Erlebnisse von Philip Prause als Praktikant beim Weingut Horst Sauer ins Escherndorf

Woensdag 7 september 2011
Allejezus vroeg [ed. achteraf gezien uitslapen] met Pap richting Escherndorf getoerd. Korte
rondleiding van Sandra S in Weingut gekregen. Ziet er strak en mooi uit. Ademt kwaliteit. Met pap ff
kort bammetje gelucht. Hij terug richting NL of Bingen en ik alle tassen uitpakken en rondje fietsen.
15% op de klok op de weg door de Lump. Mega wind in het dal en op (hoog)vlakte nog meer. 50K en
daarna happie, Duits wijnblad lezen, Duitse oefening doen, Krautheimer Leichtes Pils niet meer
kopen! Niet te knallen!
Erg veel zin in, maar ook best wel beetje spannond. De uitdaging wordt om zo veel mogelijk te doen
te krijgen. Sandra straalde uit dat er van alles mogelijk moet zijn.
Vroeg mn mand in, want morgen om 745u op t Weingut.
Donderdag 8 september 2011-09-07
Woord van de dag: Schlepper
725 id regen op t Renrad naar Escherndorf. In het vervolg met Roland Zwei (Es gibt Zwei Rolands)
met de wagen meerijden.
Van alles gemacht. Op de trekker rijden, alle Rebsorten gezien. Weissburguunder is er zeer slecht aan
toe. De Lump wijnen goed. Achterland Muller-Th zeer lage Oechsle (is een schaal voor het
suikergehalte in de druif)getallen. Proben in wijngaarden gemaakt om met een Oechslemeter (is een
sjieker woord voor= refractometer) de rijpheid te meten en dmv loog bij het druivensap te titreren
de zuurgraad bepalen (Fred vd Puijl van het onvolprezen Binas-boekje zou trots om me zijn). Ook veel
blad weggehaald om de druiven meer lucht te geven. Dat is best flink werk in de steilste stukken van
de Lump.
Zo met Dik en Brigitte een hapje eten in het altijd feestelijke Volkach. De eerste keer koken moet dus
nog komen en gezien mijn kookeiland gaat dat een Herausforderung worden.
In de Edeka een Haribo muur gespot: nice! En t werkt, want ik heb toch drei neues Gesmacken
mittgenomen…
Vrijdag 9 september
Woord vd dag: Apfelschorle
De ganse dag in de Lump en Furstenberg gewerkt. Om te beginnen korrels tegen de muizen bij elke
Rebstock in de Steillagen (7 ha) strooien. De muizen zullen de korrels wel niet lekker vinden en hun
heil bij de stokken van de buurman gaan zoeken. Emmertje in de hand en dan met 60% steilte
korrels gooien. Enerverend is anders, maar als die k** muizen nu ook niet opbokken dan ga ik zelf
met een fluit door de wijngaard. In de middag bladermanagement gedaan. Dit houdt niet in dat er
vergaderd moet worden wat te doen met de bladeren, maar met een ouderwetse heggenschaar de
wijngaard in en overtollig blad wegknippen.
Ik dacht dat ik door mijn fietsactiviteiten aardige beenspieren had, maar de beentjes voelen wel alsof
ze toe zijn aan 2 dagen rust. Zo opzoek naar een wasserette en dan het grote internet proberen te
bereiken. Bij de VVV hebben ze een inbouw-ding, maar dat is een dermate beproeving van zenuwen,
geduld en doorzettingsvermogen dat ik dat heb opgegeven. Heb trouwens in t kader van t
consumenten-test-pannel-van-ik-kijk-zuur-Antoinette-Hertzenberg-Radar 5 soorten Apfel Schorle
(appelsap met bubbelwater) gekocht. 2 waren lekker, maar ben vergeten welke t waren....Doh!
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Zaterdag 10 september
Woord vd dag: Muskelkater, und wie!
Na de helse inspanningen van gister wat t weekend toch wel welkom. De verwachte spierpijn was
aanwezig en op een iets enthousiaster niveau dan verwacht en gehoopt. In de ochtend op zoek naar
Wifi en een wasmachine. Eerst uitgekomen bij een Spielhalle (zijn er 2 in Volkach) en dat waren toch
wel treurige aangelegenheden: een donker doorrookte ruimte vol met van die automaten die je ook
in Raststatte langs de Autobahn vindt. Geen wifi te vinden echter. Uiteindelijk toch een spot
gevonden en wel in het hotel waar Dik en Brigitte zaten. Dus dat komt goed. Dan de wasmachine:
beide campings langs geweest en met name de Cheffin van de camping in Escherndorf had de
woorden gastvrij en meedenken geheel niet in het vaandel. Dus dan maar wassen am Weingut.
