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       REISVERSLAG 

       STUDIEREIS LOIRE 

       31 MEI – 02 JUNI 2017 

 

Woensdag 31 mei 2017 

 

Op 31 mei 2017 wertrokken we, leerlingen van 5THOT, 6THOT en 5BRK naar 

Frankrijk. De dag was goed begonnen. We werden op het Stoktshof ontvangen met 

een tas koffie die er maar al te goed in ging. Klunzige Caitlin die de koffie naast de 

tas goot konden we er bij hebben. De koffers inladen, Ward die precies om 4u30 

aankwam rijden, net op tijd! Instappen en wegwezen. De reis was lang maar leuk met 

genoeg ambiance in de busjes. Beter kan toch niet? Hier en daar wat gesnurk.  

 

 

 

 

 

 

De muziek kon niet beter! We zijn onderweg een aantal keren gestopt om de benen 

te strekken en kennis konden maken met de zéér verzorgde Franse toiletten langs de 

Franse Autoroute. We liepen goed op schema 

en om 12u40 waren we aangekomen bij onze 

eerste bestemming. La Scala, een gezellig 

Italiaans restaurant. Iedereen had een pasta 

die wel wat extra mocht afgekruid zijn. Na het 

eten zijn we vertrokken naar Marc bredif. Een 

mooi groot bedrijf. Met een goede gids en een 

goede uitleg. Ideaal om mee te beginnen. Het 

was ongelooflijk warm weer en de koelte van 

de grotten deden erg deugd. Gelukkig was de 

rondleiding in het Engels zodat dit voor de meeste  

gemakkelijker te begrijpen was.  

Nadat iedereen zijn inkopen had gedaan zijn we naar het 

volgende bedrijf vertrokken, Domaine Freslier. Dit was in 

tegenstelling tot het vorige een wat kleiner familiaal bedrijf.  



Na een dagrit van 700 km kwamen we rond 19u00 aan in Chinon en konden we 

inchecken in het Hotel Ibis Styles. De kamerverdeling werd gemaakt en iedereen 

kreeg zijn sleutel. De aangekochte wijn werd, met pijn in ons hart, naar de kamer van 

meneer Cassaert gebracht. Zouden die het overleven? We kregen een drie kwartier 

tijd om ons klaar te maken voor het eten. En met een paar laatkomers, zag iedereen 

er tip top in orde uit. Na een kwartier stappen waren we aangekomen bij het 

restaurant L’Ardoise. Onderweg nog een paar mooie foto’s genomen. Dat kunnen we 

natuurlijk niet laten. Het eten en de 

bijpassende wijntjes waren heerlijk. 

Na het eten is de ene helft van de 

groep terug naar het hotel gegaan 

en de andere helft nog een cafétje 

gaan opzoeken. Om 23u30 werd 

iedereen terug bij het hotel 

verwacht. Hier en daar nog een 

potje uno, maar de ogen vielen al 

snel dicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door Peters Caitlin van 5THOT. 

 



 
Donderdag 01 juni 2017 

Vroeg opstaan! Want de meeste willen nog 

zwemmen voor het ontbijt, terwijl de andere 

hun oogjes nog iets langer dicht knepen.  

8u00 uur, tijd voor een ontbijt. Een mooi buffet 

stond voor ons klaar. De croissants, warme 

broodjes en het verse fruit gingen er goed in. 

Iedereen eerst nog goed insmeren voor de 

hete zon. 

Met een volle maag vertrokken we om 

9u00 naar de plaatselijke markt waar 

we konden kennis maken met lokale en 

streekgebonden specialiteiten. We 

kregen drie kwartier de tijd om over de 

markt te wandelen en eventueel iets 

leuks te kopen. Om 10.00 zijn we naar 

Couly Dutheil gegaan voor een degelijke rondleiding en degustatie in een, naar mijn 

menig, een hele mooie degustatiezaal.  

Na het proeven van de heerlijke 

wijntjes kregen we een zakcentje om 

iets te gaan eten. Het grootste deel van 

de groep is naar de bakker geweest en 

heeft daar een stuk pizza of broodje 

gegeten. Andere kozen voor een iets 

verfijndere lunch. 

