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BORDEAUX PRIMEURS 2008
ACHTER DE SCHERMEN VAN DE BORDEAUX PRIMEURS
ALLES WAT U ALTIJD AL HAD WILLEN WETEN ...
DE WERELD VAN ANTINORI
DÉGUSTATIEBOEKJE
ER AAN GOEDE ROSÉS DE PROVENCE !
EXTREME WIJNGAARDEN : RANGEN DE THANN
THE SADIE FAMILY COLUMELLA
AGENDA
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Cijfers van het OIV tonen in Europa opnieuw een
productieverlaging aan van wijn in 2008. De grillen van het
klimaat verklaren echter niet alles. Het zijn onder meer de
rooiprogramma’s, vooral in Frankrijk, die voelbaar worden. Ook de
consumptie in de ‘oude wijnwereld’ tuimelt naar beneden. De
anti-wijncampagnes werpen duidelijk hun vruchten af.
Ondertussen explodeert de productie in andere wijncontinenten.
In Chili rooit men niet, men plant aan! Met honderden hectaren
tegelijk. Het wijnareaal breidt uit van de centraal gelegen valleien
naar schrale, regenachtige en zelfs ijskoude gebieden. De nieuwe
lichting jonge wijnbouwers hebben er duidelijk zin in.
Het moet gezegd dat men in Chili niets merkt van de stemming
die in onze wijncontreien hangt. Tijdens de crisis gaan de zaken
gewoon verder. Zelf drinkt men er nauwelijks wijn, maar wat een
export!
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Ondertussen gaat op de Europese instanties in Brussel het gekibbel
verder over het al dan niet versnijden van rosé.
Midden mei kwamen er uit de Bordeaux twee belangrijke
nieuwsberichten: een goed en een slecht.
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Eerst het goede nieuws. Dankzij een kleine voetnoot, in een vage
wet gestemd 13 mei jongstleden, mogen de zes Saint-Emilion
Classés van 2006, en waarvan hun promotie werd geannuleerd in
de zomer van 2008, nu toch de vermelding Cru Classé op hun
flessen van 2006 en 2007 behouden. Dit geldt ook voor de twee
Premiers Grands Crus Classés (Pavie Macquin en Troplong
Mondot).
Het slechte nieuws, dat zijn uiteraard de forse hagelbuien die een
flink deel van het wijnareaal verwoest hebben, en dit in meerdere
Franse wijnregio’s. In Saint-Emilion bijvoorbeeld werden er 2000
hectaren aangetast, op een gebied van 5500 hectaren, met
diverse percentages van vernietiging – en waarbij niet echt
rekening gehouden werd met klassementen.
Maar kop op, alles komt wel goed.
Een ding is zeker, de in 2007 gerooide wijngaarden werden niet
getroffen.
Het leven zoals het is, met een lach en een traan.

Hervé Lalau
“IVV” verschijnt 6 maal per jaar. De artikels en mededelingen
verbinden slechts de auteurs en de adverteerders.
ISSN 0779-2557
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Dossier van de maand

Bordeaux Primeurs

2008

We schreven het reeds in het nummer van mei, de
kwaliteit van rood in 2008 is op zijn minst verrassend
te noemen. Niets leek erop goede wijnen te maken,
maar er zijn er. De wijnliefhebber kan zich alvast
verheugen, en voor de meer veeleisenden onder
ons wachten er een paar bijzondere flessen,
absoluut wonderbaarlijk.

Eind oktober
Het klimaat hielp niet mee het
wijnbouwersleed te verzachten.

Wanneer we ons aan de analytische resultaten van de druiven en
de most hadden gehouden, of aan

de eerste wijnen van september,
dan hadden de pers en de aankopers zich hun jaarlijkse uitstap naar
Bordeaux kunnen besparen.
Wanneer 2007 reeds over dezelfde
kam was geschoren als het trieste
2002 op gebied van slechte klimatologische omstandigheden en
matige wijnresultaten, dan was
2008 goed op weg om de nieuwe
tienjarige standaard te worden van
middelmatigheid. Maar...
Maar een keer in het glas tijdens
de eerste mooie dagen van april,
werd aangetoond dat het slecht
gestartte 2008 sommige wijnbouwers niet van de wijs had gebracht
om kost wat kost te oogsten in
september, maar om te wachten
tot een beter naseizoen en zo wijnen te produceren van een verbazingwekkende kwaliteit. Verbazend
qua frisheid en evenwicht, verbazend qua zachtheid en knappe

Château Branas

Juni / Juli 2009
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orkestratie. Sommigen getuigden
zelfs van complexiteit en elegantie,
zeker gezien die paar bijzondere
wijnen, waardoor het jaar 2008
vermoedelijk net achter 2005 en
2001 kan geplaatst worden in dit
decennium.

Zonder middelen baden we
niet in luxe
Natuurlijk, wanneer het gaat om de
algemene wijnkwaliteit te bevestigen van Bordeaux, alle 125.000
hectaren, laat ons duidelijk zijn, dan
is het toch handig om een goede
gids bij de hand te hebben of terug
te grijpen naar zijn vertrouwde
adressen - klassementen zijn niet
nutteloos, in die mate dat men zich
oriënteert naar het topgamma.
Maar even eerlijk, zonder de vinger
te wijzen, hoe dan ook blijft de
kans groot dat we slechte wijnen
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Dossier van de maand
tegenkomen. We verlaten ons daarom voor een keertje op de statistiek: als we een honderdtal wijnen in aanmerking nemen die als
referentie aangeduid worden in een
magazine, dan gaat het in zijn
geheel over minder dan 3000 hectaren... op een wijngaard die meer
dan veertig keer zo groot is!!!
Radeloosheid nam de overhand
midden september. Na het pak
slaag van 2007 zetten de klimatologische complicaties van 2008 een
grote meerderheid wijnbouwers
helemaal in het donker: vertraging
reeds van in de lente – een maand
augustus waar elke dag de lang
verwachte start van de kleurzetting
op zich liet wachten en dit tot
midden augustus (vijftien dagen
later op een dertigjarig gemiddelde!) – een volledig kleurzetting en
een goede rijpheid kwam er nooit –
in tegenstelling zagen we rottingsverschijnselen die zich vlotjes verspreidden en het laatste sprankeltje
hoop totaal wegnamen... Midden
september besloten tal van wijnbouwers, kost wat kost, alles
binnen te halen.
Voor de merlot die wegrotte was

dat te begrijpen, te meer bij wijnbouwers die hun druiven verkopen
en eveneens worden betaald naargelang de kwaliteit van de Laccaseindex die de rottingsgraad van de
oogst aanduidt.
Voor de cabernet sauvignon, die
absoluut niet rijp was, was dit minder begrijpelijk. Tenzij voor de wijnbouwers die hun druiven verkopen
en betaald werden volgens een
Pyrazine-index (toetsen van pepers,
groene tomaten), of volgens een
index die slaat op de inferieure
kwaliteit van de tannines, rekening
houdend met de bitterheid.
Niettemin worden ze wel altijd
betaald volgens het potentieel alcoholvolume in de druiven, en
midden september 2008, ondanks
de extreem hoge zuren (soms
maakt men zelfs geen witte wijn
met zuren), was het opeengestapeld suikergehalte in de bessen
hoog genoeg om de oogstmachines van stal te halen. Maar niet
getreurd, want op dat tijdstip,
goed om opnieuw een wijnjaar van
ontroerende middelmatigheid te
produceren, konden ze zich helemaal concentreren op de traditionele duivenjacht die eraan kwam!

Chateau Cantenac Brown

Goede wijnen en lievelingswijnen
Hoe dan ook interesseert ons enkel
de wijn die we drinken met plezier!
In dat oogpunt hebben we er meer
dan 150 uitgeplukt, waarvan de
grote meerderheid afkomstig is van
de rechteroever. En omdat het ook
onze taak is om onze subjectiviteit
mee te laten spelen en wijn te zien
als een cultureel product, kregen
25 wijnen een extra vermelding.
Wijnen waarvan de complexiteit
heel verschillend is en ook hun aankoopprijs, flessen die we gewoon-

weg graag in onze kelder zouden
hebben.

Zoete wijnen
De ‘zoete-witte-wijnmakers’ hebben het zwaar te verduren gehad
in 2008. Ze hebben er alles aan
gedaan om het beste uit hun druiven te halen. De wijnen zijn niet
groot, ze missen wat diepte en
volume, en sommigen hebben het
bittere niet kunnen vermijden. Wat
de wijnbouwers betreft die het best
overweg konden met de onzeker(Vervolg blz 4)
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heden van het wijnjaar, ook al hebben ze geen grote wijnen gemaakt,
hebben ze goede tot zeer goede
zoete wijnen gemaakt. Wijnen die
frisheid bezitten, fruit en evenwicht.
Wijnen die massief noch zwaar zijn,
wijnen met een zekere complexiteit. Wijnen ook die nog beter
kunnen worden op het eind van
hun rijping, dan dat ze al waren
begin april.
Nogmaals, wijn maken is een vak.
Maar grote wijnen maken van een
gebotrytiseerde oogst, dat is een
roeping! Het is een uitputtingsslag
van alles wat er op het spel staat,
gekoppeld aan een flinke dosis
stress. Hetgeen wat ons betreft, critici en consumenten, speciale aandacht verdient.

Droge witte wijnen
Zonder twijfel, de droge witte wijnen van de grote terroirs in de
Graves, en zeker in Pessac Léognan,
zijn bijzonder geslaagd. We kunnen
ze op een schaal plaatsen van zeer
goed tot schitterend. Ze bezitten
frisheid, fruit, diepte en zijn expressief. Sommige wijnbouwers hebben
zich op zachtheid gefocust, anderen op kracht. De wijnen met hout
zijn prima versmolten, heel goed
opgenomen door de wijn, en ze
vullen de jaargang uitstekend aan.
De wijnen van Entre-Deux-Mers zijn
minder overtuigend. Heeft dit te
maken met de aanplantdichtheid,
met de van nature koudere en

zwaardere bodemstructuren? Er zijn
weliswaar geen echte fouten te
bemerken, over het algemeen zitten ze technisch goed in elkaar,
maar ze missen volume en uitstraling. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, ook niet elk domein heeft
hetzelfde terroir. Diversiteit wordt
nog meer de regel wanneer we de
witte wijnen uit de appellatie
Bordeaux onder de loep nemen:
langs de ene kant omdat de terroirs
nu eenmaal verschillen, langs de
andere kant omdat de smaken die
de wijnbouwers voor ogen hebben
uiteenlopen.

Rode wijnen

Château Lajarre

Om de algemene impressie te vereenvoudigen, splitsen we de wijnfamilies op in de Médoc in zijn
geheel, de Libournais, de Côtes en
wordt Pessac Léognan apart bekeken.

Pessac-Léognan kan aanspraak
maken op een gouden medaille dit
wijnjaar. De witte wijnen zijn excellent en de rode zijn verbazingwekkend, toch wat ons betreft.
Niettemin zijn de tannines vaak
samentrekkend, maar de wijn staat
er, meer dan behoorlijk. De wijnen
hebben volume en zijn soms ronduit smakelijk, en we noteerden tijdens het proeven meermaals ‘dit is
wijn!’. Wellicht verklaart het microklimaat van Pessac Léognan de
knappe resultaten van zijn cabernet
sauvignonwijnen.

Les Médocains is in dit wijnjaar niet
echt overtuigend. Of de wijnen nu
uit de stal van de Bourgeois of de
Classés komen, de overgrote meerderheid heeft te kampen met een
overdreven en samentrekkende
droogheid, een ijl middenrif en een
warme en alcoholrijke finale.
Omschrijvingen als uitdrogend,
simpel, metaalachtig, rustiek, flauw,
en zuur waren schering en inslag.
Sommige huizen presteerden het
toch om een goede wijn voor te
stellen, maar niets om meteen wild
van te worden..

Libournais valt op door zijn meest
heterogene productie, maar bovendien verenigt deze streek de
mooiste wijnen van deze jaargang.
Pomerol, als appellatie, heeft excellent gebruik gemaakt van zijn merlot op kiezel. De zeer goede
Pomerols zijn talrijk. De paar uitzonderlijke wijnen van Castillon
hebben de boot niet gemist in dit
bijzonder moeilijk wijnjaar en staan
te schitteren tussen de beste bordeauxwijnen. Ook qua aantal
mogen de Castillonnais fier zijn op
wat ze hebben gepresteerd.
Zonder twijfel komen de grootste
wijnen van 2008 uit Saint-Emilion,
vooral van het kalkachtig plateau
rondom het dorp. De merlots zijn
donker en diep met een verbazingwekkend vergelijkbare structuur die
veel weg heeft van de cabernet
francs. Uitgerekend de cabernet
francwijnen, zij die zo fragiel zijn,

Côtes de Bordeaux en Bordeaux
hier zijn ze echt met te veel om te
veralgemenen. Te meer ook omdat
meer dan negentig procent niet
bijster interessant is. Niettemin hebben veel wijnbouwers bloed en tranen gezweet om vlotte drinkwijnen
te maken, fruitig en zacht. Ondanks
alles niet te vergeten, ook al lijken
ze te verdrinken in een zee van
middelmatigheid.

Lievelingswijnen
Binnen het tweehonderdtal echt
geslaagde wijnen, zijn er enkelen
die omwille van hun complexiteit
er met kop en schouders bovenuit
steken en kunnen aanzien worden
als de musts van 2008, interessante
wijnen die we graag in onze kelder
zouden hebben.
In Médoc onthouden we Château
de Preuillac. Bijna tien jaar geleden
zouden we aangeraden hebben om
de wijngaard helemaal te rooien,
zo afschuwelijk waren de wijnen.
Maar omdat Jean-Christophe Mau
hardnekkig geloofde in Preuillac,
restaureerde hij het geheel. Elk jaar
meer bewijst hij dat hij gelijk had.
Zeker in 2008 vond Mau de juiste
toon om zijn terroir te laten spreken, spelend met het klimaat.
(Vervolg blz 6)

Château Launay
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met geduld, zorg en veeleisendheid, net hier zijn tal van domeinen
verantwoordelijk voor schitterende
wijnen.
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Dossier van de maand
wikkeld, met daarbovenop zelfs
iets sexy.
In rood richten we ons opnieuw op
Domaine de Chevalier, nu voor
zijn rechtlijnigheid en orkestratie.
Zowel in rood als in wit verdient
Domaine de Chevalier een extra
pluim.

In de streek van Fronsac leidt
Viviane Davau haar Château La
Rousselle naar hogere regionen.
Fruit, frisheid, finesse, smeuïgheid...
heerlijk.

In de regio Sauternes is de Château
La Tour Blanche zoals gewoonlijk
opnieuw complex en massief. We
kunnen hem zijn corpulentie verwijten, maar zo is hij nu eenmaal,
oprecht en zonder pretentie, een
delicieus monster!
Clos Haut Peyraguey valt vrijwel
nooit tegen. Finesse, elegantie,
complexiteit en een perfect evenwicht. Hij kon niet ontbreken op
ons lijstje lievelingswijnen.
Tot slot blijkt de Château
Raymond Lafon het wonder te zijn
van deze jaargang, jonglerend tussen gekonfijt fruit en citrus, fris en
zacht. Pure verwennerij.

