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Wijnbouw in België

Wijngilde Mechelen

 136 wijndomeinen, 350 ha wijngaarden
 2 miljoen liter in 2018. Vooral wit & mousserend
 Cool climate, 1 van de meest noordelijke regio’s in de 

wereld
 Hybriden/Piwi, resistente druivensoorten, bestand 

tegen schimmels & ziekten (vochtig klimaat)
 Opwarming van Aarde
 Opleiding wijnbouwer bij Syntra
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Domaine du Chant d’Eole

Wijngilde Mechelen

 Filip Remue, een wijnboer uit België die 
meer dan 25 jaar in Champagne heeft 
gewoond en familie Ewbank

 Hoofd van Maison Remue-Gaspard, in 
Champagne

 Tussen Harveng en Quevy ten zuiden 
van Mons

 9,5 ha, Chardonnay (97%), Pinot noir 
(2%) and Pinot Blanc (1%)

 Chant d’Eole = zang van Aeolus ~ 
Windmolens Quevy

 Eerste druiven geoogst in 2013 en eerste 
schuimwijn in 2015

 100.000 fl/j
 Beste Belgische wijn: 2019 (goud), 2018 

(zilver)
 95% chardonnay, 5% pinot blanc
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Almenkerk

Wijngilde Mechelen

 Natalie Opstaele en Joris van 
Almenkerk verhuizen in 2002 
naar Elgin, Zuid-Afrika
 Joris en Nathalie groeiden op in 

België. 
 Joris en Nathalie hebben twee 

dochters: Annabelle en Emma-
Manon.

 Mama Yvonne Bedert runt het 
bekende restaurant ‘De Mikke’ in 
Oostduinkerke. 

 Papa Joep van Almenkerk, runt 
het restaurant ‘De Brasserie’ in 
Strand in False Bay te Zuid-Afrika. 
In 1999 spoelde Joep aan in 
Plettenberg Bay.  
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Almenkerk

Wijngilde Mechelen

 Begin 2004 kocht het koppel met de steun van familie en vrienden 
de appelboerderij ‘Jutland’ in de Elgin vallei, niet zo ver van 
Hermanus.

 In 2004 schreef Joris zich in aan de befaamde Universiteit van 
Stellenbosch om de theorie achter het wijn maken bij te schaven.

 Oorspronkelijk 32 ha appelbomen, nu 15 ha wijnstokken in 
productie
 Sir Antonie Viljoen, een medisch officier die tijdens de Boerenoorlog onder 

huisarrest in Elgin werd geplaatst, plantte tijdens zijn internering de eerste 
commerciële boomgaard en wijnstokken op zijn land

 Elgin produceert nog steeds ongeveer 60% van de appelexport van Zuid-Afrika 
produceert

 80% van alle Granny Smith appelen in zuidelijk halfrond

 Nog 9 ha land als boomgaarden. 4 soorten appel en één soort peer
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Almenkerk

Wijngilde Mechelen

 Beroep gedaan op consultants en professoren 
 Keuze gebaseerd op infrarood- en satellietbeelden, 

drones, bodemmonsters en elektromagnetische scans van 
de bodem + informatie van de vorige eigenaar 

 Specifieke variëteiten op hun meest geschikte locaties 
geplant

 Het is alleen vanwege het brede scala aan hellingen, 
oriëntaties en grondsoorten (grind, zandsteen, klei en 
verweerde schalie) dat we in staat zijn om zoveel 
variëteiten te kweken.

 Wijnkelder gebouwd tegen berghelling
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Almenkerk

Wijngilde Mechelen

 Sauvignon Blanc, chardonnay, syrah, merlot
 Cool climate
 12 km van de Zuid-Atlantische Oceaan
 lagere gemiddelde temperaturen in de zomer en verfrissende 

mist in de vroege ochtend
 langzamere, geleidelijkere rijping en dus meer evenwichtige 

wijnen met grote diepte en complexiteit van smaak
 Hoewel aromatische variëteiten domineren in Elgin, heeft het 

lange rijpingsseizoen ertoe geleid dat wijnmakers 
experimenteren met Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot en 
Petit Verdot als onderdeel van een Bordeaux Blend.

