handelshuisjes zien het 

leven. Goede contacten in de Bourgogne zetten 

ons op het juiste spoor, wat leidde tot nieuwe 

samenwerkingen in Gevrey-Chambertin, Chassagne-

Montrachet, Puligny-Montrachet en Rully.  

Met gepaste trots presenteren wij u twee van deze 

geweldige ‘nieuwe’ sterren: Stéphane Briday uit Rully 

en François Carillon uit Puligny-Montrachet.

Stéphane is de zoon van Michel Briday en kwam ruim 

tien jaar geleden in het familiebedrijf. In de loop der 

jaren zette hij het bedrijf naar zijn hand en werden 

de nodige kwalitatieve veranderingen doorgevoerd. 

Vandaag de dag behoort Briday tot de eredivisie van 

de Côte Chalonnaise.

François Carillon runt samen met zijn broer Jacques 

het beroemde familiedomein Louis Carillon in Puligny-

Montrachet. Drie jaar geleden besloot François naast 

het domein een klein handelshuis te beginnen. De 

druiven komen van enkele fantastische wijngaarden 

van zijn schoonfamilie, waarover hijzelf de volledige 

regie voert. Zijn huidige productie is slechts 25 vaten. 

In de toekomst zullen dit er maximaal vijftig worden.

2007 Rully blanc
Domaine Michel Briday

In totaal bezit Stéphane nu ongeveer 

vijftien hectare aan wijngaarden, waaronder 

in Bouzeron en Mercurey, maar het

 zwaartepunt ligt in Rully, met onder meer 

vier hectare premier cru-wijngaard. 

De wijngaard waar deze wijn vandaan komt, 

heeft een kleiachtige bodem, wat de wijn 

meer volume en vet geeft. Zijn druiven 

worden in kleine bakjes geoogst om ze zo 

gaaf mogelijk binnen te halen. De vinificatie 

vindt plaats op lage temperatuur. De village-

wijnen worden deels op cuve opgevoed en 

deels op hout, de premiers crus voor 100% 

op hout. De opvoeding duurt twaalf 

à dertien maanden.

Proefnotitie: De neus geurt heerlijk naar 

wit en geel fruit, met tonen van peer, perzik 

en abrikoos. De smaak is prachtig rijk, met 

een licht vette structuur, opnieuw veel fruit, 

mineralen en een verrukkelijke, elegante en 

frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,95 per fles (normaal € 16,95)

2008 Bourgogne blanc
François Carillon

François gebruikt in zijn wijngaarden geen 

onkruidverdelgers. Het land wordt zo 

natuurlijk mogelijk, op biologische wijze 

bewerkt. François streeft een hele pure en 

zuivere stijl na, met een maximale expressie 

van de terroir. Zijn wijnen zijn fris, prachtig 

gestructureerd en perfect in balans. De 

wijngaard die hij gebruikte voor het maken 

van zijn Bourgogne blanc is Les Combes, 

aangeplant met stokken met een 

gemiddelde leeftijd van 25 jaar.

Proefnotitie: In de neus vinden we mooie 

ingetogen geuren van geel fruit als perzik en 

ook iets meloen, bloemen en mineralen. De 

smaak is prachtig gestructureerd, bezit mooie 

materie, is floraal, ziltig, met wit fruit, 

heerlijke zuren, een lichte toast en een 

loepzuivere, frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,00 per fles (normaal € 15,90)
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Speciale restantenkorting Huerta del Rey: 

bij 24 flessen € 4,95 per fles 

bij 48 flessen € 4,50 per fles

2008 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Deze overheerlijke ‘Huerta’ geldt als een van de 

populairste rosés van Nederland. De druiven 

tempranillo en garnacha weken slechts kort en 

worden op lage temperatuur gevinifieerd.

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. 

De smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en 

vol rijp rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2010.

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,50 per fles* (normaal € 6,75) 

* Restantenkorting
 Voor extra korting: zie pagina hiernaast. 

