SALON VAN DE BELGISCHE
WIJNBOUWERS ZONDER GRENZEN

Belgovino
een onstelpbare bron
Met amper 11 miljoen zijn we, maar het verbaasd ons telkens weer hoeveel landgenoten in de vier
windstreken aan het werk zijn in de wijngaard.

Vanzelfsprekend houden velen onder ons
graag contact met familie thuis. Vanzelfsprekend vestigen we ons als Belgen in een
iets warmer gebied. Vandaar dat velen nog
altijd opteren voor Frankrijk. Eén dag autorijden en we zijn terug thuis. Toch zien we
ook een pak avonturiers: dit jaar zien we op
Belgovino voor het eerst Belgen die aan het
werk zijn in Nieuw-Zeeland. Onze Belgen
uit Zuid-Afrika zijn er opnieuw bij. Voor
het eerst krijgen we op Belgovino Belgische
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wijnbouwers die in Italië aan het werk zijn.
Nochtans zijn er ook daar al een dozijn
bezig.
Intussen blijft het event Belgovino natuurlijk bestaan dankzij Frankrijk, dat beseffen
we heel goed, dat nog altijd het leeuwendeel
voor zijn rekening neemt. Jawel, Frankrijk
met Bordeaux op kop blijft belangrijk en
dat is normaal, omdat het bijna deel uitmaakt van onze gastronomische cultuur.

Het is duidelijk dat het succes van de eerste generatie ‘expats’ aanstekelijk werkt.
Ruim 30 zijn er dit jaar vertegenwoordigd
op Belgovino, maar er is sprake van 200
wijnbouwers wereldwijd, België zelf niet
meegerekend. Er zijn verschillende redenen waarom we wijn beginnen te maken.
Reden nummer één is misschien wel negatief: de angst voor het zwarte gat. We hebben wat middelen opzij gezet. We zouden
‘niets’ kunnen gaan doen. Dolce farniente,
gewoon van het leven genieten. Maar we
weten dat zo’n leven niet met onze ambities strookt. We willen minstens iets leuks
doen. Een kleine ‘mas’ met een klein wijngaardje, waar we wijn maken voor onszelf,
onze vrienden en onze relaties. Maar zo zitten we niet in elkaar. Eens dat we merken
hoe lekker die wijn is die we zelf maken,
willen we nóg beter doen. We willen de top,
want als wijnliefhebbers weten we hoe de
‘top’ smaakt. Daar willen we naar toe. Want
de meeste Belgische wijnbouwers kennen
uit een vorig bestaan ook ‘de smaak van het
succes.’
Hoe die top en alle stadia tussen begin en
‘top’ smaken, kan u gaan ontdekken op
Belgovino. Voor het eerst in het prachtige
kader van het Waerboom Hof, ideaal gelegen aan de ring te Groot-Bijgaarden. Aan
de bezoekers wensen we veel ontdekkingen
en veel plezier toe. Aan de deelnemers: een
immens succes. Voor een aantal onder hen
is ook dàt al verworven trouwens.

WIJnGoederen VAn de FAmIlIe de schePPer
(AOP Bordeaux Supérieur, Margaux, Saint-Émilion Grand Cru)

Rabotvins NV – De Mour - Vogelenzang 1 - 9000 Gent
T. 09 225 89 86 - F. 09 224 05 73
Exportverantwoordelijke: Olivier De Schepper ( foto) o.deschepper@rabotvins.com
Eigenares: De Familie De Schepper
Het wijnbouwersavontuur van de Familie De Schepper begon toen vader Emile in 1950
het Château Tour Baladoz kocht in Saint-Emilion. Hij had toen niet kunnen vermoeden
dat zijn nabestaanden op een dag eigenaar zouden worden van 52 hectare wingerd in de
topappellaties van Bordeaux. Vandaag neemt de derde generatie het roer in handen: Hélène De Schepper woont in het Château Haut Breton Larigaudière en is verantwoordelijke voor de communicatie. Olivier De Schepper verzorgt de buitenlandse commerciële
belangen die reiken van België tot in China.
Verdeling voor België en Nederland: Rabotvins NV.

Château Tayet (AOP Bordeaux Supérieur)
Deze Bordeaux Supérieur heeft veel adelbrieven. Om te beginnen zijn ligging in de gemeente
Macau, in het hartje van de Haut-Médoc en op
amper een boogscheut van Margaux. Op een
oppervlakte van 10 hectare bestaat de aanplant voor 60% uit merlot en 40% uit cabernet
sauvignon met een gemiddelde ouderdom van
meer dan 20 jaar. De wijn wordt deels manuaal geoogst. Van deze wijn wordt een aparte
‘Cuvée Prestige’ gemaakt die tal van mooie
recensies kreeg in o.m. de Guide Hachette en
La Revue du Vin de France.

