
Beste mensen,

Nee, het gaat niet over een popgroep, advocatenkantoor of handelsonderneming, het betreft een serie 
wijnen die ik graag aan u voorstel. De Rhônes zijn nieuw in het assortiment, de Carignan en Macabeo zijn 
nieuwe jaren van vertrouwde wijnen.

Rhônewens
Al jaren loop ik met de wens om een mooie serie Rhônes in het assortiment op te nemen. Dat bleek 
lastiger te zijn dan in eerste instantie gedacht. Wat ik proefde was vaak niet echt boeiend, wel goed 
gemaakt en technisch in orde, maar óf wat aan de slappe, waterige kant, óf te alcoholisch, te rustiek óf te 
veel door hout gedomineerd. Een heel enkele keer prachtig, maar te kostbaar en daardoor niet interessant. 
Ook de laatste paar wijnjaren waren niet zo gunstig voor de (zuidelijke) Rhône. 2014, 2013 en 2012 boden in 
wat ik proefde te wisselende kwaliteit. Geen haast hebben is in dit vak een uitstekende eigenschap. Dat 
bleek maar weer.

Vorig jaar proefde ik een serie betaalbare Rhônes, uit 2014. Opvallend netjes en goed gemaakt, goede 
concentratie en ook mooie balans, eigenlijk de mooiste 2014's die ik had geproefd. Net niet genoeg fruit, 
net niet rijp genoeg, geen wijnen die ook een beetje glimlachen naast hun stevige en serieuze kwaliteiten. 
Voor mij moet het van beide wat hebben: mooi en goed, maar ook plezier. Dus nog maar even wachten op 
de volgende jaargang. 

Eindelijk
Nadat ik de drie rode van dit domein uit 2015 had geproefd was het duidelijk: kopen. Alles wat je in een 
zuidelijke Rhône zou willen zit er in. Stuk voor stuk perfect gemaakt, met prachtige concentratie en een 
goede balans. Duidelijk familie van elkaar, het verschil zit hem vooral in de details en complexiteit. 

Vader en zoon Coipel bezitten en bewerken 27 ha wijngaard op Mas de Sainte Croix. Gelegen in de heuvels 
tussen Valréas en Vinsobres. De wijngaard is relatief koel voor Côtes du Rhône want hij bevindt zich op ca. 
400 meter hoogte. Het beheer van de wijngaard is bijna biologisch, maar certificatie vinden de Coipels een 
stap te ver. De druivestokken zijn relatief oud: jonger dan 25 jaar zijn ze er niet. De gemiddelde leeftijd is 
ca. 35 jaar. Alleen één speciale cuvée rijpt op eikehouten vaten, die cuvée heb ik niet gekocht. De drie 
andere rode wel.
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Mas de Sainte Croix Douceur de Fruit 2015, A.C. Côtes du Rhône
Dit is de lichtste en meest frisse cuvée van dit domein. Fruit, iets kruiden, maar ook een zekere mineraliteit 
kenmerken deze wijn. Wel warmte, ook genoeg Rhône stijl, maar toch opmerkelijk fris, met duidelijke 
tanninen en daarnaast een prettige souplesse. Opvallende intensiteit en kracht voor een "instap Rhône", 
mooie lengte ook. Het fruit heeft naast het rijke, kruidige van de Grenache-druif het lichtvoetige en frisse 
van de Cinsault-druif en het energieke en tikje aardse van de Carignan. De naam suggereert een wat 
zachtere wijn dan wat er in de fles zit. Het is niet een heel gemakkelijke slobber-Rhône, maar een serieuze, 
ietswat klassieke, stevige wijn met precies voldoende souplesse en zachtheid. Past prima bij een maaltijd, 
maar smaakt ook in z'n eentje goed. Gemaakt van 80% Grenache, 10% Cinsault en 10% Carignan, 
ontsteeld en gekneusd, relatief kort op de schillen vergist om niet teveel tannine in de wijn te krijgen.  

