
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reis Rijnland 2012 
 

17 – 18 mei 2012 

 

 

 



Dag 1 
 

35 deelnemers vertrokken om 6.30u stipt aan het Cultureel Centrum te Maaseik. Het vroege 
vertrekuur had te maken met een druk programma van de eerste dag en het feit dat onze 
inmiddels gekende chauffeur Jean maximum 15 u werktijd mocht doen. We moesten er dus 

voor zorgen dat we om 20u ten laatste in het hotel zouden inchecken en dat vanaf dan de 
bus moest stilstaan. 

 
Een eerste pauze werd na een 160tal 
kilometer ingelast aan het “Brohtal” en 

hiervan maakten we tevens gebruik om de 
meegebrachte ontbijtpakketten te verdelen. 

Zoals gewoonlijk nam “hostess” Ronny de 
taak op zich om de nodige koffie te zetten en 
te verdelen. De reis werd zonder problemen 

verder gezet terwijl onze PR-vrouw Relind 
ons uitleg verschafte over de verschillende 

wijngebieden die we zouden doorkruisen.  

 
 

Iets vroeger dan voorzien en best in 
stemming na het proeven van de eerste 
duitse wijn in de bus, kwamen we 

omstreeks 10.30u aan bij Weingut Gehring. 
 

 
Na een korte kennismaking konden we met 

de tractor en huifkar de wijngaarden 
bezoeken. Langs kronkelende, meestal 

onverharde veldwegeltjes, klommen we naar 
een hooggelegen uitzichtpunt in de  

 
Rijnvallei waar wijnboer Gehring ons 

vergastte op een vijftal van zijn wijnen. 
Onderweg werd het kleine lunchpakket 

(“wurst, wein und brot”) aangesproken, 
kwestie van ons van een vaste en degelijke 
ondergrond te verzekeren. De zeer mooie rit 

door de wijngaarden eindigde terug op het 
wijndomein waar intussen een barbecue 

werd klaargemaakt.  
 



 

 
Niettegenstaande minder goede weersvooruitzichten werd het toch een schitterende dag en 

konden we zelfs buiten van de BBQ genieten. 
Om 14.30u gingen we 

richting Stadt 
Oppenheim, waar we het 
“kelderlabyrint” zouden 

bezoeken. Grote hilariteit 
bij het uitdelen van de 

beschermingsuitrusting: 
een heuse “Bob-de-
Bouwer” helm. Deze 

bleek achteraf toch wel 
nodig te zijn. 2 groepen 

vertrokken met een 
tussenpause van 15 min. 
onder leiding van een 

Duitstalige plaatselijke 
gids die een zeer mooie 

uitleg verschafte omtrent 
oorsprong en gebruik van 
deze “kelders en  

 
gangenstelsel”. Een mooi rustpunt tussen de twee degustaties bleek toch wel nodig. 

 

 



Omstreeks 17u kwamen we dan bij Weingut 
Geil, één van de topdomeinen van 

Rheinhessen. We maakten reeds eerder 
kennis met dit domein ter gelegenheid van 
een activiteit/degustatie in 2010 en 2011. 

Een 10-tal wijnen passeerden de revue: van 
beendroog, over halfzoet tot rood. De 

bestellingen achteraf bewezen dat Weingut 
Geil zeker in de smaak viel bij onze 
deelnemers.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Na de degsutatie werden we uitgenodigd op een 

3-gangen menu, met vrije keuze uit 3 
voorgerechten, een zeer gesmaakt hoofdgerecht 

en een vrije keuze uit 2 nagerechten. Spijtig dat 
in laatste instantie alles zeer snel moest verlopen 
wegens tijdsgebrek.  

 
 

 
Het was dan ook instappen en 
wegwezen om tijdig in Worms aan 

“Hotel Asgard” te zijn. Gelukkig bleven 
er nog enkele luttele minuten over zodat 

chauffeur Jean de volgende weken 
gerust kan zijn wat de boetes voor de 
rij- en rusttijden betreft. 

