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Stan Beurskens.

Kurk van de fles na een mooie oogst
DREMPT
In het voorjaar beslissen de wijnmakers wat de consument uiteindelijk in het glas
krijgt. Deskundigen en collega's zijn het over één ding eens: 2016 was een uitstekend
wijnjaar voor Gelderland.
ELLEN WILLEMS
Het is even stil in een schoolklas waar de wijnen worden geproefd door het panel van deskundigen. Ze
zijn net begonnen aan een zwaar proefwerk. Licht geslurp maakt even later duidelijk dat er een
bijzondere test wordt uitgevoerd. Vier glazen op een rij met een bodempje witte wijn staan voor de
neuzen van de leden van het proefpanel. Welke wijn wordt binnenkort op het terras of bij de vis
geschonken?
Het proefpanel in de ontvangstruimte van wijnboerderij Heekenbroek in Drempt test de resultaten van
het werk in de wijnkelder van Job en Neeltje Huisman. Net als veel collegawijnboeren konden ze in de
herfst aan de slag met een mooie opbrengst uit de wijngaard. In de wijnkelder, en daarna bij de afweging
welke blends je maakt, wordt bepaald wat uiteindelijk bij de consument in het glas komt.
Veel beslissingen bij Heekenbroek worden genomen in samenspraak met adviseur Stan Beurskens. Hij
kreeg zijn opleiding als oenoloog aan universiteiten in ZuidAfrika en Duitsland, was wijnmaker in
verschillende landen en is nu adviseur bij zo'n 60 wijngaarden in Nederland en enkele andere landen.
Het panel wordt deze avond gevraagd mee te denken over vier wijnen, een volle witte wijn waar de
eerste opbrengst van een jonge aanplant souvignier gris in is verwerkt, een commerciële witte wijn, een
rosé en een (half)zoete witte wijn.
Job Huisman is blij dat hij die laatste wijn kon maken, omdat er van oudsher in de Achterhoek vraag is
naar wat zoetere wijn. ,,Een wijn waar ook de liefhebber van een droge wijn van kan zeggen dat die toch
lekker is."
Feest
Voor de meeste Gelderse wijngaarden was de druivenoogst van vorig jaar een feest. Het weer in de
laatste weken voor de oogst was ideaal voor de druiven. Zelfs de riesling is dit jaar goed rijp geworden,
zodat er een aparte wijn van is gemaakt. Dat is heel uitzonderlijk volgens Marcel Pereboom van
Wijngaard de Daalgaard in Sint Agatha. ,,In de meeste jaren laten suikergehalte en zuurafbouw te wensen
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over en wordt de opbrengst gebruikt voor de parelwijn. Wat we nu proeven is prima, hopelijk vindt de
klant dat straks ook."
,,Het beste jaar ooit", zegt ook Hans ter Haar van Wijngoed de Hennepe in Aalten. ,,In de vijftien jaar dat
we als coöperatie in de Achterhoek gezamenlijk wijn maken hebben we nog nooit zo'n goed jaar gehad."
Volgens hem gaan de consumenten dat ook proeven.
Gerrie Franssen van Wijngaard De Kleine Heerlijkheid in Horssen is bijzonder benieuwd naar de wijn
die is gemaakt van de solaris. ,,Die was bij de oogst zo zoet, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Daar
hebben we hele hoge verwachtingen van."
Beurskens is net als de boeren opgetogen over de topoogst in de herfst, het maakt het werk aansluitend in
de wijnkelder net even iets gemakkelijker. ,,Als de druiven heel rijp zijn, dan kun je veel kanten op. Dat
ligt anders bij een minder jaar. Dan moet je afwegen welke wijn je kúnt maken. Dat kan evengoed een
heel goede wijn zijn, waarvan de klant verrast zegt: 'Joh, komt dat uit Nederland?' Vergelijk het met een
Ferrari en een Trabantje, die allebei 600 kilometer afleggen. Met een Trabantje is dat een hele uitdaging,
maar die komt er ook."
Hij was actief als wijnmaker in landen als Chili en Argentinië, waar je dankzij het goede weer en klimaat
altijd een goede uitgangspositie hebt. ,,Hier heb je veel meer uitdaging, samen wil je er zoveel mogelijk
uithalen, op een natuurlijke manier. Dan wordt er meer van mij gevraagd, dat spreekt me veel meer aan.
Doe mij maar dat Trabantje."
Voor de wijngaarden waar hij als adviseur meehelpt om het beste resultaat te bereiken, is hij net zo
fanatiek als voor zijn eigen wijndomein in het Limburgse Vijlen. Met zijn team heeft hij met de wijnen
van St. Martinus al bijna alle prijzen en onderscheidingen gewonnen die er te winnen zijn. Dat botst niet,
zegt hij. ,,Ik wil voor mijn klanten het beste en heb zelfs meer plezier wanneer zij een medaille winnen
dan dat wij die krijgen."
In het voorjaar is het tijd om te beslissen wat de klant nu precies in de fles krijgt. De wijnen worden
geproefd en de wijnboer, soms geholpen door een adviseur of een proefpanel, hakt de knoop door. Bij de
Heikant in Groesbeek mikken ze op een ideale wijn om aspergegerechten te begeleiden, vertelt wijn en
aspergeboer René Müskens. Dat is dit jaar volgens hem uitstekend gelukt. Van de druivensoorten
souvignier gris en johanniter zijn twee wijnen gemaakt. ,,De cuvee van beide druivensoorten is de iets
kruidiger wijn, de wijn van alleen souvignier gris is wat zachter en heel geslaagd voor bij de asperges,"
zegt Müskens.
Bacchus
Koen van Daal, Hilde van Daal en Marcel Perenboom van Wijngaard de Daalgaard beslissen zelf over de
blend van de St. Agather, gemaakt van de druiven bacchus en schönburger. Bij de coöperatieve
Achterhoekse wijnboeren was er volgens Ter Haar alleen in de eerste jaren een adviseur die hen hielp.
,,We werken met een beperkt aantal rassen en na vijftien jaar weet je wel welke bij elkaar passen in een
blend."
Gerrie Franssen is op zondagmorgen regelmatig te vinden bij Dik Beker in Beusichem. Hij is de
wijnmaker die voor De Kleine Heerlijkheid de druiven verwerkt tot wijn. ,,We komen dan proeven om te
weten hoe de wijnen zich ontwikkelen. We kunnen dan ook aangeven welke kant we op willen."
Het proefpanel van Heekenbroek krijg later vier wijnen te proeven, gemaakt van dezelfde druif, die toch
aanzienlijk verschillen. In de wijnkelder zijn verschillende soorten gist gebruikt, waardoor de wijnen in
de tanks zich anders hebben ontwikkeld. Dat zorgt voor verschillen in geur, aroma en ook suiker en
zuurgehalte. Kleine verschillen soms, maar die maken de wijn echt anders.
Het panel was gevraagd te proeven en aan te wijzen welke de ideale wijn is om op het terras te schenken.
Dat het optie D werd, zegt niemand wat, wel dat de conclusie was dat het een mooi oogstjaar was dat
zich nu ook uitbetaalt in prachtige wijnen.
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