In de middag met Dik en Brigitte door de Lump van Volkach naar Escherndorf waar we Am Weingut
gingen proeven. Alles 2010 wijnen en dat was behoorlijk lekker spul. Muller-Thurgau erg geurig en
fruitig, de Silvaners meer aards en mineraal. Het Edelzoete werk was ronduit spectaculair! 2010 was
een jaar met super hoge zuurgraad (enkele droge wijnen hebben zelfs een malo doorgegaan wat hier
uitzonderlijk is) en dat geeft spectaculaire resultaten als je daar hoog restsuiker tegenover zet:
Spitzenweine von Weltklasse!
Daarna bij Gasthaus zur Krone gegeten: 3 gangen en bij elke gang een matchende wijn met als finale
een dessert van Stachelbere (kruisbessen dus veel zuren) en een taartje met citroen waarnaast we
een 2009 BA ‘von meinen Chef’ dronken: fenomenaal. Als topping op de cake vond naast het
restaurant in de Keller van het Winzergenossenschaft een groot feest met foute Hoempapa-muziek
plaats. 1 glaasje Sekt wat niet te hakken was gedronken en terug naar Escherndorf.
Zondag 11 september
Woord vd dag: Muskelschmerz, Teil 2
Ik heb mn best gedaan vrijdag want de Muskelschmerz is noog aanwezig, maar genoeg gezeken.
Vandaag lekker chill dagje: rondje fietsen, Duits studien, niet veel meer.
En dan wachten totdat mn Bodeag abgekult is en dat duurde: gelukkig kwam er een korte en heftige
wind/regenbui langs en dat hielp behoorlijk. Om 21.08 mn mand in….
Maandag 12 september
Woord vd dag: Gut Gut
Vroeg weer aan de bak, maar lag er onchristelijk vroeg in dus lekker fris mn mand uit. De hele dag
abschneiden (weelderige groei van bladeren ongedaan maken) en entblättern (zo veel mogelijk blad
tussen de druiven wegnemen zonder het buitenste blad te verwijderen, zo kunnen de druiven snel
drogen zonder dat direct zonlicht Sonnenbrand kan veroorzaken) dus echt enerverend was t niet.
Aan het eind van de dag had ik het gevoel in eenoorlogsfilm beland te zijn: een briefing met de hele
crew over de morgen beginnende Lese. We beginnen met eenvoudig Muller-Thurgau en /bacchus
werk wat zich op de vlakkere Lagen bevindt en dan langzaam aan door naar het sjiekere spul.
Aangezien Horst praat alsof hij de laatste trein moet halen (=snel) kon ik de moraal van het verhaal er
wel uitpikken: morgen gaan we oogsten en het gaat hectisch worden. De rode druiven hangen er
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fantastisch bij (Spatburgunder, Dornfelder en Domina), Silvaner en MullerThurgau ook erg goed maar
moeten nog wel iets verder rijpen. Riesling is eveneens zeer gezond en belooft veel moois. De
Weissburgunder zag er in het begin sehr Scheize aus maar is nu minder slecht dan gedacht. We gaan
het zien! Deel 2 van t conumentenonderzoek (zie vrijdag 9 jl) houdt zich bezig met Weissbier.
Momenteel een Kappuziner Weissbier uit Bierstadt Kulmbach in t glas en dat is best te doen. Klein
bittertje, klein zuurtje, klein pepertje, klein zoutje, klein schuimpje. Kortom: chefwaardig pilsie!
Morgen om 7.20u bij de rotonde, doh!
Dinsdag 13 september
Woor vd dag: Stachelbeeren
Beginnen met een aantal proefpercelen te plukken voor de Traubensaft en wat stukken Muller-Th.
Oechle waarden nog niet echt top. Eerste paar stukken 72 gr Oechsle, wat inhoudt dat het op
Bocksbeutel gebotteld mag worden, maar om Kabinett te heten moet de rijpheid door naar 80Gr.
Het gaat hier wel om behoorlijk vlakke stukken dus de Steillagen gaan zeker goed komen.
