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Twee voorzitters 

Toen het Comité Interprofessionel du Vin de Champagne 

(CIVC) werd opgericht in volle oorlogsjaren (1944) en 

met steun van de Duitse bezetter, koos men ervoor twee 

copresidenten aan te duiden. 

Dat had alles te maken met het fundamentele evenwicht 

tussen de huizen (maisons) 

enerzijds en de wijnbouwers 

(vignerons) anderzijds. Tot op 

de dag van vandaag blijft die 

structuur bestaan. 

Druivenprijs maal zes 

Recente ontwikkelingen zijn 

echter in staat dat evenwicht 

grondig te verstoren. Gek ge-

noeg heeft dat alles te maken 

met de kwaliteitskoers die het 

CIVC reeds van in het begin 

voer. Zelfs al voor de oprichting 

van het CIVC leefde het idee, 

onder impuls van Robert-Jean 

de Voguë, om de druivenprijs te 

verzesvoudigen zodat de vig-

nerons goed zouden kunnen 

leven van de opbrengst en con-

flicten tussen beide vleugels 

vermeden konden worden. Dat 

leidde tot de vaste, hoge drui-

venprijs volgens de échelle des 

crus waarvan velen denken 

dat die nog in voege is. Onder druk van Europa is echte 

de vaste prijs een "richtinggevend" iets geworden.  

Champagne als Bourgogne? 

Vele huizen zijn niet te beroerd om toe te geven dat ze een 

bonus betalen voor druiven van hoge kwaliteit. Men zou 

kunnen stellen dat ze door de vignerons gegijzeld worden: 

immers, de vraag overtreft het 

aanbod en de livreur au kilo 

(druivenleverancier die druiven 

verkoopt aan de huizen aan een 

vooraf bepaalde prijs) loopt 

fluitend weg als hij door een 

huis de deur wordt gewezen… 

Eigen middelen 

Die hoge druivenprijs, met na-

me ongeveer 7 euro per ver-

kochte fles champagne, leidde 

nog tot een tweede effect: de 

verzelfstandiging van de récol-

tant-manipulant. Waar zij vroe-

ger het overgrote deel van hun 

productie verkochten aan de 

négociant-manipulants, hebben 

ze gaandeweg voldoende kapi-

taal opgebouwd om te investe-

ren in eigen productiemidde-

len. 

Het resultaat laat zich raden: de 

diversiteit van champagne 

stijgt, maar ook de kwaliteit 

Champagne—een verstoorde balans 
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 22: een ideale huischampagne 2014  27 juni: Verenigingenmarkt—thema 

“Voetbal op de vesten” 
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 1: Wijnronde van Vlaanderen 

 20: Algemene vergadering 

 24: Banket 

Volledige  

kalender op 

de website! 

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Welk smaakprofiel heeft de ideale huischampagne? Een soepele charmeur of een karaktervolle verfrisser? Hoe 

ziet zijn etiket eruit en welke flesvorm heeft hij? En als laatste maar niet in het minst: wat is een aanvaardbaar 

prijskaartje? Ik trok op onderzoek naar de streek en kwam terug met een volle koffer, heel wat extra kennis, en 

vooral een ruwe tong en door zuren verbrande keel. Maar het resultaat is deze proeverij, met zes champagnes 

die de moeite waard zijn. 

Tot dinsdag! 

Namens het bestuur: Sigrid (voorzitter), Karl (ondervoorzitter),  

Jan (penningmeester), Rita (PR) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Club des Trésors: een groep waarvan de leden elk 

een Spécial Club in het gamma hebben, een cham-

pagne die aan strenge voorwaarden voldoet. 
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kent een grotere varië-

teit nu dan vroeger. In 

zekere zin lijkt het hui-

dige champagneland-

schap op het mijnenveld 

van Bourgogne. Meer 

producenten, meer cu-

vees, meer experimen-

ten, meer hoogtes maar 

ook meer laagtes. 

