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VERTICALE DEGUSTATIE CHÂTEAU CLAUZET 
 
Met medewerking van Charles Grisar 
Verslag Patrick Brock 
 
Tijdens het weekend van 06 en 07 december 2003 organiseerde onze club, toen nog 
de vtb-vab wijnkring Gent, zijn eerste Belbeurs. Nee geen beurs over “bellen” maar 
eentje met wijnbouwers van Belgische origine. Het was op deze beurs dat onze toen-
malige voorzitter, Derry Van Hecke, gecharmeerd werd door de wijnen van Château 
Clauzet, een cru bourgeois domein uit de AOC Saint-Estèphe. De wijnen werden er 
gepresenteerd door Charles Grisar, wijnhandelaar en petekind van de eigenaar Baron 
Maurice Velghe. Na een klein topoverleg met zijn overige bestuursleden werd beslist 
een aantal flessen van deze wijn aan te kopen met het oog op een verticale 
degustatie. Vervolgens werd jaar na jaar het nieuwe millésime aangekocht en van-
daag doen wij andermaal beroep op Charles om ons te begeleiden bij deze aromati-
sche wandeling doorheen de geschiedenis van dit wijndomein. 

 
Saint-Estèphe is de meest noordelijk gelegen gemeentelijke appellatie van de Médoc. 
Het omvat 1250 ha wijngaarden, gelegen op gemiddeld 40 m boven de zeespiegel, en 
telt zo’n 155 wijnbouwers. Saint-Estèphe wordt, met een grote productie van onder-
gewaardeerde rode wijn, beschouwd als de koopjeskelder van de Bordeaux. Niette-
min zijn 4 van de 5 grand crus er vertegenwoordigd : Château Cos d’Estournel en 
Château Montrose (beiden Deuxièmes Cru), Château Calon-Ségur (Troisième Cru), 
Château Lafon-Rochet (Quatrième Cru) en Château Cos-Labory (Cinquième Cru). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice Velghe is een man met veel passies : kunst, cultuur, wijn, jacht … Tijdens 
een jachtpartij op zijn buitenverblijf te Parijs vernam hij dat er in Saint-Estèphe en-
kele goedgelegen wijngaarden vrij kwamen. Aangezien hij de liefde voor de goden-
drank van zijn vader, oud burgemeester van Brasschaat, had meegekregen kwam een 
leven als wijnbouwer in Frankrijk plots heel dichtbij. Nadat hij zich in 1995 voor een 
groot deel had teruggetrokken uit het zakenleven, kocht hij in juni 1997 aldus 2 ha 
wijngaarden van Château de Côme, die voorheen verhuurd waren aan het naburige 
Château Pomys. Enkele maanden later werd Château Clauzet, 5,7 ha groot en gele-
gen in het centrum van Leysac (gehucht van Saint-Estèphe), zijn eigendom. Dit do-
mein, dat dateert van eind de 19de eeuw toen Anne Bernard huwde met Pierre Clau-
zet en een wijngaard van ± 30 ha meebracht, had een goede reputatie maar werd door 
erfenissen versnipperd en gleed af naar een erbarmelijke staat. Op het laatst onder-
hield de wijnboer wel nog zijn wijngaard maar hij had totaal geen verstand van 
wijnmaken en deed ook geen investeringen. Dat deed Maurice Velghe wel. Hij be-
hield de maître de chai maar de kelder werd vernieuwd om de druiven optimaal te 
kunnen vinifiëren. De vatenkelder, het proeflokaal en de kantoren kregen eveneens 
een aangepaste facelift. Als technisch directeur trok hij José Bueno aan, die geduren-
de 23 jaar zijn vak leerde bij Mouton Rothschild en nadien keldermeester werd op 
Clerc Milon en D’Armailhac, domeinen die tot dezelfde groep behoren. Het oenolo-
gische aspect gaf Maurice in handen van Medeville (in 2008 opgevolgd door Boisse-
not). Het wijngaardareaal groeide uit tot 23 ha net vóór de eeuwwisseling en 30 ha in 
2003. 
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De wijngaard van Clauzet bestaat uit 27 percelen met elk hun typisch terroir. Twee 
bodemtypes zijn kenmerkend : 