2009 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Op de een of andere manier gaat deze wijn nimmer 

vervelen en daarom was hij ook het afgelopen jaar 

weer de populairste witte wijn uit ons assortiment! 

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol exotisch fris fruit 

als citrus en ananas. De smaak is rijk en gul, vol tropisch 

fruit en met verkwikkend frisse zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,00 per fles (normaal € 5,90)

2009 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc 
l’Orangeraie de Pennautier

Een kalkrijke terroir, hooggelegen wijngaarden en een 

moderne vinificatie geven een verfijnde Chardonnay 

die opvalt door zijn frisheid en zuiverheid. 

Proefnotitie: Een wijn met een frisse zetting, aroma’s 

van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren en 

een rijke, sappige finale. 

Op dronk: nu tot zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,40 per fles (normaal € 6,30)

2008 Lalanne, Vin de Pays de Côtes 
de Gascogne
Domaine Lalanne 

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend geurige, 

pure en stuivende wijnen dankzij de combinatie van 

druivenrassen, het klimaat en een uitgekiende vinificatie. 

Proefnotitie: Een heerlijke frisse wijn met een parfum 

van exotisch fruit, pittig, kruidig, met goede zuren en een 

sappige, verfijnd droge afdronk. Een ideaal aperitief.

Op dronk: nu tot zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,15 per fles (normaal € 4,95)

2008 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas Gassac 

verveelt nooit. Een wijn vol pit en kracht, zonder 

zwaar te zijn en die ons altijd blijft boeien!

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets van donker 

fruit en Provençaalse kruiden. De smaak is sappig en 

fris met mooi fruit en licht kruidige tonen. 

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,85 per fles (normaal € 5,70)

2007 Hommage Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Henri Fabre Luce maakt al jaren een fantastische 

Merlot, puur op fruit gemaakt. Het geheim: aan de 

Merlot wordt een heel klein beetje houtopgevoede 

Cabernet toegevoegd.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart en 

rood fruit, iets laurier en licht aardse tonen. De wijn 

is rijp en kruidig en bezit mooie harmonieuze zuren.

Op dronk: nu tot 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,20 per fles (normaal € 6,10)

2008 Vin de Pays de Vaucluse, 
’Mon Petit Pétrus’
Domaine du Pesquier

Volgens eigenaar Guy Boutière is deze wijn 

’le mariage idéal’ tussen de druiven syrah en merlot. 

De merlot is binnen de AOC niet toegestaan, maar 

gaf de wijn wel zijn geuzennaam.

Proefnotitie: De wijn ruikt naar donker fruit, iets 

tabak, peper en wat leer. De smaak is intens rijk, mooi 

kruidig en opnieuw proeft u dat schitterende fruit.

Op dronk: nu tot 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,45)

h u i s w i j n e n h u i s w i j n e n 
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De beste keuze 
voor alledag
Ook in 2010 zal onze selectie huiswijnen weer grote aftrek genieten. Het zijn 
beproefde wijnen, speciaal uitgezocht voor dagelijkse consumptie; ongecompliceerd, 
maar wel boordevol karakter en kwaliteit. Bovendien eerlijk geprijsd en… 
vooral erg lekker!

De beste keuze 
voor alledag

Speciale korting huiswijn*
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5% 
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u de 
‘favoriete wijnen van 2009’ in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

* Deze korting is niet van toepassing op de speciale 
 restantprijzen van de Huerta del Rey, zoals op 
 pagina 24 vermeld.
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Precies vijfentwintig jaar geleden startten Louis Kat en zijn 

toenmalige compagnon Wim Beelen het wijnblad Vinée Vineuse. 