Export: een zaak van 

de huizen 

Diezelfde récoltant-

manipulant echter ziet 

zich voor een probleem 

gesteld. Hij mag dan wel 

meer op eigen benen 

staan, hij heeft nog al-

tijd niet de financiële 

middelen om grootscheepse reclamecampagnes te voeren 

laat staan wereldwijde kanalen op te bouwen zoals de 

Grandes Marques dat meesterlijk doen. De export van 

champagne is dan ook grotendeels in handen van die 

Grandes Marques. Slechts 18,5 miljoen flessen, of 13% 

van het geëxporteerde volume, is voor rekening van de 

RM en de coöperatieven. 

Salons de dégustation 

Een zeer recent fenomeen is hieraan te wijten: de op-

komst van de groepen van RM's die samen promotie te 

maken. Zij organiseren evenementen zoals salons, waar-

op journalisten en professionals van over de hele wereld 

worden uitgenodigd om kennis te maken met de produ-

cent. Niet minder dan 9 verschillende salons en daarnaast 

nog vele andere, kleinere events, gingen door in de week 

van 12 tot 16 april. Samen goed voor meer dan honderd 

producenten, en ettelijke honderden champagnes en vins 

clairs, de basiswijnen waaruit de cuvée wordt samenge-

steld om daarna zijn mousse te krijgen via de tweede gis-

ting op fles. 

Draagwijdte van de evolutie 

De geïnformeerde consument kan er alleen maar beter 

van worden. Waar vroeger de huizen hun wil (en dus 

prijs) konden opleggen, vind je nu vaak producten van 

hoge kwaliteit aan betaalbare prijzen. Alvast één produ-

cent, het relatief onbekende maar hoogstaande huis Hen-

riot, heeft dit begrepen en speelt in op de salon-trend 

door zich te associëren met een RM (Gimmonnet) en een 

CM (Mailly Grand Cru) onder de noemer "Grands Cham-

pagnes". Verder houdt het CIVC weliswaar een oogje in 

het zeil, maar lijkt niemand de echte draagwijdte van deze 

evolutie te beseffen. 

De ideale huischampagne 

Goede én betaalbare champagne vinden is dus mogelijk, 

maar wel op voorwaarde dat je je informeert, want er zit 

kaf tussen het koren. Tijdens onze proeverij van 25 april 

proeven we zes champagnes van het type "brut" maar wel 

totaal verschillend van elkaar wat betreft druivensamen-

stelling, van blanc de blancs tot klassieke mengeling van 

de beide pinots en chardonnay, en afkomst, van de Mon-

tagne de Reims en de Vallée de la Marne tot de Côte des 

Blancs. We hopen hier een goede basischampagne te vin-

den voor het restaurant waar we elke proeverij welkom 

zijn, de Gekrulde Zinnen. Alle zes zijn geselecteerd op 

basis van meer dan 300 proefnotities en na overleg met 

mijn collega's ambassadeurs Niek, Kat, Christine, Tim, 

Gerhild, en Luc. We kijken uit naar je komst! 

 Markowitsch Blaufränkisch 2009 (Opdebeeck, 

€10,32). Rode bessen, kersen, fijne en subtiele 

neus die evolueert; verweven hout, frisse zuren, 

verweven hout, elegant, sappig. 

 Le Fonti Mattia Toscane Rosso 2010 (De Kok, €16,95). 

Framboos, lactisch, zoethout en vlierbessen. Fluweelachtig 

in de mond, heel aangenaam met mokka, sigarenkistje en 

tabak. 

 Moritz Blaufränkisch Kastanie 2012 (Internet, 

€11,65). Kersen, muffe neus van oud hout, blijk-

baar karakteristiek voor kastanjehout (drogend). 

 Ridge Winery “Geyserville” 2011 (De Kok, €32,95). Che-

mische geur gevolgd door bos en paddenstoelen, maar ook 

rozijntjes.  Wat gestoofd in de mond met losse zuren. 

 Massa Vecchia Berace 2009 (Divino, €18,50).  

Verleidelijk maar ook vermoeiend, daarna stal-

geur, koffie, karamel, paardenbloem. 

 Lake Sonoma Winery Old Vines Zinfandel 2008 

(Vinama €24,50). Tropisch fruit, medicinaal. Evenwichtig 

met lagere extractie dan de vorige wijn. 

 

Notities nemen op een champagnesalon met 

collega’s ambassadeurs Kat Morse (links, Zwit-

serland) en Gerhild Burkard (Duitsland) 


