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it ismijn derde leven”,
zegt Jean-Pierre Six
(62), één en al geluk
bij het nippen aan een
nog rijpendmengsel
van Chardonnay en

Kerner, editie 2011. Hij leidt ons rond
doorheenwat eens de schuurwas van
de hobbyistmetmeer ideeën dan vrije
tijd. “Eerst werkte ik in een bedrijf dat
auto-onderdelen verdeelde, daarna in
de damesconfectie. Ik hieldwel van een
goed glaswijn, op tijd en stond. Ik
maaktewijn van appelen of peren en
droomde er eigenlijk alleenmaar van
mijn eigen flessen inmijn kelder heb-
ben en bezoekers erover te vertellen.
Hoe gaat dat dan? Een interessante
wijncursus inWezemaal. Hm, dan ben
jewel van huis weg van half vier ‘s
namiddags en ben je terug rond één uur
‘s nachts. Anderzijds: het is je passie, dit

is wat je gelukkigmaakt. Ik weet nog, de
eerste keer dat er een echte bestelling
werd geplaatst. Door demensen van
‘t Folk, die ook hetmuziekfestival van
Dranouter organiseren. Ze vonden dat
wel iets hebben, wijn uit eigen streek.
Dat was een raar gevoel, het idee dat je
opeens aan facturenmoest denken en
zo. Dat je hobby omslaat in je beroep.”
De founding father van de

Heuvellandsewijnbouwplantte zijn
eerstewijnstokken in 1996 in zijn eigen
achtertuin opMonteberg, Dranouter.
Hij ging voor Dornfelder en Pinot Gris,
goed beseffend dat het een kwestie zou
worden van veel geduld en nogmeer
geluk. In het zuiden vanWest-

Vlaanderen is in de loop der eeuwen
nooit wijn verbouwd.Hetwas verre van
vanzelfsprekend dat de stronken hier
ooit wortel zouden schieten. Als Jean-
Pierre Six nu zijn struiken aanraakt,
lijkt dat eerder strelen te zijn. “Jemoet
dat zien, zo’n jonge stronk. Zo klein, zo
kwetsbaar. Pas na vijf jaar geeft dat
druiven. In de periode tussenin kan
zoveelmisgaan.”
Op goed vijftien jaar tijd groeide de

hobby van Jean-Pierre Six uit tot een
bedrijfmet 7,5 hectarewijngaarden en
eenproductie van 40.000 flessen in 2011.
WijngoedMontelberg produceert nu
driewittewijnen, een krachtige Pinot
Noir, schuimwijn en een zoete aperitief.
Er kwamversterking van zoonWard en
dochterKatrien.Anderehobbyistenuit
de streek volgden zijn voorbeeld.Opmis-
schienwel de allerlaatste plekwaar je
het zou verwachten, het zuiden van
West-Vlaanderen, schietenwijngaarden
en -domeinende laatste jaren als padde-
stoelenuit de grond.Het zijn er nu al
acht en inmiddels behaaldeMartin
Bacquart vanhet domeinEntre-Deux-
Montsmet zijnKerner cuvéeRaphaël de
zilverenmedaille ophet Concours de
Bruxelles 2009.Hij is naast de familie Six
de tweede die de commerciële toer
opging.
“Wij hebben zijn eerste rankennog

gepland”, zegt Jean-Pierre Six. “Dat
maakt ons eenbeetje anders dan andere
wijngebieden.Wij helpen elkaarwaar
we kunnen. Jaloezie is ons vreemd.Het
maaktmij gelukkig als ik iemand zie
beginnenmet eennieuwewijngaard en
als ik eenhandje kan toestekenof raad
kan geven.Wehebben sinds 2005 onze
eigen appellatie,maar toch trekkennog
steeds veelmensen een gek gezicht als je
begint overwijn uitHeuvelland.Men
denkt: folklore.”
Het landschap rondomde

Kemmelberg en de puistendaarrond is
aan een grondige transformatie bezig.
“Je kannudoor dewijngaarden fietsen”,
zegt TineHeddebauwvanhet project
VintageHeuvelland, dat een 26 kilome-
ter fietswijnrouteuittekende. “Het is echt
de sfeer vandeBourgogne,maar dan
veel dichter bij huis.”Het achterliggende

idee lijkt te zijn dat de inspanningenvan
eenwielertoeristmetmeer te belonen
valt dan alleenmaar een trappist.
Aangeduid is de route nogniet,maar tij-
dens dewijnfeesten, volgendeweek
woensdag inKemmel,worden volgende
weekde kaarten verspreid.Met de pro-
motie van z’nwijnendingtHeuvelland
meenaar de titel vanAmbassadeur voor
VlaanderenLekkerland2012-2014.
Volgendeweek verschijnt ookhet boek
HeuvellandWijnland vanMilio Beyls.
“Toprestaurantswerkenmet dezewij-
nen”, zegt hij. “De particulierwijnliefheb-
ber kent ze niet.”