Trossen lossnijden, slechte rot (Essig) verwijderen, onrijpe trossen laten hangen, Bottrytis bekijken, in
de emmer gooien, volle emmer in de bak achter de Bulldog (kleine tractor die in vlakkige
wijngaarden tussen de ranken kan rijden) met volle aanhanger naar benden, druiven uit de bak
kiepen, de pers in, dan een cyclus van 1,5 uur de druiven zacht laten persen door een zak met lucht
te vullen en dan gaat het de kelder in en begint de vergisting. Dat is zo een beetje de cyclus die nu
plaatsvindt. In een later stadium zal ik ook meer de kelder-aspecten mee gaan maken, maar nu nog
genoeg te doen im Weinberg. Wederom flink doorpezen, deze keer voor der ug in plaats van benen,
armen schouders of nek, maar wel wederom erg veel oppikken van Roland (wijngaard-chef) of
andere Kollegen. Daniel helpt 2 dagen id week en de andere 5 staat hij achter de kachel bij zur Krone
en gaat mij t recept van het Stachelbeere-dessert geven. Nice!
Woensdag 14 september
Woord vd dag: Gummystiffel
Met nog steeds een bescheiden ploeg (6 totaal) aan t oogsten. Allemaal kleine stukken en dan kijken
of t wat is. Vandaag een groot perceel Bacchus aangepakt. Bacchus is een vroegrijpende druivensoort
die niet al te edele slokken oplevert. Staat dan ook op een vlak stuk Weinberg. Afgelopen vrijdag
waren alle druiven nog gezond en klaar voor de Vollernter (oogstmachine). Dit is overigens t enige
stuk wat machinaal geoogst wordt. Het had t wknd geregend en de druiven nemen dan extra water
op en knappen open, dus zeer veel Bottrytis besmetting. Dit is niet slecht (itt Essig Faule) en we
hebben alle trossen die met meer dan de helft met Bottrytis besmet waren binnen gehaald en dat
levert gelijke Spatlase-kwaliteit (= > 95Gr oechsle) op. Samen met de chef (=Horst) de zaak door de
pers geknald en een glas Bacchus spatlase 2010 van beneden gehaald (= dus de wijn) en die
vergeleken met het most (=ongefermenteerd druivensap). Het is een openbaring om met de Chef
samen te werken en om te gaan. Daar kan iedereen erg veel leren, al is het alleen maar op het gebied
van Begeisterung. Hoewel die tijd nu nog spaarzaam is wordt dat hopelijk meer. En nu ik maar alles
onthouden wat ie zegt. Oh ja, dan moet ik eerst nog alles verstaan, dat is al uitdaging genoeg. Mn
prutjes is klaar dus happen en een glaasje Juliuspital Wurzburger Stein 2010 Silvaner Kabinett erbij
(Rokerig en flink Salzich). Vroeg t mandje in, want morgen om 7.20u staat mn lift klaar.
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Donderdag 15 september
Woord vd dag: Rote Eimel Volkach Seite!
Vandaag al met flinke Mannschaft (12) aan t oogsten geweest. Je werkt met de hele crew 2 aan 2
tussen de rijen wijnstokken. Bij 2 stukken selecteerden we zeer rijpe Bacchus (Rote Eimel=Emmer) en
gewoonrijpe Bacchus in zwarte emmer. Als je emmer vol is geef je t door naar de middelste rij en
wordt het verder afgevoed. Het kommando om de volle emmers in te zamelen voerde ik in de
middag dus dan hard roepen in t Duits. Een aantal Kollegen zijn trouwens reeds bekend met
‘Hoppatee!’ als nietszezeggende term. Als ze vragen wat het betekend antwoord ik met ‘Wenn dus
redest weis ich auch niecht was du bedeutest’. De hele dag nog Bacchus en zeer goede Oechsle en
zuurgraad waarden (104 en 6,5 resp.). Met de hele crew in de wijngaard Mittag gemacht dus brood
met vlees en Silvaner met Sprudel gedronken. In de avond nog even 2400 liter druivensap naar een
fabriek gebracht waar ze t verhitten en bottelen om als druivensap te verkopen. Half 8 begonnen en
9u thuis dus was n best dagje. Wordt eigenlijk steeds mooier. Het werk blijft fysiek, maar daar wen je
aan. Ik krijg meer en meer aansluiting met Chef, Cheffin Sandra en Kollegen. Hard werken, grappen
,machen auf Deutsch en informatie opslurpen. Superkombi! Maar ook goed dat t insgesammt 6
weken duurt en niet 6 maanden. Morgen om 6.50u op t domein om de Vollernter (die ik de
afgelopen dagen had verstaan als Holländer) aan de slag te zien. T wknd komen Inno (Mein
Hoellandische Chef)en Astrid dus dat wordt zeker ook weer Spitzenklasse!
