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Het aromawiel 
Het wijnaromawiel werd in de 
jaren tachtig gecreëerd door  
Dr. Ann C. Noble van de University 
of California in Davis. Professor 
Noble gaf les in sensorische 
evaluatie van wijn. Het viel haar 
op dat veel studenten als ze een 
wijn roken, de geur(en) herken den 
maar niet op het woord konden 
komen. Daarom ontwikkelde  
ze een hulp middel: het aroma
wiel. Het aromawiel in dit boek is 
op dat van Noble gebaseerd maar 
het onder scheidt zich ervan in 
twee opzichten. Allereerst zijn de 
aroma’s in dit wiel gegroepeerd 
per primaire, secundaire en 
tertiaire aroma’s. Ten tweede is 
het aantal aroma’s gereduceerd 
tot de tachtig procent meest 
gebruikte aroma’s.
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Voorwoord

Richard Pratt is een bekende fijnproever en wijnkenner. Zo nu en dan wordt hij 

uitgeno digd bij de familie Schofield en doet gastheer Mike Schofield een spelletje 

‘wijn raden’ – met als inzet een kistje van de te raden wijn – met hem. 

Deze keer schotelt Mike hem tijdens het diner een Bordeaux voor met de 

woorden ‘Wedden dat je niet raadt waar deze vandaan komt?’. In aanwezigheid 

van mevrouw Schofield en hun bloedmooie achttienjarige dochter Louise 

aanvaardt Richard Pratt de wedden schap. Hij laat zelfs brutaal merken dat de 

gebruikelijke inzet wat hem betreft dit keer best verhoogd mag worden. Hoewel 

de gastheer niet uit is op een verhoging van de inzet, is hij er wél van overtuigd 

dat Pratt de wijn onmogelijk zal kunnen raden. Dus als Pratt hem blijft uitdagen, 

zegt Schofield toe te stemmen met iedere inzet van Pratt. 

Pratt wil daarop wedden om de hand van Schofields dochter en stelt daar  

zijn twee kapitale herenhuizen in Londen tegenover. In eerste instantie wijst 

Schofield het ridicule voorstel van de hand. Maar dan realiseert hij zich dat hij 

zomaar twee huizen kan winnen... Tot ongeloof en ontzetting van moeder en 

dochter Schofield accepteert hij de weddenschap.

De sfeer aan tafel is op slag veranderd. Gespannen kijken de vrouwen toe hoe 

Pratt de wijn aan het proeven is. Hoe hij de kleur van de wijn bestudeert, zijn 

neus in het glas steekt, een slokje neemt en al slurpend de smaak van de wijn in 

zich opneemt. En hoe hij, hardop analyserend, eerst het gebied afbakent, dan 

het jaartal kiest en ten slotte het domein bepaalt: het kleine 

Château BranaireDucru, een vierde cru uit de gemeente 

SaintJulien, uit 1934.

Precies op het moment dat de Schofields – volledig in 

shock door deze voor onmogelijk gehouden demonstratie 

van blindproeven – hun emoties niet meer in bedwang 

kunnen houden, wordt de wijnkenner door de dienstmaagd 

ontmaskerd.

 

Taste van Roald Dahl uit 1945 is een vermakelijke satire op 

de wereld van het wijnproeven, al wordt wijnproeven er 

neergezet als een soort egotripperij tussen snobs die 

schijnbaar niets beters te doen hebben dan gokken welke 

Grand Cru Classé ze nu aan het proeven zijn. Het verhaal 

illustreert de dwaasheid van de overtuiging dat je een wijn 

tot op het detail van wijngaard, producent en jaartal 

nauwkeurig zou kunnen ‘raden’.  

Het plot onthult dan ook dat de enige manier om dit te doen, valsspelen is.

Onnodig te zeggen dat ‘raden’ en ‘valsspelen’ niet tot de principes van dit boek 

behoren. Proeven als een Pro is bedoeld voor iedereen die oprecht 

geïnteresseerd is in het beter proeven van wijn en het beter beschrijven van de 

smaak van wijn. Het beschrijven met woorden die – net als in een weten

schappelijk experiment – door iedereen worden begrepen en door anderen 

herhaald zouden kunnen worden als ze dezelfde wijn blind zouden proeven. 

Iedereen kan Proeven als een Pro is ook bedoeld om liefhebbers meer zelf

vertrouwen te geven. Niet alleen meer zelfvertrouwen bij het proeven zelf, maar 

ook om in gezelschap over wijn te durven praten.

Ten slotte hoop ik u met dit boek te enthousiasmeren en te inspireren. Ik ben  

zelf een bevlogen proever, gebeten door het onderwerp en gedreven om mijn 

enthousiasme over te brengen. Of dat ook lukt zal uit de ruim driehonderd 

pagina’s blijken. Daarbij zou ik u om uw eerlijke terugkoppeling willen vragen; 

laat me weten wat beter of anders kan (info@ceesvancasteren.com). Dat Master 

of Winediploma aan de muur geeft me misschien een zekere autoriteit maar 

betekent beslist niet dat ik de wijsheid in pacht heb.

Gusteau (in Ratatouille) zegt: ‘Iedereen kan koken!'

En vrij naar Gusteau zeg ik: ‘Iedereen kan proeven (als een Pro)!’

Het is een kwestie van veel doen (en een beetje lezen).

