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 Maaseik, 11 oktober 2009. 

  

  Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

 

Onze koffers staan dit keer klaar om op ontdekkingstocht te gaan naar het land 

waar in 2010 de wereldbeker voetbal zal plaatshebben. Om organisatorische redenen 

hebben wij echter deze kennismaking moeten verplaatsen naar oktober 2009, maar 

het zal zeker een boeiende WIJNSAFARI worden, ons gepresenteerd door de heer 

Peter De Hen van wijnhandel NIVOO VINUM BVBA uit Wellen.   

 

Wij nodigen al onze leden uit op vrijdag 23 oktober 2009 om de 2de  degustatie-

avond van seizoen 2009-2010 bij te wonen in ons vertrouwde lokaal “de Beurs “ - 

2de verdieping om 20u stipt. 

 

Deze gezellige proeverij van een achttal wijnen zal in het teken staan van 

Wereldbekerwijnen van ZUID-AFRIKA  

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs maar vragen u  uw deelname te melden aan 

onze wijnmeester PAUL vóór maandag 19 oktober  via de gekende kanalen :   

tel 089-754695       fax 089-753345  of      mail aan paul@vandinter.be 

 

  

 

 

 

 

 

Namens de Maaslandse Wijnvrienden:                         Relind, Guy, Jos, Mark, Paul en John 

 

Wijnmeester   Paul Van Dinter  089 75 46 95 

Penningmeester  Marc Smeets  089 35 35 20       BBL : 335-0062621-05 

 Schrijf- en Webmeester John Golsteyn  089 56 57 58 Verlorenkost 86 3680 Maaseik 

     Jos Thomassen  089 76 77 89 

     Relind Coolen  089 56 84 17 

     Guy Van Tiggel  0498 86 93 03     

  

mailto:paul@vandinter.be


 

Het was van 2002 geleden dat een reeks 

wijnen van Zuid-Afrika werden 
gedegusteerd. Gezien de speciale aandacht 

die het land gaat krijgen dankzij de 
wereldbeker voetbal (2010), leek het ons 
vanzelfsprekend de huidige stand van zaken 

eens op te frissen. We kozen daarom ook 
een specialist ter zake, de heer Peter De 

Hen van het wijnhuis Nivoo Vinum 
(www.nivoovinum.be), die ons een reeks 
“betere” Zuid-Afrikaanse wijnen kwam 

voorstellen. 

 

Geschiedenis 

 
Met  reeds drie eeuwen wijnbouw behoort Zuid-Afrika tot de oudste wijnlanden in de 

“Nieuwe Wereld”. De internationale doorbraak is echter van zeer recentere datum. Vanaf 
1994, na de afschaffing van de apartheid, is Zuid-Afrika als wijnland gaan meetellen. Aan 
de oorsprong lag echter een handelspost die later uitgegroeid is tot een natie. Het was Jan 

van Riebeeck, de eerste gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, die in 1655 de eerste 
wijnstokken aanplantte. In 1659 werd de eerste wijn geproduceerd van Kaapse druiven. 

Het was echter wachten op Simon van der Stel, Riebeecks opvolger, die niet alleen een 
enthousiast, maar ook een kundig wijnmaker was. Op zijn boerderij Constantia slaagde hij 
er in meteen een goede wijn te maken. Het was wel even zoeken om de juiste rassen op 

de juiste plaats aan te planten, maar hoe langer hoe meer wijnmakers slaagden erin. 
In 1973 werd een systeem van herkomstbenamingen ingevoerd en werden de Zuid- 

Afrikaanse wijngebieden onderverdeeld in een serie officiële gebieden, districten, wards en 
landgoeden. De meeste wijngaarden liggen in de West-Kaap dichtbij de kust, maar er 
wordt ook wijn geproduceerd in de drogere streken iets noordelijker en oostelijker, 

bijvoorbeeld in Klein Karoo, Olifantsrivier en Oranjerivier.   
 

