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Beste mensen,

de agenda bevestigt dat het onlangs nog vakantie was, maar het voelt als een eeuwigheid geleden. Volop bezig met proeven 
en dubben van welke wijnen er hoeveel flessen gekocht moeten worden. Elk jaar is weer anders en zo ook de wijnen. Soms 
zijn de verschillen maar klein, maar het lijkt er op dat de verschillen de laatste paar jaar groter zijn geworden: de uitwerking 
van de variatie in weersomstandigheden in de stijl van de wijnen. Klimaatverandering? Ik vrees dat de vermoedens 
bewaarheid worden. In Zuid-Frankrijk is het in sommige delen al vreselijk tobben vanwege de droogte en hitte van de 
laatste jaren. De eerste bestelling voor de wijnen van Cabriac is gisteren verstuurd. Daar zitten een paar opmerkelijk mooie 
exemplaren tussen. Daar kom ik in een volgende nieuwsbrief graag op terug.

vroeg en normaal
Nazomer lijkt me een passend thema, temeer omdat ik vier wijnen, twee wit, twee rood, heb die daar met een mooi verhaal 
in passen. Fris en zacht en niet te krachtig, eerder elegant, de rode zouden ook iets gekoeld geschonken kunnen worden. 
Twee keer twee varianten van dezelfde druif. Twee vroegrijpende en twee “normale” versies. Zulke vergelijkingen vind ik 
altijd erg boeiend, niet alleen leer je hierdoor de wijnen zelf beter kennen, maar je krijgt ook een beder beeld van wijn en de 
samenhang met voor de wijnbouw cruciale factoren. Gelukkig blijft er ook nog veel niet verklaarbaar, de materie is zo 
complex en daardoor elke keer weer verrassend dat er altijd wel iets te ontdekken en te onderzoeken over blijft.

PINOT BLANC

Deze druif heeft een vroegrijpende variant: de Pinot Auxerrois. Vooral aangeplant in de noordelijke Elzas. Handig zo’n 
druif die net één of twee weken eerder rijp en oogstbaar is dan de gewone Pinot Blanc. Het karakter is iets anders, hij biedt 
minder pit, maar meer weelde en rijkdom in de smaak. Iets te laat oogsten betekent flatterige en saaie wijn, helemaal als de 
opbrengst in de wijngaard aan de hoge kant is. Een mooie, frisse en intense Auxerrois is zeldzaam. Je hebt druivestokken 
op leeftijd in een goede (niet per se vroege) wijngaard nodig en een wijnmaker die niet gulzig is met z’n opbrengsten. Ook is 
precies op tijd oogsten een voorwaarde om er iets moois van te maken. Bij Albert Seltz (Noordelijke Elzas) wordt aan al 
deze voorwaarden voldaan.
Dat de Pinot Blanc ook strakke en zeer frisse wijnen kan leveren wist u vast al, het is geen druif voor wijnen met grote 
diepte of complexiteit, er zit altijd iets ronds en gemakkelijks in. Ook bij de “gewone” Pinot Blanc is een beperkte 
opbrengst een randvoorwaarde om er iets boeiends van te maken, als bij het gemakelijke karakter ook nog een extra 
minerale frisheid aanwezig is heb je een pracht combinatie van souplesse met een verfrissende, energieke stijl met 
bovendien lengte. In de Weissburgunder van Forster (Nahe gebied) is dit treffend samengebracht.

