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Gent, 29 juni 2021 

BORDEAUX PRIMEURS 2020 

WERKT DE NATUUR “DE MARKT” TEGEN OF OMGEKEERD  

 

Mevrouw, Mijnheer, 
 
Wie van ver naar de laatste wijnjaren kijkt heeft de indruk dat ze allemaal een beetje copy-paste 
van elkaar zijn.  Een zachte winter, een vochtig voorjaar met soms een late winterprik en daarna 
een hete zomer. De realiteit is wel wat complexer. 
 
2017 en 2021 kenden late vorstdagen in april zodat een groot deel van de bloesem bevroren was 
nog voor hij kon bloeien. Dus ook in 2021 zal er normaal minder wijn zijn wat de prijzen vanaf nu 
onder druk zal zetten. 
 
Wat betreft jaargang 2020 zelf: 
 
De winter 2019/2020 was de warmste sinds 100 jaar en ook zeer vochtig. Het voorjaar was ook zeer 
vochtig met als gevolg grote aanvallen van mildiou (meeldauw) en andere schimmelziekten. Wie 
volgens BIO principes werkte kreeg het zwaar te verduren omdat er maar beperkte en minder 
efficiënte sproeimiddelen zijn, met als resultaat minder bloesem. Daarna kwamen nog enkele lokale 
hagelbuien. 
In de Médoc streek, met iets meer keien in de bodem (graves), is er een goede afwatering. De 
bodem van de rechteroever van de Dordogne (St. Emilion/ Pomerol) daarentegen bevat meestal 
iets meer klei en behoudt de vochtigheid. De grote plas water van de Gironde (de samenvloeiing 
van de Garonne en de Dordogne) heeft een temperende invloed op de temperatuur en de 
vochtigheid. 
 
De zomer van 2020 was buitengewoon droog en heet. De voorsprong in de groei stagneerde door 
de droogte.  
La véraison (het verkleuren van de druiven van groen naar rood) gebeurt normaal in juli binnen 
hetzelfde perceel op 2 à 3 dagen en over de gehele wijngaard van Bordeaux in maximum 2 weken. 
Nu duurde la véraison bijna 3 weken. Dit betekent dat er grote verschillen zijn in rijpingsgraad 
tussen de wijngaarden.  
 
Een beetje regen half augustus gaf een boost aan de groei, maar het bleef verder droog en heet tot 
half september. 
 
Het gevolg hiervan is dat de Merlot druiven, die normaal 1 à 2 weken voor de Cabernet Sauvignon 
druiven geoogst worden, nu vaak op hetzelfde moment geoogst werden op volle rijpheid. 
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Wij hebben opnieuw een 300 à 400 wijnen geproefd van 2020 en de algemene tendens is :  
opnieuw een groot jaar, met veel nuances en een goed bewaarpotentieel. 
De meest geslaagde appellaties zijn Margaux, St. Julien, Pomerol en St. Emilion. 
 
Wat betreft de prijzen: 
 
Door de corona-omstandigheden daalden de prijzen van de wijnen van jaargang 2019. Wie het 
eerste met zijn prijzen van 2020 uitkwam, begin mei 2021, behield ongeveer de prijzen van 2019. 
Wie tegen eind mei zijn prijzen bekendmaakte, rekende ongeveer 10% meer dan vorig jaar. De 
kastelen die pas op het einde van primeurcampagne, rond half juni, met hun prijzen op de markt 
kwamen, waren vaak meer dan 40% duurder dan in 2019.  
 
De reden is dat men het gevoel had dat “de markt” bereid was om meer te betalen én het 
groeiende besef dat de oogst van 2021 beperkt zal zijn. 
 
Wij hebben deze enorme prijsstijgingen niet gevolgd, want wie zijn prijzen de pan liet uitswingen 
hebben wij links laten liggen.  
 
In bijlage onze lijst met de wijnen die wij aangekocht hebben. U vindt deze 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 2020 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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