De teksten rolden van een ouderwetse typemachine en de foto’s 

werden gemaakt met een eenvoudig toestelletje. Maar wezenlijk is 

er in die vijfentwintig jaar niet heel veel veranderd. Vinée Vineuse is 

nog altijd hét huisblad van Okhuysen dat voor haar klanten wordt 

geschreven (deels nog altijd door Louis Kat!), gevuld met relevante 

informatie over wijnen, producenten en wijnstreken en vol met 

mooie aanbiedingen. 140 zijn er in die 25 jaar verschenen, met in 

totaal ongeveer 4000 pagina’s aan informatie over wijn. In Vinée 

Vineuses 25ste jaargang nummer 2 zullen wij uitgebreid stilstaan 

bij deze bijzondere verjaardag.

Proeven in de Gierstraat

w i j n i g  n i e u w s w i j n i g  n i e u w s
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Uitnodiging 
voorjaarsproeverij

Topwijnen in de Tombola
Natuurlijk lonkt er weer een beloning met een kans in 
de Tombola, de enige tombola waar u kans maakt op 
een fles Pétrus, Yquem, Chassagne-Montrachet, 
Hermitage Chave, Meursault en héél veel andere 
heerlijke wijnen! 
Beproef uw geluk bij aankoop van iedere 36 flessen.

Producenten
Tijdens deze voorjaarseditie van ‘Proeven tussen de 
stellingen’ zal weer een grote verscheidenheid aan 
wijnen op de proeftafels staan. De proeftafels zullen 
weer bemand worden door deskundig personeel van 
Okhuysen voor een persoonlijk advies. Daarnaast zullen 
ook dit voorjaar weer verschillende producenten zelf 
aanwezig zijn om hun wijnen aan u te laten proeven! 

• Finca Can Feixes, Penedès, Spanje
• Domaine Collovray & Terrier, Bourgogne en Languedoc
• Azienda Agricola Cavazza, Veneto, Italië
• Conti di Buscareto, De Marken, Italië
• Weingut Birgit Braunstein, Burgenland, Oostenrijk
• Domaine des Jougla, Saint-Chinian, Languedoc
• Weingut Stadt Krems, Kremstal, Oostenrijk
• Domaine de la Garenne, Sancerre
• Domaine Michel Briday, Bourgogne
• Bodega Abadal, Pla de Bages, Spanje 
• Domaine Tollot-Beaut, Bourgogne

Proefsessies:
Vrijdag 23 april 
van 12:00 uur tot 19:30 uur 

Zaterdag 24 april  
van 10:30 uur tot 17:00 uur 

Advies
Mensen die graag rustig proeven, adviseren we zoals 
gebruikelijk om vroeg te komen, dan wel van de 
mogelijkheid gebruik te maken op vrijdag te komen 
proeven.

Inschrijven
Inschrijven kan per e-mail naar verkoop@okhuysen.nl, 
per bestelformulier, per telefoon 023-5312240 dan wel 
per fax 023-5324815.

Bevestiging
U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname. 
Inschrijvingen zullen behandeld worden op volgorde 
van binnenkomst.

Proeflijst
De lijst met deelnemende producenten, evenals de lijst 
met te proeven wijnen, vindt u begin april op internet 
www.okhuysen.nl.
Op verzoek kunnen wij u ook de geprinte proeflijst 
voorafgaand aan de proeverij toesturen.

Proeven tussen de stellingen 

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 april vindt onze halfjaarlijkse overzichtsproeverij plaats 
in onze magazijnen aan de Küppersweg te Haarlem.

Proef, selecteer en bestel de lekkerste voorjaars- en 

zomerwijnen en profiteer van de speciale proeverijcondities.

Ook dit jaar organiseren wij de nodige inloopproeverijen 

in de kelders onder onze winkel aan de Gierstraat in 

Haarlem. Deze bijzonder interessante en leerzame 

proeverijen worden begeleid door vinologen uit ons 

bedrijf en zijn vrij toegankelijk. Wel vragen wij u zich 

van te voren voor deelname aan te melden. 

De komende maanden staan de volgende 
thema’s op het programma: 

Zaterdag 10 april Tijd voor een serie prachtige witte bourgognes, 

met zowel nieuwe toppers als oude bekenden 

op de proeftafel.