 Andrew Gunn (Iona)

29/09/2019



Almenkerk Sauvignon Blanc 2018

Wijngilde Mechelen

 Single-vineyard wijn
 uitdrukking te zijn van het 

koele klimaat van Elgin: 
elegant, complex met een 
kern van mineraliteit. 

 echte terroirwijn
 typische groene aroma's van 

Sauvignon Blanc samen met 
de tropische tonen van 
volledig gerijpt fruit

 Sur lie + bâttonage => 
vollere en complexere smaak
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Château Pabus

Wijngilde Mechelen

 Kris Couvent 
 Wijnhandel Huis Vossen in 

Lennik. Bestaat sinds 1745, 
wijnhandel sinds 1860

 Biochemie – kok 
hotelschool – œnologie 
universiteit van Bordeaux

 Château Pabus aangekocht 
in 2003 – 3 ha

 in Sadirac, 15 km Bordeaux
 Premières-côtes-de-

bordeaux
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Château Pabus

Wijngilde Mechelen

 In 2012 overeenkomst met Amerikaanse 
investeerder Robert S Dow
 Burgerlijk Ingenieur + MBA
 Amerikaans schermteam Olympische Spelen 

Munchen 1972 en zijn ouders namen beiden deel aan 
de Olympische spelen van 1948 in Londen 
(schermen)

 Managing Partner van Lord Abbett & Co, één van de 
30 grootste investeringsmaatschappijen van de VS

 Sociaal geengageerd
 Geld noch moeite gespaard
 Investeringen in hoogtechnologische 

vinificatieruimte (bv Temperatuursgecontroleerd 
(vaten afzonderlijk en ruimte op afstand 
controleerbaar en regelbaar)

 Natuurlijke manier – zwaartekracht – geen 
pompen

 Oenologen Michel Rolland – Bruno Lacoste
 6.47 ha, 
 85% merlot, 15% malbec
 45 hl/ha
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Château Pabus

Wijngilde Mechelen

 Bodems Sadirac bestaan uit leem, klei en kiezels. Nooit 
droogtestress. Klei houdt goed het water vast

 Vinificatie per perceel. Assemblage van de wijnen pas op het einde
 Wil ook wijn maken in amforen. Sadirec staat bekend voor poterie: 

vazen uit klei (argile blue)
 Pottenbakkersoven gevonden op domein van 12e eeuw. Helemaal 

gerestaureerd
 Ook witte wijnen: viognier – geen courante druif uit Bordeaux. 

Niet officieel erkend
 Viognier houdt van leem, klei en kiezels (koude grond). Niet altijd 

beste terroir maar door de opwarming van het klimaat steeds meer 
voordelen
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Château Pabus

Wijngilde Mechelen 29/09/2019

 http://www.chateaupabus.com/media/poesie.mp4

http://www.chateaupabus.com/media/poesie.mp4


Vinification integrale

Wijngilde Mechelen

 Plukken op optimale rijpheid, ontristen
 Druiven meteen na (manuele) oogst in nieuwe eikenhouten vaten van 500l 

(3000€/vat) en niet, zoals gewoonlijk, in roestvrijstalen kuipen
 Meteen nadat druiven op vat zijn, wordt gevriesdroogd CO2 toegevoegd 

waardoor temperatuur in vat daalt tot 2°C. Op deze temperatuur geen 
alcoholische gisting wel een pure maceratie met als gevolg een maximale 
extractie van kleur en smaak van de druiven

 Regelmatige omkering van het vat
 Bij het einde van de alcoholische gisting en de maceratie, worden deze 

vaten van 500 liter uitgestort in vaten van Franse eik van 225 liter om er 
de malolactische gistingen te realiseren. 

 De kelderbehandeling zal daarna 15 tot 18 maanden duren volgens het 
wijnjaar. 

 Betere en subtiele integratie tussen hout en fruit
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Vinification integrale

Wijngilde Mechelen

 Wijnen met bewaarpotentieel, met veel concentratie
 Andere domeinen die vinification integrale 

toepassen: Reignac, Le Girolate
 Van 500l druiven die in vat gaan, blijven uiteindelijk 

250l over
 Niet alle druiven kwalitatief geschikt voor 

vinification intégrale. Roestvrijstalen kuipen voor 
alle andere wijnen

 Alleen druiven van beste kwaliteit en van 
wijnstokken die minstens 10j oud zijn
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Château Pabus

