
 

 

 

 

In deze periode wordt traditiegetrouw de wereldwijde primeurcampagne van Bordeaux oogstjaar 2021 

gelanceerd. Wij zijn verheugd om met De Windmolen ook de nieuwe crus van Château Lafleur te kunnen 

aanbieden. We hebben ondanks de kleinere productie iets ruimere allocaties kunnen bekomen in vergelijking 

met deze van vorig wijnjaar 2020, al blijven de beschikbare aantallen uiteraard bijzonder klein. 

De prijzen in primeur zijn steevast de scherpst mogelijke prijzen. Hierover bestaan duidelijke afspraken 

tussen het domein en de verschillende ambassadeurs wereldwijd. Wanneer de 2021s effectief op de markt 

komen, zal dit altijd aan gevoelig hogere prijzen zijn. De primeurs uit wijnjaar 2021 zullen beschikbaar zijn 

vanaf januari 2024.  

2021 als oogstjaar 

Na een zachte winter komen de wijnstokken vanaf eind maart vroeg en gelijkmatig in knop. April was koud 

en zonnig. Het zorgde voor vrieskou. Dankzij het werk van het team zijn we erin geslaagd om alle belangrijke 

delen van onze wijngaarden te beschermen. We zijn bijna ongeschonden door deze eerste uitdaging 

gekomen. De maand mei bleef koel met toenemende neerslag. De bloei was echter vroeger dan gepland, 

met de eerste bloemen op 24 mei en een middenbloei eind mei.  

In juni neemt de frequentie van de regendagen toe en dat zal leiden tot een zorgwekkende ontwikkeling van 

meeldauw. De bestrijding ervan zal de tweede uitdaging van het jaar zijn: dankzij een grote waakzaamheid 

en de niet-aflatende investeringen van ons allen hebben wij ondanks deze sterke druk een goede hygiënische 

toestand kunnen handhaven. Vanaf 14 juli zijn de omstandigheden gelukkig gunstiger geworden en hebben 

de wijnstokken en de wijnbouwers een mooie pauze ingelast. De ‘véraison’ was vrij vroeg met een mid-

véraison begin augustus. Vanaf midden augustus volgde een gunstige vegetatiepauze. In de maand 

september wisselen dagen van intense hitte en meer gematigde perioden elkaar af, evenals afgemeten 

regenval, waardoor de druiven de tijd krijgen om langzaam te rijpen. De oogst vond plaats van 7 september 

tot 7 oktober in goede omstandigheden.  

  



2021 bevestigt de sterke klimatologische evolutie van de laatste vijf wijnjaren. Ondanks een gecompliceerde 

start en na een nogal "sportief" verloop, zal dit wijnjaar 2021 meer dan ooit de terroirs en de wijnbouwers in 

de kijker zetten. Bij het proeven overheerst het florale karakter van de Bouchet-druif (Cabernet Franc) vanaf 

de eerste neus. De tannines zijn volmaakt, gebeiteld en zijdeachtig. De afdronk is erg lang. Het wijnjaar 2021 

is een geweldig wijnjaar. De wijnen verrassen door hun edelheid en de grote energie die eruit spreekt. 

 

Dear Friends, 

Can a year in the vineyard be summed in a few words without distorting and oversimplifying the message? 

Analysing and comparing vintages on the basis of numbers and statistics is in most cases reductive, and even 

misleading. The greatness of a wine could not be explained by citing its harvest dates, blend ratios, pH, 

alcoholic proof, or the quantity of tannins it contains. It is only by tasting that we can grasp the complexity 

and singularity of a great wine. A cru could only be characterised by an ensemble of interdependent elements, 

together giving that vineyard or parcel its true unique identity: soils, 

vine genetics, local climate, and of course, the women and men who 

toil in the vineyard and craft the wine in the cellar. I would like to pay 

an immense tribute to the entire team at Lafleur. Their labour and 

efforts are the base of this beautiful 2021 vintage. 

Bonne dégustation,  

Jacques Guinaudeau 

 

“The 2021 Lafleur was picked 17 and 24 September for the Merlot and on 2 October for the Buchets (to give 

Cabernet Franc its proper name in these parts). It has a very focused bouquet with dark berry fruit, crushed 

rock, iris flower and just a touch of blue fruit. The palate is silky smooth on the entry with a fine bead of acidity. 

Beautifully-balanced, coveying palpable energy, this is cool, calm and collected on the finish, brushing off the 

hurdles of the growing season like water off a duck’s back. Baptiste and Julie Guinaudeau have conjured not 

just one of the finest Pomerols of 2021, but one of the finest Bordeaux wines. (96-98)”  

(Neal Martin for Vinous, May 2022) 

 

  



 

 

Primeur oogstjaar 2021 (beschikbaar 01/2024)   excl. btw  bestelling 

     

Château Grand Village rouge 2021 € 15,50    

Les Perrières 2021 € 57,50 max 6 flessen   

Château Lafleur 2021 € 640,00 max 3 flessen   

 

 

Gelieve uw gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. 

 

Naam: BTWnr.:  

Straat: Nr.:  

Postcode : Woonplaats:  

E-mail Tel:  

Datum: Handtekening:  

 

 

Belangrijke informatie 

Gezien het exclusief karakter van Château Lafleur worden alle flessen genummerd en bezitten ze tevens een 
prooftag. Deze laat u toe om ten allen tijde de authenticiteit van uw fles te controleren. Wij houden de 
nummers per klant nauwgezet bij.  

Het is strikt verboden deze wijnen door te verkopen aan handelaars en cavisten in België en/of het buitenland. 
Ook het aanbieden op veiling is niet toegestaan. In dergelijke gevallen zal u onverwijld worden uitgesloten 
van toekomstige aanbiedingen.  

 
 

 

 

 

De Windmolen cvba 
Sluis 2E2 
9810 Eke 
info@dewindmolen.be 