Toen ons buikje vol zat zijn we 

vertrokken naar  Gratien & Meyer. Een 

enorm bedrijf. Hier kregen we een zeer interessante rondleiding en daarna konden 

we enkele verschillende mousserende wijnen proeven.Hierna reden we verder naar 

de champignonkwekerij ‘Le saut aux loups’. Toen we daar aankwamen moesten we 

een zeer steile en lange trap beklimmen. Onze conditie werd zwaar op de proef 

gesteld. Eenmaal boven konden we genieten van een prachtig uitzicht over de vallei 

van de Loire. Na alweer een leuk bezoek konden we terug rijden naar het hotel. 



Om 17u40 waren we terug aangekomen bij het 
hotel. Iedereen heeft nog een frisse duik in het 
zwembad genomen. Zalig! Ons nog even 
omkleden en we konden gaan eten bij 
restaurant ‘Au Chapeau Rouge’. Daar hebben 
we heerlijk gegeten.  Na het eten zijn er nog 
een paar op café geweest en de rest is ‘Uno’ 
gaan spelen op de kamers. Om 24u was 
iedereen terug bij het hotel. 
 

 

 
Geschreven door Peters Caitlin van 5THOT. 



Vrijdag 02 juni 2017 

De koffers werden terug ingepakt en in de auto geladen. Ook mr. Cassaert moest 

afscheid nemen van zijn verzameling overheerlijke wijnen die op zijn kamer stonden. 

Op naar Domaine de Versailles waar we een mousserende wijn, 2 rode wijnen en 

een ‘specialleke’ konden proeven. Daar zagen we het tegenovergestelde van wat we 

tot nu toe gezien hadden. Een heel klein wijnboertje, die erg blij was dat wij daar een 

en ander kochten.   

Helaas was dit ons laatste bezoekje en was het tijd om maar eens terug naar huis te 

gaan. Een gezellige reis was het zeker. Luide muziek, een goede ambiance een paar 

keer in de file staan om uiteindelijk tegen 20u00 terug in Turnhout aan te komen. 

Moe maar voldaan! 

Dit was zeker een reis om nooit meer te vergeten. Zoveel toffe mensen, het klikte 

tussen iedereen goed. Veel bijgeleerd en enorm veel plezier gemaakt. Heerlijke wijn 

gedronken en fantastisch gegeten. Nieuwe vriendschappen gemaakt. Kan het nog 

beter. 

Geschreven door Peters Caitlin van 5THOT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bespreking van de bezochte bedrijven 

Woensdag 31 mei 2017 

 

Wijnhuis Marc Bredif 

Quai de la Loire 87, 37210 Rochecorbon (Vouvray) 

 

Na onze lunch gingen we naar het wijnhuis 

Marc Brédif. We gingen binnen in de kelders 

waar we eerst een beetje historie kregen van 

het wijnhuis waar baron de Ladoucette een 

grote rol in speelde. Het wijnhuis is 

voornamelijk bekend om zijn droge en 

elegante wijnen op basis van de complexe 

Chenin Blanc druif. Een goede opvolging van 

de wijngaard en oogsten met een optimale 

rijpheid van de druiven is cruciaal om de vol 

smakende wijnen te verkrijgen met een 

prachtige fraicheur. Het bedrijf is opgericht in 

1893. Ondertussen is er al 20 hectare 

beplante grond. Er worden ongeveer een 

350 000 flessen wijn per jaar gemaakt. De 

grotten zijn ontstaan omdat de mensen 

stenen nodig hadden om huizen te kunnen 

bouwen. Ondertussen zijn er binnen het 

bedrijf 2 km gangen aanwezig. Daarna gingen 

we naar een aparte kamer waar alleen 

flessen van verschillende topjaren lagen. 

Toen kregen we uitleg hoe ze hun 

mousserende wijn maakten. Deze was op 

basis van 100% chinon blanc. Voor de 

‘remuage’ maakten ze zowel gebruik van 

pupitres als van het nieuwere systeem waar 

de flessen in ‘gyropallets’ gaan. Ze hebben 2 

personen om tijdens de remuage van hun mousserende wijn de flessen te draaien. 

Deze mensen draaien 6000 flessen in 3 uur tijd. Na de rondleiding kregen we een 

proeverij van 4 verschillende wijnen. 

We begonnen met een Vouvray méthode Traditionelle  Bredif brut, dit was een 

mousserende wijn.  

 Als 2de kregen we een witte wijn te proeven, de naam van deze wijn was Vouvray 

2015 classic. 

Als 3de wijn kregen we de Vouvray Vigne blanche. Dit was een heerlijke witte wijn. 