Cees van Casteren MW

Halfweg, 9 april 2021
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Deel I 
Iedereen 

kan proeven 
als een Pro, 
maar wat je 
nodig hebt, 

is een 
methode

9

In dit deel richten we ons op twee aspecten van wijn 

proeven. Allereerst: waar moet je op letten als je wijn 

proeft? En net zo belangrijk: hoe beschrijf je wat je 

proeft? Want proeven is één ding, maar het vinden van de 

juiste woorden om dat wat je proeft te omschrijven is een 

tweede. Ondanks deze taalkundige belemmering zijn er 

verrassend weinig boeken die je daarbij helpen. 

 

Ik ervaarde dat gemis aan bruikbare boeken vooral tijdens 

mijn studie voor Master of Wine. De techniek van het 

proeven (kijken, ruiken en proeven) beheerste ik wel. 

Maar er waren zoveel aspecten te benoemen waarvan ik 

er geen een mocht overslaan. Hoe zorgde ik daarvoor? 

En hoe moest ik wat ik proefde zo verwoorden dat de 

examinatoren het zouden begrijpen?  

Ik had een systematische benadering nodig, een 

‘methode’.
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1 
De heilige 
graal van 

wijnproeven
(nou ja, het werkte voor mij) 

Om de Heilige Graal van wijnproeven te 

bereiken, moet je kennis en kunde 

combineren. De eerste stap echter is 

goed leren proeven. 

Nu zijn er mensen die denken dat je een aangeboren aanleg moet hebben om 

goed te kunnen proeven. Alsof ‘smaak’ een genetische gave is, iets dat je al dan 

niet hebt. Maar dat is niet zo: wijnproeven is een vaardigheid. Iedereen kan een 

goede proever worden. Dat wil zeggen; iedereen die gemotiveerd is en veel wil 

oefenen. Genen of geen genen. 

Niet dat er, wat ruiken en proeven betreft, helemaal geen genetische verschillen 

tussen mensen bestaan – want die zijn er wel degelijk  maken deze verschillen 

de ene proever niet beter dan de andere. Dat heeft onderzoek van smaak

professor Linda Bartoshuk van de Universiteit van Yale aangetoond. Hoe goed 

een wijnproever kan proeven, is vooral te danken aan het veel doen en het zich 

op die manier aanleren van wijngeuren en een wijnvocabulaire. Onervaren 

proevers ontberen die wijnwoordenschat, wat hun vermogen om geuren en 

smaken te beschrijven ernstig beperkt. Verder is methodisch te werk gaan van 

belang. Volgens professor Tim Jacob van Cardiff University draagt een methode 

waarmee je geuren en smaken kunt associëren met woorden zelfs in grote mate 

bij aan een goede proefvaardigheid.

 

Gelukkig besefte ik dat al aan het begin van 

mijn studie voor Master of Wine. Dat ik een 

methode nodig had waarmee ik alle obser

vaties van de wijn zo effectief mogelijk zou 

kunnen ordenen, onthouden en communi

ceren. Waarmee ik alles wat ik zag, rook en 

proefde, terug zou kunnen brengen tot de 

relevante aspecten – die aspecten waarmee 

je zowel een wijn kunt beschrijven als mee 

analyseren. De benadering die ik toen heb 

bedacht, staat aan de basis van dit boek.

Op zoek naar de relevante aspecten begon ik… bij de wijn. Bij dat fascinerende 

mengsel van water (zonder smaak), alcohol, zuren, suikers, kleurstoffen en 

tannine (die samen de wijn zijn kleur en smaken geven) en minuscule 

concentraties aroma’s (die de wijn zijn geur geven). Concentraties die zó miniem 

zijn, dat ze zelfs met de meest geavanceerde meetapparatuur niet of nauwelijks 

kunnen worden onderscheiden. Maar die door ons ingenieuze menselijk lichaam 

wél kunnen worden ervaren! Gelukkig maar, want bij wijnproeven spelen juist 

deze aroma’s een cruciale rol.
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Al snel besefte ik dat die kleurstoffen, aroma’s, alcohol, zuren, suikers en tannine 

precies de relevante aspecten waren waar ik naar op zoek was! Het antwoord  

lag al die tijd gewoon al in de wijn zelf! Ik koos voor een letterwoord als ezels

bruggetje. Dat letterwoord zorgde ervoor dat ik binnen enkele minuten per glas 

een wijn in kaart zou kunnen brengen en herkennen. Niet alleen haalde ik het 

examen van Master of Wine ermee, ik gebruik het nog dagelijks bij het proeven 

van wijnen. 

Het kwam tot stand omdat de letters van het woord je stapsgewijs zowel 

meenemen door het proces van wijnproeven (van kleur naar geur tot smaak)  

als door het proces van wijnmaken (van oogst naar kelder tot fles).

Naast water en alcohol 
bestaat een wijn vooral nog 
uit suikers, zuren, wat 
glycerol en minuscuul kleine 
concentraties aroma’s, 
tannine en kleurstoffen.

< 1,1% REST

< 14,0% ALCOHOL

< 84,9 % WATER

< 0,01% REST INCLUSIEF  

  AROMASTOFFEN,  

  TANNINE,

  KLEURSTOFFEN

< 0,1% RESTSUIKERS

< 0,5% GLYCEROL

< 0,6% ZUREN

Het letterwoord dat ik koos, is: KARAAT!

