
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: De Grote Hamersma 2019

Datum: 25 april 2019 om 12:49
Aan: karel@winescout.info

            

Beste mensen,

"De Grote Hamersma 2019" is weer uit (€ 27,00).

Voorgaande jaren verscheen hij begin November, maar deze editie zag het licht bijna een half jaar later. Het is aan het eind 
van het jaar al zo druk op culinair- en wijn- uitgevers gebied. Ik vond het niet erg want daardoor kon ik nog mooi een 
“Kleidoos” samenstellen op grond van de in Nicolaas’ Klei gepubliceerde “goede wijnen”.
  
Toch wil ik u dit jaar de onderhand befaamde “Hamersmadoos” niet onthouden. Eerst dacht ik dat het een hele klus zou 
worden om een selectie te maken, want uit 39 wijnen is het ruim kiezen. Ja, u leest het goed, maar liefst 39 “goede wijnen" 
staan in De Grote Hamersma 2019, 8 meer dan vorig jaar, de behaalde cijfers staan hierboven, een fraai rapport. Vooral de 
eerste jaren van de middelbare school zagen mijn cijfers er heel anders uit, later kwam het gelukkig toch nog een beetje 
goed. 

Dat extra halve jaartje (bij een gelijke sluitingsdatum inzenden proefflessen) heeft geholpen in de stroomlijning van de 
wijnkeuze voor de "Hamersmadoos". Vele wijnen zijn onderhand niet meer leverbaar, van diversen is er al een opvolgend 
wijnjaar, maar dat zijn, eerlijk is eerlijk, toch niet precies dezelfde wijnen. Het opraken begon uiteraard bij de Barolo’s van 
Burlotto, en het ging daarna gestaag door. Dat heb je nu eenmaal met wijn, niet elke producent wisselt zijn wijnjaren op het 
zelfde tijdstip, soms heb je meer voorraad dan ingeschat, soms verkoopt een wijn zo snel dat hij al lang en breed op is als de 
gids uitkomt en door de latere publicatie wordt dit effect alleen nog maar versterkt.

Gelukkig zijn er nog 12 in de gids vermelde wijnen leverbaar, hoewel het voor een paar wel wat krapjes is. Mocht dat een 
probleem worden dan vinden we daar een oplossing voor. 

Wat zit er in de “Hamersmadoos 2019”?
Op volgorde van de gids:

Forster Frühburgunder 2016, elegant, zacht en verfijnd, geen rode Bourgogne, maar wel een goede reden om die niet meer 
te kopen.
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Château de Cabriac Corbières rouge Tradition 2016, op en top Corbières, warm en edel, stevig en soepel, heerlijk terroir.

Domaine Sergent Madiran Tradition 2014, zwart van kleur, veel kracht en tannine, pit en intensiteit, veel fruit, aards en 
kruidig.

Mas de Sainte Croix Douceur du Fruit 2016, de elegantste en zachtaardigste van de serie, fruit, frisheid en toch heel veel 
karakter.

Mas de Sainte Croix Tendresse d’un Climat 2016, pit en intensiteit, fris, compact, veel fruit, kruiden, genuanceerd, puur 
Rhône.

Mas de Sainte Croix Passion d’une Terre 2015, voller, warmer, gestoofder en kruidiger dan de voorgaande twee, eveneens op 
en top Rhône.

Mas de Sainte Croix Quintessence 2015, de prestige cuvée, alles een slagje intenser, dieper en complexer, beschaafd 
houtgerijpt.

Ataíde Semedo Baga Grande Reserva 2015, complex, diep en kruidig-aards fruitig, mooi fris, mooi vol, beetje Barolo-achtig.

Tres Ojos Tempranillo 2015, zo eenvoudig zijn prijs is zoveel karakter krijg je er voor, heerlijk vol, warm en stevig, kruidig 
fruit.

Château du Chasseloir, Comte Leloup 2014, van meer dan een eeuw oude druivestokken, intens fris, strak droog, mineraal, 
complex.

Casal Farneto Cimaio 2015, van super rijpe druiven aangetast door Botrytis, heel rijk, vol, romig, complex, iets restzoet, 
type luxe Pinot Gris.

Casal Farneto Gran Casale 2015, droog, rijk en vol, heel fris, iets romig, kruidig, klein bittertje, mooie balans, voorname 
wijn.

Nu, dat is wat ik er zeer in het kort van vind, Harold Hamersma’s en co-auteur/proever Esmee Langereis’ meningen over de 
Hamersmadooswijnen staan verspreid in de 8 pagina’s van hun nieuwe gids. Die vindt u hier: (pagina 345-352).

Een "Sterwijn" is een wijn die opvallend goed is in zijn soort, voor zijn druif, regio en/of zijn prijs. Bioweingut 
Forster, Domaine Sergent, de twee Muscadet domeinen van Chéreau Carré en Burlotto zijn hiermee onderscheiden, 
Burlotto zelfs vier keer!

Vieren
Net als vorige keren wil ik deze positieve oordelen over de goede wijnen graag met u vieren: de Hamersmadoos 2019 voor 
een feestelijk lage prijs.  

Hamersmadoos 2019

Forster Frühburgunder 2016 (9 Ster)
Cabriac Corbières rouge Tradition 2016  (8)

Sergent Madiran Tradition 2014  (8,5)
Mas Ste Croix Douceur du Fruit 2016  (8)

Mas Ste Croix Tendresse d'un Climat 2016  (8+)
Mas Ste Croix Passion d’une Terre 2015  (8)

Mas Ste Croix Quintessence 2015  (8,5)
Ataíde Semedo Baga Grande Reserva 2015 (8,5)

Tres Ojos Tempranillo 2015  (8+)
Château du Chasseloir Comte Leloup 2014  (9- Ster)

Casal Farneto Cimaio 2015  (8,5)
Casal Farneto Gran Casale 2015  (8,5)

normaal: € 147,70
tijdelijk tot en met 11 mei a.s. zolang de voorraad strekt

€ 140,00

* alle prijzen zonder verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

* hier treft u alle 39 vermelde wijnen op een rijtje

 

 
             

https://goedewijn.info/DGH2019p345-352.pdf
https://goedewijn.info/forsterfruhburgunderquarzit-16.html
https://goedewijn.info/cabriaccorbierestraditionrouge-16.html
https://goedewijn.info/sergentmadiran-14.html
https://goedewijn.info/stecroixdouceur-16.html
https://goedewijn.info/stecroixtendresse-16.html
https://goedewijn.info/stecroixpassion-15.html
https://goedewijn.info/stecroixquintessence-15.html
https://goedewijn.info/ataidesemedobagagranreserva-15.html
https://goedewijn.info/tresojostempranillo-15.html
https://goedewijn.info/chasseloirleloup-14.html
https://goedewijn.info/farnetocimaio-15.html
https://goedewijn.info/farnetograncasale-15.html
https://goedewijn.info/bestellen.html
https://goedewijn.info/DGH2019p345-352.pdf


             

 
 

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: hee! u wijnlie"ebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u 
ze er een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook) 

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is 
beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een 
afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen):  stop mail  dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

Karel Meesters

Goedewijn.info
Grote Rozenstraat 64
9712 TJ  Groningen
050-3123700
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