Eindigen deden we met een zoete wijn die verkregen was door druiven die waren 

aangetast door de ‘pourriture noble’. De naam was Nectar. Overheerlijk ! 

Geschreven door Bauweraerts Silke van 5BRK 

 

Wijnhuis Domaine Freslier 
Rue de la Vallée Coquette 90, 37210 Vouvray 

Bij de aankomst van het tweede en tevens het laatste bezoek van de dag werden we 

onmiddellijk verwelkomt door een zeer 

sympathieke wijnboer. Domaine Freslier is 

een klein f  amiliebedrijf. Hij vertelt ons dat 

het bedrijf reeds 4 generaties bestaat.  

Al de wijnen die ze daar maken worden met 

de Chenin Blanc gemaakt  zowel de 

mousserende wijnen als de stille witte 

wijnen (sec, demi sec, moelleux) 

Ze hebben een redelijke grote wijngaard voor zo een kleine bedrijf. De bodem bevat 

veel kalk wat belangrijk is om een goede wijn te maken.  De oogst word met de hand 

gedaan en daarna word er machinaal geperst, het 

persen duurt ongeveer 2 á 3 uurs na het persen laten ze 

het sap 1 nacht bezinken. Het bezinksel wordt gestookt 

tot alcohol. Daarna volgt de gisting. Naargelang het type 

wijn verblijft de wijn in houten vaten gedurende meerdere 

maanden vooraleer ze gebotteld worden. De wijnen 

worden gebotteld in de maanden april en mei. 

De gangen waar ze de wijn stokkeren heeft Jean-Pierre 

samen met zijn vader uitgehouden. Tijdens deze 

werkzaamheden hebben ze heel wat fossiele resten uit 

de zee gevonden. Deze zijn daar terechtgekomen toen 

dat de zee vele miljoenen jaren geleden tot diep in het 



binnenland reikte. Dankzij deze fossiele 

bodem kan je in de wijn ook vele minerale 

geuren herkennen.  In deze kelder is het 

constant 12 graden en vochtig wat perfect 

is om wijn te laten rijpen. 

In de kelder werd ook veel uitleg gegeven 

over het vinifiëren van hun mousserende 

wijn. Tijdens de remuage laat hij, in 

tegenstelling tot vele andere bedrijven, het 

bijeengepakte bezinksel niet bevriezen. Als hij het bezinksel verwijdert is verliest hij 

altijd een beetje wijn dus moet hij dezelfde wijn en suiker nogmaals toevoegen aan 

de fles. Na deze zeer boeiende uitleg volgde nog een leuke degustatie. Volgende 

wijnen hebben we kunnen proeven. 

- Mousserende wijn brut  

- Vouvray sec 2015 begin redelijk zoet op het einde 

droog 

- Vouvray sec 2006 droger dan de wijn uit 2015  

- Moelleux réserve 1997 

 

Geschreven door Bergamin Jaimy van 5BRK 

 

Donderdag 01 juni 2017 

  Wijnhuis Couly Dutheil  

  Rue Diderot 12, 37500 Chinon  
 

Na onze kennismaking met de wekelijkse 

voedingsmarkt van Chinon zijn we verder 

gewandeld naar het wijnhuis ‘Couly Dutheil’. Het 

bedrijf heeft in totaal 2400 ha grond. In chinon 

planten ze vooral de blauwe cabernet franc aan. 

Witte wijnen in Chinon bestaan ook maar maken 

slechts 2%uit van de totale productie. Chinon 

heeft 3 types van bodem wat ook zorgt voor 3 

verschillende wijnstijlen. Tijdens de degustatie hebben we dit dan ook kunnen 

ondervinden. Dicht bij rivier zandgrond wat lichtere en makkelijker drinkbare wijnen 

produceert. Op de hellingen een leembodem dat klassiekere wijn en vollere wijnen 

voortbrengt. Boven op de heuvels een kalkbodem die zorgt voor langer bewaarbare 

wijnen met een krachtige smaak. Sinds 1989 hebben ze een zeer modern, 3 

verdiepingen hoog, vinificatiegebouw tegen de rotsen aangebouwd.  In dit gebouw 

zagen we vooral gistingstanks in inox. Een bewuste keuze omdat ze de typiciteit van 



de cabernet franc zoveel mogelijk willen bewaren. Na het bezoekje aan de kelders 

met de nodige interessante uitleg kwamen we aan in de degustatieruimte. Daar 

hebben we een zeer leerrijke begeleide degustatie meegemaakt. Na het proeven van 

een overheerlijke witte Chinon en een fruitige rosé hebben we de kans gekregen om 

3 rode wijnen te proeven die telkens afkomstig waren van druiven die geoogst 

werden op een verschillende ondergrond. Op het einde van het bezoek kregen we 

nog de gelegenheid om enkele flessen aan te kopen zodat we thuis verder kunnen 

genieten. 

