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 Mijn goeste

 Regent; resistent ras  of PIWI,

(PIlzWIderstandsfähige Sorten).

 Voor- en tegenstanders. 

 Voorstanders

 Veel minder sproeien

 Veel minder mislukte oogsten

 Beter geschikt voor ons klimaat 

 Tegenstanders

 Minderwaardig voor kwaliteitswijn

 Mijn  standpunt:

 Minder sproeien

 Aanvaarbare wijnen

 Eigen stijl en karakter   



 Hybride druiven.

Wat is een hybride druivensoort ?

 Europese wijndruif;  VITIS VINIFERA.  Dit is in feite de enige 

soort die door de Europese wetgeving erkend is voor vinificatie van 

kwaliteitswijn. 

 De Amerikaanse en Aziatische rassen (Vitis Labrusca, …. e.a.). Deze 

rassen hebben zeer hoge resistentie tegen allerlei ziekten (meeldauw, 

valse meeldauw, …). Dit is ook het ras dat gebruikt wordt als 

onderstam tegen druifluis. 

 Nadeel van deze druiven (de niet Vinifera-rassen) is dat ze een zeer 

specifieke (afwijkende) smaak aan de wijn geven (foxy) en  minder 

aangename wijnen oplevert.

 Hybride rassen zijn ontstaan door kruisingen                             (Vitis

Vinifera met resistente rassen) 



Regent

Diana (Sylvaner x Muller Thurgau) x

Chambourin



Sproeischema 2019

 2 juni: bladvoeding + valse meeldauw

 30 juni: bladvoeding + meeldauw en botrytis

 12 augustus; bladvoeding +  botrytis







Vinificatie

• Oogst: 15 oktober 2017  (in 2018 en 2019 was dat 5 oktober)

• Druiven werden ontsteeld.

• Toevoegen cultuurgist.

• Pulpgisting (of maceratie) gedurende 42 dagen.

• Droog vergist tot 12,7%

• Rijping op Franse eik (gebruikte vaten 10 maand)

• Niet gefilterd. 



 De Wijn:

 Regent geeft donkere tanninerijke wijnen 

 Aroma’s van bosvruchten (wijntype Bordeaux), vertoont soms ook een zekere vegetaliteit

(Cabernet Franc).

 Door z’n tannine wordt de wijn soms moeilijk toegankelijk bevonden.

 Goede Regent is vrij stevig met bescheiden zuren, dat  maakt het mogelijk er een milde, soepele 

rode wijn met een aantrekkelijke kleur van te maken. 

 Een eigen stijl: 

 Meestal volledig droge wijnen met de nodige materie en tannine die bijna Mediterraans

aandoen. 

 Aroma’s van kersen en zwarte bessen herinneren aan andere gerenommeerde rode wijnen. 

 Regent heeft baat bij een opvoeding op barriques. 

 Prima begeleider van charcuterie en goed gerijpte bergkaas, evenals  smaakrijke 

vleesgerechten met krachtige sauzen (lamsbout, wild).



Geef de wijn zeker 

voldoende lucht                  

= goed walsen.



Leon D’Hoossche
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Wijngaard 

LEONS Goeste







Gegevens
Guardian Peak Frontier 2014

Herkomst:                                       Z.-Afrika; Stellenbosch
Domein Rust & Vrede - Estate
Eigenaar:                                         Jean Engelbrecht
Creatie:                                            Guardian Peak:1998
Klimaat:                                            mild, mediterraan
Bodem:                                             zandsteen; klei; graniet
Druif:                                                 Cabernet Sauvignon

Uitzicht:                                           donker, dieprood, zuiver
Geur:                                                rijp fruit, specerijen, vanille .....
Smaak:                                             vol, aromatisch, redelijke
tannines.....
Afdronk:                                           aangenaam, tamelijk lang
Bij:                                                     wild, stoofpotjes .......
Alcohol:                                            14,5 %
Prijs:                                                  € 10,80
Te koop:                                            Marc Van Dorpe



Geluk - Gesondheid



Gilles Colmant



WHALE POD
2017

SYRAH-MERLOT

Gilles Colmant



THE STORY OF “CREATION”



SOCIAL RESPONSIBILITY : EDUCATION PROGRAM

WWW.PEBBLESPROJECT.CO.ZA. 

http://www.pebblesproject.co.za/


TERROIR

• Situated high up the Hemel-en-Aarde Ridge near Hermanus, 
Creation’s vines climb the steep hills of Babylon Toren Mountain to a 
lofty altitude of 350 metres above sea level. Here they bask in 
generous sunlight, flourish in 450-million-year-old clay loam soils 
with decomposed Bokkeveld shale and dance in the cool breezes 
blowing in from the nearby Atlantic Ocean. 