Wijngilde Mechelen

 Druiven rijpen relatief traag
 Nooit tekort aan water door aanwezigheid van klei
 Drainage systeem (25 km!) zorgt voor afvoer overtollige water
 Ook malbec. Verdwenen uit Bordeaux naar fylloxeracrisis
 Druif is goed bestand tegen warmte en rijpt traag
 Ook Cabernet Franc, druif die goed gedijt in warmere grond 

zoals Medoc
 Château Pabus valt onder Bordeaux en Bordeaux Superieur 

appelatie met 6500 wijnbouwers, niet allen even kwalitatief.
 Kris Couvent pleit al jaren voor een aparte klassering op basis 

van een strikt omschreven lastenboek
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Château Lamothe de Haux

Wijngilde Mechelen

 Zakelijke band met Château Lamothe de Haux
 Witte wijnen onder label Esprit Couvent
 L’Esprit Couvent Blanc, Cuvée Bent Van Looy, zanger, artiest die sinds 2011 het etiket 

ontwerpt. Hij bepaalt ook mee de smaak en samenstelling van wijn.
 Cuvée Charlotte genoemd naar één van de dochters van Kris Couvent wordt hier 

gemaakt. Dit is een witte wijn van Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris & Sémillon. 
Charlotte was diegene die haar vader overtuigde om Château Pabus te gaan bekijken.

 Kilometerslange grottenstelsel, ontstaan door zandsteenwinning
 L’Esprit Couvent is koepelstructuur

 Wijnen en activiteiten van Kris Couvent
 Wijnhandel Lennik
 Andere projecten en samenwerkingsverbanden (advies in wijngaardbeheer, communicatie en netwerking)

 Andere activiteiten
 Kweken biologische groenten
 Paarden houden om de gronden te bewerken

 Ambitie: 60 à 70.000 flessen in 2025. Export oa naar VS
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Wijnen (Huis Vossen)

Wijngilde Mechelen

 Rood:
 L’Esprit Couvent – Rouge 2016 – 12,5€
 L’Esprit Couvent – Rouge Confiance Cuvée Matisse 2016 – 14,95€
 L’Esprit Couvent – Rouge 155 Ans Huis Vossen – 2013 – 19,95€
 L’Esprit Couvent – 100 Purcent (merlot) 2011 – 29,95€ 2012 – 24,95€
 Petit Pabus 2013 – 19,95€
 Château Pabus 2015 – 49,95€

 Wit:
 L’Esprit Couvent – Blanc – B.V.L. (Sauv Bl, Sauv Gr, Sémillon) 2014/2015 – 

9,95€
 L’Esprit Couvent – Blanc pur Blanc – Cuvée Charlotte (Sauv Bl, Sauv Gr, 

Sémillon) 2015 – 12,5€
 L’Esprit Couvent – Blanc 155 ans Huis Vossen (Sauv Bl, Sauv Gr, Sémillon) 

2015 – 19,95€
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Château Pabus 2015

Wijngilde Mechelen

 Blend merlot & malbec
 Opgevoed in nieuwe eikenhouten vaten
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Château Villemaurine

Wijngilde Mechelen

 Sinds 2005 eigendom van limburger Justin 
Onclin

 Vertaler-tolk, economie
 Sinds 1982 négociant Place de Bordeaux
 Ook eigenaar van Château Branas Grand 

Poujeaux, Moulis-en-Médoc, Cru Bourgeois 
sinds 2002. Wordt gerund door zijn dochter 
Carmen.

 Makelaar Sovex-Woltner (2001)
 Eigenaar Gault-Millau
 Ook eigenaar van Clos Larcis  in Saint-Emilion 

en van Château La Rose Blanche in Saint-
Christophe-des-Bardes. 

 Investeringen in technisch optimaal uitgeruste 
vinificatie- en degustatieruimte en kasteel 
gerenoveerd in 2017

 2007: eerste wijn
 Stephane Derenoncourt (oenoloog, 50j Vlaamse 

Wijngilde), Hubert de Boüard (Château Angelus)
 2009: wijnpersoonlijkheid van het jaar
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Château Villemaurine

Wijngilde Mechelen

 Sinds 8e eeuw. Ville Maure (stad van de Moren)
 Kilometerslange gangen en grotten onder wijndomein. Zandsteenwinning
 12 ha, 7 ha grand cru classé
 Percelen hoog op Saint-Emillion kalksteenplateau, vlakbij centrum
 7700 wijnstruiken/ha
 80% merlot, 20% cabernet franc
 Gemiddeld 30j oude struiken
 traditionele wijnbouwmethoden, implementatie van principes van duurzame landbouw, culture raisonnée
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Château Villemaurine