Vrijdag 16 september 2011
Woord vd dag: Vollernter
Ernstig vroeg mn mand uit, want de Vollernter stond om 6.45 in de Escherdorfer Berg. Ik had me
aangemeld om mee te gaan om te kijken, maar kijken naar mijn alarmtijd moest ik toch even slikken.
Het uitzicht bovenop de Lump maakte t echter ruimschoots goed: opkomende zon en Nebel va n de
Main in t dal. Een flashback naar zomer 2007 in de Perigord te Frankrijk. De Vollernter is een mega
unit a la Combine die druiven mechanisch binnenhaalt. Mits er een goede voorselectie door de
wijngaard is gemaakt en alle onrijpe en ongezonde druiven zijn weggehaald en het vroeg en dus koud
is levert het geen kwaliteitsverschil met handmatig Lesen op.
Verder met de oogst. Schwarzriesling en Kerner binnenhalen en in de middag was de Bayersiche
Rundfund (betekent radio, maar t is dus de Fernseher) op bezoek. Dus in de praktijk kwam t erop
neer dat alles ander ging dan normaal voor de televisie. Stuart Piggot was er ook bij (een sjieke
wijnschrijver met erg sjieke das-jas-combi) en hebben eigenlijk de hele middag zitten wachten en een
aantal handelingen tot wel 5x gedaan. (Wijngaardchef Roland vond t maar niets: Ein Circus!)Vandaag
Bayersiche Fernseher, morgen Hollywood….. Zo happen met Inno en Astrid en morgen in de ochtend
arbeiten en dan weiter sehen.
Zaterdag 17 september 2011
Woord vd dag: Beobachten
Als er een EK Langs-elkaar-heen-praten zou plaatsvinden zijn een collega van mij en ondertekende
kanshebbers voor de titel. Angel is een Bulgaarse collega die op t Weingut helpt met klussen in de
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wijngaard. Het is echter een uitdaging met hem te converseren. Hij zegt consequent Ja, maar doet
dan het exact tegenovergestelde van wat je hem zojuist gevraagd hebt. Een emmer is dus in de
meeste gevallen een bezem terwijl de bezem ernstige overeenkomsten vertoont met de emmer..
Niet dat mijn Duits het predikaat Hoch verdient, maar er zit aardig schot in. Angel probeerde mij
tijdens de Vorlese (met name onrijpe trossen wegsnijden in de Weinberg) de geschiedenis van
Bulgarije uit te leggen. De rode draad was –denk ik- dat Bulgarije vroeger zeer belangrijk was.
Inmiddels is het weer zaterdag dus letterlijk busladingen met bejaarden bestormen Volkach
wachtend totdat de om de hoek wachtende defibrillator gebruikt kan worden…
Met Astrid en Inno wandeling door de Weinbergen gemaakt, kieken voor LinkedIn (moest van
Astrid!) gemaakt en ff in t Weingut wat zitten proeven/drinken. Mooie complimenten van Cheffin,
Schwiegersohn en Chef gekregen dus die heb ik dan ook maar gelijk in mn zak gestoken. 8 oktober ga
ik een proeverij geven voor Duitse bezoekers aan t Weingut. Erg mooie uitdaging, mn kennis over de
sappies zal t probleem niet zijn en heb nog 3 weken om mn Deutsch aan te scherpen, maar kijk er
eigenlijk nu al naar uit! Wel flinke regenbui en zondag ook regen op de kaart…
Zondag 18 september
Woord van de dag: Scheize Regen
Regen! De hele morgen Scheize regen. Met Inno en Astrid nog ff een bakkie gedaan en na één
opmerking over de schoenen van de Inhaber van de koffietent vertelde hij gelijk zn hele
levensverhaal. Astrid in een notendop! Uurtje of 3 werd t droog en maar n rondje proberen t fietsen.
Volgend wknd komen Maarten en Pierre dan moet er nog wel iets van fietsbenen aanwezig zijn. De
conclusie was echter dat naarmate de WeinbergBeine beter worden de fietsbenen langzaam naar de
winterslaap toe kruipen. Het indekken is alweer begonnen!
In de avond Simpsons auf Duetsch gekeken (vaste prik) en aan Transformers 2: Rache begonnen.
Wederom in t Duits, maar deze ellende kon ik slecht 30 minuten verdragen en heb een PR gezet
aangaande de bedtijd hier in Duitsland: 20:58 kan met recht op tijd genoemd worden.
