Château TOUR BALADOZ
AOC Saint Emilion Grand Cru
Als wij het “Klokke Roeland” lied eens zouden actualiseren van 1302 naar 2003, dan zou de
loftrompet over de Gentse helden Jan Hyoens en Artevelde heden ten dage met name kunnen
vervangen worden door het geslacht Deschepper !
Vader Emile Deschepper en zoon Jacques Deschepper hebben de vreedzame invasie van de
Bordeaux-wijnen in Vlaanderenland beantwoord met een nog vreedzamer verovering van prima
kwaliteitswijngaarden in Frankenland!!! In onze ondertussen eindelijk geciviliseerde samenleving ging
deze veroveringstocht niet gepaard met wapengekletter van goedendags en slagzwaarden, maar wel
met ploeg en tractor, inoxkuipen, nieuwe eikenhouten vaten en zware Belgische franken van weleer.
Het was dus géén Honderdjarige Oorlog, maar wel een lange termijnstrategie van 50 jaar geworden.
In 1947 (of was het 1950 ?) verwierf Emile Deschepper de eigendom van Château Tour Baladoz,
gelegen in Saint-Laurent-des-Combes, binnen het AOC gebied van Saint Emilion Grand Cru. Château
Tour Baladoz had toen reeds een fameuze voor-geschiedenis, want het werd opgericht in 1874,
onder de naam “Baladeau”. Enkele jaren later, in 1896, naar aanleiding van een nieuwe verordening,
staat het ingeschreven in de boeken van de gemeente onder de naam “Baladoz”. De naam Tour
Baladoz verschijnt pas in 1911, het jaar waarin de beroemd geworden Toren wordt gebouwd. Vader
Emile Deschepper betaalde de aankoop van 5 Ha indertijd 1,5 miljoen oude Franse frank of de
tegenwaarde van 90.000 Belgische frank. De oorspronkelijke 5 Ha wijngaarden worden in de jaren
zestig uitgebouwd tot 9 Ha en in 1997 nogmaals tot 14 Ha. In het herhaaldelijk uitgegeven
standaardwerk Bordeaux et ses Vins van Edouard Féret staat Château Tour Baladoz reeds vermeld
sedert 1868. In de tiende uitgave van 1929 staat, samengevat, deze kommentaar : “Château Tour
Baladoz geniet een uitstekende ligging en biedt de bezoeker op het hoogste punt van deze regio een
fantastisch uitzicht op de terrasgewijze aangelegde muren. De wijngaard van 9 hectare ligt in zijn
geheel op een grond van klei-kalkachtige samenstelling op een rotsachtige ondergrond. Hij
produceert een uiterst volle, geurige, zachte, fijne en ronde wijn”.
In 1998 worden belangrijke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. In de rots wordt een
rijpingskelder uitgehouwen waarin de wijn kan rijpen gedurende 12 tot 18 maanden.
De gemeente Saint-Laurent-des-Combes telt ongeveer 400 inwoners en beslaat een oppervlakte van
385 hectare, waarvan 275 hectare wijngaarden zijn. Het centrum ligt op amper 2 km van het stadje
Saint-Emilion. Andere bekende Châteaux in deze gemeente zijn : Larcis-Ducasse, Bellefont-Belcier,
Le Tertre (eigenaar Mitjaville) en de grote ster van de jongste 3 jaar : La Mondotte (van de Comtes
de Neipperg). Ook Château La Croizille, door Jacques Deschepper aangekocht in 1996, ligt in SaintLaurent-des-Combes.
De aanplant in de wijngaarden bestaat uit 80% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon en 15% Cabernet
Franc. De oogst wordt manueel geplukt. De trossen worden volledig ontritst. De maceratie neemt
drie tot vijf weken in beslag. De eikenhouten vaten worden jaarlijks voor 50% à 70% vernieuwd. De
gemiddelde leeftijd van de wijngaard is 23 jaar en de jaarlijkse productie bedraagt 52.000 à
60.000 flessen. Château Tour Baladoz kreeg voor oogstjaar 1998 één ster in het Guide Hachette
jaarboek van 2002.
In de Tweede editie van de “Coupe des Grands Crus de Saint Emilion” waarin 68 châteaux van Saint
Emilion Grand Cru meedongen naar de titel, eindigde Château Tour Baladoz tweede. De jury bestond
uit 70 proevers : wijnboeren zelf, oenologen, handelaars, keldermeesters en journalisten. Elk van de
68 deelnemende châteaux moest 3 jaargangen indienen (1996,1997 en 1998) zodat ook de regelmaat
van de kwaliteit kon worden beoordeeld. De winnaar van deze Coupe des Grands Crus werd Château
Rochebelle, een buur van Tour Baladoz. De loftrompetten in de pers hebben er voor gezorgd dat alle
jaargangen in een minimum van tijd op het kasteel uitgeput waren.

Enkele toelichtingen door Dhr. Gregory Noullet, oenoloog bij Dhr. De Schepper:
Nadat de druiventrossen ontritst zijn komen ze terecht in ’n gisttank met de most. Hier worden
gistcellen toegevoegd om de eventuele slechte smaak, veroorzaakt door de eigen gistcellen op de
druiven te vermijden.
Alle cépages van de verschillende wijngaarden worden apart gerijpt op ongeveer 400 eikenhouten
vaten. Na ongeveer 10 maanden wordt dan de eindassemblage gemaakt. Er zijn 9 leveranciers van
eikenhouten vaten, o.a. Nadanier. Ieder jaar wordt de slechtste leverancier van eikenhoutenvaten
afgestoten en wordt er een nieuwe aangetrokken om te testen.
Eerder is vermeld dat jaarlijks de eikenhouten vaten voor 50% à 70 % worden vernieuwd: specifiek
voor Château Tour Baladoz bedraagt dit percentage ongeveer 35 %.
Men komt aan de
hogervermelde cijfers omdat de familie De Schepper ook eigenaar is van Château La Croizille, SaintEmilion grand cru. Deze Château La Croizille is het paradepaardje van de familie: afkomstig van een
wijngaard van 5 hectare die grenst aan die van La Mondotte en Tertre Roteboeuf en waaraan de
allergrootste zorg wordt besteed. Opbrengst van slechts 4 à 5 trossen per stok of 19 à 21
hectoliter per hectare. De vatrijping gebeurt gedurende twee jaar op volledig nieuwe Franse
eikenhouten vaten.
De botteling van 60.000 flessen wordt niet zelfstandig gedaan, neemt 2 dagen in beslag, maar
gebeurt wel op het kasteel .