Net zoals karaat het gewicht aangeeft van diamanten en bij goud het gehalte aan 

puur goud in de legering, zo geeft het woord ‘karaat’ aan wat voor wijn we in het 

glas hebben.

Waar staan de letters KARAAT voor?

K  kleur

A  aroma’s  
R  restsuikers

A  aciditeit

A  alcohol

T  tannine

In hoofdstuk 2 leg ik de Karaatmethode in detail uit aan de hand van twee 

model  wijnen. Het zal je helpen je te richten op de relevante aspecten van wijn. 

Daarnaast geeft de methode je de mogelijkheid om wat je proeft in begrijpelijke 

woorden te beschrijven en zo met een duur woord een echte ‘proefnotitie’ te 

maken.

Maar met een methode om wijn te proeven en te beschrijven, zijn we er niet.  

We willen namelijk ook graag  begrijpen wat we zeggen over een wijn. Wat hoge 

zuren betekenen of intense aroma’s en een bleke kleur. Pas als we begrijpen wat 

de kleur, geur en smaak van een wijn bepaalt, kunnen we onze proefnotitie in 

context zetten.

 

Daarom gaan we in hoofdstuk 3 terug naar de enige grondstof van wijn: de 

geoogste druiven. En leren we hoe druivenras en wijngaard ieder hun eigen 

invloed hebben op kleur, geur en smaak van wijn! Maar het DNA bepaalt niet 

alles; ook de opvoeding speelt een belangrijke rol. Daarvoor kijken we in 

hoofdstuk 4 naar hoe de wijnmaker in het proces van druiven naar wijn zijn 

eigen stempel erop drukt. En ten slotte volgen we in hoofdstuk 5 de ingrijpende 

veranderingen op de kleur, geur en smaak als daarvoor geschikte wijnen 

voldoende tijd krijgen te rijpen op fles.

 

Als we namelijk weten waar de kleur, geur en smaken van wijn vandaan komen, 

is het straks ook gemakkelijker om wat we proeven te herleiden tot deze 

bronnen.
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 Analysis: mk102501,3,1 Project: bcangc10 
 Instrument: chan589 Method: tdasalg2 

Sample 1

Acquisition Time: 25 Oct 1999 at 19:12.31
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 Château Lafite Rothschild 
 1996 Premier Grand Cru Classé

1 ‘It is the concentration of all these components that creates fine wines. The complexity of these 
components makes it almost impossible to define quality of a wine in terms of chemicals analysis. 
The simple analysis of Château Latour of a good vintage, for example, would be identical to that 
of a basic vin de table.’ Understanding Wine Technology, DBQA Publishing, 2000, pagina 23.

Ik kon David Bird MW bijna niet geloven 
toen hij in zijn boek Understanding Wine 
Technology had beweerd dat de meeste 
chemische analyses geen onderscheid 
zouden kunnen maken tussen Château 
Latour en een basale vin de table. In het 
eerste jaar van mijn Master of Wine-studie 
besloot ik de proef op de som te nemen. 
Bij DSM liet ik Château Lafite Rothschild 
1996 en een hele gewone AOC Bordeaux 
(Réserve Spéciale) uit hetzelfde jaar naast 
elkaar analyseren. Lafite is twintig tot dertig 
keer duurder dan de Réserve Spéciale; 
zouden de verschillen groter kunnen zijn?! 
De analyses gebeurden met een gaschro-
ma tograaf. Denk aan een lange, verwarmde 
buis gevuld met absorberende stoffen 
waardoor een inert gas stroomt. Aan de 
ene kant wordt wijnconcentraat ingespoten 

waardoor de vluchtige wijnbestanddelen 
nóg vluchtiger worden en in verschillende 
snelheden de buis passeren. Dat zorgt voor 
een scheiding van stoffen aan het einde 
van de buis waar een detector zit om de 
concentraties aan de computer door te 
geven die dat grafisch vastlegt in een 
zogenaamd ‘gaschromato gram’. Zelfs met 
de nauwkeurigste detector (Mass Specto-
metry met een geschatte detectiegrens van 
10 ppb) concludeerde de machine echter 
dat ‘de gemeten stoffen in beide monsters 
op een vergelijkbaar niveau waren 
aangetroffen‘. 

Tegelijkertijd liet ik beide monsters ook door 
een panel van Masters of Wine proe ven, die 
zonder enig probleem de verschillen tussen 
deze twee wijnen blootlegden.

Mens versus machine

 Analysis: mk102501,2,1 Project: bcangc10
 Instrument: chan589 Method: tdasalg2

Sample 1

Acquisition Time: 25 Oct 1999 at 17:40.33
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Réserve Speciale 1996  
Appellation Bordeaux 
Controlée.

1996

Want het ultieme doel van dit boek is om na het proeven van de wijn ook 

conclusies te kunnen trekken. Conclusies over de druif of ‘blend’ (mengsel van 

verschillende druiven) waar de wijn van is gemaakt, de herkomst van de wijn, de 

manier waarop de wijn is gemaakt en hoe oud hij is. Dat gaan we in hoofdstuk 6 

doen. 

In hoofdstuk 7 en 8 laat ik de Karaatmethode los op meer dan honderdvijftig 

modelwijnen. Dat zijn lang niet alle rassen ter wereld, laat staan alle wijnen ter 

wereld, maar deze voorbeeldwijnen staan model voor de meest voorkomende 

wijnstijlen. Bijna elke wijn in de wereld kan op die manier herleid worden tot een 

van deze voorbeelden. Voor elke modelwijn is de methode uitgewerkt en 

voorzien van uitleg én conclusies.