Maandag 19 september
Woord van de dag: Schickimicki
De scheizhet van de regen heeft zich met name gemanifesteerd in de gebotrityseerde druiven: de
goede schimmel waar ik eerder over getypt heb en u allang vergeten bent zorgt enerzijds voor een
smaakverandering en anderzijds voor een waterreductie in de druif. Als het regent zuigt de druif zich
weer vol met water en dus daalt het Oechsle-getal en wel met meer dan 5 Graden. De komende
dagen is t goed weer dus alles komt goed. Urgentere problemen zijn het tekort aan plukkers. Te veel
hebben een baan, ergens pijn, kunnen niet of een combinatie van die drie. Zoals t er nu dus uitziet
zijn mijn kelderdagen even nicht im Frage. Chef heeft mij verzekerd dat t volgende week goed komt.
Kein Punkt voor mij, want lesen is ook prima. Wel n beetje meer van t zelfde, maar dan richt ik mij
maar wat meer op t Duitse aspect van mijn Doppelpraktikum. Ik ga volgende week zondag (niet as)
ook nog voor Chef und Cheffin koken. Dat is pas presteren onder druk! Dat wordt buikspek met
Venkelzaad van Jamie!
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Dinsdag 20 september
Woord(en) van de dag: Wenn man durch die Weinberg lauft, soll man die Trauben zählen können
Vandaag de hele dag Schreurebe (kruising van Riesling x Silvaner door Georg Schreu uit 1916)
geoogst. Was zoals altijd weer bewerkelijk: een deel was rijp genoeg voor de gewenste Spatlase
kwaliteit als gevolg van voldoende Botrytis besmetting (als je nu nog steeds afvraagt wat dat ook al
weer was ben je gezakt voor je wijn-neuzel-examen!). Een flink deel was ook nog besmet met een
foute vorm van rot. Dus een deel laten hangen voor later, een deel foute rot wegsnijden en de rest in
de Eimel. Resultaat: 3000+ liter topkwaliteit (98 Oechsle) Schreurebe Spatlase Escherndorfer Lump.
Als toegift voor t eerst met de etiketteermachine aan de slag gegaan: 442 Bocksbeutels van voor- en
achteretiket voorzien. Gelukkig niet met een Pritstift, maar slechts een kwestie van flessen op de
band, dozen vouwen, flessen erin en klaar! Praktikant kann die Wasche machen!
De chef vertelde mij zojuist dat we morgen eindelijk volle bak aan de slag kunnen: geen geneuzel met
Bottritus, Faule en te groene druiven. Morgen gaan we Silvaner kabinett binnenhalen en dat ziet er
alles Kerngesund aus ebenso die Wettervohersage voor de komende 2 weken. Whoehoe!
Woensdag 21 september
Woord van de dag: Was man nicht weis, macht mir nicht heiß
Heerlijk begin van de dag: wakker worden 4 minuten voordat de wekker gaat, ouderwets in bed
beide armen uitrekken en dan BAM!, het nachtlampje kapot. Ziet er uit alsof het van de IKEA komt
dus veel gaat me dat niet kosten. Alles verloopt soepel in de Weinberg: gezonde druiven, Silvaner
Kabinett binnenhalen, 85 tot 90 Oechsle, zonnetje in de nek. Totdat ik in een ooghoek nog een
sappige Traube zag hangen die ik even TzakTzak wilde abschneiden. Gat in t topje van mn linkerpink.
Bloeden als een malle. Pleisters erop. Werkt niet. Nog een keer pleisters erop en een extra laag
Ducktape, want ‘If you can’t Duck it, F*** it’. Werkt ook niet. Dan terug naar t Weingut. Poging 3. Na
een kwartier in de kelder oa verschil van 2 gistsoorten op een gistende Bachus Spatlase geproefd
hebbende wederom de conclusie: werkt niet. Poging 4 dan maar in t locale ziekenhuis. Röntgenfoto
gemaakt en zwaluwstaarten erop en terug de Weinberg in. Geen goed plan achteraf gezien.
Wederom doorgebloed. Dan maar de huisarts op Oude Tempellaan 6 te Soesterberg gebeld: rust
houden morgen…Doh! Daar ben ik niet voor naar DL gekomen. We zien wel hoe t gaan. Momenteel
ziet alles er iig super uit! Der chef maakte een Homer-Simpsoniaanse ‘Whoehoe!’ toen de Oechsle,
Zuurgraad en Ph-waarde uit de meters kwamen. Dat is brandstof!
