
 34 VINO ! | N°2 | APRIL – MEI 201434  Vino ! | nr 2 | april - mei 2014 

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. Vanzelfs-
prekend vestigen we ons als Belgen in een 
iets warmer gebied. Vandaar dat velen nog 
altijd opteren voor Frankrijk. Eén dag auto-
rijden 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 

wijnbouwers die in Italië aan het werk zijn. 
Nochtans zijn er ook daar al een dozijn 
bezig. 

Intussen blijft het event Belgovino natuur-
lijk 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 uit-
maakt van onze gastronomische cultuur.

Het is duidelijk dat het succes van de eer-
ste 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 rede-
nen waarom we wijn beginnen te maken. 
Reden nummer één is misschien wel nega-
tief: de angst voor het zwarte gat. We heb-
ben 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 ambi-
ties strookt. We willen minstens iets leuks 
doen. Een kleine ‘mas’ met een klein wijn-
gaardje, waar we wijn maken voor onszelf, 
onze vrienden en onze relaties. Maar zo zit-
ten 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 ge-
legen 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.

SALON VAN DE BELGISCHE 
WIJNBOUWERS ZONDER GRENZEN
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Ad FrAncos
Francs - Côtes de Bordeaux

Château Ad Francos - F- 33570 Francs 
Tel:  00 32  475 76 36 82 
a.vossen@chateau-adfrancos.com
www.chateau-adfrancos.com 
 Eigenaars André en Viviane Vossen
Prod.  annuelle: 30.000 bouteilles
Oppervlakte: 10 ha

Het oude Château des Francs, daterend van 
de XI ème eeuw, beleeft dankzij de familie 
Vossen een ware heropstanding. Afkomstig 
van Sint-Remigius-Geest en Hoegaarden 
en gespecialiseerd in meubelen en moderne 
verlichting, hebben Viviane et André op 
een dag, zowat twaalf jaar geleden, grote 
liefde opgevat voor dit beroemde gebouw 
(verbonden met de familie van oenoloog 
Michel Rolland). Maar sedert 2007 zijn de 
eigenaars vooral in de ban van de wijngaar-
den. Ad Francos is ideaal gelegen: zuidelijk 
georiënteerd en op een kalk-klei bodem. 
Het wijngoed werd recent uitgebreid van 7 
tot 10 hectare.

Château le Priolat, Francs - Côtes de Bor-
deaux 2011
Prachtige Côtes de Bordeaux op smakelijk 
fruit gestoeld. Heel intense kleur, nog jong, 
aantrekkelijke frisheid in de neus gevuld met 
zwart besfruit, vooral donkere kers en cassis, 
ook de mond is van hetzelfde niveau, fruit 
van begin tot einde, fluweelzachte tannine 
en een innemende frisheid in finale.

Château Ad Francos, Francs - Côtes de Bor-
deaux 2010
Bijzonder verleidelijke Côtes de Bordeaux 
die meteen weet in te palmen door zijn sma-
kelijk fruit. Nauwelijks geëvolueerd, mooie 
paarse tinten, zwart pitfruit en woudvruchten 
in de neus, aangevuld met zachte kruiden en 
verstandig gedoseerd hout, krachtige aanzet, 
best vettig maar toch elegant en evenwich-
tig, fruit van kop tot staart, goed verweven 
bittertonen en fraaie zachte kruidige toetsen 
helemaal op het einde.

Andere voorgestelde wijnen:
Eén rosé: Ad Rosam en de witte Ad Francos 
‘Les Pierres Blanches’ (semillon-sauvignon).

Distribué en Belgique  par les propriétaires.

Almenkerk
AFrique Du SuD

PO Box 1129, 7160 Grabouw   Afrique du Sud 
+27 21 848 9844 
info@almenkerk.co.za -  www.almenkerk.co.za 
Belgische Eigenaars: Joris van Almenkerk en 
Natalie Opstaele

Na een bewuste zoektocht naar een uit-
zonderlijk terroir, investeerde de Belgische-
Zeeuwse familie van Almenkerk in de koe-
lere regio Elgin. Vader Joep investeerde en 
zoon Joris kwam met een diploma rechten 
naar de Kaap, maar ging ook oenologie 
studeren. De wijngaard is gelegen in een 
unieke ‘kom’ van ruim 100 hectare, met een 
vegetatie van inheemse kruiden, struiken 
en bosjes. Die vegetatie is een belangrijk 
deel van het terroir. Het koelere klimaat 
wordt perfect weerspiegeld in de fraïcheur 
en de elegantie van de wijnen van Lace en 
Almenkerk, die nu al op applaus worden 
onthaald op de grootste wijnconcours. Bij 
de aangeplante druivenrassen vinden we sy-
rah, viognier, sauvignon blanc en chardon-
nay. Hun wijnen werden al bekroond door 
de Concours Mondial en Decanter.