• During the annual growth period, temperatures rarely exceed 30°
C, while the cool night index throughout the year is 12° C lower than 
the day-time temperature.

• These factors result in full-flavoured grapes of outstanding quality, 
allowing for the creation of complex wines with length and depth.





WHALE POD 2017 – SYRAH MERLOT
• Appelation: Cape South Coast

• Syrah, Merlot

• Harvest date: End March – beginning April 2017

• Analysis: Alc: 14.7% T.A.:5.9g/l, pH 3.59, R.S.: 1.7 g/l

• Vinification: Traditional skin fermentation followed by
malolactic fermentation in barrels. Light filtration before
bottling.

• Barrel ageing: 14 months – 2nd, 3rd fill

• Optimum drinkability 2017 – 2022

• Alcohol (14,5°)

• Diepe, rijpe moerbei, gekleurd met 
levendige viooltjesflitsen - echt 
uitnodigend. 

• De complexe neus verleidt met een 
streling van donkere bessen en 
kruiden (peper, tijm en kruidnagel) 
die op het  gehemelte weerklinken.

• Een prachtig gestructureerde wijn 
met hints van pure chocolade en een 
fluistering van rook op de lang 
aanhoudende afdronk.

• Prettige afdronk met retour van 
peper.





EN NEE, DIT IS OOK NIET WAT JE DENKT: HIER 
VIND JE HET PLAATSELIJKE TOERISMEBUREAU



Robrecht De Baets



 

Chianti Classico

Door Robrecht De Baets

Wijnen uit de Chianti Classico herkenbaar aan zwarte haan 

logo

Min 80 % van de typische Sangiovese druif.  

Aangevuld met locale of internationale cépages.

Zie https://www.chianticlassico.com

https://www.chianticlassico.com/


 

Regio Chianti Classico



 

Kerncijfers 



 

Chianti Classico : impressies



 

Wijnbouwer Lamole di Lamole

Dorpje 10 km boven de vallei 

vanuit Greve, een 

adembenemend uitzicht 

Lamole = messen, lemmet in NL

Messen = gesteente, 

ondergrond, uitgehouwen door 

de natuurkrachten

De bodem van deze "messen" is samengesteld uit alberese 

en galestro, die rijk zijn aan mangaan en ijzer maar zeer 

doorlaatbaar. 

Wijnstokken gaan diep en nemen veel mineralen op.

De wijngaard van Lamole di Lamole beslaat percelen op het 

zuiden op verschillende hoogten tussen 350 en 550 meter 

boven de zeespiegel en behoren tot de meest 

schilderachtige plaatsen in het dorp

Lamole di Lamole - Via di Lamole - 50022 Greve in Chianti 

(Firenze) www.lamole.com



 

Lamole di Lamole
“Etichetta Blu” Chianti Classico DOCG 2015

"Een donkere, broeierige rode wijn, aroma’s en 
smaken van zwarte kersen, braambes, leer, ijzer en 
wilde kruiden. Beschikt over een kern van puur fruit, 
omgeven door een stevige structuur en hartige 
nuances.“ Wine Spectator

• Druivensoorten: 90% Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot

• Lagering : 2 x 6 maanden houten vat / Franse barrique

• Alcoholgehalte: 13,50% vol

• Totaal zuur: 5,10 g / l • Restsuiker: 2,80 g / l • Sulfiet: 31 mg / l

• ph-waarde: 3,60

• Sluiting: natuurkurk • Serveertemperatuur: 18-20 ° C

• Opslagpotentieel: 2023+

Online te koop bij  www.purewine.be : 17 €/fles

http://www.purewine.be/
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Côtes-du- Rhône
- Noordelijke CdR: o.a. Cornas, Hermitage, Condrieu, …….

“Grens”: rivier l’Aigue

- Zuidelijke CdR: Lirac, Tavel, ….