Bioweingut Forster Weissburgunder Trocken 2020, Nahe
Sinds een aantal jaren zeer aantrekkelijke wijn. Vooral heel zuiver, fris en lichtvoetig, maar ook met een inpakkende 
rondheid en fraai, ingetogen fruit. Ook wat mineraals voor pit en goede zuren voor lengte. Door z’n bescheiden stijl 
overheerst deze wijn nooit en door z’n kwaliteit, met name zuiverheid en balans verveelt hij nimmer. Elke keer weer is er 
herkenning en blijft hij boeiend.
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Albert Seltz Pinot Auxerrois 2018, Alsace
Dat Albert Seltz een niet gemiddeld persoon is heb ik al eens uitgebreid gemeld, ook dat ie prachtige wijnen maakt, alleen 
op de wijze zoals hij het wil, wie zijn (bio)wijnen weet te waarderen mag aansluiten, anderen gaan maar naar collega 
producenten. Lage opbrengsten, vertrouwen op alleen wijngaard-eigen gisten die al van nature op zijn druiven zitten, geen 
extra aroma-behoudende of versterkende bewerkingen, streven naar terroir expressie, niet naar fruit, wel naar structuur en 
mineraliteit plus rijpingspotentieel. Het klopt allemaal, het zit allemaal in zijn wijnen, wie koopt er nu nog een 
vroegrijpende Pinot Blanc uit 2018? Die zijn toch al veel te oud? En dan ook nog eentje die niet de goedkoopste is? Proef 
deze wijn maar eens en u zult ervaren dat Albert Seltz niet aan bla bla marketing doet, maar aan omschrijven van zijn 
streven en dat hij daarin zeer wel slaagt. Heeft de lekkere, inpakkende aroma’s van de Pinot Blanc, wat aardser, rijper en 
romiger zelfs en de smaak, die is geen Pinot Blanc, maar meer een Pinot Gris. Dik, rond, rijk, romig en breed. In de lengte 
en diepte merk je pas de beperking van een Pinot Blanc, daar gaat een Pinot Gris aanmerkelijk verder, die maakt Albert 
ook, maar die Grand Cru is dan ook wel weer een streepje of twee duurder.

PINOT NOIR

Beroemd en berucht. Het meest akelige en mooiste wordt er van gemaakt. Niets is zo erg (nu ja, bijna niets) als een Pinot 
Noir-wijn gemaakt van onrijpe druiven waarin ook rot heeft gezeten. Kaal, akelig dun, zurig en raspend, kale, stakerige 
botten zonder enig vlees of vet, zelfs geen pezen. Maar aan de andere kant van het spectrum ook betoverend rond en 
elegant, fijnzinnig met het zachtste en meest complexe fruit, aardsheid, vleugje animaal, fris en toch voorzien van een 
omhullende, fluwelen rijkdom. Lastige druif, dunne schilletjes waar niet heel veel kleur in komt maar wel snel 
beschadigingen en rot + schimmel. Een druif die erg kieskeurig wat betreft wijngaard (bodem + klimaat), er zijn maar weinig 
plekken buiten de Bourgogne waar hij echt grote wijnen levert, op z’n best erg mooi, maar het meest nog niet meer dan 
verdienstelijk. Regen aan het eind van het rijpingsseizoen is de schrik van elke Pinot Noir wijnboer. In een paar dagen kan 
een veelbelovende oogst met gezonde, kleine druiven verworden tot een nachtmerrie van gezwollen en gebarsten fruit 
waarin allerlei ongewenste micro-organismen welig tieren en het vooruitzicht op een goede wijn totaal is verdwenen. Twee 
weken eerder rijp worden van de kwetsbare Pinot Noir druiven is dan nog niet zo’n gek idee en kan er voor zorgen dat het 
fruit volrijp en in goede staat kan worden binnengehaald, vóór naderend onheil: ongunstige nattigheid zoals herfstweer. In 
Duitsland heet de vroege Pinot Noir variant Frühburgunder. Hij is wat betreft aroma’s iets minder animaal/wild dier van 
aroma dan de “gewone” Pinot Noir, hij is wat kruidiger en wat meer bessen-fruitig. De Pinot Noir van Forster proef ik elk 
jaar, maar, ook in goede jaren zonder regen rond de oogst, vind ik de Frühburgunder toch telkens het mooist. Meer balans, 
spannender, prettiger type fruit, mineraler van stijl.
Pinot Noir heeft ook een hekel aan hitte, dus Zuid-Frankrijk is niks voor hem zou je denken. Klopt wel, maar als je de 
wijngaarden op grotere hoogte aanplant en dan ook nog in het meest gematigde (koele, Atlantische) deel, rond Limoux, bij 
Carcassonne, heb je wel een goede mogelijkheid iets fraais van de Pinot Noir te maken. Het klimaat is in een klein aantal 
specifieke delen slechts een tikje warmer dan in de Bourgogne terwijl de bodems tamelijk vergelijkbaar zijn. Neem een 
goede wijnmaker en je hebt daar kansen. Zo komen we uit bij Domaine Girard. Vooral hun luxere Pinot Noir is voor mij 
een schoolvoorbeeld van wat deze druif kan bieden buiten zijn thuishaven Bourgogne.