Kritische kenners
Dezeweekdoet JonasDeMaere van
BelgianWines een ronde langs de
Heuvellandsewijndomeinen.De jonge
sommeliermoet Belgischewijnen inhet
buitenland in demarkt trachten te zet-
ten.Hij loopt rond in de schuur, klimt op
ladders en inspecteert rijpingsvaten. Er
wordtwatwittewijn afgetapt en vader
en zoonkijken verwachtingsvol uit naar
het verdict.Maar er komt geen verdict, er
komenalleenmaar vervelende vragen.
Waaromheeft Jean-Pierre Six zijn Pinot

Noir nu al op flessen getrok-
ken? “Tochniet ompuur
commerciële redenen,mag ik
hopen? Ik zouhebben gewacht
tot december, op z’nminst.”
De founding father is even van z’n

melk.Hijweetwel: een goede sommelier
zegtwaar het op staat. De realiteit lijkt te
zijn dat de vorige editie zo’n enormsuc-
ceswerddat hij zonder rodewijn kwam
te zitten. “Het gaatme somswat te snel”,
mompelt hij. “Niet zo lang geledenwas
het eendroomomhier, in het
Heuvelland,witte Elzaswijnen te kunnen
maken.Datwas helemaal niet zo evi-
dent. Aan rodewijn durfde ik niet eens
denken.Als het dan toch lukt en er lopen
bestellingenbinnen van restaurants, dan
wil je diemensenniet teleurstellen. Een
goede rodewijn heeft een traditie van
generatie op generatie.Wij komennog
naar net piepen.Opdewijnfeesten
komen sommeliers uit het hele land.Op
zo’n dag krijg je temakenmet echte ken-
ners enword je overdonderdmet vragen
en tips. Aanhet eind vande dag zit je vol
ideeënover hoewehet volgend jaar gaan
aanpakken.Wehebben tegendie tijd
alweer eenhectarewijngaardmeer.”
“Ik droomervandat particulieren in

de regio druiven gaan telen, zoals in de
grote Fransewijnstreken”, zegtWard.
“Dandoenwij eens per jaar een rondebij
lokale telers omdruivenop te kopen en
wordt het echt ietswaar de hele regio
zich bij betrokken voelt.Wehebbennu al
twee projectjes lopen,maar het duurt
nog enkele jaren voor de eerste druiven
kunnenworden geoogst.”
Het grote probleemvanBelgische

wijn is geloofwaardigheid, zegt JonasDe
Maere. “Er is de Chardonnay van
Genoels Elderen enMeerdael,maar
daarnaastwordt Belgischewijn - en al
zekerWest-Vlaamse - nog al te vaak
gezien als een curiosum.Terwijl ik denk
datHeuvelland veelmeer potentieel
heeft danhetHageland.Men is daar in
1972metwijnbouwbegonnen,maar van-
uit verouderde opvattingen.Watmen
hier doet, is voortdurend vernieuwen. Er
isminder concurrentie onder de telers.
Zewillen zich samenbewijzen en
steunen elkaar. Datmaakt het zomooi.”
“Het is de bodem”, zegtWard Six.

“Zand, leem, bruine zandsteen en pre-
historische vuurstenen die dewarmte
in de bodemgoed vasthouden. De hel-
lingen zijn perfect. Het water sijpelt niet
binnen, het vloeit verder naar beneden.
Onlangs is er een geschrift opgedoken
uit 1372. Eén of andere expert was, in
die tijd al, na bodemonderzoek tot het
besluit gekomen dat de streek rond
Poperinge ideaal is voorwijnteelt. Het
heeftmeer dan zeshonderd jaarmoeten
duren voor iemand het inzag.”
De zoon-vanweet nog niet goed te

denken van de combinatie fietsen en
wijn proeven. “Al bij almisschien beter
met de fiets danmet de auto.”

