
DOMAINE GRAND VENEUR 

 

Alain Jaume komt uit een familie die al sinds de jaren 1800 aktief was in de wijn.  Met de 

oprichting van zijn eigen domein combineerde hij 2 aktiviteiten : 

- Wijnen van eigen wijngaarden : Domaine Grand Veneur (Chateauneuf en Côtes du 

Rhône), Clos de Sixte (Lirac) en recentelijk ook Chateau Mazane (Vacqueyras). Al de 

eigen domeinen zijn BIO (Mazane nog in conversie, maar reeds 2 jaar biologische 

aanpak). 

- Négocewijnen onder de naam Alain Jaume & fils.  Dit zowel door aankoop van druiven 

als van wijn. Hoofdzakelijk gebaseerd op langetermijnrelaties, waardoor de 

terroirexpressie jaar na jaar behouden blijft.  De Vacqueyras Grande Garrigue en de 

Gigondas Terrasses du Montmirail zijn daar voorbeelden van. Ook de rode Réserve 

Grand Veneur is grotendeels een négocewijn. 

 

Ondertussen is het de tweede 

generatie (2 zonen en 1 dochter) die 

het domein leidt. De oudste zoon 

Sébastien is de wijnmaker en heeft 

een brede achtergrond.  Afkomstig 

uit de Zuidelijke Rhône, moeder uit 

Bourgogne, vrouw uit Cahors. Hij 

heeft zelf zijn opleiding als oenoloog 

in Bordeaux gevolgd, heeft goede 

vrienden in de Elzas en staat open 

voor wijnen uit veel regio’s.  Hij 

heeft het niveau van de wijnen de 

voorbije 10 jaar op een nog hoger 

niveau gebracht, en dat werd door 

de wijnpers opgemerkt (vooral door Parker die zich sterk voor de regio is gaan interesseren). 



In hoeveelheid blijft de belangrijkste druif op het domein de Grenache.  De wijnen van Domaine 

Grand Veneur danken hun niveau en persoonlijkheid echter voor een groot deel aan de 

Mourvèdre-druif. Deze druif heeft behoefte aan veel zon, gecombineerd met voldoende water in 

de ondergrond. Alain Jaume was de eerste om tot de conclusie te komen dat in hun deel van 

Chateauneuf (richting naar Orange) de perfecte omstandigheden voor handen zijn om de 

Mourvèdre optimaal te laten ontwikkelen. 

De grenache is een oxidatieve druif. Daarom krijgt deze bij Jaume nooit houtlagering. De Syrah 

en de Mourvèdre uiteraard wel want zij winnen bij een goede houtlagering.  De topwijnen hebben 

meer mourvèdre (en syrah) en dus automatisch ook meer houtlagering.  Dat verklaart kun 

structuur en bewaarpotentieel. 

1. Réserve Grand Veneur 2012 

Côtes du Rhône 

Grenache met redelijk wat Syrah, aangevuld door kleine hoeveelheden Cinsault en 

Mourvédre 

Parker 89 

Veel rood en zwart fruit en zoethout. Behoorlijk wat kruidigheid. De uitstekende 

jaargang 2012 is ook gekenmerkt door een aangename frisheid (in dit zuidelijk klimaat). 

 

2. “Les Champauvins” 2012 

Côtes du Rhône,  Biowijn 

70% Grenache, 20% Syrah en 10% Mourvèdre 

Parker 89-91 

Afkomstig van een uitstekende wijngaard. Gelegen juist ten noorden van de appellatie 

Chateauneuf en letterlijk tegenover de topwijngaarden waar o.a. Les Origines vandaan 

komt. Meer concentratie en structuur dan de Réserve. Ook meer bewaarpotentieel, zeker 

in de uitstekende jaargang 2012. 

 

3. Clos de Sixte 2012 

Lirac, Biowijn 

50% Grenache, 35% Syrah en 15% Mourvèdre 

Parker 92 

Ligt aan de Zuidwestelijke kant van Chateauneuf, aan de overkant van de rivier.  Vrij 

vergelijkbaar terroir met Chateauneuf, maar hier speelt de Syrah een veel grotere rol. 