Klimaat & Bodem 

 

De Westelijke Kaapprovincie heeft een voor Afrikaanse verhoudingen opvallend mild 
klimaat. De hele zomer staat de zon aan de hemel, maar zelfs in de heetste maanden 
(december tot en met februari) zorgt een koele bries van de Atlantische en Indische 

oceaan ’s avonds en ’s nachts voor een voldoende afgekoelde bodem zodat we er toch tot 
aanvaardbare gemiddelde temperaturen gaan terugvinden.  Hoe dichter bij de kust, des te 

groter het effect. Alle gebieden voor kwaliteitswijnen liggen daarom op korte afstand van 
de oceanen, in een boog rond Kaapstad. Irrigatie is in de Zuid-Afrikaanse wijngaarden 
geen regel, maar wel gangbaar. In de Western Cape, de zuidelijkste provincie, liggen 80% 

van de wijngaarden en deze kuststrook heeft een jaarlijkse neerslag van 450 tot 800 ml.  

De hoog gelegen, koelere mountain vineyards vormen de uitzondering op de regel. In 

geologisch opzicht is de Kaap bijzonder gevarieerd, zij het niet overal even ideaal voor 
wijnbouw. Om toch goede wijnen te kunnen produceren (wijnen met een voldoende 
zuurgraad), voegt men soms  kalk toe aan de bodem. 

 



Wijnwetgeving 

 

De moderne Zuid-Afrikaanse wijnwetgeving stamt uit het begin van de jaren ’70. Deze 
wetgeving regelt vooral de specificaties die op het etiket moeten vermeld worden. In 1973 
werd het herkomstrecht vernieuwd mede door de uitbreiding van nieuwe wijngebieden. Een 

wijn voor export dient voor 85% te bestaan uit het ras en de jaargang die het etiket 
vermeldt. Voor de eigen binnenlandse markt is dat 75%. Chaptalisatie (toevoegen van 

suiker aan de most) om het alcoholgehalte te verhogen is verboden en lijkt ons ook 
overbodig gezien het klimaat. Het grootste herkomstgebied is de Coastal Region. Ook al 
komen de druiven uit ver uit elkaar gelegen districten, ze mogen toch onder de naam 

Coastal Region in de handel komen. “Estate bottled” mag ook op het etiket staan als de 
wijn buiten de wijnfarm werd opgevoed.  

 
Druiven 
 

Lange tijd bestond de productie uit versterkte zoete wijnen, port en “sjerrie”, en uit 
basiswijnen voor distillatie. Wijnen met raffinement waren zo goed als onbekend. Mede 

door die toelevering aan distilleerderijen is de aanplant nog altijd in meerderheid wit.  
De meest aangeplante druif is nog steeds de chenin blanc. Hij werd als muskaatdruif en de 
colombar(d) aangeplant aan het einde van de 17de eeuw door Franse inwijkelingen. In het 

Afrikaans veranderde de naam in “steen”. Dankzij moderne vinificatietechnieken maakt 
men van dit vroegere 'werkpaard' tegenwoordig een ongecompliceerd lekkere wijn, 

bestemd om jong te drinken. Andere witte soorten die het aan de Kaap opmerkelijk goed 
doen zijn de nieuwe soorten sauvignon blanc en de chardonnay. Verrassend goede wijnen 
worden ook gemaakt van semillon. Ooit was die druif goed voor ruim 90% van de totale 

Kaapse aanplant, nu is dat nog maar een fractie daarvan. Muskaat in zowel in een witte als 
rode versie wordt aan de Kaap gebruikt voor versterkte zoete wijnen. Ook deze druif kreeg 

een opvallende naam: hanepoot. Aanzuren om toch een frissere wijn te bekomen is geen 
zeldzaamheid. Witte wijn wordt voor snelle consumptie gemaakt. 

Het succesverhaal van de Zuid-Afrikaanse export begint echter met de aanplant van 
nieuwe rode-wijnrassen zoals de Bordeaux variëteiten cabernet sauvignon en merlot. Ze 
leveren ofwel varietal-wijnen ofwel blends. Ook andere soorten zoals cinsaut (Hermitage), 

shiraz (syrah), tinta barocca, gamay noir, pinot noir en mourvèdre worden verbouwd. 