Zaterdag 8 mei Fijne aspergewijnen, vergezeld van enkele 

heerlijke aspergehapjes van chefkok Michel 

Lambermon.

Zaterdag 3 juli Zuivere en frisse rode en witte wijnen uit het 

boeiende Loiregebied, als ideale zomerwijnen.

De proeverijen vinden plaats in onze kelders aan de Gierstraat 34 

te Haarlem tussen 11.30 en 15.30 uur. 

Voor deelname aan de proeverijen dient u zich minstens één dag 

van tevoren aan te melden. Telefoon: 023-5312240

   e-mail: vineus@okhuysen.nl
Patron Cuisinier Michel Lambermon creëert 

bijzondere aspergegerechtjes in de Gierstraat.

25 jaar Vinée Vineuse

Okhuysen
Vinée Vineuse

Sinds 1867
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Elzas

Rosé-wijnen

Fitou

Drie Viogniers

Loire wit en rood

Côtes Catalanes

Domaine la Bernarde

Zomers wit

Okhuysen
Vinée Vineuse

Wijnen uit Abruzzo

Côtes de Provence

Domaine de La Rectorie

Australië

Mas d’en Gil uit Priorato

Verrukkelijk rood uit Portugal 

Witte Bourgognes

Château de Fontenille

Huiswijnen

Uitnodiging ‘Proeven tussen de Stellingen’
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Sinds 1867

Champagne & Mousseux

Kerstkist

Bonbanyuls 

Tien pagina’s Wijn en Spijs

Rode Kerstwijn

Huiswijnen van het Jaar

Witte Bourgognes

Klassiek Bordeaux

Verrassende Rode Bourgognes

Toppers uit de Rhône

Fonterutoli & Valduero

Proefschrift Wijnconcours

La Couronne Zuid-Afrika

Neagles Rock Australië

Port Quinta do Tedo 
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Sinds 1867

Okhuysen
Vinée Vineuse
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c ô t e s  d u  r h ô n e

Een grote 
P’tit Martin

Natuurlijk is Domaine de 

l’Oratoire Saint Martin van de 

twee broers Alary vooral bekend 

om zijn schitterende wijnen uit 

Cairanne. Echte Rhône-fans 

vechten bijna om de speciale 

cuvées als Haut-Coustias, 

Réserve des Seigneurs en de 

Cuvée Prestige. 

Het zijn stuk voor stuk topwijnen die zich 

kunnen meten met de allergrootste wijnen 

uit de Zuidelijke Rhône. Vanzelfsprekend 

hangt aan deze wijnen een prijskaartje.

Naast deze toppers maken ze ook een 

zeer betaalbare wijn van met name jonge 

aanplant mourvèdre en carignan en van de 

druiven grenache en syrah, afkomstig van de 

wijngaard Saint-Martin, die niet geselecteerd 

worden voor de topcuvées. Deze op het 

zuiden gelegen wijngaard levert prachtig 

rijpe druiven op, die puur op fruit worden 

gevinifieerd.

Hoewel de broers deze wijn een 

gedeclasseerde cairanne noemen, is het 

niveau zeer hoog. Dit komt met name door 

het feit dat ze alleen kwaliteit wensen en 

zij hun wijngaarden op een zo natuurlijk 

mogelijke manier bewerken, zonder gebruik 

van pesticiden of chemicaliën.

Het resultaat: een superwijn!

2008 P’tit Martin - Côtes du Rhône
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Proefnotitie: Mooie, dieprode kleur. In de neus is 

er een heerlijk donker fruit van rijpe bramen en 

zwarte kersen, iets peper en een aantrekkelijke 

kruidigheid. De smaak is 

sappig, met opnieuw dat zwarte fruit, zachte, 

frisse tanninen en een aantrekkelijke licht kruidige 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,45 per fles (normaal € 8,60)
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