
Champagne 
het perfecte huwelijk

Een workshop voor wijnliefhebbers 

met als thema: 

de edele kunst van de assemblage
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Het klimaat te Champagne: 
Vloek… of zegen?

Aan de noordgrens
van waar wijnbouw 

mogelijk is

Gemiddelde 
jaartemperatuur: 
10°

… dus de 
druiven rijpen 

langzamer…

En kunnen dus veel 
finesse ontwikkelen!

Overigens: de hoge zuurgraad van champagne is nodig 
om ‘m zijn houdbaarheid en frisheid te bezorgen…



Het 

jaar

… de visie van 

de wijnmaker

Het 

terroir

De druif

Vier factoren bepalen het 

karakter van elke champagne

 





De druif
Chardonnay

Pinot noir

Pinot meunier

Chardon
nay
26%

Pinot 
noir
37%

Pinot 
meunier

37%

Witte druif 
 Te Champagne vnl. in de Côte des Blancs
 Gedijt erg goed op de kalkrijke gronden
 Eigenschappen: delicaat, fijn, wit fruit, citrus

 Rode druif 
 Te Champagne vnl aan de Montagne de Reims
 Geeft erg vineuze champagnes
 Eigenschappen: edel, krachtig, rood fruit

 Rode druif 
 Te Champagne vnl in de Vallée de la Marne
 Geeft snel toegankelijke champagnes
 Eigenschappen: verleidelijk, soepel, rood fruit

Noot: enkele andere druiven komen voor, 
maar in mini-hoeveelheden. Voor de 

quizzers: petit meslier, arbane, pinot blanc, 
pinot de juillet en pinot gris zijn hun namen. 





Het Oogstjaar

Droog en 
heet?

Vochtig 
en fris?

Hagel? 
Vorst? Of 
juist zon?

Opbrengst per 
hectare kan wel 5x 
hoger zijn dan het 

jaar voordien…

Druiven met veel suikers, 
dus veel alcohol

Druiven met hoge zuurgraad





Het terroir
Hoewel kalk een constante is…

Blijft Champagne een 
lappendeken

Vier grote 
streken

313 
wijndorpen

Duizenden lieux-dits
(plaatsjes met een naam)

240 000 
percelen

19 000 
eigenaars





… de visie van de wijnmaker


Spanningsveld
Over welke 
basiswijnen 
beschik ik?

Welk type 
champagne 

wil ik maken?

Assemblage

Vins de reserve: wijnen van 
oudere jaargangen 

(vaak tot 40%)

Het antwoord:

Basiswijn: te assembleren uit 
de diverse verschillende 

wijnen van de verschillende 
druiven en percelen…

Specialistenwerk! Bv bij 
Ruinart gebeurt dit door 

10 oenologen en 1 
keldermeester



Voorbeelden van 
assemblages

Klassieke assemblage: 
Gatinois Brut 

Tradition

Eén druif: Ruinart
blanc de blancs

Millésime: 
Henriot Brut 
Millésime 1996

Rosé: Etienne Lefèvre
Rosé Grand Cru

Enkel assemblage van 
druiven: Jacquesson Dizzy 
Terres Rouges 2003













Klassieke assemblage: 
Gatinois Brut 

Tradition
Assemblage van 

pinot noir en 
chardonnay

Ultrafijne 
pareling

Licht 
amberkleurig

Een hele 

korf 
rood fruit

Bakkerij
-geurenVijgen

Geroosterde

amandel

De wijnmaker: “c’est d’abord
du vin que du champagne”



Eén druif: Ruinart
blanc de blancs



De wijnmaker: “c’est pas nonmillésimé, c’est multimillésimé!”

Uiteraard: 100% 
chardonnay

Assemblage van 
wijnen van 

diverse premier 
cru-wijngaarden

Lichtgele kleur

Fris-fruitige
aroma’s

Witte 
perzik

Citrus

Lentebloesem

Zéér elegant

Mineraliteit



Rosé: Etienne Lefèvre
Rosé Grand Cru



Fijn 
fruitig

Bosaardbei Basiswijn: 
blanc de noirs
van pinot noir

met toevoeging 
van 14% pinot noir

Lichtvoetig

Speels



Millésime: 
Henriot Brut 
Millésime 1996



Assemblage van 
pinot noir en 
chardonnay

Geroosterde nootjes

Grote 

diepgang
Mondvullend

Licht 
pompelmoesbittertje

Tamelijk 
alcoholrijk

“Champagne als een oude leren bokshandschoen”



Assemblage van 
druiven: Jacquesson
Dizzy Terres Rouges
2003


Qua geur amper 
van rode wijn te 
onderscheiden! Assemblage van pinot noir 

en pinot meunier, maar 
zelfde jaargang en zelfde 

terroir!Rode 
vruchten

Aardbei

Mineralig

Rijp en 
toch fris



Ik hoop dat u er 

dorst van 

gekregen heeft…

Gezondheid!


