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Niet in de marge schrijven aub. Schrijf leesbaar: wat we niet kunnen lezen, keuren we niet goed. 

Theorievragen 
1. Welke appellatie hoort niet in het rijtje thuis? 

1 Pauillac, Saint-Esthèpe, Saint-Julien, Lirac, Margaux 

2 Pauillac, Pomerol, Saint-Emilion, Fronsac, Lalande-de-Pomerol 

3 Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, Pommard, Nuits-Saint-Georges 

4 Morgon, Juliénas, Fleurie, Reuilly, Regnié 

5 Saint-Véran, Pouilly Fumé, Pouilly-Loché, Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzelles   

               

1 = Lirac    2 = Pauillac       3 = Pommard         4 = Reuilly  5 = Pouilly Fumé 

 

2. Sinds 1976 is Eiswein een predikaatwijn. Noem buiten deze wijn de 5 andere kwaliteitsniveaus in 

stijgende lijn. 

Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese 

(3 punt per juiste term én plaats, 1 punt voor juiste term op verkeerde plaats) 

 

3. Geef de subregio’s van het Rioja-wijngebied. 

Rioja Alta, Rioja Alavesa, Rioja Baja of Oriental (recent hernoemd), 5 punten per juiste subregio 

 

4. Welke zijn de drie belangrijkste autochtone druivenrassen gebruikt voor de productie van Cava? 

macabeo, xarel.lo, parellada (3=10 punten, 2=5 punten, 1=2 punten, 0=0 punten) 

            

5. In welke Italiaanse wijnregio's zijn volgende druivenrassen de belangrijkste aanplant? 

aglianico = Campania  primitivo = Puglia  nero d'avola = Sicilia 

(3=10 punten, 2=5 punten, 1=2 punten, 0=0 punten) 

6. Verklaar het begrip “Oechsle-graden”: Soortelijke massa van een vloeistof; Oechsle graden = 

eenheid waarmee het natuurlijke suikergehalte in de most wordt weergegeven (1 v beide) 
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7. Sedert de jaargang 2014 is er één erkende appellatie voor de 1300ha Luxemburgse wijngaard. 

Geef de naam. 

AOP Moselle Luxembourgeoise (5 punten of niets; schrijfwijze niet belangrijk)                        

  

8. Wat betekent chaptalisatie? 

Toevoegen van suiker vooraleer de alcoholgisting begint, met als doel de uiteindelijke alcoholgraad 

te verhogen. (beide begrippen = 5 punten, 0 of 1 = 0 punten; verwoording onbelangrijk)  

9. Wat betekent BOB?  Wat is het Franse equivalent? 

Beschermde OorsprongsBenaming, equivalent met het Franse AOC (Appellation d’Origine Contrôlée 

(beide goed = 5 punten, anders 0 punten)  

10. Hoe noemt men een single vineyard in Duitsland? 

Einzellage (alles of niets; schrijfwijze onbelangrijk)   

Praktische proef 
Herken de volgende rode wijnen en schrijf de bijhorende letter van de wijnregio (A, B, C of D) naast 

het glasnummer. Elke letter mag slechts één keer gebruikt worden (100 punten). 

 

A Bourgogne: F. Lamarche – Hautes Côtes de Nuits 2014   

B Bordeaux: Château Lajarre – Bordeaux Superieur ‘Eléonore’ 2015   

C Côtes-du-Rhône: Domaine Roche – Cairanne 2015 

D Cabernet franc: G. Tapin – Chinon ‘La Mare au Diable’ 2016       
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De helft van het aantal punten moet behaald worden op ieder onderdeel. 

• 1 rode wijn juist = 0 punten 

• 2 rode wijnen juist = 75 punten  

• 4 rode wijnen juist = 100 punten 

Veel succes, 

Peter Doomen 

Nationaal wijnmeester      
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