Zuid-Afrika's rode specialiteit is de pinotage, een kruising tussen pinot noir en cinsaut. In 

stijl varieert de wijn van fruitig tot zeer krachtig. Ondanks het unieke, uitgesproken 
karakter van de pinotage is de druif nooit echt helemaal doorgebroken temeer omdat de 
wijnmaker over een hoge graad van ervaring moet beschikken om een lekkere wijn te 

maken. Anders ligt dat bij de syrah, die in Zuid-Afrika meestal shiraz genoemd wordt. De 
aanplant daarvan vertoont nog altijd een opgaande lijn. Pinotage vormt wel een verplicht 

onderdeel van zogeheten Cape blends. 

 

Vinificatie 

 

Onder andere door nieuw plantmateriaal, experimenteren met bodemsoorten en door de 
beschikbaarheid van betere, kleine houten vaten hebben de Zuid-Afrikaanse wijnboeren 

meer fruit, diepere aroma’s en meer nuance verkregen. Nieuwe temperatuurgeregelde 
tanks van roestvrij staal worden gebruikt bij de gisting. Witte wijnen worden zelfs koel of 
koud vergist, rode wijnen zelden boven de 30°. Bij de gisting worden nu gekweekte 



veredelde gistsoorten gebruikt en de witte wijnen worden nadien vrij lang “sur lie” (op de 

dode gistcellen) gelagerd. 

Goede chardonnay’s, rode wijnen en zelfs de chenin blanc lageren op vaten van Franse eik. 
Ook andere eiksoorten (Amerikaan – Russisch -Roemeens en Hongaars eikenhout) en de 

nieuwere methodes (houtschilfers / balken) worden toegepast.  

 

Classificatie 

 

Zuid-Afrikaanse kwaliteitswijnen vallen onder de noemer wyn van oorsprong/wine of origin 
(WO). Deze klassering is van louter geografische aard. Anders dan in Europa, waar het 

recht op een herkomstbenaming ook het naleven van allerhande voorschriften inhoudt, is 
men verder vrij om te doen en te laten wat men wil.  

Wat meer houvast bieden de 'gecertificeerde' wijnen. Deze wijnen worden analytisch en 
proeftechnisch getest door de Wyn en Spiritus Raad / Wine and Spirit Board. Na 
goedkeuring mogen ze een speciaal zegel op de capsule dragen. Deze test is overigens niet 

verplicht, maar gebeurt op vrijwillige basis.  

Wijnen die samengesteld zijn uit druiven van verschillende gebieden hebben als 
herkomstbenamingen Weskaap / Western Cape, of, iets beperkter, Kusstreek / Coastal 

Region. Omgekeerd is het vanaf 2005 ook toegestaan om wijnen uit individuele 
wijngaarden als zodanig te etiketteren. Dit zijn enkelwingerd/single vineyard wijnen. 

Zuid-Afrika produceert een compleet assortiment wijnen, inclusief mousserende en 

edelzoete. De beste vonkelwyn wordt gemaakt volgens de traditionele Méthode Cap 
Classique met tweede gisting op fles. Noble Late Harvest staat voor rijke, natuurlijk zoete 
wijnen van laat geoogste druiven met edele rotting. 

Zuid-Afrika is momenteel de negende wijnproducent van de wereld met een oppervlakte 

van 102.000 ha en dit neem nog steeds toe.  De jaarlijkse wijnproductie is ongeveer 10 
miljoen hl waarvan 9 % voor de export wordt gebruikt. Hiervan gaat ongeveer 20% naar 

Nederland, 40% naar Engeland en de rest wordt over andere exportlanden verdeeld. 
 

 

Wijngebieden 

 

Een geografisch gebied (Geographical unit zoals bvb. Western Cape) wordt onderverdeeld 
in regio’s (regions), districten (districts) en “wards”. Er bestaan ook enkele geïsoleerde 

“wards” die niet tot een bepaald district of regio behoren.  

Het bekendste en landschappelijk mooiste wijnbouwgebied van Zuid-Afrika is zonder twijfel 
de Coastal Region. Deze regio is onderverdeeld in de wijngebieden Stellenbosch – 
Constantia – Swartland en Durbanville.  