Wijngilde Mechelen

 30 hl/ha
 Manuele oogst. Verwijderen van onrijpe druiven, bladeren, steeltjes. Sinds 2016 extra computergestuurde optische triage
 Maceratie en fermentatie in dubbelwandige 68 hl roestvrijstalen vaten voor gemiddeld 20 à 25 dagen
 Geen gebruik van pompen
 Malolactische fermentatie op eiken vaten
 Verouderen: 16 à 18 maanden op Franse eik, 70 tot 90% nieuwe eik en de rest in reeds gebruikte vaten, verhouding hangt af van 

de vintage.
 In de onderaardse gangen steeds 11 a 13°C, 1% part des anges (gedeelte wijn dat verdampt tijdens bewaren op vaten)
 Gebotteld op het domein, 18 tot 20 maanden gemiddeld na de oogst
 Gemiddeld 30.000 flessen/jaar (Château Villemaurine) 20.000 flessen/jaar (Angelots De Villemaurine – 2e wijn)
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Château Villemaurine
Saint-Emilion Grand Cru, 2009

Wijngilde Mechelen

 95% merlot, 5% cab franc
 Zeer donkere rode kleur, 

bijna zwart
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Château Le Pin – Jacques Thienpont

29/09/2019Wijngilde Mechelen

Camille

Georges

George(s) & 
Monica (13) Léon Marcel Gérard

Alexandre Luc Baudouin

Cyrille Guillaume

Jacques & 
Fiona 

Morrison

Maxime

François

Nicolas

Matthieu



Château Le Pin

Wijngilde Mechelen

 Camille Thienpont
 1842: Wijnhandel  in Etikhove (O-Vl) Thienpont Wine

 Georges Thienpont (vader) kocht 
 1921: Château Troplong Mondot in Saint-Emillion (verkocht in de 1930’s)
 1924: Vieux Château Certan in Pomerol
 1946: Château Puyguerraud. George (zoon Georges) en zijn vrouw Monica vestigden zich hier met hun 13 

kinderen

 Jacques Thienpont
 1979: Château Le Pin in Pomerol
 2009: L’If in Saint-Emillion. 

 Francois Thienpont
 1981: studeert wijnmaken en handel en gaat naar de VS voor 4 jaar waar hij de wijn van Le Pin voorstelt 

aan Parker
 De wijn krijgt 100 op 100 in de gerenommeerde wijngids Wine Advocate van Parker in 1982, 2009, 2010
 Prijs stijgt als een komeet de hoogte in. 
 Les Fillotes (Pomerol)
 1995: Wings, ontvangt grand cru allocatie en brengt de familie wijnen op de markt
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Château Le Pin

Wijngilde Mechelen

 Nicolas Thienpont (neef Jacques?)
 1983: eerste wijn van Château Puygueraud
  is eigenaar van Les Charmes Godard en La Prade
 Beheert een portfolio van wijndomeinen op de rechteroever waaronder Château Pavie Macquin en 

Larcis Ducasse

 Cyrille Thienpont (zoon Nicolas)
 Onderhoud wijngaard op L’If

 Alexandre Thienpont (neef Jacques, zoon van Léon)
 1985: volgt zijn vader op in Vieux Château Certan
 Met zoon Guillaume nu
 2 wijnen La Gravette de Certan & Vieux Château Certan. 

 Luc Thienpont (broer Jacques) kocht in 2005 Margaux Le Clos des Quatre 
Vents en verkocht dit in 2014.  Hij is nu geen wijnbouwer meer. 

 Zijn zoon Maxime is wijnbouwer op L’Hêtre, het vroegere Château Goubau 
(Castillon Côtes de Bordeaux)

 Baudouin Thienpont: Château Pellebouc
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François Thienpont - Wings

Wijngilde Mechelen 29/09/2019

 https://www.youtube.com/watch?v=WGyAXEa_sQ
o

https://www.youtube.com/watch?v=WGyAXEa_sQo
https://www.youtube.com/watch?v=WGyAXEa_sQo


Château Le Pin

Wijngilde Mechelen

 Plukken en sorteren met de hand
 Ontristen
 Fermentatie in roestvrijstalen kuipen
 Rijpen op eikenhouten vaten gedurende 14 a 18 maanden
 Lutte raisonnée
 L’If ligt op slechts 5 km
 Le Pin

 6000 stammen/ha
 Oogst 14d vroeger op Le Pin dan bij L’If
 Kiezel, zand met dieper gelegen kleilaag

