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Gent,19 juni 2018 

BORDEAUX PRIMEURS 2017 
ZIJN ALLE WIJNJAREN DIE EINDIGEN OP EEN 7 SLECHT?  

NEEN 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Niemand is zo naïef te geloven dat de natuur (slechts) tot 10 kan tellen. 

Maar na het “jaar van de eeuw” 1947 bleken de jaren 1957,1977,1987,1997,2007 toch maar flauwe 

jaren te zijn en 1967 eerder matig. 

2017 blijkt zeer onregelmatig in Bordeaux: van echte toppers tot onaangename mislukkingen. 

Waarom? 

Na een zachte winter liep de vegetatie vóór op de gemiddelden en in april waren de botten reeds een 

vinger lang uitgeschoten. 

Op 21 en 22 april 2017 en opnieuw op 27 en 28 april was er in quasi heel Europa hevige nachtvorst, 

nog vóór de befaamde “ijsheiligen”. 

Door water te vernevelen, rookgordijnen in de lucht te blazen, vuurkorven in de wijngaard aan te 

steken of helikopters de luchtlagen te laten omwoelen kan soms tot 1°C temperatuurverschil 

opgevangen worden. Maar in Bordeaux waren er plaatsen waar het vroor tot -4°C à -5°C, wat door 

niets kan tegengehouden worden. Tegen 7u à 8u ’s morgens was het kwaad geschied en waren de 

sapkanalen in de scheuten vervroren en tegen de middag zwartgeblakerd door de zon. 

De natuur is niet democratisch, want alleen de best gelegen terroirs (met de duurste wijnen) werden 

gespaard. In de meeste gevallen omdat ze op de top van een helling liggen of in de buurt van de 

grote wateroppervlakte van de Gironde, die een temperende invloed heeft. 

Alle wijngaarden die aan de voet van een helling liggen, of in een vallei, zaten in de koude luchtlagen, 

met vorstschade als gevolg.  

Indien de wijnboer vlug na de vorstschade snoeit kan hij een 2e scheut laten ontstaan, die met enkele 

weken vertraging rijpt, maar normaal nooit een optimale rijping krijgt. 

De maanden mei en juni waren warm en droog, goed voor de bloemzetting van wat er gespaard 

bleef, terwijl frisse maar droge maanden juli en augustus zorgden voor frisse zuren zonder teveel 

suikers (dus alcohol) maar minder sap. Een klein beetje regen begin september zorgde voor een 

nieuwe boost in de vegetatie. Wie vlug erna oogstte uit schrik voor verdere regen , plukte half onrijpe 

druiven. Wie wat meer risico nam en wachtte tot einde september of begin oktober kreeg 

schitterende rijpe druiven.  
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Dus het kiezen van de juiste oogstdatum voor elk perceel was eens te meer van doorslaggevend 

belang.  

Vooral Pauillac, Saint-Julien en een deel van St. Estèphe en enkele Margaux (ongeveer 25% minder 

oogst) werden gespaard en maakten mooie wijnen, omdat zij dicht bij de Gironde liggen.  

Ook een groot deel van Pomerol en de toppen van de heuvels van St. Emilion bleven gespaard zoals 

ook een deel van Fronsac (+/- 60% minder oogst).  

Wij proefden een 300-tal wijnen van 2017 en maakten een strenge selectie. 

De kastelen zijn in 3 groepen onder te verdelen: 

 Zij die geen wijn produceerden, of de minieme productie als tafelwijn verkochten.  

 Zij die gespaard werden en zelf verder nog streng selecteerden en dan ook goed geslaagd zijn. 

 Zij die minder streng selecteerden en ook de minder goede cuvées gebruikten, wat leidde tot 

onevenwichtige wijnen. 

De geslaagde rode Bordeaux van 2017 zijn van een hoger niveau dan 2014, maar zullen vlugger 

aangenaam en eleganter zijn dan de 2015 en 2016 en zijn dus iets vlugger te drinken.  

In de meeste gevallen zijn de prijzen gedaald tegenover vorig jaar.  

Over de witte Bordeaux van 2017 zijn we minder enthousiast. 

Witte Bourgogne daarentegen is een ander verhaal. De wijngaarden werden grotendeels gespaard 

van de vorst (uitgezonderd Chablis) en produceerden een normaal volume.  

In 2017 maakten zij zeer goede witte wijnen met frisse zuren en een mooi evenwicht. Ook hier zijn de 

prijzen gedaald. 

In bijlage onze lijst met de wijnen die wij aangekocht hebben. U vindt die ook terug op onze website. 

Zoekt u andere wijnen, die niet vermeld staan, neem gerust contact op met ons. 

 
Wenst u andere formaten dan 75cl, dan kan dit voorzien worden. 
 

❤ : onze toppers qua prijs/kwaliteitverhouding 

 
Wij begeleiden U graag bij uw keuze. 

 
Met vriendelijke groeten. 
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