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Woord vooraf 

Begin van het jaar hebben we beloofd om u op geregelde tijdstippen op de hoogte te houden 

van de werkzaamheden in onze wijngaard en in onze wijnkelder. De lente ligt voor ons en 

ondertussen is er in onze gilde al heel wat gebeurd. Tijd dus voor deze digitale nieuwsbrief. 

Wijnproeverij 19 februari 

Naar goede gewoonte was de wijnproeverij onze eerste activiteit van het nieuwe jaar. 

Meteen een schot in de roos. Georges De Smaele, meester-vinoloog, boeide de aanwezigen 

met een interessante uiteenzetting over hoe wijn te proeven als een professional. En de vijf 

‘key wines’ die Georges had meegebracht, vielen bijzonder in de smaak. Nadien konden de 

nieuwe leden kennis maken met ons Wijnmetershuis waar verder werd nagekaart.  

  
 

Nog eens in herinnering brengen: Lentefeest 19 maart 

Wie nog niet is ingeschreven voor ons Lentefeest op 19 maart en er wil bij zijn, moet dit 

nu dringend doen. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.  

Meer info gewenst: wijnmetersgent@gmail.com. 

Het winterwerk in onze wijngaard en in onze kelder 

Begin februari zijn de snoeiwerken op de wijngaard begonnen: de oude draagtakken van het 
vorige jaar worden weggeknipt en er worden per stok één of twee nieuwe draagtakken 
overgehouden (‘guyot simple’ of ‘guyot double’). We kiezen hierbij voor de Guyot-Poussard 
methode, de zogenaamde ‘zachte snoei’ (in het Duits ‘Sanfter Rebschnitt’). 

Het belangrijkste doel van de zachte snoei is om tijdens de wintersnoei zo weinig mogelijk 
snijwonden te maken die de natuurlijke sapstroom onderbreken. De sapstroom moet als het 
ware elk jaar aan dezelfde (buiten)kant van de plant kunnen doorlopen zonder onderbreking. 
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Snoeien: een secuur werk     Netjes gesnoeid 

In onze wijnkelder was er ook heel wat werk.  
Het vinificatieproces van de oogst van vorig jaar van onze drie druivenrassen is nog volop 
aan de gang. Recent werden de drie rassen elk afzonderlijk overgeheveld. Het zuurgehalte 
was bij de johanniter (10gr/l) en de souvignier gris (11,5gr/l) nog te hoog. Het ideaal 
zuurniveau voor schuimwijn is immers 9gr/l. Daarom zal er een volledige ontzuring 
plaatsvinden op een berekend gedeelte van het sap. Dat wordt nadien terug toegevoegd aan 
het sap om zo het ideaal zuurgehalte te bereiken. 
 
Ondertussen werden uit onze kelder ongeveer 140 flessen schuimwijn bovengehaald die uit 
de oogst van 2019 ‘sur-lattes’ lagen te rusten. Het gaat om de wijn van de johanniterdruif 
die toen te zuur bleek te zijn om er stille wijn van te maken, maar wel een ideaal zuurniveau 
had om schuimwijn te bekomen. In iedere fles werd toen een mengsel van suiker en gist 
toegevoegd om de tweede gisting in de fles op te starten. Deze gisting geeft dan de bubbels 
én een bezinksel van dode gistcellen. 
 

  
 18 maanden ‘sur lattes’    op pupiters gezet 

Om dit depot uit de fles te kunnen verwijderen, worden de flessen op pupiters gezet. Zo 
kunnen ze langzaam via handenarbeid evolueren van hun horizontale positie naar een 
verticale positie. Hierbij verzamelt het gistdepot zich in de flessenhals op de kroonkurk. Dit 
proces (in het Frans ‘remuage’) duurt ongeveer twee weken waarbij men iedere fles elke 
dag afwisselend een halve slag naar rechts en een kwartslag naar links draait met een kleine 
schokbeweging.  (Wordt vervolgd) 
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