Stellenbosch heeft als enige regio een universiteit met wijnbouwkundige afdeling en hier 

liggen ook de meeste topdomeinen. Het is omgeven door bergen en de wijngaarden liggen 
in elke richting. Ook al is 2/3 van de wijngaarden met witte druivensoorten beplant, het 

besef groeit dat Stellenbosch voorbestemd is voor de rode wijn. Vele mesoklimaten vooral 
tegen de hellingen van de bergen en vooral de pinotage en de cabernet doen het hier 

uitstekend. Op hogere stukken, onder invloed van de koelere oceaanlucht doen de 
sauvignon Blanc en de chardonnay het uitstekend. 

Constantia was de bakermat van de Kaapse wijn. Het wijnhuis Groot Constantia gelegen in 
een prachtig natuurgebied trekt jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers! De druivenrassen 

sauvignon blanc, cabernet sauvignon, chardonnay, riesling en muscat de 



frontignon(dessertwijn) staan hier aan de top en het klimaat en de bodem worden als de 

beste van Zuid-Afrika beschouwd. Natuurlijk is onder invloed van de nabije zee de 
temperatuur tamelijk koel, de luchtvochtigheid hoog. De jaarlijkse neerslag tussen 820 en 

1000 ml zorgen er voor dat irrigatie niet nodig is 

Swartland ligt aan de westkust. De naam verwijst naar de donkere, vruchtbare aarde. 
Cabernet sauvignon en pinotage leveren hier pussy-cat-wijn, de Zuid-Afrikaanse rode 

“slobberwijn”. Heet klimaat, doch voldoende afkoeling door mist en wind. Hier wordt ook 
wel ’s nachts geoogst om een betere geur- en smaakextractie te bekomen. 

Durbanville is een onbekend wijngebied, maar er wordt stevig aan gewerkt om het ook op 
de internationale wijnkaart te krijgen. Heuvelachtig gebied op slechts 15 km van de oceaan 

en hier worden goede rode en witte wijnen geproduceerd. 

Boberg Region met de onderverdeling Paarl – Franschhoek en Tulbagh. 

Paarl is het op één na grootste wijngebied van Zuid-Afrika en ligt, samen met “ward” 
Wellington, verder het binnenland in dan Stellenbosch maar toch maar ongeveer 60 km 

van Kaapstad. Bijna 20% van de totale wijngaarden van ZA liggen op dit grondgebied. Hier 
zijn ook een aantal oude prestigieuze wijnproducenten gevestigd en ook de grotere meer 

progressieve coöperaties. Franschhoek Valley (ward) maakt ook deel uit van dit gebied. 
Vooral cabernet sauvignon, pinotage chardonnay en chenin blanc worden hier het meest 
verbouwd en deze laatste overheerst met 35%. Warmer en droger klimaat dan in 

Stellenbosch doch in de meeste jaren voldoende neerslag voor een natuurlijke bewatering. 

Franschhoek ligt in de schaduw van de bergen en werd gesticht door Franse hugenoten in 
de 17de eeuw. Dit verklaart ook het gebruik van Franse namen in deze regio. Franschhoek 

is, zoals eerder vernoemd, een “ward”, maakt officieel deel uit van het Paarl-district. 
Vroeger Olifantshoek genaamd, naar de olifanten die er ooit zouden geleefd hebben. Een 
regio met naast de wijnbouw ook veel fruit en graangewassen. 

Ook in het district Tulbagh vinden we veel fruit en graangewassen en het klimaat is 
uitstekend voor de wijnbouw: droge hete zomers en genoeg regenval in de winter. Zeer 
vruchtbare bodem met lagen leisteen met daarboven graniet en zandsteen. Swartland en 

Tulbagh worden samen ook het Malmesbury-gebied genoemd. 

Breede River Valley Region heeft maar twee “wards”. 

Worcester, de grootste wijnstreek van Zuid-Afrika. Deze streek, ten oosten van Paarl, 
levert 1/5 van de totale wijnproductie. Veel van de geteelte druiven worden traditioneel 

gebruikt voor de aanmaak van kwaliteitsbrandewijn. De regio kent een opgang van nobeler 
rassen: hier dus ook meer kwaliteit dan kwantiteit in het vooruitzicht. 