Château Lacombe-Cadiot (AOP Bordeaux
Supérieur)
Dit domein werd door de Familie De Schepper
in augustus 2004 aangekocht. De aanplant die
zowat 13 hectare omvat, bestaat voor 60% uit
merlot en voor 40% uit cabernet sauvignon.
Het wijngoed is op amper 15 kilometer van
Margaux gelegen en beschikt over een klei-slib
bodem. De aanpak is traditioneel Medociaans,
weliswaar aangepast aan de inzichten van
vandaag: volledige ontristing, fermentatie met
temperatuurcontrole, 12 maanden rijping.

Château Haut Breton Larigaudière (AOP
Margaux Cru Bourgeois)
Voor het vlaggenschip van de familie werd niet
op een inspanning gekeken: een aanplant van
10.000 stokken per hectare, een opbrengst die
nooit boven de 45 hl/ha uitkomt, temperatuurcontrole, groene oogst, ontbladering, minimum
50% nieuwe eik… Het wijngoed bestrijkt 15
hectare (te Soussans, vlakbij Margaux) met een
bodem van zand en zandoer, kiezel en klei.

De aanplant: 63% cabernet-sauvignon, 31%
merlot, 4% petit verdot en 2% cabernet franc.
Deze wijn wordt regelmatig geselecteerd door
de meest presitigieuze media.

Château Haut Breton Larigaudière, Margaux
Cru Bourgeois 2011
Deze wijn bekoort met zijn diepe kleur, zijn elegante neus van rood fruit en zachte kruiden,
zijn krachtige aanzet, volle vlezige smaak en
elegant frisheid. De lengte van de afdronk geeft
een uitstekende indruk van de bewaarcapaciteit
van deze wijn.

Château La Croizille (AOP Saint-Emilion Grand
Cru)
Op drie kilometer van het centrum van SaintEmilion, vinden we dit schitterende wijngoed
met zijn zuidelijke georiënteerde hellingen op
het bekende kalk-kleiplateau van Saint-Emilion.
De wingerd strekt zich uit over 5 hectaren,
waarvan slechts 1,5 ha voorbestemd zijn voor
de eerste wijn. De nieuwe chais en hoofdgebouw is een architecturaal hoogstandje dat de
wereldpers haalde. De aanplant bestaat voor
70% uit merlot en 30% uit cabernet sauvignon.
Grasbegroeiing tussen de rijen. 100% manuale
oogst en handmatige sortering van de trossen.
De hoge gemidddelde leeftijd van de stokken
(meer dan 35 jaar) verklaart de lage rendementen (25 hl/ha) maar ook de bijzondere charme
van het aroma, de complexiteit en de finesse
van de tannine. Wordt uitsluitend opgevoed
op 100% nieuwe Allier-eik. Gemiddelde jaarlijkse productie: 26.000 flessen. De wijn kreeg
positieve recensies in belangrijke wijntijdschriften, Concours en gidsen zoals de International

Decanter (Decanter Award), Wine Challenge,
Guide Hachette, Gilbert & Gaillard...

Château La Croizille, Saint Emilion Grand Cru
2011
Rijke neus met een mooie toets van cederhout. Aangename impressies van fruittaart en
gedroogde vruchten. Knap Saint-Emilion getypeerd. Expressieve aanzet, retour van zuiver
fruit in het palet. Genereus en fris tegelijk, fijn
tannineraster. Dit is een uitzonderlijke wijn met
een bewaarcapaciteit van minstens 10 jaar.

Château Tour Baladoz (AOP Saint-Emilion
Grand Cru)
Dit laatste wijngoed is waar het voor de familie
De Schepper allemaal begon. Gelegen te SaintLaurent-des-Combes, ten zuid-oosten van het
centrum van Saint-Emilion, heeft het de Grand
Cru status. De 9 hectare van de Tour Baladoz
zijn oostelijk georiënteerd en beplant met 80%
merlot, 15% cabernet franc en 5% cabernet
sauvignon. Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: meer dan 30 jaar. De wijn heeft een fraaie
geconcentreerde tint, een charmante neus van
rood fruit, een fijne houttoets (50% nieuwe eik,
18 maand opvoeding), een krachtige aanzet
met een mooie materie op de tong en een fraaie
structuur. De wijnen hebben een aanzienlijk
bewaarpotentieel (8 à 15 jaar).
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