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Hoe dit spel te spelen? 

Duid een quizmaster aan en verdeel de rest van de tafel in 

twee ploegen. De quizmaster stelt de eerste vraag. Elke 

ploeg geeft zijn antwoord. Naargelang van het antwoord 

kom je op de volgende vraag (aangegeven met ). Was het 

antwoord juist, dan stijgt het niveau (aangegeven met ). 

Anders daalt het (tot ten laagste niveau 1). 

Speel gewoon door: je komt dezelfde vraag later opnieuw 

tegen. Zo kun je herkansen. 

Zolang beide ploegen hetzelfde antwoord geven, lopen hun 

wegen gelijk. Maar welke ploeg beantwoordt als eerste een 

vraag op niveau 5 correct? Die wint het spel! 

Alternatieve spelwijzen zonder quizmaster: 

• Elke persoon speelt quizmaster voor zijn linkerbuur. 

Geef na elk antwoord de quizvragen in wijzerzin door.  

• Idem, maar in twee of meer groepen. 

 

Scoreformulier 

Gebruik het scoreformulier op de achterzijde om de scores 

per persoon of per ploeg bij te houden. Vergeet niet het 

nummer van de vraag te noteren waar men de volgende 

ronde naartoe springt. 

 

  



De quizvragen 

 

Vraag 1 (1) - Hoe wordt de malbec nog wel genoemd in 

Cahors? 

A Arpent 2 B Bondel 17 C Cot 29 D Durif 26 

 

Vraag 2 (1) - Wat betekent de aïeul in de naam "Cuvée 

Réservée de l’Aïeul"? 

A Voorvader 10 B Plukker 2 C Avonturier 17 D 

Nachtwacht 39 

  

Vraag 3 (3) - Welke druif is de enige in de mirliflore van 

Château Saint-Sernin? 

A Sauvignon blanc 31 B Chardonnay 8 C Semillon 38 D 

Viognier 42 

 

Vraag 4 (3) - Dit wijndomein dateert uit 1998 en is 22 

hectare groot. Het wordt gerund door de zoon van de 

oprichter, Julie, samen met zijn vrouw Sophie. Hoe heet 

het? 

A Château du Cèdre 8 B Château Saint-Sernin 10 C Clos 

Triguedina 11 D Combel-la-Serre 7 

 

Vraag 5 (4) - Hoe heet de malbec te Cahors nog wel eens, 

behalve cot? 



A Bidoure 3 B Brulhois 4 C Auxerrois 18 D Tursan 14 

 

Vraag 6 (3) - Behalve malbec, welke rode druif kan in een 

blend van Cahors belanden? 

A Cabernet sauvignon 11 B Merlot 9 C Cabernet franc 29 

D Alle drie 30 

 

Vraag 7 (4) - Hoe noemt men de kalkbodem waarvan de 

cuvée "Le Cèdre" afkomstig is? 

A Tran 27 B Cran 3 C Trau 4 D Crau 6 

  

Vraag 8 (2) - Behalve te Cahors, waar in het Zuidwest 

en van Frankrijk komt de malbec nog voor? 

A Pécharmant 2 B Buzet 17 C Côtes de Duras 39 D Alle 

drie 3 

 

Vraag 9 (4) - Welke bodem is kenmerkend voor de 

coteaux van Cahors? 

A graniet 14 B zand en grind 34 C kalk en leem 22 D 

ijzerzandsteen 24 

 

Vraag 10 (2) - Wat is het minimumpercentage malbec in 

een wijn uit Cahors? 

A 60% 26 B 70% 4 C 85% 17 D 100% 39 



 

Vraag 11 (2) - In welk jaar verwierf Cahors de status van 

aoc? 

A 1931 17 B 1951 2 C 1971 6 D 1991 39 

 

Vraag 12 (4) - Hoe heette de voor Cahors lokale vin de 

pays? 

A VdP des Coteaux de Coiffy 6 B VdP des Coteaux du 

Torgan 14 C VdP des Coteaux de Quercy 40 D VdP des 

Coteaux de Quincy 22 

 

Vraag 13 (4) - Hoe noemt men het droge kalkplateau waar 

de beste wijnen van Cahors vandaan komen? 