Oefen met de methode en je zult zien dat het proeven van wijn en het maken 

van goede proefnotities een tweede natuur wordt. Hoe vaker je de Karaat

methode toepast en hoe meer kennis je vergaart, hoe beter je ten slotte ook  

na het proeven van een wijn zult kunnen zeggen van welke druif hij gemaakt is, 

waar hij vandaan komt, hoe hij is gemaakt en hoe oud hij is. 

Net als Richard Pratt, maar dan zonder vals te spelen.

Een modelwijn is een voorbeeldwijn van 
een bepaalde druif. Ik noem ze model-
wijnen omdat het vaak wijnen zijn van 
een druif die model staan voor 
consumenten en producenten in de rest 
van de wereld. Voor de druif Sauvignon 
Blanc bijvoorbeeld is de minerale wijn 
Sancerre uit de Loire in Frankrijk een 

modelwijn. Dat geldt ook voor de 
stuivende, fruitintense versie van de 
Sauvignon Blanc-druif uit Marlborough, 
Nieuw-Zeeland. Voor de druif Syrah is 
Hermitage in de Noord-Rhône in 
Frankrijk een modelwijn, maar ook 
Barossa Valley in Australië, waar deze 
druif Shiraz wordt genoemd.

Modelwijn
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2
Proef op  
de som

De Karaatmethode

Als je goed wilt leren wijnproeven, is  

een methode belangrijk. Dat is een 

systematische manier van proeven om 

de wijn op alle relevante aspecten  

door te lichten en te komen tot een 

proefnotitie. Het letterwoord KARAAT is 

daarbij ons ezelsbruggetje en in dit 

hoofdstuk zie je de methode in actie 

met twee internationaal bekende 

modelwijnen. 

2  Proef op de som

Wat dit letterwoord zo geschikt maakt, is dat we parallel aan de letters van  

het woord Karaat gewoon onze zintuigen kunnen volgen bij het wijnproeven, 

van zicht naar geur tot smaak en tast. 

Te beginnen met de letter K (van Kleur) beantwoorden we vervolgens bij elke 

letter van het woord Karaat deze twee vragen: 

1 Wat is de intensiteit in deze wijn? Hetgeen we vervolgens aangeven met een 

score in het wifipictogram; en

2 Wat nemen we nog meer waar? En dat noteren we in de volgende kolom.

Ben je een beginnende of een gevorderde proever?

Aangezien niet iedereen met evenveel proefervaring en kennis aan dit boek  

zal beginnen, leg ik de Karaatmethode uit voor zowel de beginnende als de 

gevorderde proever. Het principe is hetzelfde voor beiden maar de uitwerking is 

bij bepaalde letters gedetailleerder voor gevorderden. Voor de K van Kleur is er 

tussen beginnende en gevorderde proevers geen verschil. Maar bij de geur wel. 

 

 

 

 

 

A   paars fruit, kruidig,  

   hout

BEGINNENDE PROEVER

A 1   

 2   

  

 3  

GEVORDERDE PROEVER

BRAAM

VANILLE

WALNOOT

ZWARTE BES

KOKOS

ZWARTE KERS MUNT

TOAST

EUCALYPTUS

Het enige wat je hoeft te doen, is 
1 aan te geven hoeveel je ruikt. En 
2 te omschrijven wát je ruikt.  
Denk daarbij aan de geur groepen 
voor rode wijn in het aromawiel 
zoals paars fruit, kruidig en hout.

Als gevorderde deel je de geur op in drie groepen: 
de aroma’s die van de druiven afkomstig zijn (A1), 
die door de wijnmaker zijn toegevoegd (A2) en die 
het gevolg zijn van flesrijping (A3). Voor elke groep 
bepaal je net als de beginners:
1 hoeveel je ruikt, en 
2 wát je ruikt. 
De gevorderde proevers proberen daarbij de 
aroma’s zo precies mogelijk te identificeren –  
dus binnen de geurgroepen van het aromawiel.

Op de volgende twee pagina’s loods ik je letter voor letter door het acroniem en 

leg ik uit hoe je in de praktijk de intensiteit van elke letter kunt bepalen en waar je 

voor de andere observaties op moet letten.
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Volg je ZINTUIGEN

STAP 1  ZICHT

STAP 2  GEUR

STAP 3  SMAAK

Volg de LETTERS

K KLEUR

A AROMA’S

R RESTSUIKERS

A ACIDITEIT

A ALCOHOL

T  TANNINE

Beschrijf wat je WAARNEEMT

Door zijdelings licht te laten vallen op de 
wijn kun je zien hoeveel zwevende deeltjes 
er zijn. Hoe meer zwevende deeltjes, hoe 
troebeler de wijn. De tint van rode wijn kun 
je het beste waarnemen aan de rand terwijl 
je voor de tint van een witte wijn juist naar 
de kern gaat. 

Gebruik het aromawiel op het schutblad 
om te bepalen welke aroma’s je ruikt. De 
beginner richt zich daarbij op de geur-
groepen zoals citrus, of tropisch fruit, 
plantaardig of specerijen. De gevorderde 
proever probeert juist specifieke aroma’s  
te noemen binnen die geurgroepen. 

