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HERKENBAARHEID EN KWALITEIT VAN DE WIJNEN 

 

De wijnmeesters (22 stemgerechtigden, waarvan 20 hun scores gaven) scoorden de wijnen op 

typiciteit en kwaliteit op een schaal van 5. De scores voor typiciteit (herkenbaarheid) lagen tussen 

3,4 (chardonnay) en 4,5 (riesling) bij de witte wijnen en 3,7 (sangiovese/cabernet franc) en 4,3 

(bordeaux). 

Bij het determineren kun je dus bij de rode wijnen best op zoek naar de bordeaux. Ook de bourgogne 

kun je omwille van zijn kleur gemakkelijk herkennen. Voor de witte wijnen ga je op zoek naar de 

restsuiker in de riesling, maar ook de sauvignon blanc is heel herkenbaar.  

Sommige wijnmeesters deelden hun tips om de wijnen te herkennen. Hieronder vind je ze1.  

                                                 
1 Om verwarring te vermijden heb ik alle determinaties door de wijnmeesters eruit gelaten want die 
zijn niet noodzakelijk correct. 
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RODE WIJNEN 

BOURGOGNE (M/G2) 
De kleur en de kleurintensiteit is hier doorslaggevend: doorschijnend, zeer licht rood met een tikje 

bruin op de rand. Let verder ook op het fruitkarakter van de pinot en op de fijne zuren. 

CABERNET FRANC (M/G) 
Hier moet je vooral letten op de kenmerkende, onrijpe geur van de cabernet franc die doet denken 

aan groene paprika. 

BORDEAUX (M/G) 
Het gebrande aroma met koffie en mokka wijst je de weg naar de bordeaux. Je kunt ook de geur van 

vanille herkennen. 

CÔTES-DU-RHÔNE (M) 
Deze rhônewijn is erg geconcentreerd en doet wat zoetig aan met chocolade en zwart fruit. 

SANGIOVESE (G) 
De sangiovese wordt gekenmerkt door zijn fijne zuren en sappige, heel fruitige indruk. Het verschil 

met de bourgogne zit hem in de kleur en kleurintensiteit. 

WITTE WIJNEN (G) 

RIESLING 
De riesling is tintelend in de mond met een tikje petrolé, maar je kunt hem gemakkelijk herkennen 

aan de restsuiker. 

SAUVIGNON BLANC 
De sauvignon is ontstuimig en heel fruitig met citrus en passievrucht maar ook buxus en ‘zweet’. Voor 

een sauvignon is hij behoorlijk vol in de mond. 

CHENIN BLANC 
Deze chenin heeft een herkenbare geur met peer en kweepeer, die wat aan snoepjes doet denken. 

Verder heeft hij een klein zoetje zonder dat je echt restsuiker proeft en betrekkelijk weinig zuren. 

CHARDONNAY 
Na even in het glas ontwikkelt de geur van de (houtgelagerde) chardonnay zich met boter. In de mond 

zijn de zuren eerder strak. 

 

Veel succes met de proeven! 

 

Peter Doomen 

Nationaal Wijnmeester 

                                                 
2 M = examen Meester-Wijnproever – G = examen Grootmeester-Wijnproever 