In de Graves noteren we de schitterende witte wijnen van
Château Pape Clément,
Château Fieuzal en Domaine de
Chevalier. Drie wijnen met een
flagrante expressie, rijk en ont-

Binnen de wijnen van Saint-Emilion
doen we onze hoed af voor Clos
Fourtet, Château Troplong
Mondot en Château Pavie
Macquin met wijnen die elk jaar
opnieuw nooit verlegen zitten om

Château Pape Clément

Nog interessant is Château Pontet
Canet. In 2008 bevindt de wijn
zich tussen de beste van Médoc,
met de juiste toon op gebied van
evenwicht, ingetogen tannines en
een mooie mineraalheid.
Daarbovenop is hij bio. Hij moet
wellicht de enigste cru classé van
de Médoc zijn die zo geproduceerd
wordt, ook daarom verdient hij
onze voorkeur.

een streepje plezier, met een ietwat
sexy uitstraling binnen het serieuze
en intellectuele gezelschap van de
Premiers Crus Classés. Zouden we
ze naast Ausone en Cheval Blanc
zetten, dan hadden we daar het
beste van Bordeaux 2008.
Binnen de Crus Classés noteren we
Château Cadet Bon die heel sterk
uit de hoek komt, boordevol fruit
en sappig. Château Larcis Ducasse
ontsnapt evenmin aan ons verlanglijstje, een bom fruit waar het water
ons zo van in de mond komt.
In Grand Cru zien we Château
Sansonnet opnieuw verschijnen in
de top van wijnen uit de
Libournais, deels dankzij Stéphane
Derenoncourt die vanaf volgend
jaar jammer genoeg niet meer voor
het domein zal werken. Een karaktervolle wijn, elegant en boordevol
fruit.
In Pomerol hebben we Château La
Pointe, perfect gebracht met finesse en rondeur, Château Petit
Village, uit een stuk met een knappe tanninestructuur, en tot slot
Château l’Eglise Clinet, een heel
mooie wijn met fruit en volume,
(Vervolg blz 8)
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pure elegantie waar alles perfect is
afgewogen en niets de bovenhand
neemt.
In Côtes de Castillon staan ze te
trappelen voor een plaats op ons
wijnverlanglijstje. We pikken er drie
uit, in drie verschillende stijlen:
• Château Joanin Bécot, die mooi
fruit in zich draagt met een schitterende frisheid, mooi van volume en
goed van structuur.
• Château La Croix Lartigue die
eveneens excellent werd samengesteld.
• Château Valmy Dubourdieu
Lange, een prachtige wijn met vlezig en sappig fruit, elegant ook.
In Bordeaux willen er drie wijnen
dat we over hen praten:
• Château de Launay, een wijn
boordevol eerlijk fruit met een uitstekend evenwicht. Eigenaar
Arnaud de Raignac laat regelmatig
van zich horen door de kwaliteit,
zowel in rood als in wit.
• Château de Parenchère, cuvée
Raphael Gazaniole komt terug
heel sterk opzetten binnen de beste
bordeauxwijnen. Bekend in de
jaren ‘80-’90 ging deze cru bergaf,
beetje bij beetje, jaar na jaar. Na de
overname door de nieuwe eigenaar
lijkt het erop of de wijnen opnieuw
zin hebben om van zich te laten
horen.
• Château Gree Laroque is op zich
een heel eenvoudige wijn,
bescheiden maar perfect, perfect
genereus en genereus smaakvol.
Dit is een fles die men in elke
wijnbouwschool zou moeten laten
proeven om oenologen in spe aan
te tonen dat, wanneer ze niet
weten wat te doen met een wijngaard, ze alvast beginnen met dit
te maken: eenvoudig maar klassevol, een wijn die men de hele
avond lang kan drinken.
Om af te sluiten, nog twee droge
witte wijnen:
• Château les Charmes Godard,
een schitterende en zachte wijn,
fruitig, vettig, lang, speels en
levendig.
• Château des Tourtes, uit Blaye,
een mooie wijn die finesse en
rechtlijnigheid koppelt, rijk aan fruit
en fris.

BORDEAUX 2008 : DE SELECTIE VAN IVV
CHATEAU: uitstekende kwaliteit - een aanrader om te kopen
CHATEAU : uitzonderlijke kwaliteit
CHATEAU ou CHATEAU : lievelingswijn

MÉDOC/HAUT-MÉDOC

La Tour De Mons
Malescot Saint Exupéry
Monbrison
Rauzan Gassies
Siran

Beaumont
Bernadotte
Cambon La Pelouse
Cantemerle
d’Escurac
du Retout
Larose Perganson
La Tour de By
Lestage Simon
Malescasse
Preuillac
Sociando Mallet
Tour Haut Caussan

GRAVES ROUGES /
PESSAC-LÉOGNAN
Bouscaut
Chantegrive
Domaine De Chevalier
Ferrande
Fieuzal
Haura
Haut Bergey
La Louvière
Larrivet Haut Brion
Latour Martillac
Le Thil Comte Clary
Rahoul
Olivier
Smith Haut Lafitte

MOULIS/LISTRAC
Anthonic
Branas Grand Poujeaux
Chasse Spleen
Dutruch Grand Poujeaux
Fourcas Dumont
Granins Grand Poujeaux
Poujeaux
Saransot Dupre

GRAVES BLANCS/
PESSAC-LÉOGNAN

SAINT-JULIEN

Bouscaut
Domaine de Chevalier
Fieuzal
De France
Clos Floridene
Latour Martillac
Pape Clement
Rahoul
Roquetaillade Lagrange
Smith Haut Lafitte

du Glana
Fiefs de Lagrange
Gruaud Larose
La Bridanne
Talbot
PAUILLAC
Grand Puy Ducasse
Haut Bages Libéral
Pichon Comtesse
Pontet Canet

SAINT-ÉMILION
1ER GRANDS CRUS CLASSES
Ausone
Beausejour Bécot
Cheval Blanc
Clos Fourtet
La Gaffelière
Magdelaine
Pavie
Pavie Macquin
Troplong Mondot

SAINT-ESTEPHE
Haut Marbuzet
Les Ormes De Pez
Lilian Ladouys
Phelan Segur
Tour De Pez
MARGAUX
Cantenac Brown
Dauzac
Deyrem Valentin
Férrière
Giscours
Lascombes

Cadet Bon
Cap De Mourlin
Fonroque
Guadet
Grand Mayne
Jean Faure
La Couspaude
La Dominique
Larcis Ducasse
La Tour Figeac
Les Grandes Murailles
Moulin Du Cadet
Villemaurine
SAINT-ÉMILION GRANDS CRUS
La Chapelle d’Ausone
Petit Cheval
Saint-Georges Cote Pavie
La Gomerie
Quinault L’enclos
Clos des Princes
Faurie de Souchard
Sansonnet
Rol Valentin
PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION
Haut Bernat
POMEROL
Clinet
La Conseillante
La Pointe
L’Eglise Clinet
Petit Village
Clos René
Rouget
Vray Croix De Gay
LALANDE DE POMEROL
Lafleur De Bouard
Siaurac
FRONSAC/CANON FRONSAC
La Rousselle
Les Trois Croix
Vrai Canon Bouché
CÔTES DE CASTILLON

SAINT-ÉMILION
GRANDS CRUS CLASSES
Bellefond Belcier
Berliquet

Cantegrive « Rubis »
Cap de Faugeres
Côte Monpezat
D’Aiguilhe

Fabian Barnes
(Vervolg blz 10)
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Domaine de L’A
Joanin Bécot
La Clairière Laithwaith
La Croix Lartigue
Lamartine
Robin
Roque Le Mayne
Roc
Clos Puy Arnaud
Valmy Dubourdieu Lange

Pascot
Puy Bardens
Reynon

CÔTES DE FRANCS

Parenchère « Cuvée Ragael

Godard Bellevue
La Prade
Puygueraud

Gazaniole »
Feret Lambert
Grée Laroque
Jean Faux
Abbaye De Sainte Ferme
La Caderie « Authentique »
La Jarre « Eleonore »
Lavergne Dulon « L »
Le Grand Verdus « Grande
Reserve »
Lestrille « Secrets De Lestrille »
Le Pin Beausoleil

BLAYE
Gillet Beausejour
Haut Colombier
Monconseil Gazin
CÔTES DE BLAYE
des Tourtes
Haut Colombier
Les Grand Marechaux
CÔTES DE BORDEAUX
Champcenetz
Chaumont
Courrèges
De Lestiac
De Pic
Du Seuil
Haut Coulon

Tour De Gilet
Valrose
BORDEAUX BLANCS /
ENTRE-DEUX-MERS/
CÔTES DE BLAYE/
CÔTES DE FRANCS

BORDEAUX
& BORDEAUX SUPERIEUR
Bolaire
Chapelle Alienor
De Launay
Fontenille
Lugagnac « Eos »

Haut Colombier
Les Graves d’Ardonneau
Les Bertrandes
Des Tourtes
Les Charmes Godard
Reynon
Thieuley « Francis Courcelles »
Fontenille
Lalande Labatut
La Tour Mirambeau
Bonnet
Lestrille
SAUTERNES
Closiot
De Malle
Doisy Daene
Doisy Vedrines
Guiraud
Clos Haut Peyraguey
Lamothe Guignard
La Tour Blanche
Nairac
Rabaud Promis
Raymond Lafon
Rayne Vigneau
Romer Du Hayot

L’Isles Fort « Expression du
Petit Verdot »
Machore
Malrome « Comtesse Adele »
Penin « Grande Selection »
Peyfaures « Dames De Cœur »
Pey Latour « Reserve »
Recougne
Sainte Marie
Tour D’auron

Lijst van de producenten
• Branas Grand Poujeaux
Wijnmakelaarsunie*/Christiaens*/Ha
sselt Millésime*/Caves St-Amand/
Goyens/Vranken Pommery/Bur. Fr.
Grands Vins/Dercor/Crombe
www.delhaizewineworld.be
• Chantegrive - Courtiers Viticoles*/
Wijnmakelaarsunie*/Colruyt
• Clinet - VA.S.CO
• Clos Floridene - Velu-Vins*
• Clos Puy Arnaud - De Coninck*
• D’Escurac - Cavinière*/Sicorello
• Dauzac - Palais du Vin
• De France - Rabotvins
• De Launay - Vitis Vins/Werco
• De Lugagnac - Somerli - Neerlands
Wijnhuis(Nl)
• Des Tourtes - Cave du Sommelier/
Pavans/Drankencentrale
Dewijnkelder
• Deyrem Valentin - Werco
• Doisy Daene - Velu-Vins*
• Domaine de l’A - Dercor
• Feret Lambert - Qualivino
• Guiraud - De Coninck*/ISPC
• Haura - Velu-Vins*
• Haut Colombier - Bodega
• Jean Faure - Despert*/Portovino/
TG Vins/Vin Passion
• Jean Faux - Dercor
• La Bridane - Cordonnier
• La Louviere - Palais du Vin
• La Tour Figeac - Thienpont/
de Brabandere
• Lamartine - Young Charly
• Lestrille – Mouchart*/Leroy Prévot/
Axybel
• Machorre - Commanderie Bons
Crus
• Pape Clement - Alcavins/Aries
Foundation/Bufrapex/Bacchus/Blova
nDe Brabandere/De
Smedt/Douchy/
Junior/'t Kasteelke/Nico
Knott/Siepas/
Van Eccelpoel/Nelis/Vossen/Walters'
Gourmet/Young Charly
• Parenchere - De Brabandere/
Tourinniers/Rubbens/Delhaize/Nicolas
• Penin - Daune Habaru/Franz Tricot/
Aux Coteaux/Lecluse & Joye/
Courtiers Vinicoles*/Melovinja/
Recovin/Sicorello/Van den Bussche/
Xavier Ide Vins
• Peyfaures - Vino Select
• Recougne - Schenk
• Reynon - Velu-Vins*
• Robin - Chai & Bar/Olivier Vins de
Qualité
• Roc - Courtiers Viticoles*/Dercor/
Lambrecht/Palais du Vin
• Rol Valentin - Courtiers Viticoles*/
Dercor/Lambrecht/Palais du Vin
• Sainte Marie - Sobelvin/Caves de
France
• Siaurac - Delhaize
• Tour Haut Caussan - Van Hende
• Tour Mirambeau - Pro Vino Justin
Monard/Portovino/Cuvées Passion/
Van Eccelpoel
• Valmy Dubourdieu Lange - Rob
Market/Schoonjans/Six.
Wijnhandel/
Vinoble
• Vray Croix De Gay - De Clercq/
Palais du Vin/etc

* Zie blz. IVV Wine Partner

Château La Louvière
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Zei u… ”Proeven… !” ?

Achter de schermen van de Bordeaux Primeurs
De zware marathon van de

Riserva 2006 (****) : mooie wijn,
vol, warm en krachtig. Vraagt om
gastronomische ondersteuning.

‘Bordeaux Primeurs’ is
naast de grote officiële

Domaine de Bargylus
(Syrië)
2007 (***) (40% cabernet sauvignon, 40% syrah, 20% merlot):
mooi vers fruit, volume en structuur; rasecht van samenstelling,
telkens specifiek kenmerkend, op
het randje van overdreven!

degustaties ook de gelegenheid om wijnen te proeven
van buiten de appellatie
Bordeaux. Dus waarom zou
u niet meegenieten van
enkele uitstekende wijnen
die we daar proefden? Zelfs

Château Marsyas
(Libanon)
2007 blanc (***) : ze produceren
een goed gemaakt rode wijn,
heel ‘nieuwe wereldstijl’ (50%
cabernet sauvignon, 30% syrah,
20% merlot), maar ook een witte
wijn (chardonnay, sauvignon) die
uitstekend werd gevinifieerd, heel
fris met groene accenten, ondanks
het vrij hoge alcoholvolume.

al bent u verzadigd van al
die wijnen uit Bordeaux die
we u rijkelijk serveerden,
dan vindt u ongetwijfeld
nog een gaatje voor deze
verfrissende ontdekkingen!
Enkele lievelingswijnen van het
wijnjaar 2008, tenzij een ander
jaar vermeld wordt.

een zachte wijn, rijk aan vers
fruit. Knap van toonaard, prima
van lengte. Heerlijk.

Domaine Zind Humbrecht
(Alsace)
Twee droge witte wijnen die de
moeite waard zijn: de zachte,
fijne en delicate Muscat (****) en
de schitterende en smakelijke
Gewurztraminer (****).

Domaine Montirius
(Côtes du Rhône)
Vacqueyras (***): een enorme
fruitbom, niet overdreven. Zacht,
genereus en heerlijk.
Gigondas (***(*)): boordevol fruit,
elegant, zacht en met een goede
lengte.

Clos du Breuil
(Montlouis sur Loire)
Clos du Breuil 2007 blanc sec
(****): mooie wijn, sappig, elegant en karaktervol.
Clos du Breuil cuvée «Les
Bournais» 2007 blanc sec (***):
gewoonweg heerlijk.
Domaine Gilbert
(Menetou-Salon)
Een verbazingwekkende productie voor deze a priori bescheiden
appellatie.
Cuvée «Les Renardières» blanc sec
(***): heerlijk sappig en krokant.
Cuvée «Les Renardières» rouge (***):
goed vlezig met veel vers fruit.
Domaine Les Aphillanthes
(Côtes du Rhône)
Cuvée «Le Rouge Carmin» (***) :

Juni / Juli 2009

Domaine Belmont
(Vin de Pays du Lot)
Mooie rode wijn, vlezig en fruitig,
smakelijk. (***)
Alonso del Yerro
(Ribera del Duero )
Mooie wijn, mooi fruit, op dit
moment nog een tikje warm en
uitdrogend, maar dit gaat ongetwijfeld snel versmelten, tot groot
genoegen van ons allemaal. (***(*))
Cuvée «Maria» (****): de finale is
momenteel nog wat uitdrogend,
maar het fruit is er, van begin tot
eind, elegant van smaak, mooi
van toon en lengte.