Donderdag 22 september
Woord vd dag:
Vandaag kein Lese voor mij. Mn vinger moet op advies van de OT6 een dag rust houden. Dus dan
maar flessen inpakken. Niet bijzonder uitdagend, maar doen wat je kan is t devies. Tja. Kan niet altijd
een feest zijn. ‘Mountains’ van Biffy Clyro op de ipod en gaan! Een beetje etiketten verwijderd met
Oma Sauer en begin vd middag lekker door de Lump terug naar huis gelopen (met een beetje gas is t
70 minuten lopen). Toch wel lekker een hele middag niets en kan ik mooi de tijdrit van t WK in
Kopenhagen meepakken. Iets met voordelen en nadelen. Het laatste half uur als gevolg van een
kleine Mittagschlage gemist. Tony Martin wint voor Cancellara en Wiggens.
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Vrijdag 23 september
Woord vd dag: Was ist das??
De mensen die met mij gewoond of gewerkt hebben weten dat het maken van een bende tot mijn
kerncompetenties behoort, maar het opruimen daarentegen behoort tot mijn uitdagingen. Ik heb de
ochtend in de Keller gewerkt. Eerst Gärungskontrolle gemacht wat inhoudt dat je van alle reeds
fermenterende tanks samples neemt, ruiken en proeven of er niets geks passiert en dan de Oechsle
meter erin om te kijken of de fermentatie lekker gaat (alcoholische fermentatie zet suiker om in
alchohol, dus Oechslewaarde=restsuiker neemt af). Daarna alle tanks (57 in totaal) van nieuwe
nummer-stickers voorzien. Ook dat zijn activiteiten waarvoor je naar Escherndorf komt. Kristoff nog
geholpen met het filtreren van het most voordat de fermentatie start en in de middag met Roland
König flessen van etiketten voorzien.
Terug naar t Was ist das (voor de verandering het woord van de dag maar ns toelichten) verhaal. Der
chef stuitert zoals gewoonlijk door alle verdiepingen van t Weingut. Als ie iets ziet wat er niet hoort
of vies is of een combinatie van beiden dan volgt steevast de vraag ‘Was ist das?’. Heb de vraag nog
maar 2x veroorzaakt dus Ordnung machen en säubern. Ordnung muss immers sein zoals een klassiek
Deutsche Spruch luidt.
Morgen vrij en zo arriveren Pierre en Maarten in Volkach. Wederom erg leuk en vereert met het
bezoek. Heb de weekenden tot mijn vertrek vrij gepland, want ‘mijn’ proeverij komt eraan en ik ga
nog een zaterdag met Der Chef opstap om ergens een proeverij oid te doen. Enerzijds geniet ik zeker
van de 2 dagen vrij, maar meer is hier ook beter. Nu ff een dosis stress, want ben mn pinpas kwijt!
Niets voor mij… Maandag komt een Kusine van de Cheffin helpen oogsten en die schijnt Total
verrückt te zijn das daarover zeker later meer.
Zaterdag 24 september
Woord vd dag: Wider zur Krone
Het leven van een Praktikant is zwaar! Zaterdag morgen met Maarten en Pierre 70K op t Rennrad
gezet, daarna naar Escherndorf gewandeld, bij t Weingut geproefd en wederom bij Zur Krone
gegeten. 3 op een rij! Wederom super gegeten! Om 7 uur op zondag door de kl**e-t**fus-te**ing
kerkklokken gewekt. Die Christenen hebben ook voor niemand respect! Zal wederom een chill aan
zondagje worden met wat internet, een wasje en wenig noemenswaardige activiteiten. Maandag
komen er 9 Polen met plukervaring dus ik mag weer een dag de kelder in. De chef vertelde nog even
in 3 nanoseconden wat ik allemaal ga doen. Was t garungkontrolle op Tanke 3 of moest ik die nou
juist leeg laten lopen….
Zondag 25 september
Woord vd dag: Schweinebillig
Mooi woord geleerd van de Werbung! Varkensgoedkoop zal wel niet duur zijn…
Om de wijn, het bier, de wandeling en de fietstocht van gister uit de benen te trappen maar weer n
rondje op de fiets. De Main af richting Schweinfurt. Een drukke fietsroute met zonder hoogtemeters.
Bleek echter minder ontspannen dan gedacht: bremsen, lenken, klingeln und so weiter und so fort.
