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Bordeaux 2021: drinkbaar 
Licht, fris, en met minder alcohol 

Een aangename verrassing 
Als er in Bordeaux een mooi groeiseizoen is afgesloten en er een geweldig jaar in 
de maak is, dan krijgen we dat ruim voor ons jaarlijkse bezoek aan Bordeaux te 
horen. Dat we dit jaar heel weinig hoorden zou ons zorgen hebben kunnen 
baren, maar deed dat niet. Wie zat er te wachten op weer een topjaar? En dat 
wisten de Bordelais ook wel. 

Want wat hebben we een hoop ‘topjaren’ voorbij zien komen – daar moest een 
keer een eind aan komen. Na het prachtduo 2015-2016 was het eventjes iets 
rustiger rond het vorstjaar 2017 (dat stiekem overigens boven verwachting goed 
uitpakt, maar dat is een ander verhaal), en toen denderde de trilogie 
2018-2019-2020 voorbij. Uitbundige jaren waarop in ieder geval het label ‘veel’ 
van toepassing is. Veel van alles. Inclusief  het advies: veel jaren in de kelder. 
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En nu is daar Bordeaux 2021. De op het getal ‘1’ eindigende jaren komen na de 
ronde lustrumjaren, en staan als het meevalt slechts in de schaduw van die jaren. 
De schaduwplek die 2021 inneemt deelt het jaar met z’n drie voorgangers 2011, 
2001 en 1991. De uitzondering op de regel is natuurlijk 1961. 

Het jaar 2021 zal bekend blijven als het jaar van de voorjaarsvorst. En die eer 
deelt het met het jaar 1991. Maar we zijn nu in een tijd beland waarin slechte 
Bordeaux-jaren niet meer voorkomen, zo lijkt het – de kunde van het 
wijnmaken staat tegenwoordig op bizar hoog niveau. Over ieder detail is zoveel 
bekend, over alles wordt zo diep nagedacht… we moeten oppassen dat het niet 
saai wordt. Wat betreft 2021 wordt het vooralsnog niet saai gelukkig. 

De vorst in april was heftig in heel Frankrijk, en ook daarbuiten, ook zuidelijker, 
maar de effecten verschilden regionaal. Micro-regionaal zelfs. Bordeaux heeft 
minder last van de vorst gehad dan veel andere wijngebieden. En binnen 
Bordeaux waren de verschillen groot. Zo vertelde Lilian Barton dat zij op hun 
beroemde Saint Julien terroirs geen vorst hadden, maar meer landinwaarts in 
Moulis wel: er is in 2021 veel minder Mauvesin gemaakt. Wat er gemaakt is is 
overigens goed. Over het algemeen hebben de wijngaarden die in de nabijheid 
van de rivieren liggen het minst last gehad van vorst. 
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De voorjaarsvorst is uiteraard maar een deel van het verhaal. Er zijn natuurlijk 
andere zaken die dit jaar tekenen. Het belangrijkste gegeven: Bordeaux 2021 
was nat, en minder warm. Vandaar ook de benaming: een Atlantisch jaar. 

Groeiseizoen 2021 
De winter van 2020-2021 was nat en mild, hoewel januari 2021 in Bordeaux 
een echt koude maand was. Februari was zacht en dat zorgde ervoor dat de 
stokken vroeg uit hun winterslaap werden gewekt. Maart ging koel van start, 
maar er waren warme dagen later die maand, en de stokken liepen vroeg uit. 

Dat uitlopen was het enige in 2021 wat vroeg was. De verdere groei verliep 
traag door relatief  lage temperaturen in de lente en de zomer, maar zeker ook 
door de ongewone droogte in maart en april. Dieptepunt wat betreft 
temperatuur was uiteraard de vorst in april. Met lokaal verwoestende effecten, 
maar zoals we zagen gelukkig lang niet overal. 

Zo droog als maart en april waren, zo nat waren mei en juni. Mei was daarbij 
uitgesproken koel, met als gevolg trage groei. Juni was enorm nat. Het gevolg 
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was schimmelvorming: meeldauw stak overal de kop op. Meeldauw leidt niet 
zozeer tot mindere kwaliteit, wel tot minder opbrengsten. De voorjaarsvorst en 
meeldauw tezamen zorgden in ieder geval voor een kleinere oogst in 2021. 

