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Technische Proeverij: 6 Millésimes in Bordeaux: 

Château Carignan 
 

We keken eerst een beetje raar op, toen Paul een “Verticale Proeverij” voorstelde als “Technische 
Proeverij”.  In het verleden passeerden al meerdere verticale proeverijen de revue, meestal van grote 
wijnen. We ontdekten de evolutie van deze wijnen door de jaren heen. 
 
Dit keer uit een minder bekende appellation, maar toch een klepper, Château Carignan. 
En we gingen dieper in op het waarom van de slechte, minder goede en goede jaargangen en hoe de 
wijnboer daar mee omging. 

 
Château Carignan ligt in Carignan de Bordeaux, een streek 10 kilometer oostelijk van de stad 
Bordeaux. De belangrijkste druivenvariëteit voor het huis is, net als voor rechteroever-wijnen Saint 
Emilion en Pomerol, de Merlot. De kleirijke kalkheuvels in het gebied leveren subtiele lekkere 
zachtronde en fruitige wijnen op die bij iedereen in de smaak vallen. 
 
Het kasteel van Carignan – een heus sprookjesslot met spitse torens en kantelen, begroeid met 
adembenemende rozenstruiken – dateert van 1452. Het landgoed was ooit een geschenk van Karel 
de VII aan Jean Poton de Xaintrailles die zich aan de zijde van Jeanne d’Arc verdienstelijk had gemaakt 
voor het Franse koninkrijk. 
 
In de loop van de geschiedenis hebben vele illustere families het in bezit gehad: onder andere de 
Canteloups, Géres, de Vallier en de familie Montesquieu. Voorlaatste eigenaar Philippe Pieraerts 
kocht het Château in 1981. Hij restaureerde en moderniseerde het kasteel , de tuinen, de landerijen, 
de wijnkelder en bebouwing. En natuurlijk ging hij nog mooiere wijnen maken, met de hulp van 

expert Louis Mitjaville. Het landgoed is sinds 2007 eigendom van Andy Lench. 
 

 
Landgoed Château Carignan telt in 
totaal honderdvijftig hectare grond 
waarvan 65 ha. is aangeplant met 
wijnranken. Een derde deel van de 
gaarden is ouder dan veertig jaar; de 
overige stokken zijn tussen de acht en 
vijfentwintig. Ze liggen ideaal 
gesitueerd naar het zuiden en 
zuidwesten. De kelder van het Château 
is uitgerust met de modernste 
vinificatieapparatuur. 

https://chateau-carignan.com/ 

 

 

https://chateau-carignan.com/


 

Paul koos voor 2 wijnen: Chateau Carignan (een blend van Merlot, Cabernet Franc en Cabernet 
Sauvignon) en Chateau Carignan Cuvée Prima (100 % Merlot) 

NR STREEK NAAM AARD JAAR PRIJS 
1 PREMIERES COTES DE BORDEAUX CHATEAU CARIGNAN - CUVEE PRIMA RO 2006 20,00 € 
2 CADILLAC CHATEAU CARIGNAN RO 2016 20,00 € 
3 CADILLAC CHATEAU CARIGNAN RO 2017 20,00 € 
4 CADILLAC CHATEAU CARIGNAN RO 2015 20,00 € 
5 PREMIERES COTES DE BORDEAUX CHATEAU CARIGNAN - CUVEE PRIMA RO 2011 20,00 € 
6 PREMIERES COTES DE BORDEAUX CHATEAU CARIGNAN - CUVEE PRIMA RO 2014 20,00 € 

 
In de syllabus van Paul kunnen jullie een uitvoerige beschrijving van de wijnjaren terugvinden 
(klimaat, weersomstandigheden, oogst …) 

 



 

  



De proeffiches van de wijnen: 

1. PREMIERES COTES DE BORDEAUX – CHÂTEAU CARIGNAN – PRIMA - 2006 

         

 

 
Jaargang : 2006 

Type : rood 

Druiven : 100 % Merlot 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : rood, lichte evolutie (oranje), waterrand, middelmatige viscositeit 

Geur :  

- dierlijk: leder 

- mineraal: aards, bos 

- fruit: zwart fruit 

- branderig: chocolade 

- plantaardig 

- kruidig 

- hout  

Smaak : (Zu) - tannines 

Besluit : 2006: geen volmaakt jaar, grillig. Correctie door meer vatrijping. 