Domaine Monier
(Côtes du Rhône)
Saint-Joseph (****): heerlijk, boordevol fruit. Lang en elegant.
Domaine de la Soumade
(Côtes du Rhône)
De wijnen van André Romero
staan er, zoals verwacht: genereus, smakelijk en treffend. Het
fruit druipt er van af, zoals confituur rond een kindermond, terwijl de structuur herinnert aan
heel serieuze wijnen, ook voor zij
die veeleisend zijn.
Rasteau (****): mooie wijn,
prachtig fruit, warm omhuld, vlezig en goede lengte.
Gigondas (****(*)): schitterende
wijn, rechtlijnig, eerlijk, mooi
fruit, vlezig, goede lengte.

Domaine Boxwood
(USA - Virginia)
Topiary Topiary (60% merlot,
40% cabernet franc) (***): goede,
eenvoudige, fruitige en zachte wijn.
Boxwood 65% cabernet sauvignon, 25% merlot, 10% petit verdot) (***): breed, goed en evenwichtig met mooi vers fuit. Een
tikje warm in de finale.
Tenuta La Novella
(Chianti Classico)
Riserva 2007 (***(*) : schitterend
fruitige wijn met een goede lengte, mooi van toonaard.

12

Kavaklidere Winery
(Turkije)
Pendore, druivensoorten okuzgozu
80% en bogazkere 20% (rood)
(***): een wijn rijk aan vooral exotisch fruit, toch voor onze Europese
wijnneuzen! Niettemin is het een
schitterende en zachte wijn, fijn
georkestreerd.
Ook produceren ze een wijn van
100% syrah, iets minder finesserijk,
warmer ook, goed gemaakt maar
cultureel gezien minder interessant.
Côtes d’Avanos, druivensoorten
marince 70% en emir 30% (wit)
(***): ongelooflijk frisse neus,
gedomineerd door citrus, die
doet denken aan sauvignon.
Vettige en volle smaak, boordevol
fruit, een tikje warm.
Dit is alvast een domein dat de
uitdaging aangaat om zijn eigen
identiteit te bewaren en dat met
autochtone druivensoorten werkt.
Weliswaar produceren ze ook een
paar mooie wijnen op basis van
sauvignon en syrah, maar die zijn
minder getypeerd.

Fabian Barnes
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Zei u… ”Proeven… !” ?

OPNIEUW SCHADE IN DE WIJNGAARDEN VAN BORDEAUX NA HAGELBUIEN
BORDEAUX, 13 mei 2009 (AFP) – Hagelbuien die de Gironde in de nacht van dinsdag op woensdag te verwerken kreeg, hebben heel wat schade aangericht aan de wijngaarden. Die waren reeds zwaar getroffen de
dag voordien door hevige onweders, vernemen we bij de Kamer van Landbouw in de Gironde.
« Grote schade werd er aangericht in de appellations Entre-Deux-Mers, Côtes de Castillon, Saint-Emilion,
Côtes de Bordeaux en Graves », zei Catherine Dufour, adjunct directeur sectie wijnen bij de Kamer van
Landbouw in de Gironde, aan AFP.
Maandagnamiddag richtten hevige onweders en zware hagelbuien reeds heel wat schade aan in de wijngaarden ten zuiden van de Médoc en in de Graves wijnregio.
« Sommige domeinen zagen hun wijngaarden volledig vernield door kleine hagelstenen die woensdagochtend rond 3u30 massaal naar beneden kwamen », zegt Stéphane Defraine, voorzitter van het syndicat EntreDeux-Mers, dat de dag voordien nog gespaard bleef.
« Wie getroffen werd zal dit jaar niets moeten oogsten », verduidelijkt hij nog. Voor Defraine zijn de voorbije
klimatologische omstandigheden een heuse « catastrofe » voor de wijngaarden van Bordeaux.
Ook de appellation Saint-Emilion trekt dezelfde conclusies. « Er is enorm veel schade, het is nu al een verloren jaar », zegt Jacques Bertrand. Volgens hem werden 2.000 van de in totaal 5.500 hectaren wijngaarden
getroffen. De verliezen schommelen tussen de 30 tot 100%.
Meer in het oosten van het departement
kreeg de appellation Côtes de Castillon
het zwaar te verduren. « Slechts weinigen zijn er aan ontsnapt », bevestigt
Jean-Albert Faytout, voorzitter van de
Castillon. Hij benadrukt dat de onweders
bijzonder ongelegen kwamen, net op
het moment dat de wijngaarden pas
enkele dagen in bloei stonden. « De
onweders barstten los rond middernacht
ten zuiden van de Gironde en verplaatsten zich via Bordeaux naar de Libourne
regio », verduidelijkt Didier Rocquecave,
directeur communicatie bij MétéoFrance voor Sud-Ouest. Ze werden vergezeld van om en bij de 10.000 blikseminslagen, althans volgens dezelfde bron.
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vins de biodynamistes tous
chez BIODYVIN
• Alonso del Yerro - Leirovins
0034913160121
www.alonsodelyerro.com
• Aphillanthes - 04 90 37 25 99
lesgalets84@wanadoo.fr
• Bargylus - +961 1 44 20 82
negib.moutran@chateaumarsyas.com
• Belmont - 05 65 36 68 51
belmon@domainebelmont.com
• Boxwood
rem@boxwoodwinery.com
• Chidaine - 02.47.45.19.14
Francois.chidaine@wanadoo.fr
• Gilbert Philippe - 02 48 66 65 90
www.domainephilippegilbert.fr
• Kavaklidere - 90 312 847 5%0 73
kavak@kavaklidere.com
• La Novella - 0039 (0)5 58 33 77 49
info@tenutalanovella.com
• Marsyas - +961 1 44 20 82
negib.moutran@chateaumarsyas.com
• Monier - 04 75 34 20 64
jean-pierre.monier@wanadoo.fr
• Montirius - 04.90.65.38.28
www.montirius.com
• Soumade - 04 90 46 13 63
dom.lasoumade@wanadoo.fr
• Zind Humbrecht - 03.89.27.02.05
o.humbrecht@zind-humbrecht.fr

* Zie blz. IVV Wine Partner
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Alles wat u altijd al had willen weten over
wijnconcours, of bijna alles...
Van wijnconcours ziet
de consument meestal
alleen maar de medailles
op de fles. Hoe alles in
zijn werk gaat weet men
vaak niet, ook het doel
is niet altijd duidelijk.
Worden er tijdens
wijnconcours echte
wijnontdekkingen
gedaan of zijn het
verkoopmachines

Aan de tand gevoeld
Kent u de California State Fair
Competition? Waarschijnlijk niet.
Logisch, want buiten de Verenigde
Staten is dit concours nauwelijks
gekend.
Nochtans kwamen ze onlangs
wereldwijd in het nieuws in een
aantal belangrijke wijnmagazines.
Het gerenommeerde Journal of
Wine Economics hield er tijdens
hun laatste editie een statistische
studie. Het concours verliep vlekkeloos, ware het niet dat de studie
uitwees dat slechts één jurylid op
tien in staat was om een en dezelfde wijn, die tijdens de wedstrijd
drie keer werd geserveerd, te herkennen. Andere juryleden gaven
telkens andere punten aan diezelfde wijn. Hetgeen, volgens het
Journal, de waarde van wijnmedailles serieus in vraag stelt.
Zelfs al geven we toe dat de volgorde waarop de wijn geserveerd
wordt de zintuiglijke analyse kan
beïnvloeden, dan nog stoot dit, en
zeker voor niet-ingewijden, tegen
de borst. Toch is de benadering
niet helemaal gegrond.
Aankoopgidsen, magazines, wijncritici, niemand kan aanspraak
maken op een totale objectiviteit
en menselijke vergissingen maken
nu eenmaal deel uit van degustaties.
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in verschillende wijnproducerende
landen.

Wat de concours zélf betreft, zijn
de vragen van een heel andere
orde.

De financiële middelen zijn divers:
-commerciële steun van fabrikanten van glazen, water, koffie, wijnaccessoires...
-institutionele steun van gastregio’s
en appellaties die een budget toekennen of op hun kosten degustaties organiseren, diners en aanverwante bezoeken
-rechten die betaald worden door
de producenten voor hun wijnstalen
-verkoop van insignes en labels aan
de winnaars

Een heuse onderneming
Er zijn verschillende types concours. Zij die georganiseerd worden door de producenten zelf, hun
appellaties of hun regio’s hebben
niet het doel om winst op te strijken; het promotionele aspect primeert op het financiële. De degustaties beperken zich eveneens tot
één appellatie of één regio.
Andere concours, van nationaal of
internationaal kaliber, hanteren een
andere logica want zij zijn commerciële ondernemingen. Hun eerste zorg is hun kosten dekken.
En dat zijn er nogal wat: huur van
de lokalen, onderdak bieden aan
de proevers, logistiek, douane en
accijnzen, sommeliers, communicatie... De rentabiliteit hangt
samen met het volume. Het aantal
wijnen dat moet beoordeeld worden hangt samen met het aantal
jury’s, en dus met het aantal proevers, de grootte van de degustatieruimtes, het aantal hotelkamers,
vliegtuigtickets enzovoort.
Heel dit gebeuren wordt maanden
op voorhand voorbereid door een
team van permanente medewerkers, bijgestaan door acquisiteurs

Achter deze concours zien we vandaag vaak grote en minder grote
evenementenorganisaties (Reed bijvoorbeeld voor de International
Wine Challenge), maar ook uitgeverijen (Decanter, Meininger,
Vinopres), wijnbeurzen (Mâcon,
Verona...) en stichtingen.

Wat moet dat kosten?
Naargelang de concours zijn de
invoerrechten verschillend – we
praten hier over commerciële
wijncompetities en niet over concours die op intiatief van de producenten worden georganiseerd.
-Op de Michelangelo International
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Wine Awards van Stellenbosch in
Zuid-Afrika bedraagt het invoerrecht 550 rand per wijnstaal dat
men wil voorstellen, of 43 euro. In
2008 werden er 1342 wijnen
geproefd, wat een zakencijfer
opbrengt van 58.000 euro.
-Op het Concours des Vins de
France de Mâcon betaalt men
voor één wijnstaal 42 euro. Dit
concours werd in 1989 opgenomen in het Guinness Book of
Records als ‘de grootste degustatie wereldwijd’ met 10.520
geproefde wijnstalen. In termen
van zakencijfer met betrekking tot
de stalen situeert zich dat vandaag rond de 450.000 euro.
-Op de International Wine
Challenge wordt 73,8 pond
gevraagd per staal, of 80 euro.
Het aantal wijnstalen dat geproefd
wordt zit rond 9000, goed voor
een cijfer van om en bij de
720.000 euro.
-Op Mundus Vini vraagt men 140
euro per wijnstaal. Wanneer we
de 5343 stalen nemen van de editie 2008, komen we op een
aardig bedrag van rond de
750.000 euro.
-Op het Concours Mondial de
Bruxelles vraagt men voor één
wijnstaal 145 euro, maar dit
bedrag wordt minder naargelang
men meer stalen indient, tot 120
euro onder de tien stalen.
Wanneer we ons baseren op
gemiddeld 130 euro per staal,
met 6000 producten, dan zitten
we rond 780.000 euro, enkel voor
deze bron van inkomsten.
-Op Decanter Awards varieert het
invoerrecht van één staal tussen
80 euro (voor de wijnen die in
Groot-Brittannië verstuurd worden) en 100 euro (voor de anderen). In 2008 werden er 9219
wijnstalen geproefd. Het zakencijfer dat enkel betrekking heeft op
de wijnstalen zit dus rond de
850.000 euro. Interessant om
weten is dat Decanter voor deze
lucratieve operatie juryleden aanwerft buiten hun redactie, groter
dan hun eigen team.
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Onderzoek IVV
Aan deze invoerrechten moet de
producent nog de verzendingskosten toevoegen. Om technische redenen moet men eveneens voor elk ingeschreven
wijnstaal meerdere flessen versturen, omwille van het risico van
glasbreuk of kurksmaak, maar
ook om promotionele redenen.
De niet-gebruikte wijnstalen worden niet teruggestuurd, maar
mogen gebruikt worden om het
concours tussen twee edities te
promoten.
Voor zij die zich op de wijnmarkt
willen lanceren, zonder zijn communicatiebudget in vrije val te
zien gaan, kan dit een rendabele
investering zijn. Bovendien moet
men rekening houden met de
aard van het beestje: voor ijdele
wijnbouwers is een medaille echt
goud waard.
Het is zo dat de verkoop van de
insignes achteraf voor een
belangrijke bron van inkomsten
zorgt. Ook al lijkt de prijs een
peulenschil (enkele tienden van
een eurocent), wanneer we het
aantal flessen bekijken die achteraf in circulatie gebracht worden
met een ‘medaille’, zorgt dit voor
een aardige duit in het zakje.

Welke wijnen worden er
voorgesteld?
Wat ook het aantal wijnen mag
zijn dat op de proeftafel staat,
een concours is nooit helemaal
representatief voor het reële aanbod.

