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Het is half maart en we zien nu pas de amandelbomen in bloei komen, iets wat we normaal
gesproken veel eerder zien. Voor ons hoort dat bij de start van het voorjaar en bij het gevoel
dat de lucht vol zit met energie om het volgende groeiseizoen op te starten. Heerlijk is dat.
De afgelopen winter was zeer koud, winderig en lang.
De natuur is daardoor een beetje vertraagd en eigenlijk komt ons dat dit jaar wel goed uit. We
hebben een aantal jaren achter de rug waarin het gewas vroeg uitliep en waarin we dus erg
bang waren voor nachtvorst. Nu maar hopen dat het dit jaar beter gaat. We hadden afgelopen
winter ook meer tijd nodig dan anders om alle percelen klaar te maken voor het komende
seizoen. Zoals we in de vorige wijnbrief schreven is ons areaal wijngrond met ruim 8 ha
gegroeid en zodoende moesten wij in ieder geval al meer snoeien. Die extra hectares,
allemaal Vieilles Vignes, waren een aantal jaren erg slecht onderhouden en te zwaar bemest.
We hebben alles “gereceppeerd” wat wil zeggen dat we per plant alle dode delen eruit
hebben gehaald en ook hebben we een andere vormsnoei toegepast in verband met onze
manier van werken. Daan heeft zelfs de motorzaag nodig gehad om dit werk te doen!
Omdat de percelen zwaar bemest zijn willen we graag wat concurrentie gaan toepassen door
gras te zaaien tussen de rijen. We gaan de percelen schoon houden door in de rijen de
thermische onkruidbestrijding in te zetten en tussen de rijen te maaien. Hiervoor moeten we
nog wel de geschikte apparatuur aanschaffen. We zijn ons dan ook grondig aan het
oriënteren.
Voor het gewas écht begint uit te lopen zijn we op de percelen van Domaine de Marotte,
waar nodig, de palen en draden aan het repareren. Dit werk moet klaar zijn vóór het gewas
uitloopt om schade te voorkomen. Over een perceel Vieilles Vignes, oude Carignan, hebben
we nu besloten dat er toch een te mooi product van afkomt om het op korte termijn te rooien.
Daarom knappen wij het op door het gewas beter te geleiden met draden en palen.

Afgelopen winter zijn we druk geweest met het afronden van onze verbouwing. Zoals bij
waarschijnlijk iedereen die wel eens verbouwd heeft was dit ook bij ons een tijdrovende klus,
maar wel erg leuk. We zijn een heel eind gevorderd en erg tevreden over het resultaat. Het
geeft veel meer rust nu iedereen een eigen kamer heeft en ons “nieuwe” kantoor is een stuk
efficiënter ingericht. We zijn nu alles aan het sorteren wat uit ons oude
kantoor komt en nu pas zien we hoeveel we altijd bewaard hebben, vooral uit de eerste jaren
dat we hier woonden toen we nog niet alles begrepen en de belangrijkheid van zaken nog niet
zo goed konden inschatten. Het is een grote klus, maar het is erg goed dat het gebeurt.
Een ander project, waar we afgelopen zomer mee zijn begonnen, is onze audiotour. We
willen onze klanten graag goed ontvangen en het liefst zoveel mogelijk vertellen over ons,
ons bedrijf en onze wijnen. Dat is ook altijd leuk om te doen, zeker omdat we er trots op zijn.
We willen het alleen nóg beter doen. Daarom is het idee van de audiotour ontstaan. De
rondleiding wordt nu nog completer en we hebben nu meer mogelijkheden om mensen te
ontvangen. Met behulp van een iPod, een mp3-speler, nemen wij u aan de hand om Domaine
de Marotte te beleven. Zelf zijn we er heel erg enthousiast over. In ieder geval hebben wij al
veel plezier beleefd aan het opnemen van de teksten met Gerdien Blankesteijn en Meino

Remmers. Zelfs voor radio 1 verslaggevers -want dat zijn ze ook- was het een bijzondere
gebeurtenis om onze rondleiding op te nemen. Tijdens de opnames van de rondleiding viel er
een dik pak sneeuw. We moesten zelfs de opnames staken om de olijfbomen van sneeuw te
ontdoen! Ze hebben ons erg goed begeleid en fantastisch werk geleverd. De bedoeling is dat
het eind mei helemaal klaar is. Binnenkort krijgen we een stagiaire van de HAS uit Den
Bosch die de opleiding Food en Marketing volgt. Zij krijgt onder andere als opdracht de
audiotour goed te implementeren. We kijken nu al uit naar de eerste reacties…………