U leest het goed. InHeuvelland, diep in het zuiden van
West-Vlaanderen, is eenfietsroute uitgestippeld langs de
wijngaardenvandenu al achtwijndomeinen. ‘Nog steeds
trekken veelmensen een gek gezicht als je begint overwijn
uitHeuvelland.Mendenkt: folklore.’ DouglasDeConinck
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streeks van de bank kwam. “Mijn
vriendin en ik gingen naar de ING-
bank in Anderlecht om 400 euro te
laten wisselen”, vertelt hij aan
tvbrussel. “250 euro lieten we op
onze rekening storten, de bankbe-
diende gaf ons drie briefjes van vijf-
tig euro terug. Twee van de drie
briefjes bleken vals.” Dos Santos
start een rechtszaak tegen de bank.
“Mijn naam en waardigheid staan

taten van het onderzoek af. “Als
toch blijkt dat er een fout is ge-
beurd, zullen wij onze verantwoor-
delijkheid nemen”, vertelt Van De
Craen. Om er snel aan toe te voe-
gen: “Maar bij mijn weten is zoiets
nog nooit voorgevallen. Net door
die strikte procedures.”

Conclusie: Het verhaal klinkt nog
steeds ongelofelijk. Maar voor fi-
naal uitsluitsel is het wachten op
het politieonderzoek.

Score op de schaal van
Pinocchio, van volledig juist (0)
tot honderd procent gelogen (5)

op het spel. Terwijl ik niets fout heb
gedaan. En mijn geld ben ik kwijt.”
De politie onderzoekt de zaak. “Een
gespecialiseerde dienst van de fe-
derale politie probeert na te gaan
waar de briefjes precies vandaan
komen.” ING reageert verrast. “We
hanteren strikte procedures om er-
voor te zorgen dat zulke zaken niet
gebeuren”, zegt woordvoerster
Liesbeth Van De Craen. “De meeste
briefjes in ons kantoor komen
rechtstreeks van de nationale bank,
waar ze op echtheid zijn gecontro-
leerd. Sommige briefjes in de bank
zijn afkomstig van klanten, die geld
bij ons komen storten. Maar ook die
briefjes worden door onze kantoor-
bedienden met speciale apparatuur
gecontroleerd.” ING wacht de resul-

FEITENCHECKER
‘DE MORGEN’ CHECKT ELKE DAG EEN UITSPRAAK
OF STELLING OP HAAR WAARHEIDSGEHALTE

Stelling: ‘ING verdeelt valse briefjes van 50’

U gaat naar de bank om geld af te
halen en enkele uren later in de win-
kel blijkt dat u valse biljetten hebt
gekregen. Klinkt ongelofelijk?
Miguel Alves Dos Santos beweert
dat het hem overkwam. Kan dat?
Toen de man op 30 juli in de Col-
ruyt in Anderlecht met 50 euro
wilde betalen, bleek het briefje
vals. Tegen de politie verklaarde
Dos Santos dat het geld recht-

Tothelftminder
kortingen in
supermarkten
BRUSSEL — De afgelopen zes maanden
warener totdehelftminderaanbiedingen
van supermarkten in reclamefolders, op
het internet of via kortingsbonnen in ver-
gelijking met dezelfde periode vorig jaar.
DatberekendehetNederlandsemarkton-
derzoeksbureauPCNData.Alser tochmet
promoties gezwaaid wordt, dan gaat het
vooral om volumekortingen, zoals vier
halen drie betalen of zelfs zes halen vijf
betalen. De afgelopenmaanden noteerde
PCNDataeenkwartmeervandit typeaan-
biedingen. De supermarkten zetten het
afgelopen half jaar ook eerder in op non-
food danop verse artikelen. (LB)

HetWest-VlaamseHeuvelland
telt achtwijngaarden. En vanaf
nu ook een fietsroute.
© JELLE VERMEERSCH

! Jean-Pierre Six begon als hobbyist.
nu heeft hij een bedrijfmet 7,5 hec-
tarewijngaarden.© JELLE VERMEERSCH

‘Toprestaurants werken

met deze wijnen.

De particuliere

wijnliefhebber kent

ze niet’
MILIO BEYS
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