 

 
• tot 7 m dikke kiezelgronden die het regenwater snel laten wegvloeien en dus ui-

terst geschikt zijn voor de teelt van Cabernet Sauvignon. Deze percelen hebben 
een zeer hoge kwaliteit en situeren zich tussen gerenommeerde buren als Haut-
Marbuzet, Meyney, Phélan-Ségur, Montrose en Cos d’Estournel. 

• andere wijngaarden kennen een rijke klei/leembodem met een kalkhoudende on-
dergrond en daar voelt de merlot zich thuis. 

 
Elk perceel wordt afzonderlijk opgevolgd en krijgt een 
aparte behandeling wat betreft snoei, bodembewerking, 
fytosanitaire protectie, vendage verte enz … Elf snoei-
ers houden van november tot einde maart de 250.000 
wijnstokken in het oog. De oogst gebeurd zeer selectief 
en enkel de beste druiven worden gebruikt. De verschil-
lende percelen worden afzonderlijk gevinifiëerd. 
Tijdens de eerste 8 dagen van de gisting wordt de 
temperatuur bewust laag gehouden teneinde een 
maximum aan aroma’s los te weken uit de schillen. 
Voor de alcoholische gisting worden gekweekte 
gistcellen gebruikt en de maceratie duurt, afhankelijk 
van het jaar, 20 tot 24 dagen. Voor de vatlagering 
gebruikt men een derde tot de helft nieuwe vaten van 
een 8-tal verschillende kuipers, maar de tendens is toch 
dat men jaar na jaar minder hout gaat gebruiken. Het is 
Maurice’s droom en ambitie om Château Clauzet in de 
kop van het peloton van Saint-Estèphe wijnen te 
brengen. 

 
Château de Côme was in de eerste helft van de 19de eeuw in handen van de familie 
de Côme. De wijngaarden van dit domein liggen op lagere gronden waar het water 
vrij toegankelijk is en de wortels dus niet diep gaan. Hoewel de wijn ongeveer de-
zelfde vinificatie ondergaat als Château Clauzet zijn zij eerder gemaakt als “vin de 
plaisir”, met de nadruk op het fruit. 
 

IN HET GLAS 
 
De scherpe dualiteit tussen Clauzet en anderzijds De Côme, twee eerste wijnen met 
een totaal verschillend profiel, wordt al meteen duidelijk bij het proeven van de eer-
ste twee wijnen.  
 
De Côme 2000 
Cabernet Sauvignon 45%, Merlot 50%, Petit Verdot en Cabernet Franc samen 5%. 
Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken 25 à 30 jaar. Malo-lactische gisting voor 
50% op nieuw hout, gevolgd door een lagering op barriques (33% nieuw). 
 
Clauzet 2000 
Cabernet Sauvignon 55%, Merlot 40%, Petit Verdot 3% en Cabernet Franc 2%. Ge-
middelde leeftijd van de wijnstokken 30 à 40 jaar. Malo-lactische gisting voor 3/4 op 
nieuw hout en vervolgens een lagering op barriques (50 à 60% nieuw). 



 

 
Voor de overige wijnen van Clauzet (2001 tot 2006) werd dus jaar na jaar, zowel 
voor de malo-lactische gisting als de vatlagering, minder nieuw hout gebruikt. Enkel 
2005 maakt daarop een uitzondering maar dat was dan ook een bijzonder goed Bor-
deaux jaar. 
 
 
Tot slot willen wij Charles Grisar, zaakvoerder van “les vins personnalisés” nog-
maals bedanken voor zijn deskundige uitleg en het begeleiden van deze degustatie. 
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 Belgische wijnbouwers in Frankrijk (Etienne Van Steenbergen) 