Robertson is de andere “ward” iets verderop in de Breede River Valley. In de afgelopen 

jaren heeft deze streek naam gemaakt als een gebied dat wijnen van topklasse produceert. 
Het wordt ook wel de Vallei van Wijn en Rozen genoemd omdat hier langs de wijngaarden 
veel rozen staan aangeplant. Meer en meer worden de coöperaties afgebouwd en krijgen 

we meer individuele wijnproducenten. Een kampioen in wijn, maar ook… in paarden! 

Olifantsriver Region 

Gelegen langs de Olifantsrivier en hiertoe behoren ook de centra Citrusdal (zuid) en 
Vredendal (noorden). Het Vredendal ligt op ongeveer 450 km ten noorden van Kaapstad. 

Door het toepassen van moderne wijntechnieken komt deze streek met wijnen die een zeer 
goede prijs / kwaliteit hebben. Productie vooral via de grote coöperaties. Deze streek is 

ook bekend van de “rooibosthee”, de citrusvruchten en wilde lente-bloemen. Waarme 
zomers met relatief weinig neerslag. 

Klein Karoo Region 

Dit grote gebied strekt zich uit van oost naar west, van Montagu tot het stadje Oudtshoorn. 

Klein Karoo heeft ook veel struisvogelfarms. In deze streek maakt men de bekendste 



versterkte wijnen, zoals de dessertwijn van Montagu en portwijnen van Calitzdorp en De 

Rust. De chenin blanc met zijn hoge zuurgraad doet het hier in de warme zomers 
voortreffelijk. Weinig neerslag, doch de nabijheid van de rivieren zorgt voor voldoende 

water bij het irrigeren. 

Walker Bay en Elgin (Overberg) 

Beide nieuwere “wards” liggen in in het grote Overberg gebied aan de zuidkust. Veel 
bedrijven uit Stellenbosch en Paarl betrekken hun druiven uit Elgin. Een gezegde in Zuid-

Afrika: “De beste wijnen worden gemakt in het zicht van de oceaan”. Elgin is vooral bekend 
van de appelteelt. Het klimaat is koel en maritiem. Succesvolle resultaten worden geboekt 
bij de sauvignon blanc, de chardonnay en de pinot noir. 

 

 

 

 

 



Er stonden 8 wijnen op de proeftafel: 

 

WIT 

 

1 Raats 2007 – Stellenbosch - €14,9  

100% chenin blanc – 13,5% 

- Deze wijnstokken staan op diverse ondergronden en 
worden in opeenvolgende plukbeurten tijdens de rijpingsperiode 

geoogst. Daarom worden zij ook afzonderlijk gevinifieerd. Later tot 
een blend van dezelfde wijndruif samengesteld.  

 Groene meloen, appel, ananas, citrus en toetsen van 
gember in de neus en de mond zorgen voor een minerale frisheid. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Allée Bleue - Isabeau 2008 – Franschhoek Valley 

Blend van semillon en chardonnay – 13.5% 

- Landgoed gesticht in 1690 door een speciaal decreet 

van Simon van der Stel voor de vrije burger Peter 
Andersen in genaamd Mere Rust. Later door de 
nieuwe eigenaars hernoemd in Allée Bleue, naar de 

met eucalyptisch omzoomde oprijlaan. 

 Deze neus van deze samenstelling wordt vooral 
gekarakteriseerd door de fruitigheid van 

oranjebloesem, mango en passievruchten. Subtiele 
geur van nootjes, karamel en houttoetsen. Frisse 
zuren en aangenaam fruitig. Gaat samen met 

zeevruchten, kip en terrines, kalfsvlees, rijpe 
geitenkaas en stoofpotjes 

De beste witte wijn van deze avond met een prijsstelling van 11,5 € ook nog 

de goedkoopste van onze proeverij. 