Domaine Girard, Pech Calvel Pinot Noir 2018, V.d.P. d’Oc
Even een uurtje lucht geven en dan komt ie: heerlijk fruit, vleugje room, zachte tanninen, tikje animale nuances, maar heel 
bescheiden, wat aarde, iets kruiden, vleugje caramel en vanille, pepertje, allemaal heel subtiel en mooi in evenwicht. Een 
wijn die met de dag mooier wordt, heb dus geen haast, de volgende twee tot vier dagen komt het fruit alleen nog maar 
meer naar voren en worden de tanninen zachter, na een dag kom je al haast geen hout meer tegen, en na drie al helemaal 
niet meer. Ja, ooit was ik helemaal klaar met Pinot Noir, eerst uit de Bourgogne: veel te duur en maar heel af en toe mooi, 
maar vaker diep teleurstellend, daarna elders ter wereld, wat opgeblazen en “gemaakt" van stijl en zelden boeiend. Maar nu 
heb ik er weer een die zich bijna kan meten met het middenklasse moois uit Bourgogne. Mist het duidelijke terroir, maar 
dat vind ik juist wel aangenaam, al die dode beesten en die mest….. Nee, Pech Calvel is een serieus mooie en waardige Pinot 
Noir. De eenvoudige versie van Girard is ook prima en karakteristiek, maar mist net dat magische fruit. Cabriac Pinot Noir 
is eveneens goed, wat eenvoudiger, ronder, warmer en minder typisch, minder elegant, minder spciaal, maar wel erg lekker.

Bioweingut Forster Frühburgunder vom Quarzit 2019
Ben ooit begonnen met de 2016 van deze wijn. Een schot in de roos, zo lekker zacht en rond, zo fraai voorzien van rijp en 
rond fruit met ook frisheid en een vleugje mineralen en terroir. Fluweel en een ontdekking voor velen. De tussenliggende 
jaren waren wat krachtiger, hadden iets meer kleur en pit. De 2019 gaat weer meer richting 2016, nog wel wat kruidiger en 
intenser, maar wederom met dat lekker ronde en romige en dat faaie, energieke fruit. Je proeft het: de druiven zijn gezond 
en optimaal rijp geoogst, de wijnmaker heeft onderweg geen steken laten vallen en wij kunnen voor een prikkie genieten 
van iets wat sterk aan betaalbare Bourgogne doet denken, maar dan net even spannend anders.



Bioweingut Forster Weissburgunder Trocken 2020      € 8,95 / fles
Albert Seltz Pinot Auxerrois 2018      € 10,75 / fles

Bioweingut Forster Frühburgunder vom Quarzit 2019      € 11,60 / fles
Domaine Girard Pech Calvel Pinot Noir 2018       € 13,80 / fles

* zolang de voorraad strekt
* alle prijzen excl. verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

je vraagt je wel eens af hoe die Hollandse zeegezichten-schilders de werkelijkheid zagen

https://goedewijn.info/forsterweissburgundertrocken-20.html
https://goedewijn.info/seltzauxerrois-18.html
https://goedewijn.info/forsterfruhburgunderquarzit-19.html
https://goedewijn.info/girardpechcalvel-18.html
http://goedewijn.info/bestellen.html


het klopt dus helemaal, laatste restanten van slecht weer maken plaats voor zonnig weer

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
Grote Rozenstraat 64,
9712 TJ  Groningen,
tel.: 050-3123700

p.s.: hee! u wijnlie"ebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u 
ze er een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook) 

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is 
beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een 
afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen):  stop mail  dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.
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