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2014 Wijnreis “Côtes du Rhône” 
 
We hebben er lang naar uitgekeken maar op 26/10/2014 was het weerom zo ver.  De 
“wijnreis” was opnieuw van de partij.  Na twee jaar wachttijd in acht genomen te hebben 
gaan we het wijngebied van de Rhône verkennen.   
Zoals het door Luc in zijn brochure beschreven werd, een gebied dat ruim 200 km in 
lengte overschrijdt. 
Enkele gebruikelijke ingrediënten, intussen bij onze deelnemers goed bekend, zoals het 
inschepen van onze valiezen de dag voor vertrek, het verzamelen in Merelbeke om met 
de bus naar Lille Europe gebracht te worden en gebruikmaken van de TGV, werden 
opnieuw met succes verwerkt. 
 
Dag 1 : Vroeg opstaan om vroeg aan de slag te gaan en om 11:45 u. op Franse bodem in 
Avignon van start te gaan.  De quizvragen voor de dag en voor de reis worden 
meegedeeld.  Iedereen vanaf nu ALERT.  Goeie lunch in Brasserie du Théatre, bezoek aan 
het Palais des Papes en de Pont Bénézet besluiten onze kennismaking met de pausenstad. 
We worden ingekwartierd in Novotel Avignon Nord. Tot nogtoe: iedereen content ! 
 
Dag 2 : We worden eerst naar Orange gereden om er het Théatre Antique te bezoeken 
met gidse.  Interessant en leerzaam.  En ook nog een woordje uitleg bij de Arc de 
Triomphe.  Tijd om naar Châteauneuf-du-pape door te rijden waar “La mère Germaine” 
op ons wacht voor de lunch. 
Eerste degustatie van de reis: Maison Ogier .  De eerste flessen worden geproefd en de 
eerste lading wordt door Willem in de bus gestapeld.  Dan maar verder naar “Domaine 
Mousset et fils” waar een tweede lading wordt ingeslagen. 
Een goed gevulde dag en blij dat we terug zonder kleerscheuren in ons hotel belanden. 
 
Dag 3 : Zwaar geval !  niet minder dan drie degustaties op het programma.  Er wordt 
begonnen bij “Les Vignerons de Tavel” waar vooral de roséwijnen aan bod komen. 
Doorrijden naar Gigondas waar de lunch genomen wordt in Hotel/Restaurant “Les 
Florets”.  Gezellig buiten op het terras, genieten van de maaltijd en genieten van de zon. 
Verder naar Vacqueras waar we een totaal nieuw, jong en dynamisch bedrijf bezoeken 
“Les Vignerons de Caractère”.  Het wordt al wat later als we ook nog een stop maken bij 
de “Cave Balma Venitia” in Beaumes de Venise waar de dag met zoetigheid wordt 
afgesloten. 
 
Dag 4 : We ruilen de Zuidelijke Côtes voor de Noordelijke.  Valiezen gepakt en richting 
Montélimar waar eerst een bezoekje is voorzien aan het museum Nougat Soubeyran. 
Lunch is voorzien in Grignan.  Gezellig provencaals dorp met een mooi Hotel/Restaurant 
“Le Clair de la Plume”.  ’s Namiddags hebben we afspraak op het “Domaine Montine” 
(wat hadden jullie anders verwacht ?) waar we kennis maken met één van de meest 
unieke bedrijven van Europa.  Volledig computergestuurde wijnmakerij in cooperatief 
verband,  dat een 80-tal wijnboeren onder één vlag verzameld.  Indrukwekkend.  De bus 
begint een beetje door te hangen onder het gewicht van de kartons die hier naar buiten 
worden gebracht. 
We nemen onze intrek in het Novotel Valence-Sud. 
 
Dag 5 : “Surprise”….  Vrije voormiddag in Valence !  iedereen mag zijn goesting doen.  
Hoera ! en middagmaal is voorzijn bij Anne-Sophie PIC (3-sterren chef) in haar brasserie 
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“Le 7” in Valence.  Daarna naar Tain-Hermitage waar de dag afgesloten wordt met een 
bezoek aan de wijngaarden van Maison Chapoutier met aansluitende degustatie. De dag 
zit er weer op.   
Het grote moment van de bekendmaking van de “quizwinnaar” komt naderbij want we 
gaan onze laatste avond op Franse bodem in. 
Na enkele bijkomende schiftingsvragen (wegens de ex-aequos) gaat de fel begeerde 
magnum “Montine” naar… Omer.  Proficiat. 
Winnaars van de dagwedstrijden: Luc Dhond 1 x Etienne Montyne 3 x en Omer Van 
Hulle 1 x (hoofdprijs). 
 
Dag 6 : We zijn klaar voor de terugreis.  Eerst nog een bezoek aan “Valrhona” in Tain-
Hermitage, waar we alles over de bereiding van chocolade leren en waar iedereen 
volgepropt wordt met deze lekkernij om dan een laatste lunch te nemen in Novotel Part-
Dieu in Lyon van waaruit de TGV ons opnieuw naar startplaats Lille Europe brengt.  
Merelbeke is omzeggens naast de deur.  Korte rit, en in minder dan geen tijd is de 
“conversatieparking” weer beschikbaar voor de omwonenden. 
 
Bedankt Luc en Benny voor het samenstellen van een “mooie” wijnreis.  Nog steeds: 
iedereen content !  We zijn nu rond in Frankrijk. 
 
              Etienne Montyne 