 

3 La Motte 2007 – Franschhoek Valley - € 13.- 

 100% chardonnay – 13,9% 

- Gefermenteerd in 500 liter vaten van Franse en 
Hongaarse eik (1/3 nieuwe vaten. 12 jaar oude wijnstokken 

gericht op de noord-zuid as. 4,9 ha aangeplant met een 
densiteit van 4630 stokken per hectare. 2/3 van de oogst wordt 

op eiken vaten vergist, het andere derde in inox tanks. Na 
vergisting wordt de wijn regelmatig omgeroerd gedurende een 

periode van 11 maanden. Daarna blijft de wijn na botteling nog 
2 maanden rusten alvorens in de handel te komen. 

 Niettegenstaande een jaar op vat behoud deze wijn zijn 
fruitigheid en frisheid. Ananas en pompelmoes zijn prominent 

aanwezig, een toets van cashewnoot  in de achtergrond. De 
houtlagering komt tot uiting in de vorm van stro- en toffee 

geuren. Complex maar toch fris in de afdronk. 

 Mooi als verfrissend aperitief en perfect bij salades, 
zeevruchten, wijngaardslakken, carpaccio, paté, langoustines 

en kreeft, mosselen en romige kazen. 

 

 

 

 

 

ROOD 

 

4 Allée Bleue  - Pinotage 2007 – Piekenierskloof 

(Franschhoek) – 14,5% - € 17,5 

- De wijnmaker raadt aan de wijn 1u vóór consumptie 
te openen zodat hij voldoende kan ademen.  

 Fruitige afdronk met toetsen van chocolade en 

zwarte bosvruchten en ook een zweem van 
geroosterde pijnappelpitten. In de geur vooral 

mokka, chocolade, kruidnagel en bramen. In de 
afdronk een fijne evenwichtige structuur en mooie 
lengte. 

 

 

 

 

 

 

 



5 Guardian Peak Lapa Cabernet Sauvignon 2006 – 

Stellenbosch - 15% - € 18,5 

- Een lapa is een traditionele plek ergens rond het 
huis waar vrienden en familie elkaar ontmoeten gewoonlijk 
rond een open vuur (of braai –BBQ) om de sociale contacten 

te onderhouden. 

 Deze wijn word gecomercialiseerd door de 
zakenpartners Ernie Els en Jean Engelbrecht. Wijnmaker van 

dienst is Louis Strydom.  Kenmerkend is de zeer zware fles. 

 De 2007-versie ontving in 2009 de prijs van de beste 
internationale rode wijn op het “International Wine Challenge 

Awards” in Londen, één van de vele onderscheidingen die 
deze wijn reeds behaalde. 

 De wijngaarden liggen op de noordelijke flanken van de 
Helderberg en de invloed van de oceaanwind zorgt er voor 

dat de druiven langzamer rijpen. 

 Vergisten gebeurt in open kuipen en wordt gevolgd 
door een maceratieperiode van 14 dagen na de eerste gisting. 

Daarna een lagering op nieuwe Franse eik gedurende 18 
maanden! 

 Aroma’s van verse witte eik, geroosterde 

pijnboompitten en vanille. Een zeer mooi evenwicht tussen 
fruit en de eik, zonder daarom over te hellen naar het echte 
“zware” werk. Men proeft wel dat met te maken heeft men 

een stevig-uit-de-kluiten-gewassen jongen. Lange afdronk met hints van potlood. 

 

6 Morgenster -  Lourens River Valley 2004 – 

Stellenbosch (Helderberg ward) - € 15,6 

Merlot/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc – 14,5% 

- Wijnhuis op slechts 35 min. rijden van Kaapstad 
en gespecialiseerd in Bordeaux variëteiten. Recent 

werden ook nieuwe aanplant gedaan van de 
Italiaanse cultivars neddiola en sangiovese. 

Directeur en tevens wijnconsultant is Pierre Lurton 
(niet die van de Bordeaux!) die nauw 
samenwerkt  met eonoloog en wijnmaker Marius 

Lategan. 

 Het wijngoed behoort tot de oudste van Zuid-
Afrika en was 300 jaar geleden zelfs eigendom van 

Gouverneur W.A. van der Stel. Nadien opgedeeld 
in vier secties waarvan Morgenster er nu één is. In 
1992 werd het landgoed gekocht door Giulio 

Bertrand en opnieuw in zijn oude glorie 
gerestaureerd. Naast wijnbouw ook olijvenbomen, 

een nieuwe rage onder invloed van Italiaanse 
ondernemers. 