Droge, witte wijnen gebruiken soms ‘sur lie’ 
in plaats van restsuikers om hoge zuren in 
te tomen. En dat proef je aan een ‘vettig-
heid’ in de smaak. Let bij zoete wijnen ook 
op de aroma’s (zoals honing of rozijnen) 
omdat die je een hint kunnen geven van  
de soort zoete wijn. 

Wijn heeft verschillende zuren waarvan 
wijnsteenzuur de belangrijkste is. Omdat de 
wijnmaker in witte wijnen de verhouding 
tussen appelzuren en melkzuren zelf kan 
bepalen, letten we bij witte wijnen op de 
soort zuren zelf: zijn ze scherp? 
(appelzuren) of zacht? (melkzuren).

Beschrijf de ‘body’ van de wijn. Hoewel  
ook andere factoren de ‘body’ beïnvloeden 
(zoals de zuren, restsuikers, concentratie  
en tannine), staat alcohol aan de basis van 
de body. Voelt het als een ‘zware’ of een 
‘lichte’ wijn? Probeer hier een persoonlijke 
inschatting te maken.

Waar neem je de tannine waar in je mond? 
Tannine van druiven hebben de neiging je 
hele mond uit te drogen, terwijl de tannine 
van (nieuw) eiken vooral merkbaar zijn op 
de voortanden. De houttannine is drogen-
der en heeft houtsmaak maar neemt ook 
sneller af bij rijping op fles.

Bepaal de INTENSITEIT

Schenk je proefglas altijd even vol en hou 
het tegen een witte achtergrond. Kijk bij 
rode wijnen van boven hoe duidelijk je het 
aanzetpunt van het steeltje op de kelk kunt 
zien. Hoe duidelijker, hoe lager de inten si-
teit van de kleur. Bij wit bepaalt de tint de 
intensiteit. 

Steek je neus in het glas en ‘snuffel’ met 
korte rukjes (zoals honden dat doen). 
Beginners bepalen hoe zwak of sterk de 
geur is die ze ruiken, terwijl gevorderden 
dat eerst doen voor de primaire aroma’s, 
dan voor de secundaire aroma’s en 
tenslotte voor de tertiaire aroma’s.  

Restsuikers zijn vanaf vier tot vijf gram per 
liter voor de meeste proevers al merkbaar. 
Pas als er méér suikers in de wijn zitten, zal 
hij echt zoet overkomen. Hóe zoet is niet 
alleen afhankelijk van de hoeveelheid 
restsuikers maar ook van de zuren (die 
elkaar maskeren).   

Van zuren ga je ‘watertanden’, oftewel extra 
speeksel aanmaken. Hiermee bereidt het 
lichaam zich voor op het neutraliseren en 
verdunnen van de zuren en legt het een 
beschermlaagje over het slijmvlies. Hoe 
meer speekselvloed je dus ervaart, hoe 
meer zuren de wijn zal hebben.  

Je kunt alcohol waarnemen door het 
gewicht van de wijn in de mond (‘body’) en 
soms ook vanwege de lichtzoete smaak dat 
het heeft. Let verder op je keel: als er echt 
veel alcohol in een wijn zit, activeert dat de 
pijnreceptoren in de keel hetgeen een 
branderig gevoel geeft.  

Tannine geven precies het tegenover-
gesteld effect van zuren; ze drogen het 
speeksel even uit. Ze binden zich immers 
met de proteïnen in het speeksel waardoor 
je meer wrijving krijgt van de mondopper-
vlakken en een gevoel van ruwheid. Hoe 
meer tannine, hoe droger de sensatie.  
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Bij het wijnproeven beginnen we altijd met het uiterlijk. Niet omdat dit het belang  

rijkste onderdeel van wijnproeven is, maar omdat we visueel ingesteld zijn en 

wat we zien, onbewust ons proef vermogen beïnvloedt: we proeven wat we zien.

We proeven wat we zien 

Er is een beroemd geworden 

experiment uit 2001 waarin 

aankomende wijnmakers een 

witte wijn met een rode 

kleurstof zonder smaak of 

geur te proeven kregen. Ze 

vertrouwden dermate sterk 

op wat ze zagen, dat ze uit 

de checklijst vooral aroma’s 

voor rode wijn zoals aardbei, 

kers en cederhout kozen. 

Maar het was toch echt 

dezelfde witte wijn waarin ze 

eerder bloemen, perzik, 

citrus en honing hadden 

herkend! Als je dus écht wilt 

leren proeven, probeer dan 

zoveel mogelijk afleiding te 

vermijden. En kijk vooral niet 

naar het etiket! Een lief

hebber wordt (onbewust) al 

beïnvloed als hij de boven

kant van de fles, de capsule, 

heeft gezien. Ja zelfs de 

vorm van de fles, de gelegenheid en het gezelschap spelen een rol. Terwijl deze 

factoren allemaal aan ons persoonlijk genot kunnen bijdragen bij het drinken – 

en dat ook onvermijdelijk doen – beïnvloeden ze ons ook tijdens het proeven, 

dat is net zo onvermijdelijk.

Allereerst beoordelen we de kleurintensiteit van de witte wijn. Die valt veel 

moeilijker te meten dan bij rode wijn. Eigenlijk volstaat hier het noemen van  

de tint omdat de intensiteit daarin wordt teruggevonden. In de tabel heb ik 

kleurintensiteit voor witte wijnen gekoppeld aan de tint en er meteen enkele 

voorbeelden van witte wijnen als referentie bij gezet.

