Château Labégorce-Zédé,

Margaux

De naam “ Thienpont “ zindert reeds decennia lang bij wijn-minnende Vlamingen : heel spontaan
wordt de naam Thienpont in verband gebracht met een grote Château-wijn uit de Bordeauxstreek. Welke Château ? De ene zegt : Vieux Château Certan in Pomerol, de ander voegt eraan
toe : Château Le Pin in Pomerol die in prijs en zeldzaamheid zelfs Château Petrus heeft
overvleugeld. Nog een andere wijnkenner spreekt de naam “ Labégorce Zédé” uit en ….. alle drie
hebben zij gelijk : de familie Thienpont is reeds 80 jaar bedrijvig in de Bordelese wijngaarden.
Tachtig jaar : dat is reeds 3 generaties lang!
Luc Thienpont is via zijn vader Marcel Thienpont, één van de kleinzonen van Georges Thienpont (
1883 – 1962) die in 1924 Vieux Château Certan verwierf, in de wijnwereld terecht gekomen. De
stamvader Georges Thienpont zou allicht héél fier geweest zijn toen één van zijn vier zonen,Marcel-, in 1979 het Château Labégorce-Zédé kon
kopen. Zoon Luc, die landbouwstudies achter de rug
had, werd de geknipte wijnbouwer. Daarenboven stamt
de echtgenote van Luc, - Annick Pirard -, uit een
wijnhandelaars-geslacht gevestigd in ons Belgische
Genappe.

De naam
Labégorce-Zédé stamt
uit
de vroegste
geschiedenis van het domein, dat teruggaat tot 1795, lang voor
de AOC Margaux per decreet werd afgekondigd. Admiraal
Emile Hippolyte Zédé, eigenaar van het domein, had een
jongere broer, Gustave, die in de marinegeschiedenis
geboekstaafd blijft als uitvinder van een duikboot die
torpedo’s kon afschieten!
De Fransen zeggen en schrijven dat Luc Thienpont snel wortel
heeft geschoten in de streek van Margaux. De technische
verdiensten van Luc Thienpont spelen daarin een belangrijke
rol. Sedert 1985 begon Luc Thienpont systematisch met de
uitwerking van een lange termijninvestering die erin bestond om door aanleg van collectoren en
draineerbuizen alle wijngaarden systematisch te draineren. Een natuurlijke wijnstok moet
immers droge voeten hebben, anders levert hij “verwaterde” vruchten op. Einde 1998 waren deze
openbare werken op Labégorce-Zédé voltooid, maar dit initiatief heeft ondertussen navolging
gekend. Een tweede navolging door collega’s – wijnbouwers ligt in het gebruik van een trieertafel,
die ook door Luc Thienpont werd ontworpen. Hierdoor wordt de met de hand geplukte oogst
optimaal verder behandeld : takjes en blaadjes worden samen met rotte of onrijpe druiven
verwijderd. Andermaal komt dit de kwaliteit van het afgewerkte product ten goede! Dat op
Château Labégorce- Zédé inderdaad manueel wordt geoogst kunnen sinds 20 jaar tientallen
Vlamingen getuigen: elk jaar doet Luc Thienpont een oproep om gedurende één, twee of drie
weken te komen plukken. Ook op die manier wordt de band met zijn eerste vaderland
onderhouden.

Château Labégorce-Zédé is 42 hectare groot, waarvan 39 hectare zijn beplant. Hiervan liggen 27
hectare binnen de AOC omschrijving Margaux en 9 hectare voor AOC Bordeaux Supérieur ( Z de
Zédé, vanaf oogstjaar 2004: “Z” ).
De jaarproductie totaliseert 180.000 flessen.
De aanplant bestaat uit :





Cabernet Sauvignon 50 %
Merlot 35 %
Cabernet Franc 10 %
Petit Verdot 5 %

voor de Margaux-wijnen Château
Labégorce-Zédé en Domaine Zédé .
De tweede wijn Domaine Zédé
wordt sedert 1984 op de markt
gebracht. De Bordeaux Supérieur –
wijn kreeg het etiket “ Z de Zédé “.
Hier is de samenstelling van de
druiven anders :




Merlot 60 %
Cabernet Sauvignon 30 %
Petit Verdot 10 %.

Deze wijn werd pas sedert 1988 op de markt gebracht. Luc Thienpont werkt nog altijd met
betonnen tanks voor de gisting. Inoxkuipen hebben wel het voordeel om gemakkelijk te kuisen,
maar zijn volgens hem sterker onderhevig aan temperatuurschommelingen. De dikke wanden van
de betonkuipen zijn minder gevoelig voor de schommelingen in de
buitentemperatuur. De rijpingsperiode op vaten bedraagt 12 tot
18 maanden. Jaarlijks wordt 35 % à 40 % van de vaten vernieuwd.
Voor de klaring van de wijn worden traditioneel verse eiwitten
gebruikt. In de blinddegustaties van de concours “Coupe des Crus
Bourgeois du Médoc” eindigde Château Labégorce-Zédé drie jaar
na mekaar op het podium !
In februari 2005 heeft Luc Thienpont het Château verkocht aan
Hubert Perrodo, die tevens eigenaar is van Château Labégorce.
Luc Thienpont zal wel verder wijn blijven verbouwen met “Le Clos
des Quatre Vents”, een klein domein van 2,20 ha, maar wel een
paradepaardje in de appellation Margaux. Hij neemt ook de 9 ha in
Bordeaux Supérieur geklasseerde percelen in eigendom, die in
België gecommercialiseerd wordt onder de naam “Z”.
http://perso.wanadoo.fr/labegorce.zede

