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Door José de Bruin
Willemstad - Stoere wijnen. Dit
is het thema dat sommelier
Rian Vaartjes van Culinary
Beaches voor de wijnproeverij
met drie stoere heren heeft
uitgekozen. Vier rode krachtige
wijnen uit Argentinië, allemaal
gemaakt met het overgrote deel
Malbec, zullen in de glazen van
de mannen te vinden zijn. Stoe-
re mannenverhalen zonder
bier? Dat blijkt, zo vertellen de
heren aan tafel - Willem Blan-
kenburgh, Ruud Zegwaart en
Carlos Blaaker - heel erg goed te
kunnen. Er gebeuren misschien
wel ‘stoerdere’ dingen met een
goed glas rode wijn, dan met
een biertje in de hand. Al ge-
beuren deze zaken toevalliger-
wijs wel altijd met de ‘buur-
vrouw’ en de ‘buurman’.

Willem, gitarist maar vooral
tekstschrijver en eigenaar van
De Schrijfkeizer bv, Ruud,
eigenaar van LOT1038 en dj bij
Dolfijn FM en kunstenaar en
eigenaar van de bronsgieterij in
Otrobanda Carlos Blaaker hou-
den van wijn. Kreten als ‘het is
een wijn om te omhelzen’, ‘dit
doet denken aan seks’, of ‘dit is
meer een vluggertje’ vliegen,
zoals je dat zou verwachten bij
stoere mannen, over tafel. Toch
is er ook een andere kant en
wordt er met een oog getuurd
door het glas, de geur van de
wijn opgesnoven in beide neus-
gaten en laten de heren de wijn
over de tong rollen als volleerde
wijnproevers. 

Alpassion Malbec 2011
,,Behanglijm, maar in a good
way”, dat is volgens Willem de
geur van de eerste rode, stoere
wijn uit Argentinië: Alpassion.
Dit stoere juweeltje is nieuwer

dan
nieuw.
Rian:
,,Het is
een
zeer
jonge
wijn.
Het
bedrijf
is net
begon-
nen en
de
eigena-
ren van
de wijn
wonen
op
Cura-
çao.”
Het
drietal
begint
meteen
te gis-
sen
naar

namen, maar stort zich dan
weer vol overgave op de wijn.
De smaak volgens Ruud: zacht,
middelzwaar en de smaak van
specerijen met een goede af-
dronk. Carlos laat de bordeaux-
rode wijn nog eens door zijn
mond rollen. Volgens hem een
ronde, frisse wijn met een af-
dronk die lang blijft hangen.
Willem: ,,Ik wil de eigenaren
omhelzen. Het is een trein aan
smaken die in je mond rond
raast.” Volgens Carlos mag er
nog wel wat meer hout in. Wil-
lem: ,,Het is een schizofrene
wijn. Er gebeurt van alles in
mijn mond.” Zeker een goed
begin van de proeverij volgens
de mannen. Eindoordeel: Lek-
ker!

Dominio del Plata 
BenMarco Malbec 2008
Wederom een jonge wijn uit
Argentinië, verraadt de somme-
lier. ,,Elke stoere man houdt
van jong”, wordt er gegrinnikt.
Een mooie violet zit verstopt in
het glas. ,,Houd er maar eens
een wit papiertje achter”, tipt
Rian. Braaf, als heuse school-
jongetjes, wordt het witte papier
erachter gestoken. ,,Het is echt
violet”, wordt er geconcludeerd.
Na het ruiken zijn de meningen
verdeeld. Ruud en Carlos vin-
den de wijn eigenlijk niet rui-
ken, terwijl Willem juist de
neus ‘nog wel aardig’ vindt. Met
de smaak vallen de twee kam-
pen uit elkaar. Waar de dj en
kunstenaar de wijn wel lekker
vinden is het niet Willem ‘zijn
wijn’. Als Rian vraagt naar de
druif die gebruikt is voor de
wijn wordt er lang en zorgvul-

dig nagedacht. In de plotselinge
stilte in het proeflokaal van
Zest, met het geroezemoes van
het restaurant op de achter-
grond, kun je bijna de hersenen
horen kraken. ,,Malbec?”, vraagt
Carlos. ,,Bijna”, aldus de som-
melier. Niemand komt er op.
,,Een blend”, vertelt Rian. Met
negentig procent Malbec en
tien procent Bonada die is ge-
bruikt krijgt het een unieke
smaak. Eindoordeel: Een net
niet wijn voor Willem. Een
redelijke rode wijn die in balans
is voor Carlos en Ruud. 