 L’If
 7800 stammen/ha 
 Kalkhoudende grond

 Meer wijnstokken maar minder druiven per stam dus grotere opbrengst en ook 
hogere kwaliteit (Kees van Leeuwen - NL, Cheval Blanc, prof œnologie departement 
univ Bordeaux)
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Avignonesi

29/09/2019Wijngilde Mechelen

 https://www.youtube.com/watch?v=ETHzyv9QwVI

https://www.youtube.com/watch?v=ETHzyv9QwVI


Avignonesi

Wijngilde Mechelen

 Gesticht door de Avignonesi familie
 Montepulciano & Cortona (30 km afstand)
 Broers Alberto en Ettore Falvo
 In 1978 eerste Vino Nobile op de markt (sangiovese). 

Nu 300.000 fl/j
 Ook chardonnay, merlot, cabernet, …
 Ruzie tussen broers. Zochten investeerder
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Virginie Saverys

Wijngilde Mechelen

 Nazaat van Bernard Boel, stichter van 
scheepswerf in Temse

 Dochter van Philippe Saverys
 3 kinderen, Marc, Nicolas en Virginie
 Geboren in Gent
 Afgestuurd rechten (Parijs) in 1983
 Zakenvrouw
 Vermogen 276 milj € (77e rijkste Belg)
 9% van Euronav, één van de grootste 

olietankrederijen in de wereld
 Had 16% van CMB (Compagnie Maritime Belge) 

aandelen maar verkocht
 In 2007 verhuisde ze naar Toscane en werd 

Virginie Saverys voor 30% aandeelhouder van 
Avignonesi

 Volgde verschillende cursussen wijnbouw in 
Bordeaux

 In 2009 kocht ze de broers Falvo uit
 In 2012 kreeg ze kanker maar overwon de ziekte
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Avignonesi

Wijngilde Mechelen

 200 ha
 Grootste biodynamisch wijngaard van Italië
 Na 1j al 25%, vanaf 2011 volledig
 Gebruikt enkel zwavel en koper. Tracht koper te vervangen door alternatieven (bv zeewier)
 Volgt kalender van Maria Thun. Bv oogsten op de juiste dag  niet evident met een 

wijngaard van 200 ha
 Grote wijngaard heeft ook voordelen. Nooit overal tegelijkertijd rijp. Bij hagel nooit alles 

getroffen,  …
 Advies van Pierre Masson, specialist in biodynamische werkmethoden in de wijnbouw
 Aankoop van state-of-the-art vinificatie ruimte in Montepulciano. Cuverie in Lodola heeft 

capaciteit van 1 miljoen flessen/jaar
 Ondergrondse stenen kelders. Oudste van 1882

 Vaten Sloveense en Franse eik
 Vin Santo (strowijn, zoete wijn van trebbiano en malvasia, ook sangiovese – occhio de pernice = patrijsoog) in 

caratelli, houten vaatjes van 50l. Dessert: Vin Santo en Cantucci (biscotti, droge koekjes)

 In 1990 100/100 in Wine Advocate van Parker
 Maken ook balsamico
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Avignonesi Nobile di Montepulciano 2015

Wijngilde Mechelen

 100% sangiovese
 Pluk 10 tem 28 sept 2015
 Spontane gisting, 30d alcoholische 

fermentatie en maceratie
 18 m opvoeding in grote eiken vaten
 13,5% alc
 Sedimentaire bodems van mariene oorsprong, 

kalkhoudend met variabele hoeveelheden klei 
en zand uit het Pleistoceen

 Planten tussen 11 en 37j oud
 Bush, Guyot, Cordon snoei
 270 – 375 m hoogte
 De wijn vertoont granaatrode tinten, intense 

aroma's van rijp, rood bessenfruit, zoals rode 
pruim, granaatappel en rode wijnstokperzik,

 zoete specerijen en mediterrane kruiden. In 
de mond is de wijn goed in balans, met zachte 
tannines en een lange afdronk
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La Macinaia

Wijngilde Mechelen

 Karel De Gucht, politicus, landbouwerszoon
 San Vincenti, Gaiole in Chianti, Toscane tussen Siena en Arezzo
 Domein I Cipressi gekocht in 2000. Was in slechte staat. Werd volledig 

gerenoveerd en wijnstokken werden aangeplant. Nieuwe naam La Macinaia. 
(Graanmolen)

 Massa grond & stenen afgegraven en opnieuw aangevuld. Ondergrondse 
gangen voor goede afwatering.

