Jos kaapt meeste prijzen
weg op medaille-uitreiking
Brabantse wijnen: “Elk jaar
plantte ik meer wijnstokken”

De Commanderij Hageland kreeg bij de uitreiking van de medailles het gezelschap van de Rotselaarse
reuzen. — © ggh

BEKKEVOORT/WEZEMAAL -

De Commanderij Hageland heeft in Wezemaal de medailles uitgereikt aan de beste
Brabantse wijnen. Jos Vanlaer van domein Kluisberg in Bekkevoort was de grote
winnaar. Hij haalde goud met zijn rode wijn, en met zijn pinot gris van 2021
behaalde hij de “selectie van de Commanderij”.
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Dit jaar proefde de Commanderij ingezonden wijnen uit Vlaams-Brabant van 17
wijnbouwers. Er waren ook enkele nieuwe gezichten. Zo waagden Jurgen Holvast
(domaine Holvast) uit Asse, Joris Eeckhout (domein Den Eeckhout) uit Tielt-Winge, Bert
Vandeurzen (wijndomein Vandeurzen) in Linden en De Houwaartse Wijngaard vzw voor
het eerst hun kans. De eerste drie vielen bovendien ook in de prijzen met een gouden of
zilveren medaille. (lees verder onder de foto)

Jos Vanlaer werd de grote winnaar. — © ggh

Grote winnaar werd Jos Vanlaer van domein Kluisberg. Hij haalde een gouden medaille
voor zijn rode wijn dornfelder (2020) en een zilveren medaille met zijn droge witte wijn
pinot blanc (2020). Als kers op de taart werd zijn droge witte wijn pinot gris uitgeroepen
tot ‘selectie van de Commanderij’.
Jos Vanlaer startte met een wijngaard in 1984. “Het begon allemaal als een hobby. Maar
al in 1991 werd ik een professionele wijnbouwer en elk jaar plantte ik meer wijnstokken
zodat ik nu ongeveer zeven hectare wijngaarden heb”, legt Jos Vanlaer uit. “Intussen ben
ik overgeschakeld van seizoenarbeiders op een machine om de druiven te oogsten.”
In restaurants
De Commanderij is tevreden dat de kwaliteit er voortdurend op vooruitgaat en dat
verschillende wijnen uit Vlaams-Brabant in restaurants en tavernes op de kaart staan. Dat
de domeinen uit de regio het uitstekend doen, werd ook duidelijk op de wijnkeuring van
de Lage landen waar wijnkasteel Vandeurzen, domein Kluisberg en Joris Eeckhout
medailles wegkaapten.
De gouden medailles van de Commanderij Hageland gingen naar Paul Vleminckx voor
zijn schuimwijn Meerdael, naar Eduard Monsecour van de vzw De Steenen Muur voor de
droge witte wijn, naar Joris Eeckhout voor zijn roséwijn Den Eeckhout en naar Jos Vanlaer
van Kluisberg voor zijn rode wijn.
De uitreiking van de medailles in het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn in
Wezemaal werd bijgewoond door de Rotselaarse reuzen. Het gezelschap verzamelde
eerst aan de pastorijtuin, bij de ent van de oudste wijnstok ter wereld.