Prijs: 20,00 € 

 



2. CADILLAC / COTES DE BORDEAUX – CHÂTEAU CARIGNAN 2016 

                    

 

 
Jaargang : 2016 

Type : rood 

Druiven :   75 % Merlot, 15 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : donkerrood, grotere waterrand, groot hart 

Geur :  

- putjesgeur vooraf 

- fruit: zwart fruit, zwarte pruimen, kriek, kers 

- hout: minder als vorige 

- kruidig 

- branderig, rokerig 

- mineraal 

Smaak : minder zuren, tannines, langere afdronk 

Besluit : 2016: rijpere druiven, evenwichtig, geen correcties 

Prijs: 20 € 

 
 



3. CADILLAC / COTES DE BORDEAUX – CHÂTEAU CARIGNAN 2017 

                

 

 
Jaargang : 2017 

Type : rood 

Druiven : 75 % Merlot, 15 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : rood, waterrand groter, hart en viscositeit minder als vorige 

Geur : gesloten, minder geuren 

- fruit: zwart en rood fruit 

- branderig 

- hout 

Smaak : Zuren. Bitters blijven langer hangen 

Besluit : 2017: slecht jaar, strenge vorst – geen correcties gedaan – minder goede wijn. Deze wijn 
had beter voor de 2016 gestaan 

Prijs: 20 € 

 

 

 

 



4. CADILLAC / COTES DE BORDEAUX – CHÂTEAU CARIGNAN 2015 

                  

 

 
Jaargang : 2015 

Type : rood 

Druiven : 75 % Merlot, 15 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : rood, groot hart, grote viscositeit 

Geur : lekker 

- fruit: zwart fruit, zwarte pruimen, cassis, kers 

- hout: ceder 

- chemisch: alcohol 

- branderig 

- plantaardig; champignons 

- kruidig: peper, kruidnagel 

- mineraal: aards, bos 

Smaak : klein zoetje, versmolten tannines 

Besluit : 2015: goed jaar, volledige rijping – volle wijn 

Prijs: 20 € 

 



5. CADILLAC / COTES DE BORDEAUX – CHÂTEAU CARIGNAN – PRIMA - 2011 

               

 

 
Jaargang : 2011 

Type : rood 

Druiven : 100 % Merlot 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : dieprood, iets evolutie groot hart, grote viscositeit 

Geur : aangename neus 

- mineraal: stoffig, stinkertje 

- fruit: weinig fruit 

- hout 

- kruidig 

- floraal: viooltjes 

Smaak : veel bitters, hout- + druif-tannines 

Besluit : moeilijk jaar - gecorrigeerd maar is niet echt beter geworden. 

Prijs: 20,00 € 

 

 

 



6. CADILLAC / COTES DE BORDEAUX – CHÂTEAU CARIGNAN – PRIMA - 2015 

               

 

 
Jaargang : 2014 

Type : rood 

Druiven : 100 % Merlot 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : roze - rood, groot hart, grote viscositeit 

Geur :  

- fruit: braambes, zwart fruit, kriek, zure bes, jeneverbes 

- hout  

- dierlijk: leder 

- kruidig: kaneel, drop 

- branderig: cacao 

- chemisch: alcohol 

Smaak :  Zu, Bi ronde tannines – lange afdronk                                                                                                                                      

Besluit : 2014: Zeer goed jaar. Heel mooie ronde wijn, niet gestuurd. Kan nog langer meegaan  

Prijs: 20 € 

 

 

 



Wij ondervonden allen het duidelijke verschil tussen de verschillende jaren en ontdekten ook welke ingrepen 

er gedaan zijn in de mindere jaren. Zeer leerrijke proeverij.  

Met dank aan Paul voor de bijzondere opzet van de proeverij en de uitgebreide syllabus. 

 

 

Dit staat ons nog te wachten in 2021-2022: 
 

Vrijdag  21 januari 2022 (De Beurs) 
Nieuwjaarsreceptie 
Wijn uit eigen kelder 

Vrijdag  18 februari 2022 (Paul Van Dinter) 
Proeven voor Promotie 

Vrijdag  4 maart 2022 (De Beurs) 
Inleidende Proeverij Wijnreis 

Zondag  24 april 2022 
30ste Kapitteldiner 

Weekend Hemelvaart 26 – 29 mei 2022 
Wijnreis 

Zaterdag 11 juni 2022 
Zomeractiviteit 

 

Data Kapitteldiner en Zomeractiviteit voorlopig onder voorbehoud van beschikbaarheid locatie. 
 

Wij wensen jullie een heel 

gezond en gelukkig nieuwjaar 

en nodigen jullie alvast uit op 

onze nieuwjaarsreceptie van 

vrijdag 21 januari 2022 om 

19.30 uur (gevolgd door 

proeverij Wijn uit eigen 

Kelder). Details volgen. 

Het Bestuur 

Guy, Relind, Marc, Paul, Jean 

 