Mas de Sainte Croix Tendresse d'un Climat 2015, A.C. Côtes du Rhône Villages
De iets serieuzere en complexere versie. Gemaakt van 75% Grenache en 25% Syrah. De Syrah geeft 
complexer fruit, meer diepte en meer structuur. Dat merk je in de geur, maar ook in de smaak, ook heeft 
de Tendresse minder tederheid in huis dan de naam voorspelt, maar in de complexiteit van het fruit en de 
mineraliteit is toch wel een zekere tederheid te herkennen. Mooie combi van stevig en klassiek met 
subtiliteit en elegantie, het fraaie zuurgehalte geeft de wijn niet alleen lengte, maar ook een zekere 
elegantie. Dat maakt deze Rhône zo bijzonder en boeiend vergeleken bij wat er gemiddeld wordt 
aangeboden. Uiterst zorgvuldig en degelijk wijnmaken, zeer goede intensiteit, zelfs iets compact van stijl, 
ambacht met een glimlach, een wijn met enige diepte en complexiteit. Vind maar eens een Rhône die dit 
alles heeft voor beneden de tien euro. Ik heb er in ieder geval eentje voor u gevonden.

Mas de Sainte Croix Passion d'une Terre 2015, A.C. Valréas
De meest typische en klassieke Rhônewijn van dit trio. Het is de 25% Mourvèdre die de warme en stevige, 
balsamische en gestoofde kruidigheid in de wijn veroorzaakt. De resterende 75% van de druiven bestaat uit 
Grenache, die vormt de volle en rijke basis. Ook de lange tijd (ca. 1 maand) dat de schillen meegisten, net 
als bij de "Tendresse" geeft deze wijn zijn kracht en tanninen. Bij de "Douceur" blijven de smaak- en 
tanninen afgevende schillen veel korter (ca. 12 dagen) in de wijn aanwezig, vandaar het iets lichtere (beter: 
minder intense en krachtige) karakter. De Passion is de volste, warmste en krachtigste van de drie, heeft 
ook de Valréas appellation vanwege de iets beter gelegen wijngaarden. Ook hier geen houtrijping dus ook 
weer die pure, krachtige expressie van het terroir, een beetje onverzettelijk, maar ook genuanceerd, tikje 
ruig en rul, mooie spanning, mooie diepte en iets minder fris, dus iets minder elegant dan de andere twee. 
De verschillen zitten hem in de details, de uitwerking van het basisplan van deze drie wijnen. Zelden 
proefde ik zo'n consistente serie Rhônes en ook nog zó betaalbaar. Valréas en Vinsobres liggen een beetje 
aan de noord-oost rand van de Zuidelijke Rhône, uit de route van de toeristen en de meeste wijninkopers. 
De wijnen uit dit "achteraf deel" zijn nog niet zo bekend als die uit bijvoorbeeld Vacqueyras of Gigondas. 
Daar praat je over heel andere prijzen. Gelukkig maar.