Dona Paula Seleccion de
Bodega Malbec 2007
,,Er zijn zeker zes glazen wijn
nodig zodat ik over deze wijn
kan nadenken”, grapt Willem.
Hij is enthousiast over deze
wijn. Een diepe bordeauxrode
wijn wordt er geconcludeerd bij
het zien van de wijn. Een oude
geur, met een beetje appel, kers
en de geur die doet denken aan
het bos. Over de smaak raken
de mannen niet uitgesproken.
,,Het smaakt als een Manneke
Pis-dropje vlak nadat je hem
hebt doorgeslikt”, aldus Willem.
Toch heeft Carlos een aanmer-
king. ,,Het gaat van een hele
mooie wijn naar een iets min-
dere wijn. Ik zou willen dat hij
iets langer bleef hangen.” Ook
deze wijn is van Malbec-druiven
gemaakt en komt uit Argentin-
ië. Toch smaakt deze weer heel
anders dan de eerder geproefde
wijnen die ook voor het overgro-
te merendeel zijn gemaakt van
deze druivensoort. ,,Het is een
hele decadente wijn”, aldus
Carlos. ,,Ik weet niet of die hier

wel op Curaçao past.” Dat moe-
ten we volgens hem niet ver-
keerd opvatten. Hij vind hem
heel lekker, maar de wijn past
volgens hem meer bij een
‘winterse avond op een tijgervel-
letje bij de open haard.’ Eind-
conclusie: Fantastisch, delicaat
en smaakt naar meer.

Luigi Bosca Los Nobles
cabernet Bouchet 
Field Blend 2006
Carlos: ,,Parijs, poëzie en een
buurvrouw.” Dat is het stoerste
verhaal waar deze wijn hem aan
doet herinneren. ,,In een klein
restaurantje, waar het eten niet
bijzonder was, in Parijs schon-
ken ze de lekkerste wijnen.
Daar zat ik dan met ‘de buur-
vrouw’”, vertelt hij met lichtjes
in zijn ogen. Het verdere ver-
loop van de avond laat zich
raden, maar ook dat wordt mee-
gedeeld aan zijn medeproevers,
waarop hij een lachsalvo ontke-
tent. De glazen wijn, waaronder
deze wijn met 14,9 procent
alcohol, hebben duidelijk hun
effect. ,,Even het formulier

invullen mannen”, spreekt Rian
de mannen streng toe. ,,Dit is
een wijn waar mijn smaakpupil-
len al heel lang op zaten te
wachten”, aldus Willem die al
enthousiast was over de derde
wijn. Maar deze wijn is voor
hem absoluut favoriet. Carlos
draait zijn proefblad om. De
blanco kant ligt nu boven. Be-
langstellend kijken de overige
twee toe. ,,Gewoon heel goed”,
krast hij op het papier. Het
bijzondere aan deze wijn, legt
de sommelier uit, is dat het een
‘field blend’ is. Dus de takken,
waar de druiven aan groeien
worden al op het veld met el-
kaar gekruist. Ruud vindt de
wijn heel ‘fijntjes’. Eindconclu-
sie: Misschien wel de beste van
de avond.

Uitgeput van al het proeven
slaan de heren nog maar een
glaasje wijn naar achteren. Een
echte winnaar is er niet volgens
het trio. ,,Het drinken van wijn
is afhankelijk van de context
waarin je dat doet. Bij die con-
text passen verschillende soor-
ten wijnen. Het is dus moeilijk
te zeggen welke het lekkerste is.
Ook kun je er geen prijskaartje
aanhangen. Soms is rode wijn
uit een jerrycan net zo lekker als
de duurste wijn op de kaart.”

Waar te verkrijgen?
De eerste wijn, de Alpassion
Malbec 2011, komt uit de
privé-collectie van sommelier
Rian Vaartjes. De tweede
wijn is de Dominio del Plata
BenMarco Malbec 2008. 
Een fles van deze wijn kost
35 gulden. 

De derde wijn die ge-
proefd is, is de Dona Paula

Seleccion de Bodega Malbec
2007 en kost rond de 65
gulden. Wijn vier is de Luigi
Bosca Los Nobles cabernet
Bouchet Field Blend 2006.
Ook deze wijn is afkomstig
uit de privé-collectie van de
sommelier. Alle wijnen zijn
uitgebreid te proeven bij
Zest.

Alpasion is de eerste
wijn geproduceerd bij
COL Wines. 
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Een stoer verhaal onder het genot van een glas wijn. Dat blijkt, zo vertellen de heren aan tafel, heel erg
goed te kunnen. FOTO’S JOSÉ DE BRUIN

De mannen vinden het moeilijk
om te zeggen welke wijn de lek-
kerste is. Volgens hun is dat
afhankelijk van de context waar-
in je de wijn drinkt.

Stoere wijnen, stoere mannen


