
ZWEDEN AAN DE TOP

Je zou het niet meteen verwachten maar een Zweeds team heeft in Frankrijk het WK blindproeven
gewonnen. Ook de rest van de Top-3 laat zich niet vlot raden met zilver voor de Britten en brons voor
het Luxemburgse team. De Belgen stelden teleur en zijn pas 22e geëindigd in de lijst van 24 deelnemende
landen. Ze haalden 50 punten, wat liefst 65 punten minder was dan Zweden.

De Zweedse ploeg (met Torgny Almgren, Jerker Delsing, Richard Granberg, Ulf Palmäs en coach Mats
Burnert) volgt het Chinese team op dat vorig jaar ook al een schokje door de wereld van de wijnkenners
stuurde. De Scandinaven scoorden met 115 punten wel nog net iets beter dan de Chinezen toen met 108
punten.

Na onze laatste Pajotse wijnavond hadden we er mogelijk zelf nog de zesde van de twaalf te herkennen
wijnen ‘vlot’ uitgehaald, een Italiaanse Soave Classico van de garganegadruif (Gini La Frosca 2013),
maar zelfs het winnende team had het deze keer bijzonder moeilijk met de eerste blind te proeven wijn.
Dat was een Zwitserse Fully van de chasselasdruif (Cave des Amandiers Fendant 2014). In maart nog
leerde onze eigen onovertroffen wijnmeester Chris van Schravendijk ons de knepen en finesses van de
Zwitserse wijnhuizen. En ook toen al bleek dat die Zwitsers nog meer verbergen dan wat er in hun
bankkluizen ligt.

12 WIJNEN VOOR 1 KAMPIOEN

Het WK vond deze keer plaats in Gilly-lès-Cîteaux op uitnodiging van Jean-Claude Boisset, die in
Bourgogne aan het hoofd staat van een imperium met een 30-tal merken, waaronder het domein
Vougeraie. Boisset heeft de voorbije 15 jaar enorme inspanningen geleverd om vandaag bourgondische
elitewijnen af te leveren.

De deelnemers aan het WK moesten zes witte en zes rode wijnen uit de hele wereld proeven en als het
enigszins kon de druif raden, het land van herkomst, de appellatie, en liefst ook het huis en jaar. Dat is
nooit een ‘walk through the park’, maar volgens de deelnemers was de blinde degustatie deze keer een
wel bijzonder moeilijke oefening.

De derde wijn die geserveerd werd, een Duitse riesling uit Sonnenberg Palatinat Pfalz (Friedrich
Becker 2011) werd nog vlot correct benoemd door de meeste blindproevers, maar de vierde stelde dan
weer al meteen velen op de proef. Het ging om een Zuid-Afrikaanse chenin blanc uit Stellenbosch (Ken
Forrester the FMC 2015) die zich maar moeilijk liet kennen.

‘FANTASTISCH MOMENT’

De stille cisterciënzerpaters die tot de Franse Revolutie in het kasteel verbleven zouden zich een breuk
geschrokken hebben bij de kreten van blijdschap en geluk tijdens de blindproeverij. Vooral de Zweden,
die uiteindelijk wonnen, lieten zich al eens gaan. “Tijdens de degustatie beseften we ten volle wat een
uniek en uitzonderlijk moment we beleefden, en misschien heeft net dát ons ook de overwinning
bezorgd”, zegt hun coach Mats Burnert.

Bij de verrassingen deze keer de deelname van een Zimbabwaans team, dat overigens maar 4 puntjes
minder scoorde dan de Belgen (Olivier Rotiers, Philippe Berger, Robert Rouelle, Olivier Georges en
coach Philippe Haid), en zelfs één meer dan het Italiaanse team dat laatste werd. De ploeg uit Zimbabwe
werd gesponsord door de Britse Jancis Robinson, die vindt dat wijn geen alleenrecht van de westerling
mag zijn, en er een universeel genot wil van maken. Ook verrassend was de terugval van de Chinezen
van een eerste plaats in vorige editie naar de 9e deze keer. De Fransen, die een thuismatch speelden,
leverden een ontgoochelende prestatie met hun 11e plaats, ook al omdat een derde van de wijnen echt
wel van Franse komaf waren.
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De wijnen van het WK blindproeven:

1. Cave des Amandiers 2015 (chasselas, Fendant Fully, Zwitserland)
2. Clos Saint Vincent 2016 (rolle (vermentino), Bellet Provence, Frankrijk)
3. Friedrich Becker 2011 (riesling, Sonnenberg Palatinat Pfalz, Duitsland)
4. Ken Forrester the FMC 2015 (chenin, Stellenbosch, Z-Afrika)
5. Boisset Les Trezins 2015 (chardonnay, Puligny Montrachet, Frankrijk)
6. Gini La Frosca 2013 (garganega, Soave Classico, Italië)

7. La Cetto 2012 (nebbiolo, Baja California, Mexico)
8. Château Kefraya 2012 (cabernet sauv 57%-syrah 30%, Libanon)
9. Domaine de la Fourmone 2014 (grenache 60%-syrah 40%, Vacqueyras, Frankrijk)
10. Remondo Palacios Propiedad 2010 (grenache, Rioja, Spanje)
11. Château Figeac 2009 (merlot 30%-cabernet s 35%-cabernet f 35%, Saint Emilion,
Frankrijk)
12. Dirk Niepoort 1987 (touriga nacional-touriga franca-tinto cao-tinta francisca-tinta
amarela-sousao-tinta roriz, Porto, Portugal)

De WK-rangschikking:

1. Zweden (115 punten)
2. Verenigd Koninkrijk (107 punten)
3. Groot-Hertogdom Luxemburg (100 punten)
4. Nieuw-Zeeland (94 punten)
5. Finland (93 punten)
6. Spanje (91 punten)
7. Hongarije (90 punten)
8. Québec (86 punten)



9. China (78 punten)
9. Polen (78 punten)

11. Frankrijk (75 punten)
12. Brazilië (74 punten)
13. Denemarken (73 punten)
14. Zuid-Afrika (71 punten)
15. Nederland (70 punten)
15. Verenigde Staten (70 punten)
17. Zwitserland (62 punten)
18. Rusland (61 punten)
19. Monaco (57 punten)
20. Portugal (53 punten)
20. Andorra (53 punten)

22. België (50 punten)
23. Zimbabwe (46 punten)
24. Italië (45 punten)
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