 2 percelen van 3 ha
 1e perceel omringd door bos, orientatie Z/Z-O, helling tot 18%
 2e perceel eigendom van Patrick De Maeseneire ex-CEO Adecco, vlakker, minder stenen, 15j 

oude stokken, kleiner perceel met wijnstokken van 50j oud

 Recent 3e perceel 1,5 ha in Radda sangiovese
 1,5 ha olijfolie 650 bomen
 Angela Fronti (2015 beste jongste wijnmaakster, Istine), landbouwing. Monica 

Coleta, Mireille De Gucht, Betty
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La Macinaia

Wijngilde Mechelen

 Vroeger geen eigen cantina. 7 jaar tussen aanvraag en 
bouwvergunning in 2015

 Roestvrij stalen en betonnen cuves (met coating binnenin), 
temperatuur computergestuurd.

 100% biologisch
 Manuele pluk, eerste selectie op de wijngaard
 Op termijn parcelaire vinificatie
 2009 eerste oogst, 2010 eerste wijn 
 Wijnen

 Chianti Classico (sangiovese, merlot, hout)
 Rosso Toscano IGT (sangiovese, merlot, weinig hout)
 La Macinaia Rosato (rosé, 100% sangiovese)
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La Macinaia – Chianti Classico 2012

Wijngilde Mechelen

 Typische Chianti Classico 
met briljante lichte kleur 
en aroma's van krieken 
en aardbei en met een 
discrete houttoets. In de 
mond proeven we de 
elegantie van de 
sangiovese die mooi 
aangevuld wordt door de 
molligheid van een klein 
aandeel merlot.

29/09/2019



Bodegas Mas Alta

Wijngilde Mechelen

 La Vilella Alta, Priorat, provincie Tarragona, 
voet Pyreneeën op 150 km Barcelona

 Sinds 2003 in handen van Westvlaamse 
familie: Philippe Lambrecht (wijnhandel De 
Brabandere, Wielsbeke), Michel en Christine 
Vanhoutte, Andy Vanhoutte, LievenVandaele 
en Kurt Deplancke

 Vroeger vrij zware lompe wijnen, bulkwijnen 
van inferieure kwaliteit

 Priorat in 1999 slechts 900 ha. Pas in 1973 
eerste commercieel wijnhuis

 In 2000 DOCa-label (Denominación de Origen 
Calificada). 2 regio’s: Rioja & Priorat

 Nu 2000 ha & 100 actieve wijnbouwers
 Verdienste van Alvaro Palacios (L’Ermita = +- 

900 €/fl, Les Terrasses = +- 360 €/fl), één van 
bekendste wijnmakers van Spanje en in 2015 
door Decanter uitgeroepen tot « Man of the 
Year »

 P.L voerde wijnen van Palacios in
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Bodegas Mas Alta

Wijngilde Mechelen

 Eerste gronden gekocht in 1999: 2,3 ha (La Basetta)
 Volledig domein 60 ha waarvan 44 ha wijndomein (nog veel potentieel)
 Wijnkelder gebouwd in 2003 met cuves in cement
 Eerste wijn in 2006 (jaargang 2004), gemaakt met ook druiven van kleine wijnboeren in streek (stokken 40 

à 105 j oud, grenache & carignan)
 Bijgestaan door

 Louis Mitjaville, zoon van François Mitjavile (Tertre Rôteboeuf, Roc de Cambes)
 Michel Tardieu (volgens Robert Parker bij 10 beste wijnmakers ter wereld, noordelijke Rhône), rechterhand Philippe Cambie
 Nu oenologen Bixente & Diane Ocafrain
 Vicenç Ferré

 In 2004 Artigas 92 van R.P. La Basetta 96, La Creu Alta 97
 Druiven:

 Grenache, carignan, cabernet sauvignon, syrah
 Grenache blanc, macabeu, pedro ximenez

 Alcoholpercentages tot 15,5 %
 Gemiddelde jaarproductie: 120.000 fl/j
 Druiven handgesorteerd, dubbele selectie op trieertafel
 Vinifiëren perceel per perceel (andere oriëntatie, ondergrond)
 Biologisch & wijn zo weinig mogelijk manipuleren, natuurlijke gravitatie
 Wijn rijpt 16 à 18 maanden op Franse eik, 3 j gebruikt
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Bodegas Mas Alta