Concours zijn bedoeld om ‘kwaliteitswijnen te promoten’, maar de
inhoud wordt nooit op voorhand
geanalyseerd of geproefd. Om
mee te doen moeten de wijnen
enkel een etiket dragen dat voldoet aan de geldende normen.
Het enige echte obstakel is dus
het bedrag van invoerrecht per
wijnstaal.
Concours willen ‘talenten tonen’,
en dat wordt in zekere zin ook
gedaan, aangezien er soms wijnen voorgesteld worden waar we
anders zo aan zouden voorbijgaan. Uiteraard moeten ze eerst
meedoen willen ze uit het aanbod
naar voren springen. Over het
algemeen worden er geen topwijnen voorgesteld, want zij hebben
weinig extra te winnen. Het
merendeel vinden we in het
middensegment.
Een concours is altijd gelinkt aan
een markt, ook zij die pretenderen
internationaal heel belangrijk te
zijn zitten nationaal verankerd. En
een producent investeert nu eenmaal liever in een concours waarvan de naam en faam bekend is
op een markt waar hij al vertegenwoordigd is of op een markt waar
hij op mikt. Dit is de reden waarom op diverse concours niet alle
origines gelijk vertegenwoordigd
zijn. Zo kan een bepaalde wijn bijvoorbeeld makkelijker een medaille krijgen in Brussel dan in
Londen, of omgekeerd, gewoonweg omdat hij daar nu eenmaal in
de running zit.
(Vervolg blz 16)
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NIET MEER VOOR MIJ….
Ik ben net terug van een ‘monsterwedstrijd’, om niet te zeggen een
‘monsterachtige’ wedstrijd. Ik heb het over de wedstrijd van Vinitaly die aan
zijn 17e editie toe was. Georganiseerd met veel bravoure en een honderdtal proevers, waaronder me zelf voor de allereerste keer (meestal weiger ik
als jurylid te fungeren in wijnwedstrijden omdat ik ze onbelangrijk en puur
tijdverlies vindt). Een nieuwe en gewilde ervaring dus die ik evenwel niet
snel zal herhalen. Voor mij lijkt deze wedstrijd eerder op een promostunt
voor het salon Vinitaly dat ik al lange tijd niet meer bezocht had : reis, verblijf en sommige maaltijden werden me genereus aangeboden in ruil voor
mijn deelname als jurylid, net zoals voor vele andere collega’s uit de ganse
wereld die van de gelegenheid gebruik maakten om op kosten van de
organisatie zich dik te eten. Tussen haakjes vermeld ik er bij dat we slechts
met twee Gallische journalisten waren, de derde, waarvan ik u de naam
bespaar, had zich niet eens de moeite genomen om zich te excuseren… De
proefformulieren leken duidelijk en makkelijk te gebruiken bij de aanvang
maar al snel bleek dit een valstrik : hoe immers een wijn juist te kwoteren
als al een maximum aan punten toegekend wordt aan de helderheid van
de kleur en nauwelijks belang gehecht wordt aan evenwicht, frisheid en
afdronk in de mond ? Of hoe een rode wijn juist te beoordelen als er geen
enkel criterium aanwezig is met betrekking tot bijvoorbeeld de kwaliteit van
de tannines ? Nochtans zouden proefformulieren opgesteld zijn in samenspraak met het OIV. Het werd alvast een uitermate ‘exotische’ wedstrijd
met stalen uit Servië, Albanië, Turkije, Venezuela en ik bespaar u een pak
andere landen. Allen met een duidelijk imagoprobleem : 34 landen, slechts
een heel beperkt aantal Franse wijnen (buiten de enkele sporadisch aanwezige coöperaties), 3.600 stalen, 24.000 proefglazen, een honderdtal
proevers, vooral oenologen, et tot slot slechts 130 medailles (een positief
punt) waaronder slechts één gouden, zilveren en bronzen medaille per
categorie (nog een goed punt), maar wel enkele « Grand Menzione »
(waaronder eentje voor Champagne Jacquart) en alweer een speciale prijs
voor de excellente Inniskillin van het Niagarameer dat Canada nog maar
eens promoveerde tot het land van de grootste witte wijnen ter wereld. De
prijs om deel te nemen was alvast niet mis : 165 euro per fles…
Tot besluit even beklemtonen dat de organisatie perfect getimed was en,
althans naar mijn gevoelen, het gebeuren leek op een partijtje kwalitatief
dorstlessen. Een manifestatie die tot doel had de organisatoren te eren, de
juryleden te flatteren en het nationaal gevoelen van de deelnemers op te
krikken die nota bene betaald hebben om te schitteren. Het resultaat ? Een
citaat in een palmares die thuis hun ego kan strelen, enkele minuutjes aandacht op de lokale televisie en enkele lof betuigende persartikels. Neen, één
zaak lijkt duidelijk : wijnwedstrijden zijn niet gemaakt voor journalisten.

Het merendeel van concours inviteert proevers uit diverse landen.
In hun ogen is dat een garantie
van diversiteit, wat ook de prospectie van stalen vergemakkelijkt.
Maar dat is niet altijd in het voordeel van de wijn.
Zo herinner ik me een sessie tijdens Mundus Vini in Duitsland
waar we een serie reeds geëvolueerde wijnen proefden (vijf en zes
jaar) en waar een deel van mijn
jury in opstand kwam tegen het
hout in de wijnen. Aan de ene
kant hadden we een Argentijn,
een Mexicaan, een Fransman en
een Belg die vonden dat het hout
goed overwogen was en inherent
aan wijnen die gemaakt zijn om te
verouderen; de andere zijde, een
Panamees-Duits-Slovaakse coalitie,
vond dit een redhibitoir element.
‘Waar is het fruit?’ schreven ze!
Persoonlijk vind ik dit niet de
belangrijkste vraag die ik me stel
wanneer ik een Brunello of een
Pauillac proef van vijf jaar oud. En
trouwens, hoeveel echte Brunello’s
drinkt men in Panama of in
Slovakije? Men blijft nu eenmaal
het resultaat van zijn eigen
(wijn)opvoeding.

Michel Smith
pourlevin@free.fr

Uiteraard is een medaille geen
reden tot commercieel succes.
De muren van Sloveense,
Hongaarse, Chileense en Spaanse
wijnkelders mogen dan vol hangen met oorkondes van internationale wedstrijden, vaak is het
vruchteloos zoeken naar hun wijnen bij ons.

Wie proeft er?
Een degustatie is een oordeel van
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een bepaald ogenblik, door een
bepaalde jury.
De samenstelling van de jury’s is
heel verschillend: zo bestaat het
panel tijdens Michelangelo
slechts uit 16 proevers (met zorg
uitgekozen), waarbij Mundus Vini
niet minder dan 280 juryleden
telt. Oenologen, journalisten en
producenten zijn over het algemeen het best vertegenwoordigd. Meestal vervolledigen wijnkenners de proeftafels.

Een ander voorbeeld: weinig nietEuropese wijnproevers kennen het
type oxidatieve wijnen, zodanig
dat sommige concours speciale
jury’s samenstellen om ze te
beoordelen.
Meer dan de origine van de wijnproevers, is er het probleem van
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de designerwijnen, de heel aparte
wijnen of natuurwijnen. Zelfs al
zitten ze in homogene series, het
risico tijdens deze hoogmissen van
het wijnproeven, is dat hun orginaliteit soms/vaak/heel vaak (kruis
aan wat meest passend is) aanzien
wordt als een wijnfout.

Hoe worden de wijnen
geproefd?
Of hoe gaat een proeverij in zijn
werk. De voorzitter van de jury
wordt verondersteld homogene
resultaten te bekomen. Het
(betwistbare) idee is dat men
juistere beoordelingen geeft wanneer iedereen het min of meer
akkoord is. In de politiek heet dat
totalitarisme, in de wijnwereld
kalibrering.
Aan het begin van elke sessie
krijgt men een startwijn die de
voorzitter becommentarieerd, om
er zeker van te zijn dat iedereen
op dezelfde golflengte zit. En aangezien de voorzitter meestal een
oenoloog is, maakt hij op zijn
minst indruk op de meest meegaanden.
Er is ook een interventie a posteriori. De volgende dag krijgt iedere
proever van elke sessie een fiche
met daarop de proefcurves van
elke proever. Het minste wat men
wil is buiten de norm vallen.
Men wil de proevers aanzetten
om gemiddelde cijfers te geven,
om niet het risico te lopen een
wijn te hoog of te laag in te schatten, omdat het anders heel moei-
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Onderzoek IVV
lijk wordt een algemeen
gemiddelde te vinden. Het is dus
niet verwonderlijk dat wijnen die
uit het lot springen, zodoende
systematisch geëlimineerd worden. U weet wel, die wijnen waarvan we het leuk vinden ze te ontdekken op reis, ze rond de proeftafel te becommentariëren met
wijnkenners, op het gevaar af zich
op te winden wanneer ieder zijn
argumenten geeft. Een beetje
zoals bij de degustaties van IVV:
we zijn het lang niet altijd met
elkaar eens, maar de ene leert van
de andere, en uiteindelijk wordt
de wijn verkozen die er met kop
en schouders bovenuit steekt.
Ook een woordje over de degustatiefiche. Of het concours wel of
niet onder bescherming staat van
het OIV, l’Organisation
Internationale de la Vigne et du
Vin (een patronage dat duur
betaald wordt), meestal wordt het
type degustatiefiche van het OIV
gebruikt. De fiche werd zodanig
gemaakt om de resultaten de
objectiveren, maar niet iedereen is
daar even blij mee. Rekening houdend met het aantal punten dat
kan toegekend worden aan het
uitzicht van de wijn (totaal nutteloos naar mijn mening) en met
het geringe aantal punten verschil
tussen ‘middelmatig’ en ‘excellent’, is het voor een jurylid virtueel onmogelijk een wijn minder
dan 65 op 100 te geven. Hetgeen
uiteraard de 85 punten op 100
relativeert, de quotering waar de
meeste concours een zilveren
wijnmedaille voor toekennen!

Zodoende verbaast het nauwelijks
dat 30 procent van de wijnen
bekroond worden – wat uiteraard
veel te veel is, want we mogen
niet vergeten dat er geen selectie
wordt gemaakt bij de start.
Sommige concours geven Grand
Or, Or en Argent. Anderen geven
geen ‘grote gouden medaille’
maar geven brons. Nog anderen
geven eervolle vermeldingen per
land of per regio, wat meer visibiliteit garandeert. Natuurlijk is dit
ook belangrijk wanneer men wil
dat het land volgende editie
opnieuw van de partij is. Maar
wat de consument betreft, welke
waarde moet er gehecht worden
aan de ‘beste Moldaavse wijn’
wanneer er op het concours
slechts drie Moldaavse wijnen
waren?

Journalisten, een waarborg?

andere proeftafels. We weten trouwens niet wat we proeven, niet tijdens de degustatie (wat normaal
is), maar ook niet daarna. En dat is
jammer.

Wat is de rol van journalisten die
meedoen aan concours? Of ze het
nu willen of niet, hun aanwezigheid is een steun voor het evenement. De concours vermelden
trouwens hun namen in hun
berichtgeving.

Velen maken deze constatering,
maar weinigen schrijven het.
Nochtans, in bepaalde gevallen, is
voor de journalist slechts een bijrol
weggelegd.
Zo herinner ik me een Italiaans
concours waar ze geen één buitenlandse journalist per tafel hadden.
En toen ook de hoogste en de
laagste cijfers geëlimineerd werden, hadden mijn niet-Italiaanse
collega’s en ik het gevoel een stelletje figuranten te zijn.

Nochtans zijn ze het niet altijd
eens met de resultaten. In welk
concours dan ook, één wijn op drie
wordt bekroond. Ver verwijderd
dus van de hoeveelheid geselecteerde wijnen van degustaties die
wij in de loop van het jaar doen.
Maar tijdens concours proeven we
nooit alle wijnen en weten we ook
niet wat er geselecteerd werd aan

Een teken van kwaliteit?
Hoe de organisatie ook in elkaar
zit, bij concours horen insignes,
erkenningen die een teken van
kwaliteit weerspiegelen. Terecht of
onterecht?
De garanties die concours bieden
(beschermd door het OIV, gesuperviseerd door de douane of de
dienst fraudebestrijding...) stellen
klanten gerust dat alle procedures
eerlijk verlopen en dat er niet
gesjoemeld wordt met de resultaten. Maar dat biedt evenwel geen
garantie voor de intrinsieke kwaliteit van de producten, noch voor
de competentie van de proevers.
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Sommige concours zijn degelijker
dan andere. Er zijn er waar de vrijheid van de proever meer gerespecteerd wordt, waar hij zijn
waarnemingen kan uiten, waar de
fameuze fiche van het OIV op de
tweede plaats komt, waar geen
slachtingen worden uitgevoerd,
waar men werkelijk op zoek gaat
naar wijnen die boven het gewone niveau uitstijgen. Om die redenen zijn kleine concours meestal
aangenamer, omdat het mogelijk
is om meer precisie in de analyse
te leggen. Maar dit is geen absolute regel.
Hoe het ook zij, de gemiddelde
consument heeft nauwelijks de
mogelijkheid om te oordelen over
de credibiliteit van dit of dat concours. De waarde van medailles
zijn relatief, maar de consument
heeft daar totaal geen zicht op.
Over het algemeen vertrouwt hij
op de communicatie rond een
bepaald concours, via de algemene
of de gespecialiseerde pers.
Communicatie die uiteraard niet
altijd even objectief is.
De moraal van het verhaal: in vino
veritas! Of maak uw eigen opninie,
want de waarheid zit in het glas

hervé Lalau
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Italiaanse rubriek

De wereld van Antinori
Als echte wijnkenner kent
u uiteraard Antinori.
Ongetwijfeld associeert u
de naam met de haast
mythische Solaia en
Tignanello. Maar de
wijntentakels, of liever
de wijnwortels , van dit
Toscaans wijnhuis reiken
verder, zelfs tot buiten
Italië. Een korte reis
langsheen 2000 hectaren
wijngaard.

Badia a Passignano

In ongeveer 600 jaar kende het
wijnhuis, waarvan de oorsprong
teruggaat tot 1385, 26 opeenvolgende generaties die het telkens
naar een hoger niveau tilden.
Niettemin is de grootste groei toe
te schrijven aan Marchese Piero
Antinori, en dit tussen 1975 en
het begin van de 21ste eeuw. Hij
heeft de wereld van Antinori vergroot en verruimd tot een ensemble van verschillende eigendommen die geleid worden door één
onderneming.

Toscaanse eigendommen
Tignanello, dat is 147 hectaren in
het hart van Chianti Classico.
Paradoxaal genoeg is het de eerste
‘super tuscan’ waar men cabernet
sauvignon aan de sangiovese toevoegde en die zo de wijnregels
van toen een flinke duw gaf, wat
tegelijk de opkomst betekende van
de fameuze Vini da Tavola in de
jaren tachtig. De productie zit op
300.000 flessen in de IGT Toscana.
In de 2006 met 85% sangiovese,
10% cabernet sauvignon en 5%
cabernet franc in de samenstelling, proeven we een krachtige
wijn die eerder elegant is dan
breed, zacht rood en zwart fruit,

Juin /Juillet 2009

moderne tannines zonder ruw te
zijn, typische Toscaanse
zuren.Solaia daarentegen is een
assemblage van hoofdzakelijk
cabernet sauvignon, waarvan
slechts 35.000 flessen gemaakt
worden. De 2005 op basis van
75% cabernet sauvignon, 5%
cabernet franc en 20% sangiovese,
is voller dan de Tignanello met
nog een massa gesloten tannines,
ondanks zijn eerder zacht en rijp
fruit. Een wijn die tegelijk solide en
fris is en gekenmerkt wordt door
hout met discrete vleugjes vanille.
Badia a Passignano is een ander
domein, gesitueerd overigens op
een paar kilometer van Tignanello.
De 50 hectaren wijngaard werd
volledig aangeplant met sangiovese,
wat resulteert in een meer klassieke Chianti Classico. De 2005 is
een knap staaltje van elegantie,
iets wat deze druif kan bereiken
wanneer ze in de beste condities
groeit. Bij de andere domeinen
rekenen we ook Guado al Tasso.
Hier wordt onder meer een wijn
voorgesteld van 100% vermentino, afkomstig van de kuststreek
rond Bolgheri. De 2008 is elegant
met citrus en een ziltige frisheid,
eerder rechtlijnig dan rond. In de
zone van Montepulciano zien we

La Braccesca, een domein van
308 hectaren dat meerdere wijnen produceert, terwijl in
Montalcino het domein Pian delle
Vigne een Brunello maakt.