De geproefde wijnen waren: 

Les chanteaux 2016 wit  

René couly 2016 rose  

Les gravieres 2015 

Domaine rené couly 2015 

Clos de l’olive 2011 

 

 

Geschreven door de Bont Duncan van 5BRK 

 

  Wijnhuis Gratien & Meyer 

  Route de Montsoreau 22, 49400 Saumur 

Rond 14u00 uur kwamen wij aan bij het wijnhuis 

‘Gratien & Meyer’. Na een lange en zware 

wandeling naar boven werden wij vriendelijk 

ontvangen door het personeel. Het bedrijf is 

opgestart in 1864 door Alfred Gratien. Hij had 

5km aan gangen 20 meter ondergrond die 

gegraven waren in de 12de eeuw voor de bouw 

van huizen en kastelen. Nu is het een 

opslagplaats voor wijnen met de perfecte 

constante temperatuur van 12 graden en 90% 



luchtvochtigheid. In de loop van tijd ontmoete hij Albert Meyer. Hij was de Elzas 

ontvlucht en beiden hadden een passie voor wijn. Gratiën overleed op een leeftijd 

van 44 jaar. Zijn kinderen stierven ook zeer vroeg. Meyer zette dit voort tot het begin 

van de 21ste eeuw. Tegenwoordig  is het bedrijf niet meer in familiehanden maar in 

het bezit van een grote multinational.   

Gratien & Meyer is een bedrijf dat gespecialiseerd is in mousserende en specifieker 

Cremant de Loire. De manier waarop deze wijn gemaakt wordt is op de traditionele 

wijze. Hier verkiest men in tegenstelling tot de 

minimale rijpingstijd van 9 maanden te kiezen 

voor 18 maanden.  

Eerst maakt men wijn van de geoogste druiven 

uit Saumur. Voor rosé crémant is dit bv minimaal 

60% cabernet franc, voor een witte crémant  is dit 

minimaal 60% chenin blanc. Wanneer deze wijn 

gemaakt wordt rust deze meestal in inox vaten 

om nadien een blend te maken zodat met een 

typische huissmaak bekomt. We kregen een zeer 

goede uitleg hoe het maken van deze blend in de 

loop van de geschiedenis gebeurde.   Tijdens het bottelen van deze blend zal men 

opnieuw gist en suiker toevoegen zodat men een 2de gisting op fles zal verkrijgen. 

Deze 2de gisting zal voor de typische belletjes in een mousserende wijn zorgen. 

Wanneer deze 2de gisting ten einde loopt zal de gist sterven en voor een bezinksel 

zorgen. Dit laat men nog 18 maanden rusten alvorens dit bezinksel te verwijderen. 

Het bedrijf maakt tegenwoordig veel gebruik van gyropaletten.  

Na de rondleiding konden we beginnen met onze wijndegustatie. Het waren stuk 

voor stuk heerlijke wijnen. De laatste wijn was iets uniek, een rode mousserende 

wijn.  

Geschreven door Demoor Mitchell van 5BRK 



  Le saut aux loups 

  Avenue de la Loire, 49730 Montsoreau 

 

We beginnen met een stevige beklimming want de champignonkwekerij bevindt zich 

hoog boven in de rotsen. De champignonkwekerijen zijn hier ontstaan omdat de 

Parijse champignonteelt een gebrek aan plaats had. Deze grotten waren uitstekend 

om de ‘Parijse teelt’ verder te zetten. 

Deze grotten zijn ontstaan door grote 

blokken steen uit te houwen. Deze 

werden vervolgens in grote bakstenen 

gezaagd voor bouwen van kastelen ed. In 

deze grotten in er een constante 

temperatuur van 12°c en een 

luchtvochtigheidgraad van 80%. 

In kleine bakjes met paardenmest en 

vruchtbare grond worden de Parijse 

champignons gekweekt in slechts 30 à 40 dagen. 