Wijngilde Mechelen

 Bergachtige streek (Montsant gebergte), 
percelen steil en moeilijk bereikbaar, bodem 
van leisteen & mica (llicorella)

 Wijngaarden op terrassen bewerkt door 
ezels

 Wijngaarden tussen 300 en 700 m
 Wortels van wijnstokken moeten vrij diep 

(15 à 20 m) gaan op zoek naar regenwater en 
voedingsstoffen

 Leisteen slaat warmte op in dag en geeft ‘s 
nachts terug vrij

 Uitstekend klimaat, microklimaat, lente & 
zomer veel zon, max rijpheid van druiven. In 
winter vaak regen

 Koele zeewind zodat schimmels en ziekten 
weinig kans maken

 Oppassen voor extreme hitte (+ 35°C). 
Canopy management, meer bladeren laten 
hangen voor schaduw
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Bodegas Mas Alta Artigas Tinto 2016

Wijngilde Mechelen

 Cabernet Sauvignon, 
Garnatxa, Cariñena

 15,5% alc
 16 m Franse eik
 Elegant, Gedroogd fruit, 

Zachte tannine
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Wijnen

Wijngilde Mechelen

 Domaine du Champs d’Eole – Brut – Blanc de Blancs – Belartisan -
22,15 €

 Almenkerk – Sauvignon Blanc – 2018 – World Wines Web - 15,4 €
 Château Pabus 2015– Huis Vossen – 28,95 €
 Château Villemaurine 2009 - Van Eccelpoel – 39,95 €
 Avignonesi Nobile de Montepulciano – xtrawine.it - 17,76 €
 La Macinaia Chianti Classico 2012 - World Wines Web - 24.35€
 Bodegas Mas Alta Artigas Tinto 2016 – A Fine Wine - 21,9 €
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Boeken

29/09/2019Wijngilde Mechelen



Wijngilde Mechelen

Extra
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Place de Bordeaux

Wijngilde Mechelen

 Wijnhandel systeem (marketing, verkoop, distributie)
 Al 400j
 Doel: risico verminderen en vraag en aanbod beheren
 3 lagen

 Château’s, 7000 wijnproducenten in Bordeaux
 Vroeger gecontrolleerd door de kerk, adel of koningshuis
 Vooral de meest prestigieuze château’s
 De beste producenten verkopen hun wijnen enkel via dit systeem

 Makelaars (courtier, broker)
 Onderhandelen over de prijs tussen verkopers en kopers
 Tussenpersoon tussen de bovenste en onderste lagen  van de Bordeaux samenleving. Via de makelaars kon de 

« upper society » hun wijnen verkopen zonder hoeven om te gaan met de andere lagen van de samenleving
 Handelaars (négociants) kopen van de makelaars en handelen onder elkaar. Ze verkopen de wijnen aan de 

distributeurs lokaal en internationaal

 Op die manier kunnen ze gegarandeerd elk jaar hun volledige productie verkopen 
onafhankelijk van de vintage. 

 Ze verkopen zelfs het grootste deel van de productie voor de wijn is gebotteld. Dit 
noemt men de primeurwijnen (wine futures)
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Place de Bordeaux

Wijngilde Mechelen

 Château’s, makelaars, handelaars en meer recent critici, importeurs en 
kleinhandelaren komen samen in de lente voor de oogst. Ze proeven vatstalen van 
de meest recente vintage. De wijnen worden dan gealloceerd aan de handelaars en 
de prijs wordt vastgesteld gebaseerd op de vraag en de kwaliteit.

 Zo kan men wijn aankopen als hij nog jong is als investering met de mogelijkheid 
dat de prijs van de wijn zal stijgen met de tijd

 Producenten zullen slechts een deel van hun wijnen op deze manier verkopen en 
houden een deel bij om later te verkopen, vooral voor vintages waarvan de waarde 
met de tijd zal stijgen

 Makelaars kunnen niet kiezen welke wijnen ze van een producent willen kopen. 
Château’s zullen verschillende wijnen en vintages bundelen en een deel alloceren 
aan een makelaar om zeker te zijn dat ze hun volledige productie kunnen verkopen. 
 Dus als ze de beste wijnen willen moeten ze ook de mindere wijnen er bij nemen.

 In de laatste jaren komen zelfs top producenten uit het buitenland naar de Place de 
Bordeaux voor internationale distribute en om hun imago te verbeteren
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