A Calotins 37 B Causses 18 C Câlineries 3 D Cavernes 4 

 

Vraag 14 (3) - Dit domein in Mauroux heeft 20% cabernet 

franc aangeplant, waarvan een Vin de France gemaakt 

wordt. Hoe heet het? 

A Cosse Maisonneuve 12 B Château de Rouffiac 31 C 

Château de Chambert 8 D Combel-la-Serre 11 

 

Vraag 15 (4) - Wie nam in 1994 het familiedomein 

Château les Hauts d'Auglan over en leidt het vandaag nog 

altijd? 



A Isabelle Rey Auriat 27 B Bernard Bouyssou 3 C Didier 

Pelvillain 4 D Sophie Lacam 6 

 

Vraag 16 (4) - Wat is de minimale plantdichtheid voor 

malbec in de wijngaarden van Cahors? 

A 1500 stokken per hectare 34 B 2500 stokken per hectare 37 

C 4000 stokken per hectare 41 D 6000 stokken per hectare 3 

 

Vraag 17 (1) - Welke behandeling, populair in het 

naburige Madiran, ondergaat de Mana van Château Saint-

Sernin? 

A Batonnage 17 B Ontzuring 2 C Dubbele vatrijping 26 D 

Micro-oxygenatie 11 

 

Vraag 18 (5) - Wat is er bijzonder aan de voorschriften 

voor de wijnen uit Cahors ten opzichte van de andere 

Zuidfranse wijnregio's? 

A Men laat alle mogelijke snoeiwijzen toe 7 B Beide 

cabernets zijn verboden 40 C Het gebruik van houten vaten 

is verplicht 5 D Alle drie 25 

 

Vraag 19 (3) - Welke oorlog ontregelde de wijnhandel van 

Cahors in de veertiende eeuw? 

A Honderdjarige Oorlog 13 B Dertienjarige Oorlog 20 C 

Vijftienjarige Oorlog 29 D Tachtigjarige Oorlog 30 

 



Vraag 20 (2) - Dit kasteel werd in de jaren 1980 gebouwd 

op 200 meter hoogte boven de rivier de Lot. Men maakt er 

wijnen van malbec, merlot en tannat. Hoe heet het? 

A Château de Duravel 26 B Château de Chambert 2 C 

Château de Rouffiac 14 D Château Saint-Sernin 17 

 

Vraag 21 (4) - Welk van deze druiven is toegelaten in 

Cahors? 

A Merlot 14 B Tannat 19 C Jurançon noir 24 D Alle drie 

40 

 

Vraag 22 (3) - Welk wijnbouwgebied in het Franse 

Zuidwesten moet Cahors laten voorgaan op kwantitatief 

gebied? 

A Gaillac 31 B Bergerac 15 C Irouléguy 11 D Madiran 20 

 

Vraag 23 (4) - Waarvan is de naam malbec afkomstig? 

A Van het Occitaanse woord voor "everzwijn", omdat die 

verzot zijn op de druiven 24 B Van de familienaam van 

degene die de druif bekendheid gaf 18 C Van het plaatsje 

Malbeque aan de Garonne 33 D Men weet niet waarvan de 

naam afkomstig is 37 

 

Vraag 24 (3) - Wat betekent de Occitaanse uitdrukking 

waarvan de naam "Triguedina" vandaan komt? 



A De wijn is als zwarte stroop 30 B Elke rijkdom is met een 

cent begonnen 31 C Ik kijk uit naar de maaltijd 16 D Eens 

gedronken, voor altijd verloren 8 

 

Vraag 25 (4) - Welke bijzonderheid maakt Valérie 

Roussille op het Clos du Chêne in Duraval? 

A Mousserende wijn van jurançon noir 33 B Blanc de noirs 

22 C AOC Cahors met half om half tannat en malbec 24 D 

Zoete rosé 27 

 

Vraag 26 (1) - Welke zeeën beïnvloeden het klimaat in 

Cahors het meest? 