Almenkerk Syrah 2012. Deze syrah heeft de 
expressie van pitfruit en leder die we asso-
ciëren met de noordelijke Rhône, meer dan 
met Australië. Anderzijds is er die rondeur 
en ‘gras’ op de tong die het mondgevoel 
zo aangenaam maken. De uitleg hiervoor 
is ondermeer het kleine deeltje viognier die 
Joris aanbrengt in de blend. 

Almenkerk Sauvignon Blanc 2012. Hoewel 
de chardonnay geweldig in de smaak valt is 
het opmerkelijk hoe mooi slank en prachtig 
aangekleed deze sauvignon blanc is. De zui-
verheid van het fruit is ook een indicatie hoe 
Joris werkt: zonder compromis, met maximale 
aandacht voor de wijngaard. De fraîcheur in 
de finale maakt duidelijk dat deze wijn nog 
mooier zal wordt.

Exclusieve invoerder in België: Kaapwijn Import 
De Leeuw, Info: peter@kaapwijn.be

AGUAVIdA lloPs
DOq PriOrAT

Miquel Barceló 5, 2º; 43730 Falset; Tarragona
Tel:  0034 678471568 stefan@bcngin.com  - 
www.bcngin.com
Eigenaars :   Stefan Lismond en Philippe Geeraert
Jaarlijkse productie: 25000 stuks

We spreken hier echt over de geboorte van 
een nieuwe stijl van gin. Een elexir die in-
derdaad raakpunten heeft met wijn, want 
de basis wordt gevormd door druiven uit 
de beroemde heuvels van Priorat. Je proeft 
er de puurheid en de frisheid van het fruit 
van de Middellandse zee in. En niet te ver-
geten: een stevige scheut van de Barcelona 
life style !

BCN Gin: Prior Barcelona Dry Gin: Aroma met 
frisse toets van bloemen, mediterraanse krui-
den, geneverbes, citroenzeste, een vleugje 
venkel en ook rijpe vijg met een zomers 
avondbriesje uit de valleien van Priorat om 
dat alles af te ronden. In de mond is er eerst 
het strakke van de jeneverbes, gevolgd door 
opwekkende impressies van citroen en roze-
marijn. Alle aroma’s zijn mooi verweven met 
elkaar, zoals een steen in een architecturale 
compositie van Gaudi. Kortom, een frisse mix 
van sensoriële evaringen om de warme nach-
ten van Barcelona te pareren

Exclusieve verdeler voor België : Kaapwijn Import 
De Leeuw. Contact : Peter@kaapwijn.be
Exclusieve verdeler voor Nederland: Benier Glo-
bal Wines
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châteAU de dUrette
Crus du Beaujolais / Beaujolais Blanc 
/ Crémant de Bourgogne & Méthode 

traditionnelle 

Chez Le Bois F- 69430 La Sauve
M. +32 477 63 57 54
Site : www.chateaudedurette.eu
Verantwoordelijke export: Marc Theissen
marc.theissen@ chateaudedurette.eu
Eigenaar: Jean Jolie
Jaarlijkse productie: 1.200 à 1.500 hl
Totale oppervlakte wijngaard: 30 ha 

In 2007 werd Château de Durette verwor-
ven door de Luikse ondernemer Jean Jolie. 
Samen met enkele vrienden werd het plan 
opgevat om wijngaarden aan te kopen in 
alle cru’s van de Beaujolais. Zes jaar later 
heeft Château de Durette kan al 7 cru’s 
voorstellen, en daarnaast ook een Beaujo-
lais Blanc, een originele Fleurie ‘Le Petit 
Cuberdon’ die helemaal teruggaat naar de 
pure fruitgedreven Beaujolais en een origi-
nele Gamaret (onder ‘Vin de France’ noe-
mer). Kortom, Jran Jolie leerde zijn volk 
weer Beaujolais drinken en de inspiratie is 
nog lang niet uitgeput.

Château de Durette ‘Le Gamaret’ 2011
Erg originele en verrassende wijn van een 
gekruist druivenras dat almaar betere resulta-
ten geeft in de Beuajolais. Het rijpe zomerfruit 
spat echt uit het glas bij deze plezierwijn. 
En toch heb je een mooiue ruggengraat en 
structuur. Een goe-uden tip voor elke wijnlief-
hebber die op zoek is naar originaliteit en 
authenticiteit.

Andere voorgestelde wijnen:
Château de Durette Fleurie ‘Le Petit Cuberdon’
Château de Durette Côte de Brouilly 2011

Verdeling in België: Château de Durette sprl 
(Luik), Michel & Cépages (Wavre/Chaumont 
Gistoux), Grootdistributie: Carrefour Belgium 
(beperkt aanbod). Op zoek naar verdelers voor 
Nederland

châteAU  closIot
Sauterne et Graves

33720 Barsac
T. : +33 4 56 27 05 92 - M. +33 680 321 318
Site : www.closiot.com
Verantwoordelijke export: Bernard Sirot - cha-
teau.closiot@orange.fr Eig.: Françoise en Bernard 
Sirot-Soizeau 
Jaarlijkse productie: 20.000 flessen
Totale oppervlakte wijngaard: 7 hectare

Bernard Sirot zet zich sedert enige tijd hard 
in voor het domein van zijn vrouw Françoi-
se, de wijngaard ‘Le petit Closiot’, prachtig 
gelegen tussen de groten van Barsac in de 
appellatie Sauternes. De wijn geldt als een 
van de voorbeelden van moderne sauternes. 
Het gamma zoete wijnen wordt aangevuld 
met enkele mooie droge witte en rode gra-
ves. Het domein beschikt ook over 3 cham-
bres d’hôtes en een gîte, die al in de prijzen 
vielen.

