L’AUTOMNE 2005
Nadat we ongeveer een half jaar ‘op vakantie’ zijn geweest in onze gîte, zijn we, 3 dagen
voor de start van de oogst, weer terugverhuisd naar ons huis. Ons huis was prima, maar voor
ons soort gebruik en onze gezinssamenstelling was het belangrijk om een aantal zaken aan te
passen. Zoals te verwachten ging het op zijn Frans: niet snel genoeg naar onze smaak. We
zitten nu nog in de afwerkfase maar we voelen ons al erg verwend met het resultaat. Het was
heerlijk dat we gebruik konden maken van de gîte. De kinderen hadden daar echt een
vakantiegevoel.
Dit jaar hebben we niet veel geluk gehad met het oppassen. Er zijn veel wisselingen geweest
en onze au pair Meggy heeft zelfs een zwaar auto-ongeluk gehad. Gelukkig gaat het
langzaam maar zeker weer beter met haar. Ons vertrouwde oppasechtpaar Jan en Anneke, die
tot nu toe tijdens de oogst voor de kinderen zorgden, wisten al vroeg dit voorjaar dat het niet
meer zou lukken om ons te komen helpen. Uiteindelijk hebben wij de ouders van Elvira, die
wij altijd op afstand hielden van alle oogstdrukte, gevraagd om ons te komen helpen met de
kinderen. Met hen is het een bijzonder gezellige en nuttige tijd gebleken.
Jules (29.10.02) is in september voor het eerst naar de ‘grote school’ gegaan. In Frankrijk
gaan kinderen in het jaar dat ze 3 worden naar de maternelle, de kleuterschool. Jules vindt het
geweldig. Luc (15.11.00) is heel tevreden dat hij weer dezelfde juf heeft als vorig jaar. Eline
(14.03.98) heeft haar eerste buitenlandse reis met school achter de rug. Ze is naar
Zwitserland geweest. En ook Niels (11.01.97) was al een week met zijn klas naar de
Pyreneeën.
Het afgelopen seizoen kenmerkte zich wederom door een droge zomer. Deze ging dit keer
gepaard met veel wind. Vanaf mei regende het niet meer tot in de eerste week van de oogst.
Die wind was wel goed voor de druiventeelt want we hebben nog nooit zo weinig schimmel
geconstateerd bij het opstarten van de oogst, nog geen 1%! Door dit weer hebben we het
gewas slechts 3 keer hoeven te behandelen met gewasbeschermingsproducten. In normale
jaren moet dit wel 5 of soms 6 keer.
Van het voorjaar zijn we begonnen met thermische onkruidbestrijding en de ervaring die we
tot nu toe hiermee hebben is dat het goed werkt en meer efficiëntie oplevert.
De surgreffage, oftewel het enten van ‘ogen’ van een nieuwe soort op bestaande wijnplanten,
die we afgelopen voorjaar hebben laten uitvoeren op een perceel heeft helaas niet voldoende
resultaat opgeleverd. Direct na de surgreffage was het erg koud en daarbovenop heeft de
droogte dit perceel niet erg veel goedgedaan. Er is maar 50% aangeslagen dus komend
voorjaar gaan we het nog een keer overdoen.
De nieuwe aanplant Syrah is gelukkig wel voor 98% aangeslagen.
De koelinstallatie die dit voorjaar is geplaatst was direct een groot succes omdat we nu de
proeverijen kunnen houden in een geklimatiseerde ruimte wat veel aangenamer is. Dat is een
luxe maar tijdens de oogst konden we ook de gistingen van de witte wijnen terugkoelen tot
15 graden. Nu kunnen er meer aroma’s geëxtraheerd worden omdat de gisting langer duurt.
Ook de opslag van de wijnen is eveneens een stuk verbeterd. We slaan de wijnen nu zomer
en winter op bij 16 tot 18 graden, wat ideaal is.

Toen het in de eerste week van de oogst ging regenen waren we daar natuurlijk niet echt blij
mee, want de plukkers werden nat en dat is erg vervelend. Maar er kan ook schimmel
uitbreken die dan moeilijk te remmen is.

