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Gent, 3 juli 2020 

BORDEAUX PRIMEURS 2019 

SPECTACULAIR OP ELK GEBIED 

Mevrouw, Mijnheer, 

In deze barre tijden, toch een lichtpuntje. 

De Bordeaux wijnen van 2019 zijn van een topniveau. 

De enkele internationale wijnschrijvers die de gelegenheid hadden om sommige Bordeauxwijnen te 

proeven zijn unaniem laaiend enthousiast over het wijnjaar. 

Voor de meeste van onze collega-wijnhandelaars was dit voldoende om zich een opinie te vormen. 

Wij zijn echter meer kritisch ingesteld, en wij waren zowat de enige Belgische wijnhandelaars die 

zich de moeite getroost hebben om de wijnen ter plaatse te gaan proeven in Bordeaux. 

Weliswaar slechts 300 à 400 stalen in de plaats van de 500 in de andere jaren. Maar dan in meer 

ideale omstandigheden dan anders. 

Einde juni zijn de stalen véél stabieler dan begin april om te proeven en geven dus een beter beeld 

van het eindresultaat. Een vatstaal is begin april binnen de 24u “versleten”, terwijl stalen genomen 

einde juni tot een week goed blijven. 

Ander groot lichtpunt: de meeste prijzen zijn gedaald bij de anders onbetaalbare topwijnen.  

De meesten zijn tegenover 2018 gedaald met 10%, anderen tot -44%, zoals Château Pontet Canet. 

Dit is echt hét moment om topwijnen te kopen tegen meer bereikbare prijzen, met de zekerheid dat 

deze prijzen over een paar jaar spectaculair zullen stijgen. 

Topwijnen in een topjaar verliezen nooit hun waarde. 

Het principe van PRIMEUR aankopen blijft hetzelfde en is dit jaar nog interessanter. Je bestelt en 

betaalt de wijn nu. Je krijgt hem geleverd na de botteling over 2 jaar.  

Vele wijnen zullen op dat moment niet meer beschikbaar zijn, tenzij tegen véél duurdere prijzen 

(+20% tot >+100%). 

Sommigen vergelijken wijnjaar 2019 met topjaren zoals 1982. Wij vergelijken het eerder met 1989, 

2009, 2015 en 2018. Allemaal absolute topjaren.  

Uitzonderlijk zijn in 2019 ook de droge witte wijnen zoals Graves Pessac-Léognan van topniveau. 
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Klimatologisch kunnen we de jaargang 2019 als volgt bespreken: 

De winter van 2018/2019 was warm met veel regen. Het voorjaar 2019 was fris en vochtig, dus met 

meer risico op schimmelziekten op de planten. Maar door de drassige grond was de wijngaard 

moeilijker toegankelijk met tractoren om te sproeien. 24u wachten was dikwijls te laat en de natuur 

kent geen weekends, met als gevolg dat er veel schimmelziektes waren.  

Begin mei, net vóór de ijsheiligen, was er opnieuw nachtvorst. Maar minder dramatisch voor de 

nieuwe wijnscheuten dan in 2017. In juni was er veel regen, zodat de bloemzetting vertraging had 

(la floraison). Juli en augustus waren bloedheet en de achterstand in de groei werd ingehaald zodat 

de kleurvorming van de druiven (la véraison) eerder homogeen was. Maar door de aanhoudende 

droogte gingen heel wat planten in overlevingsmodus en rijpten ze niet verder. Wie een beetje 

risico durfde te nemen en wachtte met de oogst werd beloond: half september brachten wat zachte 

regen de rijping opnieuw op gang. 

Ook de Cabernet druiven, die normaal moeilijker rijpen, kwamen tot volle rijping. Zelfs de Petit 

Verdot druiven. 

Resultaat: buitengewone wijnen in St. Julien en Margaux. Topwijnen in Pauillac, Haut-Médoc, 

Pomerol en Graves Pessac-Léognan. De meeste wijnen zijn van topniveau in Saint Emilion. 

Wie de natuur respecteerde en de moeite deed om alles van dichtbij op te volgen werd beloond. 

Tussen de wijngaarden gras zaaien om de bodem vast te houden tegen erosie, heeft als effect dat 

de wijnstokken hun voedsel dieper moeten zoeken en dus minder afhankelijk zijn van de 

weersomstandigheden. Bovendien zorgt dat voor een goede water-insijpeling in de bodem zodat de 

droogte minder erg wordt. Bomen planten in de buurt zorgt voor meer bijen en vogels die ook 

insecten vangen zodat er minder te sproeien is. Meer en meer eigenaars werken volgens BIO-

principes, zoals Château des Graviers in Margaux. Of gebruiken top-technologie zoals op de 

domeinen van Christian Dauriac, zijnde Château Montlisse, Château Destieux en Château La 

Clémence, zodat ook deze wijnen schitterend zijn. 
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In bijlage onze lijst met de wijnen die wij aangekocht hebben. U vindt die ook terug op onze 

website.  

Sommigen zullen snel uitgeput zijn, snel zijn is dus de boodschap. 

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

Heeft het jaar 2019 een speciale betekenis voor u, zoals het geboortejaar van uw kinderen of 

kleinkinderen, afstudeerjaar, huwelijk of stichting of verjaardag van een bedrijf, dan is dit de 

gedroomde gelegenheid om flessen van dit jaar opzij te leggen met een lang bewaarpotentieel. 

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

Wij hebben de proef op de som genomen: wijn in halve flessen evolueert bijna dubbel zo vlug als in 

normale flessen. In magnums en grotere formaten bewaart hij bijna tweemaal zolang  

Wij blijven ter uwe beschikking voor verdere inlichtingen en voor eventuele hulp bij uw keuze. 

❤ : onze toppers qua prijs/kwaliteitverhouding 

 
Met vriendelijke groeten. 
 
 
Marc, Eric, Filip, Mathieu Van den bussche 
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