Piemonte
Prunotto is een oud domein in
Alba dat in 1989 werd overgenomen door Marchese Antinori. 55
hectaren wijngaard, met zes wijnen, die toelaat de typiciteit van
de verschillende appellaties van
Piemonte te vinifiëren, wijnen die
hun afkomst niet verloochenen en
die bijgevolg niet overhellen naar
een modernisme à la Parker.
Zo is er de Dolcetto d’Alba 2007,
bijzonder fris en met rijp rood
fruit, en de Fiulot Barbera d’Asti
2007, aangenaam eenvoudig met
zacht rood fruit. De Pian
Romualdo is een ander type
Barbera d’Alba, solide maar absoluut elegant, met een minerale
frisheid en zwart en rood fruit. De
derde Barbera, een Barbera d’Asti,
is een wijn met een rijping van
twaalf maanden in barriques:
meer gesloten tannines maar ook
bijzonder sappig, gevat in een
krachtigere structuur die hoe dan
ook zijn levendigheid behoudt.
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Uiteraard stappen we over naar
een ander register bij wijnen op
basis van nebbiolo, meer bepaald
met de schitterende Bussia, een
DOCG Barolo: de 2005 getuigt
van kracht en rijkdom in een rechtlijnige en elegante structuur met
een discrete houttoets. Na 24 uur
in een karaf komt de wijn ongetwijfeld beter tot uiting.

Wereldwijd
Ook vertellen we er nog bij dat
Antinori onder meer ook vertegenwoordigd is in Umbria met
het domein Castello della Sala,
met 160 hectaren voor vijf verschillende witte wijnen, alsook in
Puglia met het domein
Tormaresca.
Buiten Italië bezit Antinori een
900 hectaren wijngaarden, verdeeld over verschillende landen:
Hongarije, Malta, Kirgizië, Chili
en de USA, met name in
California en Washington State

Bernard Arnould

• Antinori 02 359 04 16
www.antinori.it
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Op de punt van de tong

Degustatieboekje
Bernard Arnould opent
opnieuw zijn degustatieboekje voor ons.
Deze keer staan
Nieuw-Zeeland, de Andes,
Oostenrijk en Italië in de
belangstelling.

Lamborghini

Estates and Wines
Deze naam (die in de tekst betrekking heeft op champagne) zal u
wellicht niet veel zeggen. Maar als
ik u vertel dat hierachter het
gamma wijnen van MoëtHennessy schuil gaat, beginnen al
heel wat belletjes te rinkelen.
Estates and Wines verenigt dus de
wijndomeinen van deze groep die
zich uitstrekken van de Argentijnse
plateau’s via de oevers van NieuwZeeland tot de Margaret River in
Australië. Het gamma bestaat uit
vier merken die ik de voorbije
herfst kon proeven.
In wit moet Cloudy Bay alvast niet
meer voorgesteld worden. Deze
sauvignon, afkomstig van het
eiland Marlborough, heeft ongetwijfeld een belangrijke rol
gespeeld in de internationale
erkenning van de NieuwZeelandse wijnen. De jaargang

2007, 100% gelagerd op roestvrij
stalen tanks, werd na 6 maanden
gebotteld. De neus doet denken
aan citrusvruchten, exotisch fruit
en een licht toetsje menthol.
Frisheid en een zijdezacht karakter
domineren de mond, aangenaam
om proeven maar niks meer,
eigenlijk een standaardwijn zonder
al te veel betovering.
Meer tot de verbeelding sprekend
is de Cape Mentelle Cabernet sauvignon 2003. De invloed van de
Indische Oceaan tempert het
mediterrane klimaat van de
Margaret River, gelegen in het
uiterste zuidwestelijke puntje van
Australië. De wijn moet het meer
van zijn elegantie hebben dan van
kracht, met veel frisheid en sappige tannines die goed toegedekt
worden door rood fruit en rijpe
cassis, het hout is goed geïntegreerd.

Sinds 1959 heeft Moët zich ook
gevestigd in de regio van
Mendoza, aan de voet van het
Andesgebergte. Hier wordt een
100% malbec gemaakt, op een
hoogte van 1067 meter, die op
het etiket door het leven gaat als
de Terrazas de los Andes. Het gaat
nog om autochtone stokken die
niet geënt werden. De samenwerking tussen Terrazas de los
Andes en Cheval Blanc leidde tot
Cheval des Andes, een ‘Grand
Cru’ wijn : een blend van cabernet
sauvignon, malbec en petit verdot
die zorgt voor een volumineuze
structuur en een stevige concentratie, maar gelukkig ook voor veel
frisheid zodat de wijn mooi evenwichtig blijft.

Weingut SpaetrotGebeshuber
Tijdens een proeverij van enkele
producenten uit
Gumpoldskirchen, gelegen binnen
de Thermen regio ten zuiden van
Wenen, kon ik kennismaken met
de wijnen van dit 15 ha tellend
domein. Johannes Gebeshuber
staat reeds tien jaar voor ‘bio’ en
maakt kraakzuivere wijnen die
optimaal hun terroir tot uiting
brengen. Veel meer dan de meerderheid van zijn collega’s, en om
alle misverstanden te vermijden,
het is wel ik die dit zeg en niet hij
! Ik hield bijzonder veel van de

19

minerale frisheid in zijn traditionele blend van twee druivenrassen
uit de regio : de zierfandler en de
rotgipfler. De Réserve 2006 doet
denken aan aroma’s van mango
en citrusvruchten, terwijl de mond
een toonvoorbeeld van harmonie
is. Andere blend in rood is de
Grande Réserve 2006, pinot noir
en saint Laurent : 18 maanden
houtlagering, schitterend fruit van
kersen uit het noorden, minerale
frisheid, afgemeten tannines en
verstandig gedoseerd hout, kortom, een wijn met persoonlijkheid
en in harmonie. Kers op de taart is
de zoete zierfandler beerenauslese 2006 : 1/3 botrytis getuigt van
een grootse zuiverheid, aroma’s
van gekonfijte citrusvruchten, exotisch fruit en vooral een prachtige
zuurstructuur die de wijn heel
dynamisch maakt niettegenstaande het vele restsuiker.

Tenuta Lamborghini
Invoerder Vasco stelde eind 2008
zijn drie nieuwe transalpijnse aanwinsten voor :
- Tenuta Bosco del Merlo in de
Veneto : een aangename sauvignon blanc en een goed fruitige,
soepele rode wijn.
- Tenuta San Patrignano in Emilia
Romagna : 3 verschillende wijnen
waaronder de Avi 2004, een sangiovese riserva, met mooie aroma’s van goed rijpe kersen, kruiden en een toetsje van chocolade
in de neus, veel sap in de mond
om de tannines toe te dekken die
het fruit overheersen.
- Tenuta Lamborghini in Umbrië
waar mijn voorkeur uitging naar
de Campoleone 2004, gelijke
delen sangiovese en merlot, veel
klein rood fruit en goed sappige
tannines, kortom, een aangename wijn.

Bernard Arnould
• Lamborghini - Vasco
• Spaetrot Gebeshuber
+43 2252 61164
www.spaetrot.com
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Rubriek uit de Provence

Eer aan goede rosé uit de Provence!
Waarom rosé maken?
Deze korte maceratie van
blauwe druiven intrigeert.
Wijnmakers uit de
Provence maakten er hun
specialiteit van. Lange tijd
werd rosé afgebroken en
aanzien als ersatz, een
flutwijn, maar vandaag
staat hij er. Hij wordt geïmiteerd, gekopiëerd, men
wil hem zelfs het gras van
onder de voeten maaien
door hem te versnijden.
Maar het land van de
cicaden heeft ondertussen
een serieuze voorsprong...

Mas Cadenet

Inspanningen die beloond
worden!
Alles bij elkaar genomen is de productie enorm geëvolueerd. De
gemiddelde kwaliteit van
Provençaalse rosé is meer dan verdienstelijk. Een deel van de productie is uiteraard blijven steken,
futloze wijnen die we in elke
appellatie tegenkomen, zelfs in de
meest gerenommeerde!
Daartegenover bezit elke regio
eveneens zijn prestigewijnen, zijn
topgamma, zijn musts. In de

Provence is dat niet anders. Bij
deze pecialisten in delicaat roze,
gaat het gamma van sympathieke
zomerwijn over naar het meer
ambitieuze type tot en met het
extreem raffinement.

ondanks de steeds verder reikende
technologie, is een rosé uit de
Provence niet te verwarren met
een andere. Steeds behoudt hij
zijn eigen karakter.
Gilles Masson, vorser en directeur
van het Centre de Recherche et
d’Expérimentation sur le Vin Rosé,
legt uit: ‘Twee parameters tellen
mee, terroir en knowhow. Tal van
wijnbouwers zijn daar reeds een
dertigtal jaren serieus mee bezig,
gekoppeld aan tien jaar opvolging
bij het CREVR. Het belangrijkste is
rijpe druiven oogsten. Men maakt
zo maar geen rosé! Hun rijpheid zit
dicht bij die voor rode wijnen, tussen 12° en 13,5°, geen 11°. Het is
de enige manier om het terroir te
laten spreken. Nadien is de maceratietijd essentieel. Die gebeurt snel,
volgens de kleur en de aromatische
kracht die men wenst. In functie van
de druivensoort is het schilcontact
perfect getimed. Vervolgens is de
débourbage* belangrijk en start de
vergisting met heel helder druivensap, de finesse van de wijn hangt er
van af. Dit alles gebeurt aan lage
temperaturen. Hierdoor wordt de

Zij die zeggen dat ze ‘niet van
rosé houden’ zijn zeikerds. Hoe
kan men alles over dezelfde kam
scheren? De vele domeinen stellen
tal van rosé’s voor: aantrekkelijk,
fruitig, delicaat. Er is voor elk wat
wils, voor elke gelegenheid. Men
kan met rosé alle kanten uit, van
gedurfde culinaire combinaties tot
de bekende ‘oplossing’ - waarmee
men ook ongelooflijk op zijn bek
kan gaan - voor de keuze tussen
wit of rood.

Wat is dat, een rosé uit het
betere gamma?
Wellicht tot grote opluchting van
zij die totaal geen belangstelling
hebben voor rosé, moeten we
bekennen dat rosé eerst en vooral
een technische wijn is, daar kunnen we niet omheen. Niettemin,
Barbanau

Juni / Juli 2009

20

werkwijze vertraagd en het verlies
van aroma’s vermeden. Die koude
blijft men aanhouden tot de wijn
klaar is voor verkoop.’
Inderdaad, een wijnkelder bezoeken in de Provence doet je kou
krijgen tot op het bot. Maar je
kunt er wel van de grond eten, de
hygiëne is onberispelijk.
* Eerste afheveling van de most

Hoe zit het met de marktpositie?
Wordt er aangepast naargelang de
markt? Gilles Masson: ‘Er is weliswaar een segmentatie in functie van
de plaats van export, of van het cliënteel van het domein. Naargelang
de markt die men wil veroveren is de
plaatsingsstrategie vrij eenvoudig, dit
dankzij de verschillende stijlen van
regio tot regio, en van de ene wijnmaker in vergelijking met de andere.
Iedereen kan dus zijn eigen wijnstijl
vinden, met het Provençaals karakter
als gemene deler. De signatuur van
de Provence is een internationaal
teken van herkenning geworden en
wordt aanzien als een merk.’
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Rubriek uit de Provence
maken en vertelt: ‘De techniek legt
zo’n beslag op de productie, dat
wie vandaag het terroir in een rosé
wil doen uitkomen, belandt bij het
maken van een toprosé. Gisten,
koud en snel persen standaardiseert
zelfs kwaliteitsdruiven.
Op Valentines vechten we om de
smaak van de garrigue terug te
vinden, om finesse en elegantie. Dit
is het credo van onze nieuwe cuvée
8, afkomstig van oude wijnstokken
op geselecteerde percelen. Het is
handwerk, natuurlijk, maar interessanter dan de recepten die nog
toegepast worden op onze andere
cuvées.’
Hetzelfde horen we in Coteaux
d’Aix bij Philippe Pouchain van
Château Bas: ‘Onze cuvée Le
Temple ontdeden we dit jaar van
een deel techniek... SO2, koude toevoegen, débourbage, enzymen,
gisten... ik heb enkel de ultrazuivere débourbage behouden, de
koude, en natuurlijk de kwaliteitsdruiven. Blijft de wijn aangenaam
om drinken, zonder de make-up
van de techniek? Voelen we dat het
over iets anders gaat? Het is misschien nog te vroeg om conclusies
te trekken, maar deze weg lijkt ons
meer aangewezen als we een
mooiere aromatische expressie willen. Verdict tijdens de degustatie...’

DE MENING VAN EEN COLLEGA
Michel Egéa, Marseillais in hart en nieren, is de oprichter van het
magazine Le Rosé, een jaarlijkse bijlage van de krant La Provence.
Dit tijdschrift heeft het over niets anders dan roséwijnen
Waarin verschilt rosé uit het topgamma van andere roséwijnen?
Net zoals bij andere wijnen is een rosé uit het topgamma een wijn die tot
stand komt door het volgen van een heel precies lastenboek. Hij kan
gekoppeld worden aan een speciaal terroir of hij kan een aroma en een
smaak bezitten van een uitzonderlijke kwaliteit. Kleine opbrengsten,
manuele oogst, selecties, hoog technologische vinificatiemethodes met
koudetoevoer, inclusief koolzuurgas, strenge opvolging van de vinificatie,
eventueel rijping op hout voor maaltijdrosé’s: er zijn tal van factoren die
deel uitmaken van de kosten, die een gevoelige kwaliteitsverbetering van
het product met zich kunnen meebrengen, een rosé dus uit het betere
gamma die eerst en vooral verschilt in aankoopprijs. En hopelijk ook door
wat er uiteindelijk in het glas zit en welk plezier hij de liefhebber verschaft.
Ziet hij er opvallend anders uit?
De rosé kan er anders uitzien, vooral door de vorm van de fles en de packaging. Wijnflessen die lijken op parfumflacons, elegante opdrukken, of
juist heel traditioneel maar bijzonder stijlvol, waardoor ze anders zijn.
Ondertussen moeten we rekening houden dat door de inspanningen die
gedaan worden op gebied van packaging, deze van die aard zijn dat we
minder en minder het onderscheid kunnen maken tussen een rosé uit het
topgamma en een gewone rosé.
Bezit hij aanzien in de ogen van de consument en in welk circuit
vinden we hem?
In de mate dat dit type wijn gemaakt wordt, is het dat de vraag bestaat
en dat hij aanzien kent. Men focust zich op de bemiddelde klant, wijnen
die ‘s avonds op de chique terrassen aan de Azurenkust worden gedronken. Het luxecircuit en toprestaurants zijn gretige afnemers.

