
 

Wedstrijd Beste Brabantse Wijn 2017 
 

De jury selecteerde 

• 1 schuimwijn 

• 8 witte wijnen 

• 1 halfzoete witte wijn 

• 1 rode wijn 

voor de blindproeverij op 23/03/2017 door de leden. 

Commentaren van de leden 

1 Mousserende rosé wijn van Ch. Meerdael, Chardonnay en Pinot Noir. 

De schuimwijn heeft een mooie roze-oranje kleur en fijne bubbels. Hij is rijk aan fruit en lekker. 

2 Witte wijn van Ten Gaerde, Kerner en Müller Thurgau. 

Bleek geelgroene witte wijn heeft een minerale geur, maar geeft ook een florale explosie in de neus. Hij is zacht en licht zoet met weinig zuren, heeft body 

en een normale afdronk. 

3 Witte wijn van de Steenen Muur, Chardonnay. 

De bleek geelgroene wijn is nog levendig (pareltjes in het glas bij het draaien) met intens fruit en citrus en een fris zuurtje in de afdronk. 

4 Witte wijn van Danouise, Pinot Gris. 

De wijn is geelgroen en heeft een aroma van snoep en peren, is een beetje wrang zuur in de mond en heeft een minder aangename afdronk. 



5 Witte wijn van Kluisberg, Müller Thurgau. 

De wijn ruikt en smaakt naar viooltjes, perzik en vanille. Hij is licht zurig maar in balans. Een mooi product. 

6 Witte wijn van de Steenen Muur, Pinot Noir. 

De wijn is lichtroze gekleurd. Na walsen verandert de wat doffe geur in een aromatisch appelaroma. Hij heeft een intense smaak en een lange afdronk. 

7 Witte bio wijn van Hageling, Muscaris. 

De geelgroene wijn is nog in ontwikkeling, heeft mondaroma’s met citroen en pompelmoes, en een korte afdronk. 

8 Witte wijn van Kluisberg, Pinot Blanc. 

De geelgroene wijn geurt aromatisch, smaakt naar abrikozen en heeft een fris zuurtje. 

9 Witte bio wijn van Hageling, Johanniter. 

De citroengele wijn is nog in ontwikkeling, met een lichte chemische toets in de neus. Het is een ronde, niet-complexe wijn die wat zuur mist om bij eten 

geserveerd te worden. 

10 Witte half zoete wijn van Het Eikenvat, Rivaner. 

De lichtgele wijn heeft een bloemige geur en heel wat aroma’s, waaronder appelsien, in de mond. Hij is lichtzoet en smaakt dan ook voortreffelijk bij een 

paté.  

11 Rode wijn van Domein Pot de Vin, Dornfelder. 

De wijn is kriekenrood en heeft mooie benen, ruikt fruitig en kruidig. Hij is lekker maar iets te flauw, met een matige afdronk. 



Uitslag 

Naam Domein Kleur Druiven Jaar Medaille 
Hugo Bernar Hageling wit, bio Muscaris 2015 goud 

  wit, bio Johanniter 2015 goud 

  rood, bio Reberger 2014 zilver 
Gust Bertels Het Eiken vat wit, half zoet Rivaner 2016 goud & selectie &beker 

Bruno Cools Ten Bunder wit Pinot Noir 2016 brons 

  rosé Regent 2016 brons 

  rood Regent 2016 zilver 

Rik Daems Vinobelga wit, mousserend Müller Thurgau + Ortega 2014 brons 
Dirk Moerenhout Bollenberg wit Müller Thürgau 2015 brons 

Eduard Monsecour Steenen Muur wit Pinot Noir 2015 zilver & selectie 

  wit Chardonnay 2015 zilver 

  wit Pinot Gris 2015 zilver 

Koen Podevijn Domein Pot de Vin wit Müller Thürgau 2015 zilver 

  wit Pinot Gris 2015 zilver 

  rood Dornfelder 2015 zilver 

Danny Van de Gaer Ten Gaerde wit Johanniter + Solaris 2016 zilver 

  wit Kerner + Müller Thürgau 2016 zilver 

  wit Souvignier Gris 2016 zilver 

  rosé Rondo + Cabernet Cortis 2016 zilver 

Daniel Vandervaeren Danouise wit Pinot Blanc 2016 zilver 

  wit Pinot Gris 2016 zilver 

Jos Vanlaer Kluisberg wit Pinot Blanc 2015 goud & selectie 

  wit Pinot Gris 2015 goud 

  wit Müller Thürgau 2015 goud 

  wit Chardonnay 2015 zilver 
  rood Dornfelder 2015 brons 

Paul Vermeeren Molenbergher wit Chardonnay 2015 zilver 

  wit Bacchus 2015 brons 

Paul Vleminckx Meerdael wit, mousserend Chardonnay 2015 zilver 

  rosé, mousserend Chardonnay, Pinot Noir 2015 zilver 

De medaille-uitreiking vindt plaats op 13 mei 2017 in het Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn te Wezemaal. 