Inchecken en verdeling van de kamers 
gebeurde vlot en voor enkele moedigen 

die de stad Worms gingen verkennen, 
was het nog niet laat genoeg. Het 
grootste gedeelte verzamelde in de bar 

van het hotel voor een lekker pintje of 
andere verfrissing. 

 
 
 



 
Dag 2. 

 

 

Vanaf 7.30u konden de deelnemers genieten 
van een mooi en overvloedig ontbijt. Om 9u 
uitchecken en vertrek naar het befaamde 

“Kloster Eberbach”, gelegen in de heuvels 
boven Rüdesheim. (Hier werd een groot deel 

van de film “In the name of the Rose” 
verfilmd). De rondleiding in 2 groepen met 
Duitstalige gids was meer dan af! Tot slot 

rondden we in één van de wijn-opslagkelders 
ons bezoek af met een gesmaakte degustatie 

van een selectie van 5 wijnen die door 
stichting aan de man gebracht worden. Alleen 

de omgeving al・ om stil van te worden! Een 

afsluitend bezoek aan hun “vinotheek”, waar ons ook mogelijkheid tot het kopen en proeven 

van andere wijnen geboden werd. 
 

Onze volgende stopplaats en waarschijnlijk 
de meest toeristische van de ganse 
omgeving was natuurlijk het onovertroffen 

Rüdesheim. Kleinschalig qua oppervlakte 
maar wat een drukte. Natuurlijk moet de de 

“Drosselgasse” bezocht hebben om te weten 
waar Rüdesheim voor staat. Huis “Hanelore” 
was de plek waar we een klassiek Duits 3-

gangenmaal kregen voorgeschoteld. De live-
muziek mocht uiteraard niet ontbreken en 

als je hier binnenkomt is het toch wel even 
schrikken van het “kitsch gevoel” ・ Eten en 

bediening waren correct en overvloedig 
zodat we voldaan nog even de stad vrij 

konden verkennen. 
 

 
 
 



 

 
Om 16u verzamelden we aan de aanlegsteiger van de Köln-Düsseldorfer groep om in te 

schepen voor een tocht op de Rijn richting Sankt-Goarhausen. Spijtig genoeg hadden we het 
weer niet echt mee en waren we min om meer verplicht binnen te blijven. Toch is het 

uitzicht op beide Rijnoevers van op het water adembenemend en realiseert men zich hoeveel 
kleine kastelen en burchten (zelfs gebouwd op de meest ontoegankelijke posities) in de 
middeleeuwen zorgden voor bescherming en tolheffing bij het goederenvervoer over het 

water. Ook de befaamde en vaak bezongen “Lorelei” langsheen de gevolgde route is één van 
de meest tot de verbeelding sprekende toeristische hoogtepunten langs de Rijn. Tegen 18u 

ontscheepten we en vertrokken we richting 
Maaseik waar we, na nog menig flesje wijn 
gekraakt te hebben, tegen 21.30u zouden 

aankomen. 
 

 
Het is zeker een aangename en leerzame reis 
geworden, voor velen zelfs meer dan een 

verbluffende kennismaking met de Duitse 
wijnstreken en Duitse wijnen. Wel moeten we  

 

vermelden dat de domeinen die we 
bezochten domeinen met een naam zijn of 
in de nabije toekomst tot de top gaan 

behoren. We laten de absolute toppers, die 
voor de doorsnee wijnliefhebber 

onbereikbaar zijn wat de prijs betreft, dan 
best buiten beschouwing. Het is gelijk overal 
op de wereld・ de prijs van sommige wijnen 

loopt niet altijd evenredig met de kwaliteit.  

Dat de nieuwe generatie “wijnboeren” goed bezig zijn bewijst deze goede middenmoot en 
dat Riesling in het bijzonder een wijn is die je als liefhebber moet leren drinken en 

waarderen is nu bewezen. Ook hun spätburgunders (= pinot noir) zijn aan een opmars bezig 
en zullen in de toekomst nog in kwaliteit verbeteren. 
 

Verslag: John Golsteyn 