De prijzen
Rosé is trendy en verkoopt goed.
Het is dus verleidelijk uit te breiden met een superrosé, een must
die zich onderscheidt door meer
raffinement en elegantie, het
neusje van de zalm dus, maar
met in zijn verlengde een prijs
die de doorsnee consument zijn
petje te boven gaat. Wijnen die
meer dan 20 euro kosten mogen
dan bijdragen aan het imago,
maar opgelet voor al te gekke
prijzen. Om dit te nuanceren
geeft de Belgische importeur
Alain Vercouter (Bleuzé) ons zijn
inzicht op rosé uit de Provence:
‘Eerst en vooral is het een zomerwijn die enorm veel plezier verschaft, prettig is om drinken en niet
duur! Op mijn prijslijst staan er
twee, een fruitige instapwijn en een
topwijn, de cuvée Sully van

Zelfs al is rosé uit de Provence
herkenbaar, dan is dat eerder
dankzij de strenge vinificatie die
de stijl bepaalt, dan de zoektocht
naar terroir. Nochtans moet die

Château de l’Aumérade. Deze laatste verkoop ik omwille van zijn
finesse en elegantie. De fles komt
overeen met de kwaliteit, slank en
rijzig, klasse. Het is een gastronomische rosé.’ De klant kan op
twee oren slapen, de hogere
prijsklasse blijft het voorrecht van
slechts enkele wijnen die verkocht
worden in circuits die daar uitdrukkelijk om vragen. Maar vergeet vooral het instant plezier
niet...

in de fles zitten, maar vaak zit die
weggestopt achter een technologische opeenstapeling.
Het zou verstandig zijn een nauwere band aan te knopen met
het terroir, en dit om een voor de
hand liggende reden: techniek
kan men nabootsen, terroir is een
garantie van origine. Dit wil niet
zeggen dat alle rosé’s uit de
Provence aan de bodem moeten
kléven, laat dit liever over aan het
topgamma.
Cuvée «8» Côte de Provence
Domaine Les Valentines La
Londe-les-Maures
Mooi zalmroze dat zin geeft om
eraan te ruiken.
Niettemin is de geur
heel discreet, hij lijkt
bijna ingeslapen. Men
moet flink walsen om
er accenten van kweepeer, tijm, acacia en
licht gerookte
tonen uit te krijgen.
Qua smaak valt het
vette op, het
omhelst het minerale met zijn fijne
en zilte bitterheid,
wat het fris en krokant fruit beter
doet uitkomen.
Samenstelling: 40
jaar oude cinsault
en grenache. Bodem: mica-schist.
Kleine rendementen. pH: 3,52.
Oogst in september. Rijping op
cuves.

Een nieuwe piste
Een terugkeer, een bewustwording... twee getuigenissen die ons
de (technische) roséwereld door
een andere bril doen bekijken!
Gilles Pons van Domaine des
Valentines in La Londe-les-Maures
had zin om een terroirrosé te
Grand Cros
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TO BLEND OR NOT TO BLEND
De Europese Commissie overweegt het verbod op te heffen om rode
en witte wijnen te vermengen tot rosé, zonder aanduiding van herkomst. Er werd een wetsvoorstel in die zin ingediend, dat echter nog
midden juni definitief moet worden goedgekeurd door alle lidstaten.
Bepaalde wijnproducenten in de EU zijn tegen, omdat ze vrezen voor
een wijnbouw die louter industrieel wordt. Niet iedereen is het daarmee eens, maar alvast tal van wijnbouwers uit de Provence en hun
vertegenwoordigers vinden dat de term ‘rosé’ alleen mag slaan op wijnen die gemaakt zijn (eerder dan gefabriceerd) volgens de maceratiemethode

Hervé Lalau

Ook kunnen ze verouderen. Evenwel
blijft het moeilijk de ware impact
van het terroir in te schatten. Het
klimaat en de druivensoorten blijven
de grootst gemene deler, en er is
terroir dat eruit springt, maar het is
onmogelijk om dat echt goed in de
verf te zetten.’

Sainte Roseline

Cuvée Le Temple 2008 Coteaux
d’Aix Château Bas Vernègues
Zalmkleurig, de neus geeft zijn
verblijf op barriques
toe, een vleugje vanille,
gegrild, vooaleer we de
geur van pittige kruiden
op bloemen waarnemen. Qua smaak laat
het minerale zich
niet van de wijs
brengen door het
eikenhout, overgaand op een ietwat streng en
kristalhelder plaveisel, ondanks de
smeuïgheid van het
vette met daarop
partjes mandarijn en
rozenblaadjes.
Discreet qua parfum, uitmuntend
qua structuur. Wachten!
Samenstelling: syrah en cabernet
sauvignon van 15 tot 25 jaar
oud. Bodem: klei en leem op een
kalkgrondlaag.
Rendementen: 35 hl/ha.
Alcoholische vergisting op cuves.
4 maanden rijping op fijne droesem.

die gebruikt worden om de wijn
samen te stellen, met druiven die
bijna altijd van dezelfde percelen
komen en eerst worden geoogst.
Belangrijk is de structuur en de elegantie. Het evenwicht moet bijna
perfect zijn, de lengte voortreffelijk,
met een vettigheid die smeuïgheid
aan de opbouw geeft, daarbovenop
uiteraard aangevuld met een deel
complexiteit. We spelen niet op
kracht of intensiteit, maar op finesse. De wijn moet delicaat zijn. Ook
al is hij relatief weinig expressief,
zijn ware aard komt pas echt boven
met bepaalde combinaties. Verse
knoflook en pesto, een dooddoener
voor wijnen, gaat bijzonder goed
samen met delicate roséwijnen, een
beetje zoals de schone en het beest.

En morgen?
Het is duidelijk dat er nog veel
mogelijk is: andere wegen die
worden ingeslagen, wisselwerkingen die worden bijgesteld of die
op punt worden gezet. Gelukkig is
er veel animo rond rosé. Dit geeft
financiële mogelijkheden voor
onderzoek, hetzij technisch of
intuïtief, privé of collectief. Of er
voor de liefhebbers of aficionados
nog verrassingen in petto zijn, is
het antwoord volmondig ja!

Meer klassiek
Met dezelfde empathie voor het
terroir vertelt Roselyne Gavoty
hoe haar betere rosé tot stand
komt, de cuvée Clarendon:
‘Proeven geeft de doorslag. Het zijn
de beste cuves cinsault en grenache
Château de Vaults-Closel

Juni / Juli 2009
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Degustatie van Côtes de
Provence
La Londe staat er!
Het geheel streeft naar herkenning van zijn terroir, naar originaliteit en kwaliteit. De degustatie
spreekt voor zich! Bijna alle
geproefde domeinen blinken uit
met één of meerdere cuvées uit
La Londe .
Château Les Valentines 2008
Côtes de Provence La Londeles-Maures
Licht zalmroze op de rand van
goud. Neus van peper, gedroogde bloemen, tijm die aan garrigue doet denken, waarbij het
vruchtvlees van mandarijnen ons
zuidelijker voert, naar de zee met
zijn ziltigheid, naar het land met
zijn steenachtige rokerigheid.
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De smaak verrast door het vette,
eventjes verstijft hij, een vluchtige
impressie die vlug tegenspraak
krijgt door de frisheid van
citroen, door luchtige bloemen,
door het streepje bitter en de
heilzame pepertoets die voor
reliëf zorgt.
Samenstelling: 40 jaar oude cinsault, grenache, syrah, mourvèdre. Rendementen: 40 hl/ha.
Oogst in september. Rijping op
cuves.
Vieilles Vignes 2008
Côtes de Provence Domaine
Saint André de Figuière, La
Londe-les-Maures
Licht zalmroze. Heerlijk fruit betovert de neus, een mix van
mango, abrikoos, appel en gele
perzik met een mespuntje tijm.
Abrikoos in de smaak, het overwegend fruit dat stand houdt tot
aan de florale aanzet, die aanvankelijk niet waarneembaar is, maar
die meer en meer op de voorgrond treedt om overheersend te
eindigen. Een mix van witte en
gele bloemen die zich met veel
plezier in het vruchtvlees van
rijpe meloen nestelt. Frisse smaken die het palet overweldigen
en die ons het verzadigd gevoel
geven van een zeldzame nectar.
Samenstelling: cinsault, grenache
en 50% mourvèdre, gemiddeld
40 jaar oud. Rendementen: 40
hl/ha. Oogst eind augustus.
Bodem: schist geaderd met
kwarts. Perceelsgewijze selectie.
Rijping op cuves.

Cuvée confidentielle 2008
Côtes de Provence Domaine
Saint André de Figuière, La
Londe-les-Maures
Helder en doorzichtig zalmroze.
Delicate neus die eerst geurt naar
abrikoos vooraleer over te gaan
naar gele perzik, met daarover
een handvol rozenblaadjes en
een vleugje peper. De smaak
doet de lippen tuiten in de vorm
van mandarijnzeste, kwartjes
meloen met een muntblaadje,
afgewerkt met een absintalsembloem. Een eindeloze lengte die
gedragen wordt door frisheid,
parfum en specerijen.
Samenstelling: mourvèdre, cinsault, grenache van 30 jaar oud.
Rendementen: 42 hl/ha. Oogst
15 augustus. Bodem: leemachtig
zand met keien van schist. Rijping
op cuves.

Grand Cros

Symphonie Rosé 2008
Côtes de Provence Château
Sainte Marguerite, La Londeles-Maures
Rozenblaadjes die lichter zijn dan
helder ochtendlicht. De neus,
eveneens transparant maar intens,
met slanke tonen van citroen,
pompelmoes en mandarijn, een
trio citrusvruchten die kleur geeft
aan verse venkel. Mineraal en strak
als een draad waar het fruit en de
plant zich aan vasthoudt, een voor
een wegebbend tot achteraan in
de keel.
Samenstelling: grenache, cinsault
van 45 jaar oud. Rendementen: 43
hl/ha. Bodem: schist. Oogst 20
augustus. Rijping op fijne droesem.

«M» de Marguerite 2008
Côtes de Provence Château
Sainte Marguerite, La Londeles-Maures
Licht zalmroze. Zeer elegante
neus, geparfumeerd met meloen,
granaatappelsap, zoethout en
peper met een mespuntje tijm en
salie. Heel fris en elegant, karaktervol en rechtlijnig, fonkelend
door het kristalheldere minerale.
Samenstelling: mourvèdre, cinsault, grenache van 45 jaar oud.
Rendementen: 43 hl/ha. Bodem:
schistkeien op een ondergrond
van klei. Oogst 20 augustus.
Rijping op fijne droesem.

Cuvée Éléonore 2008
Côtes de Provence Château de
Jasson, La Londe-les-Maures
Rozenblaadjes, transparant ochtendlicht. Neus van citroen met
peper, verzacht met abrikoos en
gekleurd met rood fruit. Qua
smaak, sap van meloen vermengd met pompelmoesschil,
kwestie van het frisse wat meer
kracht bij te zetten. Het vette
omhult de fruitige aroma’s, het
geeft een satijnachtige rondheid.
Licht koppig in de lengte.
Samenstelling: tibouren, cinsault, grenache, syrah van 10 tot
20 jaar oud. Rendementen: 40
hl/ha. Oogst van eind augustus
tot begin september. Rijping op
cuves.
Aan de kant van het Presqu’île
Château de Pamplonne 2008
Côtes de Provence GasquetPascaud, Ramatuelle
Zalmroze met karmijnrode toets.
Gegrilde biscuit in de neus
waarop subtiel fruit ligt, afgewerkt met een puntje kaneel en
een vleugje kruidnagel, wat ons
doet twijfelen tussen het oosten
en het zuiden. De abrikoos, de
marmelade van sinaas en de
gelei van rozen brengt ons met
zekerheid bij een zuiderse
breedtegraad, maar waar een
frisse wind waait. Heel verfrissend, bijna verwarrend, waarna
(Vervolg blz 24)
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alles weer kalmeert zodat we
rustig kunnen genieten van deze
subtiele en complexe materie.
Samenstelling: grenache, cinsault en tibouren van 30 jaar
oud. Rendementen: 45 hl/ha.
pH: 3,4. Oogst begin september. Bodem: gneisachtig graniet.
Rijping op cuves.
Marquis des Vallats 2008
Côtes de Provence Les
Vignerons de Grimaud
Licht als rozenwater, waarvan hij
ook het parfum draagt. Deze
markies kruidt zich dan wel met
roze peper, hij doet daar ook de
zachte smaak van abrikoos bij,
een vleugje mimosa en wat
lichtbittere sinaasschil. Qua
smaak krijgen we eerst citrus,
genuanceerd met mandarijn en
pompelmoes, afgewerkt met
een licht ziltige toets. Tegelijk
fris en vettig, juist gedoseerd,
waardoor hij zin geeft in een
volgende slok.
Samenstelling: grenache, cinsault van 20 jaar oud.
Rendement: 55 hl/ha. pH: 3,39.
Oogst in september. Bodem:
kleiachtig zand. Rijping op
cuves.
Grenzend aan de zee
Cuvée Prestige 2008
Côtes de Provence Domaine de
l’Angueiroun, Bormes les
Mimosas
Licht zalmroze. Subtiele neus
van fruit en bloemen, verfijnd
gepeperd, om een link te leggen met exotische mango en
lychee. Bijzonder fris, omhuld
met smaakvol vruchtvlees van
abrikoos en voorzien van een
streepje citrus dat voor levendigheid zorgt, waarbij de vettigheid de onophoudelijke frisse
golf tempert boordevol aroma’s
die tot helemaal op het eind
waarneembaar zijn.
Samenstelling: grenache, cinsault, tibouren, syrah en rolle
van gemiddeld 27 jaar oud.
Rendementen: 35 hl/ha. bodem:
mica-schist met insluitsels van
kwarts. pH: 3,58. Oogst begin
september. Rijping op cuves.

Sainte Roseline

Vastgeklampt aan de kalkachtige
kliffen van Beausset
L’Instant 2008
Côtes de Provence Château
Barbanau, Roquefort
Licht zalmroze. Zuivere neus van
citrus, verzacht met zwarte bes
en witte aalbes. Uiterst fris van
smaak waar sap van limoen en
pompelmoes uitloopt, waar bloemen in de knop op drijven en
waar heerlijk geurende witte
peper overheen bruist.
Rechtlijnig, eerlijk, dorstlessend.
Samenstelling: syrah, cinsault,
grenache van 15 jaar oud.
Biowijnbouw. Rendement: 35
hl/ha. Bodem: kalkachtig.
pH: 3,30. Oogst 20 september.
Rijping op cuves.
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Vlakbij het Massif des Maures

In Haut-Pays

Grande Cuvée Enzo 2008
Côtes de Provence Château
Hermitage Saint Martin, Cuers
Helder zalmroze. Lichte muskaatneus met anijsachtige accenten
die de fruitige smaak van
aardbeiengelei en aalbes opkrikken; alles komt luchtig en delicaat tevoorschijn. De smaak is
voller, zonder de charme van het
fruit te vergeten, de elegantie van
de bloemen en het filigraan van
mineralen.
Samenstelling: grenache, cinsault
en mourvèdre van 45 jaar oud.
Oogst 20 augustus. Bodem:
kalkachtig colluvium.
Rijping op fijne droesem.