Domaine de Cabriac Carignan Vieilles Vignes 2016, Vin de France
Afgelopen maart stond een stukje over de Cabriac Pinot Noir 2015 in Volkskrant Magazine, de wijn kreeg 
van Onno Kleijn een negen. Niet aan te slepen en nu alweer voor de tweede maal (tijdelijk) uitverkocht. Ja, 
Onno had gelijk, de Pinot is een schoonheid voor z'n prijs, maar de 2016 Carignan van dezelfde producent 
vind ik persoonlijk eigenlijk nóg fraaier. Even een kanttekening: ik heb wel wat met buitenbeentjes, 
karaktertjes. Wijnen die helemaal zichzelf zijn en zich niet of door niemand de wet laten voorschrijven, 
wijnen met eigenheid maar die tegelijkertijd ook nog prettig drinkbaar zijn. Al jaren voer ik de Carignan 
van dit domein, door de overheid wettelijk beperkt tot het mogen voeren van Vin de Table inplaats van 
Vin de Pays, gezien als minderwaardig in kwaliteit. En daar heeft die overheid wel een beetje gelijk in, maar 
soms ook weer niet.
De Carignan is een boers druifje dat graag veel druiven maakt en daar niet heel erg zijn best op doet, 
tenminste in zijn jonge, onstuimige jaren. Dat was voor de Zuid-Franse wijnboer van weleer een 
Godsgeschenk, want volume produceren was het hoogste streven. Oceanen van waterige en goedkope 
plonk vloeide uit het Zuiden richting zeer dorstige en weinig kritische Franse kelen. Wij hadden ze ook 
onder in de schappen bij de grootgrutter staan, heldere litersflessen met van die sterren op de schouder en 
dat plastic dopje onder de folie. Die sterren van de hals van de fles kwam je de volgende ochtend ook weer 
tegen in je hersenpan na een glaasje teveel. Dus Carignan was niets. Toch kan deze druif als ie ouder wordt 
(Vieilles Vignes) nog heel behoorlijke wijnen voortbrengen. De productiehoeveelheid loopt terug, de 
wortels halen alles wat ze nodig hebben uit de diepe ondergrond van de wijngaard en als de boer ook nog 
z'n best doet tijdens de oogst en de wijnbereiding krijg je toch nog een heel behoorlijke wijn. Een wijn die 
nooit het niveau zal halen van een Syrah of een andere "edele druif" afkomstig uit een goede wijngaard, 
maar wel een wijn die in alle eenvoud de heerlijkste combinatie van uitbundig, ietsje boersig fruit, frisheid, 
souplesse en aardsheid in een perfecte balans kan bezitten. Een wijn die om te beginnen echt lekker is en 
dan misschien niet voornaam of groots is, maar wel een begin van complexiteit, zelfs ook elegantie biedt 
naast al dat lekkers. En als je dan alleen maar Vin de Table mag heten (tegenwoordig als troost en 
eufemistisch Vin de France), dan is het leven toch wel zuur. Dat vond men op Château de Cabriac ook. 
Hier worden de oude Carignan druivestokken gekoesterd en in ere gehouden. Elk jaar maakt men er een 
heerlijke, ietwat eenvoudige wijn van die niet onderdoet voor de andere Vin de Pays'. In 2016 waren de 
omstandigheden kennelijk zo gunstig dat dit wat mij betreft de mooiste Carignan is die ze ooit maakten. 
Kleur, sap, fruit, aardsheid, concentratie, vulling, balans, frisheid, lichtvoetigheid, rondingen en ook zelfs 
nuances. Heeeeerlijk. € 7,80 = geen geld voor zo'n rechtdoorzee, eerlijke, pure wijn waar je 
ongecompliceerd van kunt genieten. Zijn de bovenstaande Rhônes stevig en intens, deze Carignan is intens 
soepel.

Bodegas San Gregorio Armantes Macabeo 2016, D.O. Calatayud
Ik ben nog druk bezig met witte wijnen te selecteren, maar eentje heb ik al nieuw binnen: deze pittig-frisse, 
kristal zuivere en opwekkende droge witte wijn uit Noord-Midden Spanje. Afkomstig uit het ruige 
binnenland, van de hoogvlakte rond Zaragoza. Modern gemaakte wijn van een cooperatie die meer 
kwaliteit biedt dan je zou verwachten. U heeft vast vaak gedacht: "witte wijn: ja, maar dan niet eentje van 
5,25 en uit Spanje, dan kan niet veel zijn, misschien correct, maar voor 5,25, ik waag het maar niet".
Nu, ik zal het elke twijfelaar gemakkelijk maken: een proefdoos met zowel de drie rode Rhônes als de 
Carignan en ook nog een flesje Macabeo. Kan zijn dat ie toch niet bevalt, maar voor veel mensen zal het 
een positieve verrassing zijn.



 Nieuwe Rhônes + Carignan en Macabeo
3 flessen Douceur de Fruit

3 flessen Tendresse d'un Climat
3 flessen Passion d'une Terre
2 flessen Cabriac Carignan
1 fles Armantes Macabeo

van € 103, 65

voor € 100,00

tijdelijk tot en met 5 juni a.s.

Mas de Ste Croix Douceur de Fruit 2015    € 7,95 / fles
Mas de Ste Croix Tendresse d'un Climat 2015    € 9,40 / fles

Mas de Ste Croix Passion d'une Terre 2015    € 10,25 / fles
Dom. de Cabriac Carignan Vieilles Vignes 2016    € 7,80 / fles

Bod. San Gregorio Armantes Macabeo 2016    € 5,25 / fles

* alle prijzen excl. verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

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

http://goedewijn.info/stecroixdouceur-15.html
http://goedewijn.info/stecroixtendresse-15.html
http://goedewijn.info/stecroixpassion-15.html
http://goedewijn.info/cabriaccarignan-16.html
http://goedewijn.info/armantesblanco-16.html
http://goedewijn.info/bestellen.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/


p.s.: heeft u wijnliefhebbende 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.

mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