Merlot werd door meeldauw het hardst geraakt. De cabernets minder. Per oever 
kon de uitleg daarom wel eens wat verschillen. Op de linkeroever waar de 
cabernets overheersen meldden sommigen dat de linkeroever het beter gedaan 
had (korrel zout welkom), op de rechteroever werd juist veel over de cabernet 

franc gesproken, die dit jaar meestal een groter deel van de assemblage 
uitmaakte. Zelfs de cabernet sauvignon werd meer dan eens genoemd, de druif  
wordt ook aangeplant op de rechteroever. Hoe dan ook, we proefden geslaagde 
wijnen op rechts. Op links zagen we ook atypische blends, met hoge percentages 
cabernet sauvignon. Maar dat was niet overal het geval. 

Tot half  juli was het een kwakkelzomer. Daarna knapte het weer op, deed de 
zon z’n werk, maar de temperaturen bleven lager dan normaal. En zo bleef  het 
een traag jaar, qua rijping; maar de druiven behielden deze periode wel hun 
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frisheid. Hun koelheid. De véraison – het verkleuren van de duiven – verliep 
eveneens langzaam. 

Al met al hebben de producenten veel tijd in hun wijngaarden doorgebracht. 
Het was dit jaar alle hens aan dek. Soms ook in de weekenden en de avonden, 
en rond de vorst zelfs in de nachten. 

Het oogstmoment 
Een punt dat door veel wijnmakers werd aangestipt was het moment van de 
oogst. Op zich niet zo gek want de keuze voor het oogstmoment is een van de 
meest bepalende factoren voor de karakteristiek en daarmee ook kwaliteit van 
de uiteindelijke wijn. Maar dit jaar leverde het wel extra hoofdbrekens op omdat 
er slecht weer was voorspeld. En dan staat men voor de keus: neem ik geen 
risico en oogst ik iets eerder dan ik zou willen, of  neem ik wel risico en wacht ik 
om dan hopelijk op het beste moment te oogsten. Dat kan goed uitpakken, maar 
ook verkeerd, als het vies weer blijft en de rijpe druiven zich volzuigen met 
regenwater… 
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Enfin, de wachters hebben aan het langste eind getrokken. Door de trage rijping 
dit jaar hadden de druiven deze tijd, deze extra tijd, hard nodig. De beste wijnen 
zijn van late pluk, dat was dit jaar eind september, begin oktober. Het 
voorspelde vieze weer heeft overigens niet echt doorgezet. 

Een wijnmakersjaar 
Als wijnimport volgen we de châteaux en wijnmakers al jaren. En wie ons volgt, 
weet wie wij volgen. Een prettige constatering dit jaar is dat onze favoriete 
wijnmakers het goed hebben gedaan. Soms opvallend goed. 

In weertechnisch makkelijke jaren kan iedereen een goede wijn maken. Althans 
dat is wat je altijd hoort zeggen. In een uitdagend jaar als 2021 komt het aan op 
de vaardigheden en wijsheid van de wijnmaker. De beste wijnen van Bordeaux 
2021 zijn schitterend klassiek, ingetogen en fris, transparant en rank, sappig en 
drinkbaar. Dat laatste dan over een paar jaar. Het jaar 2021 heeft een 
verleidelijke koelheid, met fijn rank fruit en vaak ook een spannende droge 
stenigheid. En niet onbelangrijk: het alcoholpercentage ligt vaak zomaar een 
procent lager. Heel wat linkeroever Bordeaux’s uit 2021 zitten zelfs ouderwets 
onder de 13%. Dat is mooi. 
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We hebben ook wijnen geproefd waar we niet zo vrolijk van werden, gelukkig 
was dat een minderheid. De meest opvallende miskleunen zijn de wijnen met te 
veel extractie en harde tannines. Er zijn nou eenmaal wijnmakers die ook in een 
lichter jaar een gewichtige wijn willen maken, en daarmee niet true to the vintage 
zijn. Niet slim. En het kan zo verkeerd uitpakken. Het proeven van zo’n wijn 
resulteert eigenlijk maar in één ding: een groot vraagteken. Waarom?! 

In het begin van dit verslag noemde ik de grote deskundigheid die er vandaag de 
dag is als het gaat om wijnmaken. Er is een waaier van technieken voorhanden, 
mogelijkheden die er vroeger niet waren. Maar het is onze overtuiging dat de 
beste wijnen die wijnen zijn waar niet te veel aan gesleuteld is. Waar alle 
aandacht is gegaan naar het oogsten van zo mooi mogelijk fruit, wat dan 
vervolgens zonder allerlei kunstgrepen is vergist. 

Bij een van de grote namen – het betreft een wijn die onderstaand lijstje niet 
heeft gehaald – meende men dat hun 2021 concentratie ontbeerde, en besloot 
men om sap te laten aflopen. Omdat ik de wijn juist stroef  en hoekig vond heb 
ik heel voorzichtig geïnformeerd of  dit wel een verstandige ingreep was geweest. 
Hier ingrijpen op wat de natuur had voortgebracht leek me hier onnodig, 
onwenselijk zelfs. Wat extra sap had deze wijn goed gedaan. 