La Lampe de Méduse 2008
Côtes de Provence Château
Sainte Roseline, Les Arcs-surArgens
Fonkelend licht zalmroze. Witte
bloemen en wit fruit komen ons
vluchtig tegemoet. Maar het is in
de smaak dat het zich allemaal
afspeelt, met mineralen die
opduiken en fungeren als een
onderlaag voor varen, meidoorn
en oranjebloesem, sap van abrikoos en framboos, opgepept met
citroen, lopend tussen geurige
bloemblaadjes. Delicaat, meer
ingehouden dan uitbundig.
Samenstelling: cinsault, grenache,
mourvèdre, tibouren en syrah
van 25 jaar oud. Rendementen:
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42 hl/ha. Bodem: kalkachtig op
kleilaag. pH: 3,40. Oogst 20
augustus. Rijping op cuves.
Cuvée Prieuré 2008
Côtes de Provence Domaine
Sainte Roseline, Les Arcs-surArgens
Zalmkleurig met gouden schijn.
De neus doet denken aan een
witte wijn, de manier van vinificatie is daar niet vreemd aan, waarbij rood fruit dat wat later tegenspreekt. Hetzelfde in de smaak,
een volle materie, complex, met
kracht, frisheid en vettigheid,
maar waarbij hij het moeilijk heeft
om zijn aroma’s te tonen. Er is een
beetje geduld nodig om te ontdekken dat binnen twee of drie
jaar de wijn wél openbloeit, zoals
zijn voorgangers, met wellicht ook
citrus, perzik, abrikoos, mango en
meloen qua aroma’s.
Samenstelling: mourvèdre, syrah
van 25 jaar oud. Rendementen:
40 hl/ha. Bodem: klei. Oogst van
1 tot 15 september. Alcoholische
vergisting op barriques. Malo, rijping op droesem en bâtonnage.
pH: 3,40
Cuvée Marie 2008
Côtes de Provence Château
Saint-Pierre, Les Arcs-sur-Argens
Helder zalmroze. De neus is dol op
pompelmoes, meloen en sap van
granaatappel, waar het delicaat
parfum van jasmijn over zweeft.
Qua smaak wordt het minerale
waarneembaar dankzij een lichte
ruwheid op de tong. Dit korrelig

reliëf heeft effect en maakt het fruit
krokanter en het florale luchtiger.
Kristalheldere weerklank, gekleurd
met rozenblaadjes in de finale,
oosterse impressie.
Samenstelling: grenache en cinsault
van 25 jaar oud. Rendementen: 50
hl/ha. Bodem: kalkachtig colluvium.
pH: 3,41. Oogst in september.
Rijping op cuves.
Cuvée du Prieuré 2008
Côtes de Provence Château
Saint-Pierre, Les Arcs-sur-Argens
Helder zalmroze. Neus met vanille, en met reden want de rijping
gebeurt op barriques. In de
smaak wordt de eik reeds weggeveegd in het voordeel van het
fruit, wat deze rijke en brede
materie karakteriseert. Aalbes,
aardbei en kers komen elegant
uit het hout tevoorschijn, met
een boeket bloemen in de hand,
en gaan een gegrilde en fruitige
toekomst tegemoet.
Samenstelling: grenache, cinsault
van 25 jaar oud. Rendementen:
50 hl/ha. Bodem: kalkachtig colluvium. Oogst in september.
pH: 3,44. Malo. Rijping op droesem en bâtonnage

oosterse tonen, heel fijn. Het is er
allemaal, maar zacht; een streepje
citrus op een vettig sjabloon, florale
arabesken met kruidig fruit.
Samenstelling: grenache, rolle van
25 jaar oud. Rendementen: 25
hl/ha. Bodem: kalkachtig colluvium.
Oogst 24 augustus. pH: 3,43. Deze
100 % ‘jus de gouttes’ werd gevinifieerd op vaten van 600 liter (demimuids). Rijping van 8 maand met
regelmatige bâtonnage

Garrus 2008
Côtes de Provence Les Caves du
Château d’Esclans, La Motte
Zalmroze met gouden schijn. Zijn
opvoeding is duidelijk, de wijn kan
er zich niet achter verschuilen, met
robuuste bloemen ondanks hun
verfijndheid, gevolgd door fruit.
Saffraan en sandelhout zorgen voor

L’Esprit de Provence 2008
Côtes de Provence Domaine du
Grand Cros, Carnoules
Zalmroze met karmijnrood. In de
neus, een explosie van rijp rood
fruit met kers, aalbes en aardbei.
Elke bes krijgt een andere peper,
die dan een vleugje muskus

geeft, dan een streepje pikant,
of een intense frisheid biedt.
Krokant, spontaan en impulsief.
Samenstelling: grenache, rolle
en syrah van 20 jaar oud.
Rendementen: 40 hl/ha. Oogst
15 september. pH: 3,47. Bodem:
kalkachtige keien op een kleilaag. Rijping op cuves
Nectar 2008
Côtes de Provence Domaine du
Grand Cros, Carnoules
Zalmrode met karmijnrood.
Opvallende lichtzurige framboos
en kers in de neus, een verrukkelijke kleine explosie van fruit, op
smaak gebracht met peper, nootmuskaat en zoethout. Een zachte
smaak die tot op het puntje van
de tong tintelt van de rode bessen. Fris en met een heerlijke vettigheid van het vruchtvlees dat
heel het traject gevolgd wordt
door een ziltige mineraalheid,
opnieuw en opnieuw.
Samenstelling: syrah, cabernet van
20 jaar oud. Rendementen: 45
hl/ha. Bodem: kalkachtige keien
op een kleilaag. Oogst 20 september. pH: 3,51. Rijping op cuves
Cuvée Vaussière 2008
Côtes de Provence Château
Sainte Béatrice, Lorgues
Rozenblaadjes. En vervolgens om
in het gamma te blijven, rozen in
de knop! Daarbovenop florale
toetsen die doen denken aan
viooltjes en lavendel. De smaak,
hyper delicaat, bezit subtiele fruit(Vervolg blz 26)
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Les Sentinelles 2008
Coteaux d’Aix-en-Provence
Domaine des Quatre Tours,
Venelles
Licht zalmroze. Expressieve neus
van rood, wit en geel fruit, mooi
ruw, waarbij de smaak niet
achterblijft. Een bonte fruitmand
gevuld met knapperige peer, aalbes, meloen, kers en aardbei, rijk
en overvloedig, sappig, een tikje
lactisch met een hint van clafoutis, smaakvol zoals verwacht.
Samenstelling: grenache, syrah,
cinsault en vermentino van 30
jaar oud. Rendementen: 35 hl/ha.
Bodem: mergel met kalkachtige
keien. Rijping van 4 maand op
fijne droesem.

Marc Vanhellemont
Fréjus

impressies, gestoomde gele perzik, abrikozenmoes, stukjes witte
vijg, een tikje peper om de smaak
extra in de verf te zetten, met de
geur van bloemen die voor elegantie zorgt.
Samenstelling: grenache, cinsault,
syrah. Bodem: kalkachtig colluvium. Rijping op fijne droesem
De enclave van Sainte-Victoire
Mas de Cadenet 2008
Côtes de Provence SainteVictoire, Trets
Licht zalmroze. De neus geeft het
idee of men boven een coupe
van sorbet van rood fruit hangt.
Qua smaak volgt een reeks delicaat fruit, aalbes en kers, vervolgens meloen en munt, gele perzik met sinaassiroop, afgewerkt
met witte bloemen. Zijn frisheid
en zijn lichte smeuïgheid brengt
hem meteen onder in de categorie van het vlotte type.
Samenstelling: grenache, cinsault,
syrah van 25 jaar. Rendementen:
50 hl/ha. Bodem: kalkachtige
keien op leemachtige kleigrond.
pH: 3,29. Oogst 24 september.
Rijping op cuves.
Mas Negrel Cadenet 2006
Côtes de Provence SainteVictoire, Trets
Zalmroze met goud. De neus ver-
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loochent zijn rijping niet, vanille,
zandkoekjes gevuld met kokos,
zachte toast, een toets van salpeter, gedroogde bloemen, de
smaak belooft. Deze start fris,
maar waarbij de kracht op dit
moment ingedommeld is. Delicate
florale toetsen parfumeren de vettigheid en het is in de lengte dat
ze zich ontdoen van de mollige
rondheid, aangemoedigd door
het fruit dat opduikt vanuit cederhout, komijn, zoethout en roze
peper.
Samenstelling: grenache, cinsault
en syrah van 45 jaar oud.
Rendementen: 35 hl/ha. Bodem:
keien op leemachtig zand. Oogst
10 september. pH: 3,35. Rosé de
saigné. Alcoholische en malolactische vergisting op barriques.
Rijping sur lies gedurende 8
maand op vaten, waarvan 1/3
nieuw.

in de vulling abrikoos, sappig
vruchtvlees van meloen, granaatappelzaadjes, en met op het eind
een apart en licht turfaccent.
Samenstelling: grenache, cinsault,
syrah, counoise, mourvèdre en
carignan van 30 jaar oud.
Rendementen: 38 hl/ha. Rijping
op cuves.
Cuvée Caprice 2008
Coteaux d’Aix-en-Provence
Domaine d’Eole, Eygalières
Roze met karmijnrood. Fraise
Tagada, de gekende aardbeiensnoepjes, oeps… gelukkig zijn ze
ingetogen. Friszurig qua smaak,
aardig, hij doet ons denken aan
ananasblokjes, de snoepjes uit
onze jeugd, maar ook aan aalbessengelei, gekonfijte citroenschil.
Het is de levendigheid van dit
laatste dat de aroma’s tot op het
puntje van de tong vasthoudt.
De vettigheid en het hout zorgen
op hun beurt voor diepte en
structuur.
Samenstelling: grenache, syrah,
counoise, mourvèdre en carignan
van 30 jaar oud. Rendementen:
25 hl/ha. Bodem: kalkachtig colluvium. pH: 3,32. Oogst in september. Rosé de saignée gevinifieerd op barriques, waarvan 1/4
nieuw. Rijping sur lies en bâtonnage gedurende 6 maand.

Les Coteaux d’Aix-en-Provence
Domaine d’Éole 2008
Coteaux d’Aix-en-Provence,
Eygalières
Zalmroze. Plagende aardbei en
peer in de neus, een dynamisch
duo, expressief, dat kracht bijgezet wordt met een tikje tijm en
salie. Qua smaak verandert het
fruit in kleine smaakvolle bonbons die op de tong smelten met
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Lijst van de producenten
• Angueiroun - De Proeftafel & Van
den Brouck(Nl)
• Barbanau - Gryson - Mathieu(Nl)
• Bas - Cavinière*/Vindemia*/
Wine Not*/Grove & Co/Jeuris*
• Eole - Vion/Wine Office De Steenen Camer(Nl)
• Esclans - Den-Noor -Chauxdigue(Ch)
• Grand Cros - Cavinière *- Caves(Ch)
• Hermitage Saint Martin - Provence
Gourmande(Lu) - Berthaudin(Ch) Azur & Provence (Nl)
• Jasson - Rouvinez(Ch)
• Maîtres Vignerons St Tropez Tricot - Thiebaud(Ch) - Walraven &
Sax(Nl)
• Mas de Cadenet - Cave du
Sommelier - Muzik und Wein(Ch) Heisterkamp(Nl)
• Quatre Tours - Maag/Cafermi Plaisir du Vin(Lu) - Vins de la
Bastide(Ch) - Jean Arnaud(Nl)
• Saint Andre De Figuiere - Pirard* Hammel(Ch) - Q Vignes(Nl)
• Saint Pierre - Van Poucke Michevin(Nl)
• Sainte Beatrice contact@sainte-beatrice.com
04 94 67 62 36
• Sainte Marguerite - Provence
Gourmande(Lu) - Berthaudin(Ch)
Azur & Provence (Nl)
• Sainte Roseline - Wijnmakkelaars
Unie*/Coutiers Viticoles*/
Bal & Meeus/JLG - Champagne
Millésimes(Ch) - Oud Reuchlin &
Boelen(Nl)
• Valentines - Soul Wines - Sherer(Ch)
Wijnimp.Scheveningen(Nl)
• Vignerons de Grimaud - Vins sur Vins
Demaurex(Ch) -Bergondish(Nl)

* Zie blz. IVV Wine Partner
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Extreme wijngaarden

Rangen de Thann, zuidelijke Elzas
Stroomopwaarts van de
Rijn zitten we helemaal in
het zuiden. Enkele tientallen kilometers na Colmar
neemt de wijnroute een
bocht naar rechts en volgt
ze de vallei van de Thur.
Het landschap verandert,
de heuvels van Cernay
vervagen en onze blik
wordt vastgehouden door
steile flanken die de rivier
domineren, tussen VieuxThann en Thann.

Thann

Reeds tijdens de middeleeuwen
populair, bezit deze meest zuidelijke grand cru van de Elzas een
geprivilegieerd terroir: een totaal
zuidelijke ligging die verfrissing
krijgt van de nabijgelegen
Vogezen, duizelingwekkende flanken van gemiddeld 45 % (vaarwel knietjes, voor zij die in de
wijngaard werken), beschermd
tegen voorjaarsvorst dankzij de
Thur en vooral met een vulkanische ondergrond uit het carboon-

Onder impuls van zoon Olivier is
de wijngaard sedert 1997 biodynamisch.

tijdperk. Grauwackes (fijne zandsteen met vulkanische elementen), asachtige tufsteen en verscheidene lagen lava door metamorfose* versterkt en gereduceerd tot een zestigtal centimeter,
vormen een vrij vruchtbare laag
die echter arm aan klei is maar
gevoelig voor de droogte.
Gelukkig krijgen de wijnplanten
genoeg water, want het regent
gemiddeld 950 mm verspreid
over een honderdtal dagen. Op
de bijna twintig hectaren zien we
drie druivensoorten: riesling,
pinot gris en gewürztraminer, het
geheel geklasseerd als grand cru.
Om de persoonlijkheid ervan te
illustreren koos ik voor ZindHumbrecht.

Clos Saint Urbain 2004 Riesling
Rangen de Thann
Lichtgeel met groene toets komt
de gekonfijte en gebakken citrus
je reeds tegemoet nog voor je er
écht aan gaat ruiken, zo expressief is hij! Vervolgens gaan de
geuren over naar honingdauw,
amandelspijs, gegrilde pistachenoten en een etherisch floraal
toetsje. En dan opeens krijgen we
kiezelsteentjes bij de aanzet, in
wel duizend stukjes. Heel mineraal
van smaak, waarbij diezelfde
mineraalheid de opwellende confituurtoetsen en de aanwezige bitters in de wijn echt verfrissend

maakt, ondanks zijn aromatische
rijkdom. Kumquats en rozenknoppen vermengen zich met oranjebloesem en peper, marmelade
van mandarijnen, om vervolgens
uit te waaieren richting gekookte
peer en aroma’s van honing: een
echte smakencarrousel!
Om alleen te drinken (de wijn,
niet u), of in combinatie met
geraffineerde gerechten zoals met
kaviaar of bescheidener met
snoekbaars en een romige saus of
enkele sneetjes gerookte forel...
De rieslings van het domein, 42
jaar oud, beslaan 2,1 ha van de
Clos die in totaal 5,51 ha groot is.
Pinot gris (2,91 ha) en gewürztraminer (0,5 ha) nemen de rest
voor zich
*verandering van het gesteente
door de ondergrondse druk en de
temperatuur, dit gedurende verschillende geologische periodes.

Zind-Humbrecht
Het huidig domein werd opgericht in 1959 en kwam tot stand
door het huwelijk van Geneviève
Zind en Léonard Humbrecht.
Vandaag is het een veertigtal hectaren groot, verdeeld over vijf
gemeenten met Gueberschwir en
Wintzenheim als oorspronkelijke
gemeenten, aangevuld met
Hunawihr, Turckheim en Thann.