Na de Parijse champignons kregen we de oesterzwammen (grijze, gele en roze),  

populierleemhoed (pholiote du peuplier) en shii-takes te zien.  

Deze groeiden in iets grotere bakken met plastic rond en enkele gaten erin om het 

vocht op peil te houden. 

Door de modernere technieken kunnen champignons op stapelbare ‘bedden’  

gekweekt worden. Zo’n 30 kilo champignons kunnen per bed gekweekt worden. 

Tevens zagen we de geschiedenis van de paddenstoelenkweek waar we konden 

afleiden dat, ondanks de beperkte middelen, dit vroeger geen lachertje was. 

Daarnaast konden we ook kennismaken met diverse eetbare en giftige 

paddenstoelen.   

 

 



En hier zien we Mitchell 

met een paddenstoel van 

3,5 kilo die in 1999 werd 

gevonden 

Wel het was een leuke trip 

door deze grotten en 

natuurlijk ook met een 

leuke afloop! 

 

 

 

Geschreven door Stappaerts Michiel van 5BRK 

 

Vrijdag 02 juni 2014 

  

 Wijnhuis Domaine de Versailles 

 Le Puy 3, 37500 Cravant-les-Côteaux (Chinon) 
 

We werden hartelijk ontvangen door de vrouw 

van de wijnboer. De wijnboer zelf was niet 

aanwezig want hij was namelijk bezig op de 

wijngaard. Daar is nu nogal veel werk omdat 

de bloei al wat begonnen is en eigenlijk te 

vroeg is. Als je nu al over de wijngaarden loopt 

ruik je de geur van bloementjes. Vanaf dat er 

bloementjes zijn kan men 3 maanden nadien 

oogsten. Bijna alle wijnen worden in inox vaten 

gedaan, maar ze hebben ook eiken en betonnen vaten.  Ze hebben geen personeel 

of toch weinig omdat personeel heel duur is. Door verschillende jaren na elkaar last 

te hebben gehad van nachtvorst hebben ze net als alle andere wijnboeren in de regio 

het momenteel zeer moeilijk. Weinig opbrengt, stocks die uitgeput zijn,…enz. Dit is 

mentaal fysiek zwaar voor hun. Ze hebben een aantal nieuwe hectaren moeten 

aanplanten omdat er veel kapot is gegaan. Grote bedrijven kunnen je jonge 

scheutjes tegen nachtvorst beschermen door met een waterkanon water te 

vernevelen maar voor een kleine wijnboer is dit financieel niet haalbaar. Zij proberen 

dit op te lossen door op de wijngaarden kleine vuur korfjes te zetten. Ze hebben ook 

een mousserende rosé wijn die 9 maanden sur latte ligt. De remuage van deze wijn 

gebeurt niet op het bedrijf. De rosé heeft fijne belletjes maar was wel krachtig van 



smaak. De wijn van een nieuwe wijnstok heeft een lichte smaak 

en wordt gemaakt in inox vaten. Hun wijn afkomstig van hun 

oudere wijnstokken rijpen op eiken vaten. Zo krijgen ze een 

vollere smaak. We hebben ook een wijn van 1989 mogen drinken. 

Je proefde goed de rijping en was heel lekker en vol van smaak. 

Het was een heel tof bedrijfje met vriendelijke mensen.  

  

 

 

 

 

 

 

Geschreven door Tock Sarah van 5BRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons hotel: Ibis Styles, Rue Digue St Jacques 11, 37500 Chinon 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Het pittoreske dorpje Chinon… 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog enkele sfeerfoto’s … 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



Slotwoordje van de leerkrachten 
 

Beste, 

 

Silke, Jaimy, John-John, Duncan, Mitchell, Michiel, Kelly, Thomas, Sarah, Caitlin en 

Ward 

Wij hebben ons best gedaan om voor jullie een leerrijke en interessante reis te 

organiseren. Hopelijk zijn wij in onze missie geslaagd en hebben jullie leuke en 

leerrijke herinneringen aan deze reis over gehouden. Misschien gaan jullie in de 

toekomst ooit nog eens terug en denken jullie dan positief terug aan deze drie 

fantastische dagen. 

Geniet van dit naslagwerk en bedankt voor jullie aangenaam gezelschap gedurende 

deze prachtige reis. 

 

P. Van Dyck  en  K. Cassaert  

 

 

 


