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De wijngaarden van het Bordeauxgebied vindt men verspreid over het gehele 
departement van de Gironde en is met haar ruim 110.000 ha. een van de 
grootste aaneengesloten wijngebieden ter wereld. De rivieren Dordogne (noord) 
en Garonne (zuid) worden verenigd in de Gironde en spelen samen met de 
Atlantische Oceaan een belangrijke factor in de wijnbouw. De grote havenstad 
Bordeaux werd in de tijd van de Galliërs, Burdigala (ofwel Haven van de maan) 
genoemd en is al eeuwen lang het centrum van de wijnhandel. De vele prachtig 
gedecoreerde pakhuizen uit de 16e-18e eeuw geven het rijke handels verleden 
goed weer. 

 

Montagne Saint-Emilion 
De Fransen noemen de Saint-Emilion regio ook wel  
“Libournais”, vernoemd naar haar oude regionale hoofdstad. 
De Angelsaksers noemen het de “rechteroever” ter 
onderscheiding van de Médoc en Graves op de linkeroever 
van de Gironde. Ten noordoosten van Saint-Emilion zelf 
liggen 4 appellations (“Les Satellites”), die sinds 1936 hun 
naam mogen verbinden aan Saint-Emilion. Montagne (ruim 
1500 ha.) is de grootste van de vier. De bodemgesteldheid 
loopt nogal uiteen vandaar dat men hier zowel vergelijkbare 
wijnen vindt zoals uit het naburige Saint-Emilion  (Grand 
Cru) maar ook wijnen die mogen genieten van de naam 
maar absoluut niet het niveau halen. Veel bezittingen zijn  
klein waardoor de coöperaties een belangrijke rol spelen. 
  

Château Roc de Calon 
Opa Laydis koopt in 1922 een wijngaard gelegen op de heuvel “Butte de Calon”.  Robert Laydis 
breidt het verder uit, maar kleinzoon en huidige eigenaar Bernard Laydis perfectioneert samen 

met zijn vrouw Sylvie de hoogst mogelijk kwaliteit die op de 
22 ha. wijngaard mogelijk is.  
De Calon, een van de hoogst gelegen wijngaarden in Saint-
Emilion heeft een klei-kalkhoudende ondergrond met kiezels 
waar de Merlot (75%) zich goed thuis voelt. Naast het 
heerlijke zwarte bessen fruit, heeft Roc de Calon vaak een iets 
ingetogen, soms wat animaal karakter dat vooral in zijn jonge 
jaren mede veroorzaakt wordt door de 20% Cabernet Franc. 
Bernard maakt tenslotte geen vlotte, snel drinkbare wijnen, 
maar juist een wijn met inhoud, op middenlange termijn en waar geduld beloond 
wordt.  De wijn krijgt nauwelijks houtopvoeding, alleen in de topjaren max. 20% 
barrique waarvan 1/3 nieuw. Roc de Calon is een van die “Satellite” wijnen die 
zich geregeld kan meten met wijnen uit “grote” broer Saint-Emilion en behoort 
volgens de Guide Dussert-Gerbert tot Premiers Grands Vins. 

Veel waar voor het geld! 
Roc de Calon kan men (in de beste jaren) omschrijven als een wijn met een bouquet van zwart fruit en donkere 
elementen (drop, laurier) met wat aardse (leerachtige, animale) tonen. De smaak is fris, puur, ferm, vlezig en 
genereus met veel rijp zwart fruit waarin soms lichte vanille in de afdronk de wijn evenwicht geven. Maar ook een 
wijn die wanneer (te) jong gedronken een behoorlijk tanninegehalte kan bevatten. 2-5 jaar bewaren wordt 
beloond, dan wordt Roc de Calon een zachte, gulle wijn met veel inhoud die zich graag breed inzet naast o.a. 
een mooie biefstuk, eend, rijksmakende pasta of een harde kaas laat zetten. Veel waar voor het geld dus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