Marc Vanhellemont
Lijst van de producenten
• Domaine Zind Humbrecht TgVins/Vin Passion - +33 389 27 02
05 o.humbrecht@wanadoo.fr
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Zuid-Afrikaanse rubriek

The Sadie Family Columella
Gesitueerd in de regio
Swartland, ten noorden
van Kaapstad, is dit een
domein dat eruit springt.
Hiermee willen we zeggen
dat de wijnen ervan
gevoelig karaktervoller
zijn dan veel andere
wijnen uit dit wijnland

Verschillende percelen werden aangeplant met hoofdzakelijk syrah en
er is een klein perceel mourvèdre.
De helft van de wijnplanten worden geleid met ijzerdraad. De regio
telt drie grote bodemtypes: verbrokkelde schist, verbrokkelde graniet en kleiachtige zandsteen.
Eerder dan naar irrigatie te grijpen,
kiest Eben Sadie ervoor om per
plant trossen weg te knippen, dit
in functie van de droogte van het
wijnjaar. De rendementen situeren
zich, zowel in een goed als in een
slecht jaar, tussen 15 en 25 hl/ha.

kruidig. 14,8° alcoholvolume.
2002 : de grillige klimatologische
omstandigheden zorgden voor
een meer elegante wijn, fris en
met een fijnere tanninestructuur,
mooi fruit. 14,5° alcoholvolume.
2003 : opnieuw een rijkere wijn,
gronderige tannines, zeer rijp fruit,
mist in dit stadium subtiliteit.
14,5° alcoholvolume.
2004 : de jaargang die mijn voorkeur wegdraagt, met veel zwart
fruit maar met ook de elegantie
van schitterende tannines, fris en
met goed geïntegreerd hout. Vrij
exceptioneel is dat de technologische rijpheid en de fenolische rijpheid op hetzelfde tijdstip verschenen, waardoor men perfect rijpe
druiven oogstte. Het evenwicht
van de wijn liegt er niet om.
2005 : een jaar van grote droogte,

De druiven worden geoogst wanneer ze fenolisch rijp zijn, maar om
overrijpheid te vermijden wordt er
geoogst tijdens de eerste uren van
de dag. Na een nacht van 5 à 8
graden worden de trossen geselecteerd, vooraleer de beste ontrist
worden en een koude voorgistingsmaceratie tegemoet gaan van twee
dagen. Daarna volgt een vergisting
van drie tot vier weken in open
houten foeders met herhaaldelijke
pigeages, gevolgd door een maceratie van drie weken. Vervolgens
gaat de afgetapte wijn over in barriques voor de malolactische vergisting. De rijping duurt 20 tot 24
maanden, al naargelang het wijnjaar. Columella wordt gebotteld
zonder voorafgaande klaring of filtering.

Degustatie van vijf
jaargangen

wat een drastische verlaging van
de rendementen inhield (tussen 10
en 18 hl/ha, naargelang de percelen) om voldoende rijpheid te
bekomen. Om genoeg zuren te
hebben, werd er zo vroeg mogelijk
geoogst. Ook moest er ingrijpend
geselecteerd worden om het hoofd
te bieden aan een abnormale
heterogene rijping. Het resultaat is
paradoxaal, met een goede ruggengraat van zuren in een materie
waar de tannines op dit moment
nog wat veeleisend zijn, aroma’s
van zwarte bessen en rood fruit.
Een weliswaar krachtige wijn, maar
fris. 14° alcoholvolume.
Niet onbelangrijk zijn de prijzen :
de 2005 wordt verkocht aan
81,97 euro de fles, de andere
wijnjaren zitten tussen 74 en 78
euro

Bernard Arnould
Wanneer u dit allemaal weet, is
het niet verwonderlijk dat we hier
rijke en krachtige wijnen proefden.
Vijf jaargangen getuigden dit.
2001 : fruit van een uitstekende
kwaliteit in een zeer rijp wijnjaar,
geconcentreerde materie, ietwat
onstuimige aroma’s, rokerig en

Lijst van de producenten
• Sadie Family - Châteaux*/DVine/
Great Grapes*/Mondovino*

* Zie blz. IVV Wine Partner

Eben Sadie
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IVV Wine Partners
BASIN & MAROT
MAMPAEY Co.

A.F.

&

FIJNE

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

T 02/466.58.58 - F 02/466.00.63
GOSSETLAAN 21 - 1702 GROOT BIJGAARDEN
www.mampaey-wines.be
info@mampaey-wines.be
Propriétaire Champagne INFINI

T 02/347.64.66
F 02/347.41.84

T 04/342 68 92
F 04/ 344 33 73

90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

0475/70.50.30
T & F 071/81.01.54

RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE
info@cavedesoblats.com
www.cavedesoblats.com

CHAUSSÉE DES ARDENNES 4 - 5330 MAILLEN
jpduyck@hotmail.com
http://auclosdauceline.eu

Depui
s 1978

T & F 087/77.40.30

BEST CAVIAR NV

RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA

T 02/569.00.3 - F 02/567.06.69
GROTE SYPESTRAAT 12 - 1700 DILBEEK
info@bestcaviar.be - www.bestcaviar.be

m.michel@lacaviniere.be
www.lacaviniere.be

&
T 02/ 353 07 65 - F 02/ 353 07 10
CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO

02/ 772.40.65
T 011/26.27.00 - F 011/26.27.66
ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

T 02/420.94.46 - F 02/420.94.47
RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71
1090 BRUSSEL
info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

BIOTIEK B.V.B.A

T 02/374 85 33
F 02/375 70 31

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14

Ouvert du lundi au samedi
de 10H à 19H

TEN HOFLAAN 22
2980 ZOERSEL
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

1469 CHAUSSÉE DE WATERLOO
1180 UCCLE
info@lecellier.be - www.lecellier.be

AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES

02/640.44.65
AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

02/460 44 65
PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 WEMMEL
info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

Spaanse en Portugese Wijnen

Alhambra sc/cv
Alpacastraat 27 - 9000 Gent

T & F : 09/233.35.36

T 054/30.05.50
F 054/30.05.59

alhambra@alhambra.be
www.alhambra.be

OMER DE VIDTSLAAN 62 – 1760 ROOSDAAL
info@bleuzewines.be - www.bleuze.be

Caves Aliança

LA BOITE
DES PINARDS

PREMIUM PORTUGESE WIJNEN

T 02/347.23.03
F 02/345.35.45

T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95
Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne
diex.commande@online.be

T 058/52.17.53 - F 058/51.54.59
ZEELAAN 228 - 8670 KOKSIJDE
info@ambrosius.be
www.ambrosius.be

T 02/772.50.05
F 02/772 41 21
336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles
rdebrae@hotmail.com
www.banyuls.com

RUE DE LA GLACIERE 18 - 1060 BRUXELLES
pinards@skynet.be
www.laboitedespinards.be

T 03/776.53.55
F 03/766.16.48

RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES
jean-michel.jaeger@mestdagh.be
www.champion.be

INDUSTRIEPARK NOORD 35
9100 SINT NIKLAAS
info@devidts.be - www.devidts.be

From the Mediterranean
and the New World

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17

0476/580.235

VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 Mol
info@labuenavida.be
www.labuenavida.be

INDUSTRIELAAN 38 - 1740 TERNAT
bart.rogiers@telenet.be
www.wijnen-chateaux.be

wijnen@dulst.be

EXPRESSION DU
TERROIR SPRL

0477/218.556

T 02/361.13.40 - F 02/363.32.78

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96

SUIKERKAAI 1 A - 1500 HALLE
andy.de.brouwer1@telenet.be
www.les-eleveurs.be

RUE DE LA SEIGNEURIE 61
4452 WIHOGNE (JUPRELLE)
info@calivin.be - www.calivin.com

015/51.75.08

T 02/223.13.82 - F 02/223.18.45

DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN
angelique.detroeye@skynet.be
www.ange-vin.be

RUE DE WITTE DE HAELEN 28
1000 BRUXELLES
info@canette.be - www.canette.be
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DESPERT & Co
SCHULSTRAAT 18-20
2018 ANTWERPEN
info@despert.be - www.despert.be

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

Open enkel
op afspraak

ANDY DE BROUWER
WIJNEN

T 03/238.05.84
F 03/237.51.13

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73

T 02/242.87.68
F 02/241.68.78

YZERBRON 18 - 3700 TONGEREN
info@christiaens-wijnhuis.be
www.christiaens-wijnhuis.be

RUE ACHILLE DETIENNE 20
1030 BRUXELLES
expression.terroir@chello.be

T 02/ 410 47 47
F 02/ 410 14 54
RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLES
info@cinoco.com - www.cinoco.com

30

T 02/423.71.11 - F 02/423.73.33
CHAUSSEE DE NIVELLES 83
1420 BRAINE-L'ALLEUD
fourcroy@fourcroy.com- www.fourcroy.com
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IVV Wine Partners
T +32 (0)2/454.85.33
F +32 (0)2/454.85.38
DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86
CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS
info@melchior-vins.be - www.melchior-vins.be

T 011/59 33 08 - F 011/31 33 67

T +32(0)11/23.06.10
F +32(0)11/21.07.74

HALINGENSTRAAT 72
3806 VELM/SINT-TRUIDEN
info@predikaat.be - www.predikaat.be

SLUISSTRAAT 84-86 - 3590 DIEPENBEEK
info@wijnmakelaarsunie.be
www.courtiersvinicoles.be

De Wijnwinkel

MIS EN BOUTEILLE
T 04/246.59.56
F 04/246.59.30
AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 ALLEUR
info@creativenture.com - www.creativenture.com

T 09/356.68.76
F 09/356.69.87

T 02/520.60.68
F 02/520.92.85

DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

RUE DE LA BIENVENUE 19
1070 BRUXELLES
info@veluvins.be - www.veluvins.be

T & F 015/20.95.38
Guldenstraat 2 – Het Tolhuisje
2800 MECHELEN

marc.smets@dewijnwinkel.be
www.dewijnwinkel.be

WINE-NOT
T 011/28 19 57 - F 011/28 19 50
SCHIPPERSSTRAAT 1 - 3500 HASSELT

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73

T 02/513.47.74
F 02/513.53.09

info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

RUE EUGENE CATTOIR 11
1050 BRUXELLES
vins@mouchart.be - www.mouchart.be

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09

MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM
info@wijnenherman.be
www.wijnenherman.be

VORDENSTEINSTRAAT 102 A
2900 SCHOTEN
info@mondovino.be - www.mondovino.be

AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

T0494/74.66.30 - F 09/355.50.79
BLEKERIJSTRAAT 75 B 29 – 9000 GENT

T 011/42.89.07
F 051/20.92.78

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

wijnimport@vindemia.be
vindemiawijnhandel@yahoo.com
www.vindemia.be

T 02/520 13 43
F 02/520 13 46

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63

Finest Wines & Food from Spain

WEG NAAR ZWARTBERG, 83
3660 OPGLABBEEK
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

RUE VERHEYDEN 86 - 1070 BRUXELLES
info@vinespa.be - www.vinespa.be

T 067/77 31 01 - F 067/77 11 99

WIJNAGENTUUR

RUE DE BRUXELLES 74 - 1470 GENAPPE
info@espacevin.com
www.espacevin.com

www.vinotrade.be

TARANTELLASTRAAT 20 – 1070 BRUSSEL
Kaapwijn.deleeuw@skynet.be
www.kaapwijn.be

RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLES
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

T 02/523.79.58 - F 02/524.16.47

maxi vins
www.maxivins.be
www.maxivins.lu

T 02/657.44.04 - F 02/657.51.19
DREVE DE MONT ST JEAN 10 - 3090 OVERIJSE
overijse@maxivins.be

T & F 02/779.08.94
RUE DE L'EGLISE 181 - 1150 BRUXELLES
stockel@maxivins.be

Bernard Poulet

Contact 03/658 18 35

S.A.

Importations de Vins Fins

T 02/346 94 07 - F 02/345 59 47
RUE VANDERKINDERE 113 A - 1180 BRUXELLES
uccle@maxivins.be

T 00 352 26 31 15 52
ROUTE D'ARLON 148 - L-8010 STRASSEN
info@maxivins.lu

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14

T 09/223 51 32

RUE DES BÉGUINES 118 - 1080
BRUXELLES
b.poulet@skynet.be

ONDERBERGEN 35 – 9000 GENT
info@vintagewine.be - www.vintagewine.be

Advertentie
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Agenda

ABONNEMENT
AGENDA DER PROEVERIJEN VAN DE BELGISCHE
WIJNPROFESSIONALS
(per chronologische volgorde)

Uw geliefkoosde tijdschrift kan
u elke twee maanden bij u in de
bus vinden + Gratis vijf dropstops

1 JAAR
(6 nr )
België, G.H. Lux.
❑ 40 €
Frankrijk, Nederland

❑

❑ 72 CHF

Zwitserland

2 JAAR
(12 nr )

WIJNHUIS JEURIS
13-14-15/06 : degustatiedagen met in de hoofdrol Portugese wijnen.
Za. en zo. 14-18u, ma. 14-20u. Toegang gratis.

IVV Band

76 € ❑ 17,50 €

CALIVIN
21/06 : degustatie van nieuwigheden, hartendieven uit Languedoc en Spanje,
10u30-19u.

❑ 137 CHF ❑ 27 CHF

Anderen E.U.-landen ❑ 60 €

❑

115 €

❑ 72 €

❑

137 €

Niet E.U.-landen

AU CLOS D’AUCELINE
Opening van onze nieuwe wijnboetiek in Maillen (5330) sinds mei.
Alle weekdagen open van 9 tot 19u, za. tot 14u.

ALHAMBRA
27/06 : dzomerdegustatie van 11 tot 17u.
18/07 : ddegustatie mediterrane delicatessen, aangepaste wijnen, 11-17u.

Fakturatieonkosten : 5 € voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar

Betaling met
VISA-/Eurocard kaart,
door overschrijving* of
per chèque op
naam van APIC In
Vino Veritas.

BIOTIEK
1-2/08 : opendeurdagen, proeven van een selectie van biologische en
biodynamische wijnen, 10-18u.

DESPERT
16 -> 19/10 : opendeurdagen. Vr. 19-22u, za. 14-20u, zo. 14-18u,
ma. 14-19u.

* België : Fortis
210-0461297-17
Zwitzerland : Banque
Coop CCP 40-8888-1
naar 693796.290090-2.

Naam:

ESPACEVIN PIRARD
24-25/10 : grote herfstdegustatie in aanwezigheid van een 20tal wijnboers,
10u-18u.

...............................................................................................................

Voornaam:
Firma:

...............................................................................................................

Adres:

...............................................................................................................

Postnum.:

LA CAVINIERE
13-14-15/11 : grote jaarlijkse degustatie.
4-5/12 : degustatie maaltijden met de deelneming van Mas de Libian
en Domaine de Chiroulet.

....................................................................................................

MOUCHART
26 -> 29/11 : opendeurdagen met talrijke wijnboeren aanwezig en zo’n
150-tal wijnen op de proeftafel.

..................... Gemeente: .................................................

Land: .................................................................................................................
E-mail:
Tel:

.............................................................................................................

...................................................

Kaart Nr:

Abonnement start vanaf:
........... /........... /...........

Iedere zaterdag
• BASIN & MAROT: 14-19u, ook op woensdag

IVV 137

IVV137NL

• CAVE DES OBLATS: 14-19u
• CHATEAUX WIJNINVOER: 13-18u

Vervaldatum:

• WIJNHUIS JEURIS: 10-16u

Handtekening:

• DE WIJNWINKEL : 10-19u
(vrijdag 14-19u)
• WINE NOT

IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Brussel - Belgïe
Tel: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51
@mail: in.vino.veritas@skynet.be

www.invinoveritas.apic.be
Juni / Juli 2009
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