Het is al gezegd: de beste wijnmakers waren trouw aan de karakteristieken het 
jaar. En eigenlijk is dat een regel. 

De beste wijnen 
Per appellation zijn dit de wijnen waar we het meest enthousiast over zijn. De 
wijnen staan in willekeurige volgorde. We hebben heel veel geproefd, maar 
natuurlijk niet alles. Als een wijn hieronder ontbreekt is dat of  omdat we ’m 
minder aantrekkelijk vonden, of  omdat we ’m niet geproefd hebben. 

Margaux — Palmer en Alter Ego, Château Margaux, Rauzan Ségla, Giscours 
en Sirène, Ferrière, Durfort Vivens, Siran, Brane Cantenac en Baron de Brane 
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Saint Julien — Branaire Ducru, Léoville Barton, Langoa Barton, Gloria, Saint 
Pierre, Léoville las Cases en Petit Lion, Clos du Marquis 

Pauillac — Latour, Forts de Latour en Pauillac de Latour, Pontet Canet, Lafite 
Rothschild en Carruades, Grand Puy Lacoste en Lacoste Borie, Duhart Milon 
en Moulin de Duhart 

Saint Estèphe — Montrose en Dame, Phélan Ségur, Meyney, Capbern, Calon 
Ségur en Marquis, Cos d’Estournel en Pagodes, Lafon Rochet 

Moulis & Haut Médoc — Chasse Spleen, Poujeaux, Sociando Mallet, La 
Lagune, Potensac 

Saint Emilion — Figeac, Clos Fourtet, Côte de Baleau en Grandes Murailles, 
Canon en Croix Canon, Berliquet, Pavie Macquin, Larcis Ducasse, Clos Puy 
Arnaud, Valandraud, Angélus en Carillon, Cheval Blanc, Ausone en Chapelle, 
La Clotte, Fonroque, Jean Faure, Saintem, Grand Corbin Despagne, Quinault 
l’Enclos, La Serre 

BORDEAUX 2021 VERSLAG 9

Angélus, 27 april 2022



Pomerol — Vieux Château Certan, Guillot Clauzel, Nénin en Fugue, 
l’Evangile en Blason, l’Eglise Clinet en Petite Eglise, Conseillante, Gazin, 
Rouget, La Pointe, Beauregard, Mazeyres, Hosanna, Fleur Pétrus 

Lalande de Pomerol, Castillon, Francs — Puygueraud, Cruzelles, 
Montlandrie, Ampélia, La Prade, Alcée 

Pessac Léognan rouge — Carmes Haut Brion en C, Lespault Martillac, 
Domaine de Chevalier en Esprit, Haut Bailly, Le Thil, Smith Haut Lafitte en 
Petit SHL, Latour Martillac, Mission Haut Brion, Haut Brion, Haut Bergey 

Pessac Léognan blanc — Lespault Martillac, Domaine de Chevalier en 
Esprit, Smith Haut Lafitte en Petit SHL, Latour Martillac, Mission Haut Brion, 
Haut Brion, Carbonnieux 

Sauternes — Suduiraut, Coutet, d’Arche (helaas onvoldoende geproefd, 
grootste omissie is Guiraud, waar we normaal altijd enthousiast over zijn) 
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Bordeaux wordt steeds groener 
De foto’s bij dit verslag laten nog iets zien: hoe groen Bordeaux is geworden. 
Een enorm verschil met 10-15 jaar geleden toen maar een enkele pionier de 
zogeheten cover crop liet groeien en bloeien. De meeste wijngaarden liggen er 
schitterend bij, met zichtbaar toegenomen biodiversiteit: gezellig gras en 
bloemen tussen de rijen, en vrolijke insecten die rondvliegen tussen de planten. 

Opnieuw zijn er dit jaar meer domeinen die biologisch werken, of  
biodynamisch. Sommige zijn in conversie (op weg naar een certificaat), anderen 
zijn al officieel gecertificeerd. Het aantal achterblijvers slinkt hard en dat is goed. 
Niets wijst erop dat deze ontwikkeling zich niet verder zal doorzetten. In ons 
aanbod plaatsen we een groene ‘B’ bij alle biologisch werkende domeinen. 

Voor vragen en advies kunt u contact met ons opnemen. We vertellen graag 
over het nieuwe oogstjaar. 

Bolomey Wijnimport Amsterdam, mei 2022 

020 - 422 3098 
info@bolomey.nl 
https://www.bolomey.nl/bordeaux-2021 
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