KLEURINTENSITEIT TINT VOORBEELD WIT TE WIJN

 diep amber/bruin Oloroso

 intens oranje Tokaj Aszú

 medium goudgeel Alto Adige Gewurztraminer 

 bleek citroengeel Marlborough Sauvignon Blanc

 kleurloos groengeel zeldzaam

De tint van witte wijnen is doorgaans afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof die 

bij de wijn is gekomen (en in een enkel geval zoals bij Gewurztraminer van de 

kleur van de schil). Hoe kleurlozer de tint, hoe minder zuurstof bij de wijn is 

geweest; hoe donkerder de tint, hoe meer oxidatie heeft plaatsgevonden.

 

Helder of troebel

Naast de kleur beoordelen we het uiterlijk van de wijn ook op helderheid. Als een 

wijn namelijk niet helder is, dan kan dat op een wijnfout wijzen. Of een wijn 

helder is of niet, hangt af van de hoeveelheid zwevende deeltjes en hun omvang. 

Om die te kunnen zien, pak je het glas bij het steeltje of voetje tegen een tamelijk 

donkere achtergrond en laat er zijdelings wat (dag of kunst)licht door schijnen. 

Veel (en grotere) zwevende deeltjes zorgen voor verstrooiing van het licht 

waardoor de wijn minder doorzichtig wordt. Vaak heeft troebelheid te maken 

met (het niet) klaren of filteren maar soms kan het ook op bacteriële problemen 

wijzen. De enige manier om daarachter te komen, is de wijn te proeven.

 

diep

intens

medium

bleek

kleurloos
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Oxidatie treedt op als er  
te veel lucht bij de wijn is 
gekomen, tijdens de wijn - 
bereiding of als de fles niet 
goed is afgesloten. Net  
als een appel langzaam 
bruin kleurt als hij oxideert, 
krijgen ook wijnen lang-
zaam een bruinere kleur. 
Verse fruitgeuren 
veranderen in aroma’s van 
gekonfijt of gedroogd fruit, 
of verdwijnen helemaal. 
Micro-oxidatie door 
ontwikke ling op fles is 
uiteraard geen fout, maar 
als een jonge wijn de 
geur impressies van een 
oude wijn heeft dan is  
er wel iets aan de hand. 
Sommige wijnen – zoals 
madeira – zijn opzettelijk 
geoxi deerd. Ook dan is het 
uiteraard geen fout.

Brettanomyces bruxellensis 
of kortweg Brett is een gist - 
soort die tijdens de gisting 
geuren van paarden zweet, 
pleisters of karde mom kan 
veroorzaken. Hoewel 
sommige lief hebbers deze 
aroma’s lekker vinden, 
horen ze strikt genomen 
niet in een goedgemaakte 
wijn thuis. Brett duikt vaak 
op in kelders met een 
minder goede hygiëne. 
Brett komt vooral voor in 
krachtige, houtgerijpte 
wijnen. In witte wijnen  
heb ik het nog nooit 
waar genomen. Het verschil 
tussen reductie en Brett is 
niet altijd meteen duidelijk. 
Na verloop van tijd wel: 
Brett wordt alleen maar 
erger na het openen van  
de fles, terwijl reductie  
juist minder zal worden.

De schijf van vijf wijnfouten

Alle wijnen bevatten tot op 
zekere hoogte vluchtige 
zuren: bepaalde zuren die 
vrijkomen zodra de wijn 
met zuurstof in aan raking 
komt. Lage gehaltes van  
dit soort zuren, met als 
belang   rijkste azijnzuur, 
helpen de wijn zijn geur  
te ontwikkelen. Maar als 
wijnen echt gaan ruiken  
en smaken naar azijn, 
aceton en/of nagel lak -
remover dan heb je te 
maken met een wijnfout.

Dit heeft niets met stukjes 
kurk in de wijn te maken, 
maar is het gevolg van een 
besmet ting van de wijn met 
een foute chloor verbinding 
die TCA (trichlooranisol) 
heet en die voor namelijk in 
de kurk wordt aan getroffen. 
TCA geeft een schimme lige 
kurkgeur en -smaak aan de 
wijn. Bij een laag niveau van 
besmetting is de smaak 
ervan nauwelijks waar te 
nemen. In zijn meest 
extreme vorm is het een 
niet te missen muffe geur 
van kerkbanken. En een - 
maal besmet, is er geen 
weg terug en is de enige 
oplossing de wijn te 
retourneren. Sluit de fles 
meteen weer af en breng 
hem zo snel mogelijk terug 
naar de winkel, want anders 
is de wijn onder tussen 
geoxideerd en valt de 
kurk besmetting niet meer 
aan te tonen.

Een wijn wordt ‘reductief’ 
genoemd als we vluchtige 
zwavelverbindingen kunnen 
ruiken (als rotte eieren). De 
bekendste hiervan is water  - 
stofsulfide (H

2
S) dat door 

gisten wordt geproduceerd 
als ze gestrest zijn. Veel 
verwarring komt voort uit 
het feit dat reductie vaak 
ontstaat als er te weinig 
zuurstof bij de most of wijn 
komt. En dat wordt 
‘reductief’ wijn maken 
genoemd. Het is echter 
verkeerd om oxidatie en 
reductie als tegenover-
gestelde wijn fouten te zien. 
Vluchtige zwavel verbindin-
gen kunnen door gisten 
worden gemaakt, zelfs met 
voldoende zuurstof (hoewel 
ze vaker voorkomen zonder). 
Het is zelfs mogelijk om 
een wijn te hebben die 
zowel geoxideerd is als 
reductief. Omdat niet  
alle zwavelverbindingen 
vluchtig zijn, kun je de 
reductie niet altijd corrige-
ren door de wijn te 
karafferen.