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Prima tochtje en precies op tijd voor de laatste 10km van het WM in Kopenhagen: Johnny probeerde
het nog 9 km voor de meet, maar uiteindelijk Cavendish met een velgdikte voor Greipel. De enige
beslissing die mij deze dag nog rest is of ik mijn Döner (echt Frankisch!) met pittige- of knoflooksaus
wil vanavond. Als dat maar goed komt…
Maandag 26 september
Woord van de dag: Schnurrbart
Gister weer n PR gezet op bedtijdgebied dus weer frisch aan de slag. Om 7u op t Weingut en er is een
blik Poolse vrouwen opengetrokken waarvan er 2 behoorlijk hübsch uitzien, dus de komende dagen
mn Pools maar n beetje ophalen. Geen Weinberg voor mij, maar in de ochtend de Keller in:
Gärungskontrolle, most filtreren, gist wakkermaken, op temperatuur brengen en bij de most
mengen. Tot zover het goede nieuws. In de middag met flessen wijn, karton, tape en postetiketten
gespeeld. Dus Edwin, je weet dat ik mij bijzonder heb vermaakt! In de categorie: moet ook gebeuren.
Om half 8 was alles rond en richting huis. De Edeka leeg gekocht: voor de hele week
diepvriesmaaltijden (dat de spellingscontrole dit woord goedkeurt!) , bier, Schorle en Haribo
ingeslagen en daar moet ik t mee doen.
Dinsdag 27 september
Woord van de dag: Schlittenfahren im Sommer
Het was vandaag 25 Gr C en in de Lump dus een ruime 30 en toch heb ik vandaag gesleed. Niet met
winterkleren, maar met korte broek, 5 mannequins (hier Butte genaamd) gevuld met 60 kg druiven.
De slee wordt met behulp van een lier de wijngaard ingestuurd, ik er vooruit rennen en dan op tijd
tot stilstand weten te brengen. Met de Mannschaft van vandaag 17 Leute de Butte vullen en dan
Roland een sein geven dat ie gas geeft met de lier. Ik voorop om het geheel te sturen. Boven
aangekomen Butte op de rug, lader op en druiven in de Anhanger leegmaken, weer naar beneden
Und So Weiter und so Fort. Wederom wat nieuws en ook dit weer behoorlijk Anstrengend, maar na
het postpakettengeweld van gister wel ff lekker om weer buiten te spelen. Vinger is weer gezond. Zal
geen mega mooi litteken worden. Des te meer een mooi aandenken aan de tijd hier.
Die Kusine van de Cheffin waar ik t vrijdag over had blijkt de neef van de Chef te zijn…Zo lekker gaat
mn Duits dus ook weer niet… Hij heet Norbert en helpt al 30 jaar met de oogst. Weer een absolute
top aanwinst. Vandaag trouwens Riesling Spatlase binnengehaald. Superkwaliteit op gebied van
rijpheid alleen de zuren nog ff aankijken. Nu al zin in! Morgen rood binnenhalen. Nu onder de
douche met n Flasche Pils, want plak uit al mn porien.
Woensdag 28 september
Woord van de dag: Bremser
Met name rood binnengehaald (Domina en Dornfelder) en dat was een wandeling in het park:
druiven waren gezond, bladeren weg dus vrijwel alles in de emmer en de Weinberg was vlakkig.
Vandaag op de trekker gereden, veel over klonen van riesling geleerd en gezien, rode wijn gemaakt,
moeten lachen om een koppige Bulgaar, na de lunch een glas Schnapps gedronken die gelijk in mn
benen zonk, Bremser mee naar huis genomen (=fermenterend druivensap dus tikkie alcohol, nog
8

Erlebnisse von Philip Prause als Praktikant beim Weingut Horst Sauer ins Escherndorf

restsuiker en CO2, maar door druivensuiker gaat het als n dolle je bloed in) en nu eindelijk op de
bank. Das war wieder ein Tag.
