Stéphane Derenoncourt
Algemeen
Stéphane werd in 1963 geboren als zoon van een metaalarbeider uit
Duinkerken. Omdat hij deze beroepskeuze niet zag zitten vertrok hij
naar Fronsac om er te gaan werken in de wijnoogst. In 1985 begon hij
zijn leertijd bij Paul Barre, een pionier van de biodynamische
wijnbouw op het Château La Fleur Caillou. Een cruciaal punt in zijn
carrière was de ontmoeting in 1996 met Stephan von Neipperg van
het prestigieuze Canon La Gaffelière. Het klikte onmiddellijk tussen
de ongeschoolde en wat gevaarlijk uitziende autodidact en de
gedistingueerde kasteelheer. Beiden waren gefixeerd op terroir,
meer dan op keldertrukjes, en het was de hands-on mentaliteit en de
jarenlange ervaring van Stéphane als landarbeider die von Neipperg
potentieel deden zien. Samen creëerden ze de legendarische supergarage-wijn La Mondotte en Stéphane's ster was gelanceerd. Vandaag
is Derenoncourt als consulent actief in Frankrijk, Spanje, Toscane en
de VS, en bij heel wat prestigieuze Bordelese toppers. Mooi voor ons
is echter dat Stéphane ook een zwak heeft voor de kleinere
appellations (zijn eigen domein, Domaine de l'A ligt in de Côtes de
Castillon). Je kan daar dan ook geweldige koopjes doen, zeker in het
begin, en wanneer de hand van Derenoncourt echt proefbaar wordt zit
je vaak met wijnen tussen de 10 en 20 euro die gewéldig lekker zijn en
evenveel drinkgenot geven dan hun prestigieuzere broertjes.
Derenoncourt maakt zachte, soepele en elegante wijnen, een beetje de tegenpolen van de machtige RollandParker stijl. Hij is een echte terroiriste wiens vinificatiestijl erop gericht is om het terroir duidelijk te
doen uitkomen en die altijd al het werk in de wijngaard liet primeren op dat in de kelder. Wanneer men hem
vraagt naar zijn stijl zegt hij altijd dat zijn stijl is er geen te hebben: bij hem spreekt het terroir, spreekt
de wijngaard, en niet Stéphane Derenoncourt. Hij geeft de wijn alleen de ruimte om te praten. In de
peperdure Mondotte wordt dat wat weggemoffeld door de concentratie maar je herkent dit heel duidelijk
in kleinere wijnen zoals D'Aiguilhe, Vrai Canon Bouché of Monestier La Tour (Bergerac). Al zijn wijnen zijn
vooral héél drinkbaar en elegant.
Het Château Jean Faux ligt in Bordeaux, in Sainte Radegonde en heeft 6,5ha wijngaard met 80% merlot en
20% cabernet franc. De stokken staan erg dicht bij elkaar aangeplant, 7400 stokken per ha, een natuurlijke
vorm van opbrengstbeperking die de wortels dwingt om diep te gaan en ze zijn ongeveer 25 jaar oud. Pascal
Colette is de eigenaar sinds de jaargang 2003. Hij is een globetrotter en ex-manager van de vatenmaker
Saury en alle wijnen rijpen dan ook op 40% nieuwe en 60% eerstejaarse eik van dit huis. Tussen de rangen
wordt geploegd en het gebruik van kunstmest en herbicides wordt zo vermeden.
Als "self-made" man is Stéphane Derenoncourt opgeklommen tot de absolute top in Bordeaux en werd hij
recentelijk door de internationale pers uitgeroepen tot de wijnmaker van de Millésimes 2001 en 2005!!!

Franse wijnen waar Stéphane Derenoncourt o.a. verantwoordelijk is:

In rode wijn ( vermeld jaartal = jaartal vanaf
Deroncourt actief op domein )
Sainte Foy
Bordeaux
Reserve du Philosophe
Reserve du Philosophe – Clairet

Ch. Hostens Picant
Ch. Hostens Picant –
Cuvée Lucullus

Bordeaux Supérieur

Médoc

Ch. Le Pin Beausoleil
Ch. Grée Laroque

Ch. Preuillac

Ch. Jean Faux ( 2003 )

Moulis

Côtes de Francs

Ch. Branas Grand
Poujeaux ( 2005 )

Ch. Puygueraud
Ch. La Prade

Fronsac
Ch. Richelieu ( 2003 )
Les Trois Musketeers

Margaux
Ch. Prieuré-Lichine (
1999 )

Graves

Ch. La Rouselle

Les Persanes de
Montesquieu
Ch. Des Fougères

Ch. Vrai Canon Bouché ( 2005 )

Pessac-Léognan

Côtes de Castillion

Ch. Smith Haut Lafitte (
2001 )

Domaine de l’A ( 1999 )
Ch. d’Aiguilhe

In witte wijn

Saint Emilion

Bordeaux

Ch. La Bienfaisance
Ch. Larcis-Ducasse
Ch. La Clotte
Ch. Lucia
Ch. Bellevue
Ch. Clos de l’Oratoire
Ch. La Tour Figeac
Sanctus de Ch. La Bienfaisance
Ch. Pavie Macquin
Ch. Clos Fourtet ( 2001 )
Ch. Rol Valentin
Ch. Canon La Gaffelière ( 1996 )

Reserve du Philosophe
Ch. Hostens Picant

Canon – Fronsac

Graves
Les Persanes de
Montesquieu
Ch. Des Fougères