Premières Brumes de Closiot, Sauternes 2011 
Schitterend voorbeeld hoe men liefhebbers 
de wijnen van Sauternes leert appreciëren. 
Slimme instap-sauternes, met minder alco-
hol dankzij een vroegere oogst, maar toch 
aromatisch, eerder zacht dan zoet. Tint met 
gouden reflecties, fijne neus met een toets van 
citrus en gekonfijt tropisch fruit, florale nuan-
ces ook. Dit is een erg originele sauternes, 
afkomstig van kalkplateau. Een ode aan de 
verleidingskracht voor jong en oud.

Andere Voorgestelde wijnen:
Fruit de Closiot 2011, Graves Blanc Château 
Closiot, 2010 Sauternes AOP Charme de 
Camperos 2011 Sauternes AOP Passion de 
Closiot 2007, Sauternes AOP, Passion de Clo-
siot 2007, Sauternes AOP 

Verdeling in België: Davino (Alsemberg-Beersel), 
France Vins (Roosdaal), Huis Vossen (Lennik), 
Nelis (Haaltert), Van Assche (Ingelmunster), 
Coeur du Vin (Hooglede), DD Wine (Nivelles), 
La tache e Vin (Luik), Brunin Gillier (Gaurain), 
Luca Vins (Oostkamp)

clos des terrAsses
 Sud-Ouest, Bergerac

Lieu-Dit Les Terrasses 24240  Sigoulès
T. +33 5 53 63 22 60 - M. +33 6 75 36 25 34
Site : www.closdesterrasses.com
Mail : clos-des-terrasses@orange.fr
Eigenaars: Amélie en Michaël Marc-Kokelberg 
Jaarlijkse prod.: 60.000 bouteilles
Oppervlakte: 14 hectares

Na een hectisch leven in de hoofdstad van 
Europa, dwarrelde hun oog over een inter-
netadvertentie voor vastgoed in Zuid-West 
Frankrijk. Een domein genaamd Clos des 
Terrasses zag eruit als een overblijfsel van 
het aards paradijs, maar dan in een uithoek 
van de Périgord. Over wijnbouw hadden 
Michaël en Amélie nog nooit gehoord, 
maar toen hun besluit vaststond dat ze de 
hand aan de ploeg zouden slaan, wilden ze 
er ook vol voor gaan. Ze kozen van bij de 
aanvang voor biocultuur als opstapje naar 
biodynamie. Ze hadden geluk met het ter-
roir, want dankzij hun goede zorgen blijkt 
dat ze moeiteloos de top van de appellatie 
kunnen kietelen. Aan chemische toevoe-
gingen hebben Amélie en Michaël een 
broertje dood. Vandaar dat ze vanaf 2010 
ook meerdere sulfietloze cuvée’s produce-
ren, genaamd ‘A couper le Soufre’. Wie ooit 
in de streek vertoeft mag gerust weten dat 
ze beschikken over een 5 sterren gîte.

Clos des Terrasees ‘Le Clos Rouge’ 2011: 
Schitterende donker granaatrode tint. 
Intense en elegante neus van klein rood & 
zwart fruit (framboos, cassis) met een mooi 
geïntegreerde houttoets. Veel materie in de 
mond met een fraaie structuur, zijdeachtige 
tannine, en een heerlijke afdronk. Een wijn 
met potentieel! 14 maanden eikrijping in 
Franse eiken vaten.

Andere Voorgestelde wijnen
Clos des Terrasses Rouge - Clos des Terrasses 
Blanc Cuvée le Clos Rouge Le Fruit Rouge ‘A 
couper le Soufre’ La Cuvée le Clos ‘A couper 
le Soufre’ 

Verdeling in België: Biodyvino, diverse cavisten
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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: Hé-
lène De Schepper woont in het Château Haut Breton Larigaudière en is verantwoorde-
lijke 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 adelbrie-
ven. 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 aan-
plant voor 60% uit merlot en 40% uit cabernet 
sauvignon met een gemiddelde ouderdom van 
meer dan 20 jaar. De wijn wordt deels manu-
aal 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, temperatuur-
controle, 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 ele-
gante 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 Saint-
Emilion, 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 hoofdge-
bouw 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 rendemen-
ten (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 jaar-
lijkse productie: 26.000 flessen. De wijn kreeg 
positieve recensies in belangrijke wijntijdschrif-
ten, 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 ceder-
hout. Aangename impressies van fruittaart en 
gedroogde vruchten. Knap Saint-Emilion gety-
peerd. 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 Saint-
Laurent-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 wijnstok-
ken: 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).