Rijp rood en vooral zwart fruit. Veel structuur en een vrij lange afdronk. Behoort tot de 

top van Lirac 

 

4. Grande Garrigue 2011 

Vacqueyras 

60% grenache aangevuld met een groot deel Syrah en een beetje Mourvèdre en Cinsault 

Négocewijn die elk jaar van hetzelfde perceel komt.  Veel finesse in een klassiek jaar. 

 

5. Chateau Mazane 2013 

Vacqueyras  

60% grenache, 30% syrah en 10% mourvèdre 



Parkerscore voor 2013 nog niet gekend. Wel al 16.5 gekregen van Jancis Robinson 

De wijngaard en de beplanting is gelijkaardig aan die van de Grande Garrigue. Ze liggen 

trouwens naast mekaar.  Er is wel gekozen voor een andere stijl van wijn.  Chateau 

Mazane heeft veel meer zwart fruit.  Het is een wijn die structuur en finesse 

combineert. 2013 is in het zuiden over het algemeen heel goed geslaagd. 

 

6. Terrasses de Montmirail  2012 

Gigondas 

Grenache, syrah en een klein beetje mourvèdre 

Parker 90-92 

Iets hoger en frisser gelegen wijngaarden die wijn met meer kracht en toch voldoende 

frisheid voortbrengen.  De meest grenache-getypeerde van de ganse reeks. Deze 2012 

was tot voor kort nog erg gesloten maar begint zich nu te openen. 

 

7. Domaine Grand Veneur 2012 

Chateauneuf du Pape,  Biowijn 

70% Grenache, 20% Syrah en 10% Mourvèdre 

Parker 91 

Veel rood fruit met ook wat braambes en kruidigheid. Voldoende frisheid. Nu al 

genietbaar maar met ongeveer 10 jaar bewaarpotentieel 

 

8. Les Origines 2012 

Chateauneuf du Pape, Biowijn 

50% grenache, 30% mourvèdre en 20% syrah 

Parker 93 

Afkomstig van een wijngaard met als ondergrond rode klei en grote keien (Galets rouges). 

Per definitie geschikt voor krachtige wijnen met veel bewaarpotentieel. Krijgt een lange 

elevage (16 maanden), waarbij enkel de mourvèdre en de syrah op eik liggen. 

Diep paarsrode kleur. Intens fruit, koffie en vanille.   In de mond opnieuw fruit, 

uiteraard ook de kruidigheid maar ook veel (aangename) tannines.  

 

9. Vieilles Vignes 2012 

Chateauneuf du Pape, Biowijn 

50% mourvèdre, 40% grenache en 10% syrah 

Parker 97 

Na de 100 ptn bij Parker in 2010 is dit opnieuw een bijzonder geslaagde wijn in 2012. 

Vooral zwart fruit en wat vanille.  Stevige doch aangename tannines. Nu nog erg jong 

maar met een erg lang bewaarpotentieel (20j +). 

 

10. Domaine Grand Veneur 2008 

Chateauneuf du Pape 



Grenache, mourvèdre en syrah 

2008 was voor de rode Chateauneuf een erg moeilijk jaar. Bij Jaume werd er beslist om 

slechts één Chateauneuf-cuvée te maken. De druiven van de Origines en de Vieilles Vignes  

werden dus toegevoegd aan de klassieke cuvée.  Wij hadden nog 6 flesjes in ons 

“museum” staan en daarvan hebben wij er 2 opengemaakt een paar maand geleden bij het 

bezoek van Sébastien Jaume.  Het resultaat is toch vrij verrassend.  De wijn heeft zeker 

niet meer de kracht van een jonge Chateauneuf, maar heeft veel evenwicht en finesse.  

Iets wat eigenlijk in het moeilijkste jaar van het decennium niet echt te verwachten viel. 

 

 

 

 


