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Te degusteren wijnen: 
 
Champagne DUVAL-LEROY 
 
Werd opgericht in 1859. In 1985 trouwde onze Belgische CAROL NILENS uit Ukkel met Jean Duval, 
erfgenaam van Champagne Duval-Leroy. Zes jaar later, in 1991, stierf haar echtgenoot, geheel onverwacht. 
Carol moest de leiding van het champagnehuis plots overnemen, maar zij slaagde wonderbaar in haar taak. 
Duval-Leroy is, samen met Bollinger,  Louis Roederer en Gosset, een compleet  familiebedrijf gebleven. 
 

Château PERAYNE, Bordeaux Blanc Sec, Sémillon 
 
In het echtpaar Lüddecke – Staquet is mevrouw Monique de 100%-Belgische roots : haar echtgenoot, 
vroeger Heinrich, nu Henri, is zoon van een Duitse vader en een Belgische moeder uit Ath. Monique Staquet 
zelf is afkomstig uit Thieu ( nabij Mons ).  
 

Château ROCHECOLOMBE, Côtes du Rhône 
 
Eigenaars zijn Jocelyne Herberigs en haar zoon Roland Terrasse die gehuwd is met Jessy Schaetsaert. 
De vader van Jocelyne, Robert Herberigs is afkomstig uit Oudenaarde. 
De moeder van Jocelyne, Genoveva Van de Vyvere stamt uit een groot gezin uit Melle bij Gent. De 

echtgenote van Roland, Jessy Schaetsaert, komt uit Merksem. 
 

Domaine ZEDE, Margaux 
 
Tweede wijn van Château Labégorce-Zédé die sedert 1984 wordt gemaakt en vanaf 1988 onder de naam 
Domaine Zédé op de markt komt. 
Eigenaars van de te degusteren wijn zijn het echtpaar Luc Thienpont - Annick Pirard, respectievelijk 
afkomstig uit Schelle en Genappe. In februari 2005 heeft Luc Thienpont het Château verkocht aan Hubert 
Perrodo, die tevens eigenaar is van Château Labégorce. Luc Thienpont blijft wel wijn verbouwen met “Le 
Clos des Quatre Vents”, een klein domein van 2,20 ha, maar wel een paradepaardje in de appellation 
Margaux. Hij blijft ook eigenaar van  de 9 ha in Bordeaux  Supérieur geklasseerde percelen, die in België op 
de markt komt onder de naam “Z”. 
 

Domaine LAFFONT ERIGONE, Madiran 
 
Eigenaar is Pierre Speyer afkomstig uit Brussel. De prestigewijn van Domaine Laffont droeg tot en met 
1996 de naam Cuvee Futs. Vanaf oogstjaar 1997 gaf Pierre Speyer de naam Erigone aan dit wijnjuweel. 
Erigone is het verhaal van een bloedmooie nimf die door Dionysos werd belaagd. Zij weigerde in te gaan op 
de avances van deze Griekse god maar werd door hem veranderd in een rijpe druiventros : onder deze 
nieuwe gedaante nam Dionysos haar tot zich !!! 

http://www.docudesk.com


Domaine LE PLAN GT-S 
 
Domaine Le Plan is gesitueerd in de Drôme Provençale, meer bepaald te Tulette, tussen Bollène en Vaison-la-
Romaine. Het is een wijndomeintje in de zuidelijke Rhônevallei met een grootte van slechts 5 hectare, 
waarvan 4 hectare nu in productie. Sedert 2000 is Dirk Vermeersch, Antwerpenaar van geboorte, de nieuwe 
eigenaar. Voordien verdiende Dirk Vermeersch zijn strepen o.a. in de autosport. 
Daarna belandde hij in de autohandel en had hij te Schilde een Volvo- en Maseratigarage om dan in 2000 
zijn grote droom waar te maken: een eigen wijndomein. Op zijn wijndomein verhuurt hij ook 4 vakantie-
appartementen en 4 gastenkamers met, vanaf het zwembad, zicht op de Mont Ventoux en waarvan 
echtgenote Hélène (of “Leen”) de reservatie beheert… 
Ook dankzij dochter Ann, die wijntechnieker werd na een opleiding in het Lycée Viticole d’Orange, behaalde 
Dirk met de wijnoogst 2001 al onmiddellijk goede resultaten. Ieder oogstjaar haalde hij al vermeldingen in 
de Guide Hachette. In editie 2006 is zelfs het volgende te lezen:” De Vlaamse school heeft ons vroeger 
grote schilders gegeven, nu geeft ze ons een groot wijnbouwer…”   


