
Kraanwater
Genoeg gemijmerd, we willen graag horen welk water door deze proevers als beste 

gewaardeerd wordt. Het valt even stil. “Water 6 is een afvaller”, roept Jack en hij 

krijgt breed bijval. Sourcy wordt hier niet gewaardeerd. Han vindt fles 1 ook matig 

(Acqua Panna) en Nicole zucht vooral dat ze het erg moeilijk vindt. Als deze vier 

ervaren proevers dan eindelijk hun eindoordeel vellen, blijken ze het verrassend 

eens te zijn. Water 4 wordt door Hans, Jack en Nicole op de eerste plaats gezet en 

door Rob, na Norda, op de tweede. Water 4, het kraanwater van WML dat hier in 

Lambieck ook gewoon op tafel wordt gezet, is de uitgesproken winnaar. En dan 

hebben we het nog niet eens over de kosten. Kraanwater kost een vijfde cent per 

liter, een liter Acqua Panna € 0,90. 450 keer meer dus.

Kweepeer
De sfeer is wat gespannen; bij de proevers, maar zeker ook bij uw verslaggever die 

zich serieus afvraagt wat hij moet schrijven als WML-water hier wordt afgeser-

veerd. De zes waters, Acqua Panna, Spa, Earth, Norda, Sourcy en kraanwater worden 

tegen een witte achtergrond gehouden en gewalst in het glas. Nicole meent dat 

Spa een beetje in het glas blijft hangen, terwijl Rob in de Spa iets stoffigs ruikt. 

Jack ruikt in de Acqua Panna een zweem van chloor en Han is inmiddels aan het 

proeven geslagen en op zoek naar het Norda-water, dat hij in zijn restaurant op 

tafel heeft staan. Jack heeft óf de meest verfijnde smaak óf een poëtische inslag (of 

beide) en proeft in Norda (water 5 voor hem) wat zwavel en in Earth een zweem 

van kweepeer…

Nicole is verrast, Han roept lachend dat 

hij de Norda flessen in zijn restaurant met 

kraanwater gaat vullen en WML… WML 

is trots: deze volledig blinde proeverij heeft 

laten zien dat Limburgs kraanwater elke 

vergelijking aan kan.

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar een van 
de volgende adressen: info@dalauro.nl, info@lesaromes.nl 
of info@tavernelambieck.nl
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Plaats van handelen is Taverne Lambieck in Eys, waar het heerlijk ongedwongen 
tafelen is in een leuke huiskamersfeer. Jack en Nicole Janssen vormen hier zowel 
de witte als de zwarte brigade en zitten als professionele proevers ook aan tafel 
voor een blindproeverij van tafelwaters. Daarnaast zitten er nog twee heren aan 
tafel met geoefende smaakpapillen: Rob Kemmeren, gastheer van het sfeervolle 
bed & breakfast Dalauro in Eys en Han van Geest van Restaurant Les Arômes in 
Wahlwiller-Wittem. Deze proevers nemen hun taak serieus: op tafel zes ver-
schillende platte waters die zijn overgeschonken in neutrale flessen. Allen op 
kamertemperatuur. Daarbij zes wijnglazen en een heus proefformulier dat ook 
rept over kleur, geur en afdronk… 