Donderdag 29 september
Woord van de dag: Gulag
De eerste 2 uur van de dag behelsden gelijk waarschijnlijk de zwaarste fysieke arbeid die ik in mijn
leven heb geleverd: een stuk Weinberg waar het bovenste deel van de 170 meter met Riesling
beplant is en die nog (lang) moet blijven hangen. Het onderste deel Silvaner was klaar voor Spatlase
niveau en dus geoogst worden. Normaal zou het mer de Schlitte gaan, maar aangezien het
betrekkelijk krap was konden we deze niet gebruiken om de Riesling niet beschadigen. Resultaat van
dit alles: de onderste helft oogsten en dan met Butten naar beneden dragen, want voor een
Schlepper met bak achterop was t dan weer te steil. Samen met Norbert (need van der Chef) wij de
Butten gevuld met 60-75 kg druiven 80 meter steil naar benden lopen. Kan t allemaal wel proberen
te romantiseren, maar was tering zwaar. Zie woord van de dag…
Na afloop met der Chef en Norbert een pils gedronken. Dan is alle pijn (behalve die momenteel nog
aan mn voeten) snel weer vergeten. Norbert vroeg of als ik volgend jaar vakantie heb ik weer kom
helpen waarop de chef antwoordde ‘als ie dat doet neem ik m in dienst’. Maar dan in Duits
natuurlijk. Mooi uiteraard om te horen, maar om 10u beginnen bij Bloem lonkt ondanks al het moois
ook wel weer.
Gezien het weer (mooi dus alles moet binnen gehaald worden) en de agenda gaat mn kooksessie
voor de familie zondag niet door. Wel kan ik der Chef helpen met een proeverij in de middag en
wellicht is maandag vrij, want dan is Wiedervereinigungs feest, maar ik reken nergens op. Zal wel
weer in de Weinberg staan.
Vrijdag 30 september
Woord van de dag: Touristen
Vandaag de Riesling Grosses Gewachs binnengehaald wat inhoudt dat het de mooiste selectie van de
Lump is voor een droge wijn. Een poging van de VDP (www.wikipedia.org) om het Franse systeem
van Grand Cru te evenaren. Zag er fantastisch uit, mostgewichten super, zuurgraad zeer goed: kom
maar in mn glas! In de middag nog ff met de Chef over de VDP gehad. Vanaf volgend jaar kunnen uit
de wijngaarden die voor Grosses Gewachs in aanmerking komen nog alleen maar GG wijnen komen
en geen Kabinett en Spatlase wijnen zoals ‘wij’ altijd doen. 2 opties dus: of bij de Kabinetten en
Spatlasen die wijngaard niet meer vermelden of de VDP de middelste vinger opsteken. Ben
benieuwd.
Was trouwens de hele dag Schlitten-chef: het ledigen van de emmers bepalen, controleren wat er in
de emmers komt ook het gewenste is (geen Essig etc) en natuurlijk zelf meebeuken. Ozzy, der Onkel
van der Chef en Norbert was er ook bij. Was echt top: een fysieke gelijkenis met de Burgemeester
van FC de Kampioenen en constant aan het praten en lachen. Na de lunch met Norbert en Ozzy een
glassie Schnapps gedronken wat wederom weer tijd kostte om te verteren, maar de Leberkäse van
die Cheffin was top. Morgen lesen met een man of 12 en zondag der Chef helpen met een proeverij
op t Weingut. Waarschijnlijk volgende week laatste oogstweek (los van t edelzoete spul wat nog tijd
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nodig heeft), maar het gaat me eigenlijk steeds beter af hoewel mn voeten langzaam aan het
vegeteren zijn. Zo dus maar n badje met soda en nog een glaasje Bremser. Zum Wohl!
p.t. het verhaal aangaande het woord van de dag kom ik later op terug: ben in mijn leven nog nooit
zo veel op de gevoelige plaat vastgelegd.
Zaterdag 1 oktober
Woord van de dag: Kofferraum
Vandaag met beperkte equipe oogsten: wat Riesling Auslesen om gezonde druiven te laten hangen
voor zoet werk en daarna Silvaner op Kabinett niveau van de Furstenberg. In de middag snel onder
de douche op te Weingut, normale kleren aan, deo onder de oksels , een lik gel door mn weelderige
dos haar en de Weinverkauf in. Gelijk jackpot want een groep Nederlandse wijnvrienden over de
vloer. Wel echt superleuk om alles te vertellen, laten proeven en rondleiding door t Weingut
gegeven. Trots om daar deze korte te werken. De neef van Helmut Kohl zoveel wijn verkocht als er in
de Kofferraum pastte, met de Cheffin een borrel gedronken en een plan voor morgen voor de
proeverij met der Chef gemaakt. Heerlijk vroeg om half 7 thuis! Ondanks weer een dag van bijna 12
uur waanzinnig fris op de bank! Die verdomde voeten alleen! Alsof ik op een landmijn ben gestapt,
ben omgedraaid en er nog een keer overheen ben gelopen. Wat moet ik nu vanavond? Heerlijk niets!
Nu alweer zin in morgen.
Zondag 2 oktober
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