Chateauneuf du Pape                                               
Gigondas
Vacqueras

Ronny Anica 4127/01/2020



Zuidelijke CdR
Châteauneuf du Pape

- AOC sinds 1936

- Beperkt tot 5 gemeenten: CdP, Orange (N), Courthézon, 
Bédarrides en Sorgues (Z)

- 3.230 ha met enorme diversiteit grond

- 15 druivensoorten zijn toegelaten o.a. Grenache (75%), Syrah, 
Mourvedre, Picpoul, Clairette, Roussane, Counoise… 

- Revival sinds 1990 dank zij Parker

- 95% rode wijn, 5% wit

- Ca. 13.700.000 fl/j

Ronny Anica 4227/01/2020



Zuidelijke CdR

Gigondas

- Situeert zich in NO CdP

- Pas AOC vanaf 1971, daarvoor deel van CdR

- 1.230 ha met meer gravel en zand ivm CdP

- Min. 50% Grenache

- 99% rood, 1% rosé, geen wit

- Best drinkbaar tot 10 jaar

Ronny Anica 4327/01/2020
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Vacqueyras (1)

- Sinds 1990 AOC ( cfr. Ch. Du Pape in 1936, Gigondas in 1971)

- Gelegen tussen CdP en Gigondas, in de dorpen Vacqueyras en 
Sarrians

- Terrasbouw, bodem rijk aan kiezel en kalk

- 1.406 ha

Zuidelijke CdR

27/01/2020



Zuidelijke CdR
Vacqueyras (2)

- 95% rode wijn, 4% rosé, 1% wit

- Druiven: Grenache, Mourvedre, Syrah en Cinsault

- Stevige rode wijnen, uitstekend bij lamsvlees en stevige kazen

Ronny Anica 4627/01/2020
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Vacqueyras
La Grangelière

Pierre Amadieu

- Grenache en Syrah
- 2017, 15°
- 6 mnd eiken vat
- Krachtige wijn
- Te drinken tot 2025

27/01/2020



Pierre Amadieu?

- Familiebedrijf, sinds 1929

- Actief in CdR, vooral Gigondas (NO)

- Heeft zowel rode, rosé als witte wijnen in gamma

27/01/2020 Ronny Anica 48



Luc David



VALLEGRE
PORTO & WIJNEN

DOURO VALLEI

mijn goeste



QUINTA DE

VALLE LONGO

2017

COLHEITA



Quinta Da Vista Alegre

Quinta De Valle Longo

Quinta Da Lameira





EEN BEETJE GESCHIEDENIS…..

 3rde en 4de eeuw vC: - Sporen gevonden in verschillende archeologische sites van de Douro-

regio getuigen van de intensivering van de wijnbereiding in de Romeinse tijd; 

 1675: de uitdrukking "PORT Wine" verschijnt voor het eerst in het discours over de introductie 

van de Kunsten in het Koninkrijk, door Duarte Ribeiro Macedo; 

 1756: de markies van Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, creëerde de door de Douro

afgebakende regio (DDR), die de basis legde voor een stelsel van regulering van de productie 

en handel van haar wijnen door middel van het Koninklijk Handvest van de oprichting van het 

gezelschap Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (Algemeen Douro Wijngaarden 

Landbouwbedrijf); 

 1868: door de phylloxera zijn bijna alle wijnstokken in de Douro verdwenen; 

 1933: Port Wine Institute (1933); 

 1986: in de haven van de Douro is er een vereenvoudiging van wet- en regelgeving; 

 2003: Douro en Port Wine Institute. 



 Robijnrode wijn met een zeer goede intensiteit. Zeer elegant, krachtig 
met een fantastische complexiteit en zeer intens. Aroma's van zwarte 
rijpe vruchten, zeer kruidig. Brede en aanhoudende tannines met een 
zoete fruitige sensatie en hints van zwarte chocolade. Zeer lange en 
heerlijke afdronk.

 Druivensoorten : Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souso

 De wijngaarden uit de subregio's van Baixo Corgo en Cima Corgo zijn 
geplant op platforms met verschillende blootstelling aan de zon en 
hoogten. 

 Na zorgvuldige selectie van de druiven volgt een temperatuur 
gecontroleerde fermentatie in roestvrijstalen vaten met een dagelijkse 
remontage. 

 Gerijpt in Franse eiken vaten gedurende 9 maanden. 

 Wijn is niet gefilterd of koud gestabiliseerd, zodat alle onderdelen ervan 
gerespecteerd worden. 

 Het is een veelzijdige wijn in gastronomische termen, ideaal voor grills, 
vlees en wit vlees in het bijzonder, stoofschotels, lichte kazen.

 Serveren bij een temperatuur tussen 13 °C en 15 °C. Te worden 
geconsumeerd onmiddellijk of binnen de volgende 3-4 jaar. 

 Alcohol13 % 

 Totaal suikers 0,6 g/l 

 Ph  3,58 





DANK U VOOR UW AANDACHT !!!