REDUCTIEBRETT VLUCHTIG ZUUROXIDATIE

REDUCTIE

BRETT

VLUCHTIG ZUUR

KURK

OXIDATIE

KURK



30 31

STAP 2 GEUR

Daarna activeren we ons reuk

vermogen om de aroma’s te 

evalueren. 

A1 PRIMAIRE AROMA’S

Ik neem een diepe snuif van de jonge Sauvignon Blanc uit Marlborough en 

ervaar een intens stuivende en onmiskenbare geur van primaire aroma’s als 

kruisbes, grapefruit, groene appel, limoen, citroen en passiefruit. Dit alles noteer 

ik bij het commentaar.

Na de primaire aroma’s is voor de gevorderde proevers de beurt aan de 

secundaire aroma’s. Wellicht ten overvloede meld ik dat ze niet in elke wijn 

voorkomen, omdat een groot aantal wijnen zo wordt gemaakt dat je alleen  

maar het pure fruit van de oogst ruikt en proeft.

Secundaire aroma’s worden gecreëerd door het werk van de wijnmaker in de 

kelder. Denk aan geuren als vanille en toast, die ontstaan tijdens het contact  

met eikenhout.

K   citroengeel, helder

A   citrus, pitfruit, 

   tropisch fruit

BEGINNENDE PROEVER

K   citroengeel, helder

A 1   

  

GEVORDERDE PROEVER

KRUISBES GRAPEFRUIT GRANNY SMITH LIMOEN PASSIEFRUIT
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alcoholische gisting 
en inweking

koude inweking

persing

malolactische
gisting

ontsteling/kneuzing

korte inweking

blending

mostcorrectie

alcoholische gisting

oogst

oogst

bottelingfiltratieklaring

droog

interruptie door 
alcohol

versterkt rosé

Routeplanner ROOD







rijping

Koolzure inweking

Bij macération carbonique 
worden hele trossen in een 
afgesloten druktank gelost 
waarna er (1) koolzuurgas 
wordt ingespoten of (2) 
koolzuurgas ontstaat door 
gisting van de onderste 
geplette druifjes (‘semi- 
carbonique’). Het koolzuur-
gas dringt vervolgens door 
de schil van de intacte druif 
voor een intracellulaire 
gisting (zonder gist) en 
inweking, gevolgd door 
persing en conventionele 
gisting. Het resultaat is een 
fruitige wijn met weinig 
tannine die direct op  

dronk is.

KARAAT 

K   
A1  

T 

Koude inweking

Pas geoogste druiven 
worden in een grote 
koel kast geparkeerd, waar 
het te koud is voor de 
gisten om actief te worden. 
Er vindt een inweking op de 
schil plaats, vergelijkbaar als 
bij macération carbonique 
maar zonder intracellulaire 
gisting. Omdat tannine niet 
oplosbaar is in een waterige 
oplossing krijg je alléén de 
kleurstoffen en de primaire 
aroma’s in de most. 
Wereldwijd populairder dan 
macération carbonique 
omdat je er slechts een 
koelruimte voor nodig hebt.

KARAAT 

K   
A1  

T 

Korte inweking

Bepalend voor rosé is de 
juiste kleurschakering, met 
behoud van geur en smaak. 
Dat gebeurt óf met een 
heel korte inweking van 
enkele uren (in de pers), die 
ook wel ‘pressurage direct’ 
wordt genoemd, óf als 
‘aderlating’ van de rode 
most. Na enkele uren 
inweking laat men tot 
twintig procent van de rode 
most ‘bloeden’. Naast een 
rosé leidt dit tot een 
geconcentreerdere rode 
wijn (de overgebleven 80% 
van de most weekt nu 
immers in op 100% van de 
schillen en pitjes).

KARAAT 

K   
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Analyse van de rode modelwijn

K KLEUR

De conclusie van de hoge kleur intensiteit 

is dat het een druif is met een dikke schil 

De robijnrode kleur verraadt drie tot vijf jaar  

ontwikkeling op fles. Dit zetten we direct  

achter het commentaar. Dit keer in zwart.

A1 PRIMAIRE AROMA’S

De primaire aroma's van munt en 

eucalyptus zijn dermate sterk dat de  

wijn afkomstig moet zijn uit een land of 

gebied met veel eucalyptusbomen, zoals 

Australië of Chili. Dat noteren we direct 

achter de aroma's.

