Gent, 16 juni 2022

BORDEAUX PRIMEURS 2021
VAN WANHOOP TOT GEMATIGDE HOOP
Mevrouw, Mijnheer,
Primeuraankopen van wijn blijft een interessante zaak voor elke schakel in de wijnhandel, van de
producent tot de consument. De consument koopt aan een prijs die tientallen procenten minder
duur is dan de prijs op het moment van de beschikbaarheid van de wijn. De handelaar is zeker dat
(een deel van) zijn aankoop gefinancierd is en de producent is zeker van de verkoop van (een deel
of de totaliteit van) zijn wijn.
Het jaar 2021 was voor iedereen in de landbouw een moeilijk jaar.
In de nacht van 7 april, groot vorst-alarm.
Na 2017, met een vergelijkbare situatie, zijn er overal installaties om voor het einde van de nacht
(het koudste moment) in te grijpen: vuur en/of rook maken, water vernevelen, iets warmere lucht
van enkele meters boven de grond naar beneden halen met grote ventilators. Dat helpt allemaal
een beetje, maar van zodra de effectieve temperatuur daalt tot -5°C is het kwaad al geschied. De
knoppen die al opengebloeid zijn tot scheuten, zijn hopeloos verloren. Ze zijn reeds volledig zwart.
Tegen 9 à 10u in de morgen is het verdict reeds gevallen. In sommige gevallen is het harde werk
gedurende maanden in de wijngaarden tevergeefs geweest.
Daarna waren er in juni forse regenbuien met als gevolg kans op schimmelziekten zoals meeldauw
en een slechte knopvorming (coulure). Meer en meer bedrijven schakelen over op biologische
landbouw, maar op die manier schakelen ze een aantal doeltreffende bestrijdingsmiddelen uit, wat
veel meer werk vraagt met minder “efficiënte” behandelingen.
De vertraging in het rijpingsproces dreigde een catastrofe te worden door de aangekondigde regen
voor einde september/begin oktober. Sommigen namen het zekere voor het onzekere en oogstten
vroeger met als resultaat onrijpe druiven.
Wie het risico nam en later oogstte werd beloond voor het genomen risico: de regenvlagen waren
beperkt en vooral de Cabernet Sauvignon, die normaal trager rijpt, gaf een goed resultaat. Zelfs de
Petit Verdot die normaal slechts eens in de 10 jaar volledig rijpt, bleek perfect te zijn.
Het resultaat van deze atypische situatie gaf wijnen met minder alcohol dan de voorgaande jaren:
eerder een terugkeer naar 13° in plaats van 14° of meer.
Wie bij de oogst nog streng selecteerde werd beloond met druiven van meer dan “behoorlijke
kwaliteit”. Het werd zoals sommigen het noemen “une année de vignerons”. Een jaar waarin de
kennis en ervaring van de wijnboer een hoofdrol hebben gespeeld.
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Er zijn een aantal goede tot zeer goede wijnen geproduceerd. We krijgen een terugkeer naar meer
frisse wijnen, niet meer de “blockbusters” van 2015. De topregio’s blijken eens te meer gespaard
gebleven van de grote vorst en hebben minder te lijden gehad.
Zo zijn er in St. Julien en Margaux heel mooie wjinen gemaakt. Ook in Pomerol zijn er enkele
uitschieters.
Qua prijzen is er steeds de evenwichtsoefening te maken tussen de productiekost en de markt. In
2021 waren de productiekosten hoger dan voorgaande jaren, wegens de mindere opbrengst en het
meerwerk op het veld. Anderzijds hebben de successen van de voorgaande jaren de voorraden
sterk doen verminderen. Het resultaat zijn de prijzen die schommelen rond die van vorig jaar, met
soms een symbolische verhoging of verlaging.

Heeft het jaar 2021 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.
Zoekt u andere wijnen, die niet vermeld staan, neem gerust contact op met ons.

❤ : onze toppers qua prijs/kwaliteitverhouding
Met vriendelijke groeten.

Marc, Eric, Filip, Mathieu Van den bussche

2/2
VAN DEN BUSSCHE NV – Vlaanderenstraat 110 – 9000 GENT
PRIVÉ PARKING met rechtstreekse toegang tot de winkel. Inrit: KUIPERSKAAI 31

Tel: +32 9.225.00.36 – KBC IBAN BE83 4480 7150 0115 – BIC: KREDBEBB – BTW/TVA BE 0432 039 087

E-mail info@vandenbussche-wines.be – Website www.vandenbussche-wines.be