A De Golf van Aden en de Golf van Biskaje 2 B De 

Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan 38 C De 

Beaufortzee en de Atlantische Oceaan 17 D De 

Middellandse Zee en de Oostzee 26 

 

Vraag 27 (5) - Wie richtte Clos Triguedina op in 1830? 

A Etienne Baldès 34 B Jean Baldès 21 C Juliette Baldès 32 

D René Baldès 12 

 

Vraag 28 (4) - Hoeveel hectare wijnbouwgrond besloegen 

de wijngaarden van Cahors voor de phylloxera toesloeg? 

A 1.400 37 B 4.000 41 C 14.000 6 D 40.000 34 

 



Vraag 29 (2) - Welke druif vult de malbec aan in de AOC 

Cahors van Château de Chambert? 

A Tannat 2 B Jurançon noir 17 C Merlot 19 D Alle drie 26 

 

Vraag 30 (2) - Welke rivier was de traditionele route voor 

de wijnen uit Cahors naar Noord-Europa? 

A Lot 22 B Durance 2 C Var 39 D Arve 17 

 

Vraag 31 (2) - Welke "kleur" werd aan de wijnen van 

Cahors toegedicht? 

A Blauw 26 B Paars 2 C Zwart 24 D Grijs 17 

 

Vraag 32 (4) - In welke mousserende wijn is malbec 

toegestaan? 

A In geen enkele 4 B Crémant de Die 6 C Crémant 

d'Alsace 37 D Saumur 40 

 

Vraag 33 (3) - Welk weerfenomeen sloeg in 1956 

ongenadig toe te Cahors? 

A Vorst 21 B Storm 30 C Hagel 20 D Hitte 10 

 

Vraag 34 (5) - Wat is de meest voorkomende snoeiwijze 

voor de malbec in Cahors? 

A Gobelet 13 B Guyot simple 27 C Cordon 28 D Geleide 

umbrella 23 



 

Vraag 35 (2) - Welke druivensamenstelling kent Le Cèdre 

Blanc? 

A Half om half semillon en sauvignon blanc 2 B 100% 

Semillon 17 C 100% viognier 33 D 1/3 viognier, semillon en 

sauvignon blanc 26 

 

Vraag 36 (3) - Welk feest, in het leven geroepen door de 

Interprofessionele Unie van Cahors, wordt jaarlijks op 17 

april gevierd? 

A Fête du Vin de Cahors 20 B Cahors Wine Tour 29 C 

Saint Vincent 10 D World Malbec Day 23 

 

Vraag 37 (3) - Van welk Frans departements is Cahors de 

hoofdstad? 

A Puy-de-Dôme 8 B Pyrenées-Atlantiques 31 C Ariège 11 

D Lot 25 

 

Vraag 38 (2) - Voor welke wijnen dienden de wijnen uit 

Cahors als kleurverbeteraar? 

A Languedoc 26 B Bourgogne 2 C Bordeaux 36 D Loire 39 

 

Vraag 39 (1) - Welk Zuid-Amerikaans land heeft de 

grootste aanplant malbec, de hoofddruif van Cahors? 

A Chili 26 B Argentinië 42 C Brazilië 39 D Uruguay 17 



 

Vraag 40 (5) - In welke gemeente bevindt zich de 

coöperatie Caves d'Olt, de oudste van Cahors, in 1947 

opgericht? 

A Treignac 16 B Mornac 21 C Comprégnac 32 D Parnac 18 

 

Vraag 41 (3) - Wat deed men vroeger wel eens om de 

wijnen uit Cahors nog donkerder te maken? 

A Wijnen uit de Languedoc toevoegen 31 B Een deel van 

het sap inkoken 28 C Bijkleuren met looizuur 38 D Alle 

drie 42 

 

Vraag 42 (2) - Wat is Cousu Main? 

A De hoofddruif voor witte Cahorswijn 2 B De naam voor 

het tweede en beste kalkplateau van Cahors 17 C Een witte 

wijn van Château Eugénie 37 D Een synoniem voor tannat, 

die in Cahors toegelaten is 26 

  



Scoreformulier  

Persoon/ploeg Niveau Vraag volgende ronde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