De andere primaire aroma's van braam, zwarte bes en zwarte kers verwijzen naar 

Shiraz of Cabernet Sauvignon. Zonder tonen van groene of rode paprika (die we 

associëren met Cabernet Sauvignon) ligt Shiraz voor de hand. Syrah heeft soms 

ook kruidige tonen maar dan meer als (zwarte) peper dan (groene) paprika.

dus: drie tot vijf 
jaar oud

robijnrooddus: druif met 
zeer dikke schil

YALUMBA, BAROSSA VALLEY SHIRAZ, AUSTRALIË

dus: drie tot vijf 
jaar oud

dus: Chili of 
Australië / Shiraz 
(of Cabernet)

robijnrooddus: druif met 
zeer dikke schil

YALUMBA, BAROSSA VALLEY SHIRAZ, AUSTRALIË

BOSBESBRAAMPRUIMMUNTEUCALYPTUS6  Het karakter van wijn ontleed

A2 SECUNDAIRE AROMA’S

De secundaire aroma's van vanille en 

toast suggereren dat de wijn lagering 

heeft gehad op (deels nieuw) eiken. En 

het kokosaroma suggereert zelfs (deels 

nieuw) Amerikaans eiken. Dit alles voegen 

we toe in de kolom na het commentaar.

A3 TERTIAIRE AROMA’S

Het feit dat er in bepaalde mate tertiaire aroma's vastgesteld kunnen worden, 

bevestigt dat deze wijn niet meer jong is, maar de combinatie van de nog steeds 

verse fruitaroma's en lichte noterige sensatie bevestigt dat de wijn een jaar of 

drie tot vijf oud is.

dus: drie tot vijf 
jaar oud

dus: Chili of 
Australië / Shiraz 
(of Cabernet)

dus: deels nieuw 
eiken / deels 
Amerikaans eiken

robijnrooddus: druif met 
zeer dikke schil

dus: lagering op 
eiken

BOSBESBRAAM PRUIM MUNT EUCALYPTUS

YALUMBA, BAROSSA VALLEY SHIRAZ, AUSTRALIË

dus: drie tot vijf 
jaar oud

dus: Chili of 
Australië / Shiraz 
(of Cabernet)

dus: deels nieuw 
eiken / deels 
Amerikaans eiken

robijnrooddus: druif met 
zeer dikke schil

dus: lagering op 
eiken

dus: drie tot vijf 
jaar oud

BOSBES

KOKOS

KOKOS

BRAAM

VANILLE

VANILLE

WALNOOT

PRUIM

TOAST

TOAST

TOAST

MUNT EUCALYPTUS

YALUMBA, BAROSSA VALLEY SHIRAZ, AUSTRALIË

BOSBESBRAAM PRUIM MUNT EUCALYPTUS

6  Het karakter van wijn ontleed
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Chardonnay: terug van weggeweest
Morillon

Voor veel mensen staat witte wijn gelijk aan Chardonnay. Het is een merk op zich. Maar 
wanneer je die miljoenen drinkers vraagt waar Chardonnay nou typisch naar smaakt, dan 
zullen velen het antwoord schuldig blijven. Op zich is dat niet vreemd, want anders dan 
Sauvignon Blanc of Riesling heeft Chardonnay ondanks zijn populariteit van zichzelf geen 
heel uitgesproken smaak. De druif past zich ook nog moeiteloos aan diverse klimaten 
aan, wat voor een bonte variatie aan stijlen zorgt. Tel daarbij op dat Chardonnay zich ook 
nog eens voor uiteenlopende manieren van wijnbereiding leent, inclusief voor 
mousserende wijnen en het resultaat is een soort kameleon. 
Zijn aroma’s lopen daarom uiteen van appel, peer en meloen tot aan tropisch fruit (zoals 
ananas en mango), met of zonder vanille, toast en andere aroma’s van houtopvoeding. De 
bakermat van de bekendste witte druif is Bourgogne, maar ondertussen staat Chardonnay 
in werkelijk elk wijnland ter wereld aangeplant. 
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Volgens de cijfers van professor Anderson groeit Chardonnay wereldwijd als kool. Terwijl 
we in de ‘grote’ Chardonnay-landen als Frankrijk, Verenigde Staten, Australië en Chili juist 
een stagnatie zien. De groei vindt dus vooral buiten de gevestigde orde plaats!

HA

In de Blanc de Blancs champagne-stijl: 
English Sparkling (Engeland), Crémant  
de Bourgogne (Frankrijk), Methode Cap 
Classique (Zuid-Afrika).

Riedel Vinum
6416-58

Proefnotitie: mousserende wijn met ingetogen expressie van appel, peer, citrus, 
brioche, biscuit en gist. In de mond is de wijn droog met hoge zuren, persistente 
mousse en medium alcohol. Lichte tot medium body; elegant.

rA1 : de lage relatieve intensiteit van A1 leidt naar: de oude wereld,  
en de combinatie van kwaliteit en persistente mousse leidt naar Champagne, 
en de ongekende fraîcheur en minerale kwaliteit leidt naar Blanc de Blancs. 
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12-12,5%, persistente mousse, elegant
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< 10 °C tot € 150nee 5-10 jaar

Blanc de Blancs

 
De term Blanc de Blancs verwijst naar champagnes die alleen van witte druiven 
(met name Chardonnay) zijn gemaakt. Zoals in de Côte de Blancs, een van noord 
naar zuid lopende heuvelrug van krijt en kalksteen van twintig kilometer lang die 
3.313 hectare wijngaard omvat, waarvan negentig procent Chardonnay is. Ruinart 
is een klassieke Blanc de Blancs die ingetogen is en elegant en die ‘sur lattes’  
(op de dode gist in de mergelkelder) een brioche-rijkdom ontwikkelt in volledige 
harmonie met het ingetogen oogstfruit.

RUINART, BL ANC DE BL ANCS, CHAMPAGNE, FRANKRIJK