 De druiven worden manueel geplukt, daarna gesorteerd op een lopende band, en 

nogmaals aan een strenge selectie onderworpen na vergisting. Het blenden 
gebeurd dan achteraf en levert een klassiek Bordeaux-stijl achtige wijn op. 



 100% op gebruikte eiken 300 liter vaten opgevoed gedurende 13 maanden. 

 Diepe volle rode kleur, eigen aan de Morgenster-wijnen. 

 Een rijpe, expressieve neus van lichte tabak, een mooie kruidigheid en minerale 
elementen. Complexe neus, waarbij telkens andere geurelementen worden 
waargenomen. Het fruit is zoet en sexy, terwijl de afdronk een zekere lengte heeft. 

 Door John Platter met 4,5 ster / 5 gewaardeerd. 

 

Deze wijn kwam als meest gewaardeerd rode wijn uit de bus. 

 

 

7 Rust en Vrede -  Estate 2004  - Stellenbosch - 

€ 28,6 

58% cabernet  sauvignon / 31% shiraz / 11% 

merlot – 15% 

- Was ook ooit eigendom van W.A. van der 
Stel. Omstreeks 1700 opgedeeld in twee waarbij de 
originele naam Rust en Vrede behouden bleef. Jean 

Engelbrecht is momenteel de eigenaar en deze ging een 
partnership aan met Ernie Els.  

 President Mandela koos deze wijn om in 2004 te 

worden geschonken op het banket te Oslo ter 
gelegenheid van zijn “Nobelprijs voor de Vrede”. 

 Vergisting gebeurt in open fermenteerbakken. 

Daarna wordt de wijn overgepompt en 5x per dag 
omgeroerd. Gedurende 7 dagen volgt een vergisting, 
dan nog een 10 dagen meceratie. 

 Malolactische gisting wordt gedaangedeeltelijk  in 
inox kuipen  gedaan en anderzijds in houten vaten. De 
diverse wijnsoorten worden afzonderlijk gefermenteerd 

en opgevoed in meestal 300 liter vaten van Franse en 
Amerikaanse eik gedurende 23 maanden. Daarna wordt de wijn op smaak 

samengevoegd en gebotteld. Hierop volgt nog een fleslagering van 18 maanden… 
Je moet maar het geduld hebben… 

 Diep rode kleur. In de geur koffie en toffee aroma’s gecombineerd met 
potloodslijpsel en toetsen van donker fruit, pruimen en cassis. 

 Complexe wijn ondersteund door elementen van donker fruit eigen aan de 
combinatie van cabernet sauvignon en de kruidigheid van de shiraz.  Mooie 
tannines die aangeven dat deze wijn over een zeker bewaarpotentieel beschikt. 

 

 

 

 

 

 



8 Boekenhoutskloof 2004 – Franschhoek - € 30 

 100% syrah – 14,5% 

- Op het etiket zie je zeven stoelen… elk van 

deze stoelen verwijst telkens naar een periode in het 
lange verhaal van het wijn maken op dit domein. 

 In de neus veel kruidigheid, vooral peper met 
ondertonen van bloementjes (viooltjes) en 

geparfumeerde aroma’s. 

 Dit was de duurste wijn uit ons proefgamma maar 
juist daarom niet de beste prijs/kwaliteitverhouding. 

- De wijn werd nog op de traditionele wijze vergist 

(vanaf 2006 worden gekoelde tanks gebruikt) 

  

Besluit van deze degustatie : 

Een zeer geslaagde avond waarbij het bewijs weer eens geleverd wordt: er hangt 
een prijskaartje aan topwijnen. Zuid-Afrika komt verrassend uit de hoek zeker wat 

de kwaliteit betreft. Men is niet bang om proeven te doen met nieuwe variëteiten en 
het laatste woord is nog niet gezegd. Men heeft de ruimte, men heeft het klimaat, de 

kennis en de goedkope werkkrachten waarbij moet gezegd worden dat de 
wijndomeinen grote  inspanningen doen om de levenskwaliteit van hun werknemers 

te verbeteren. Met een woord: Zuid-Afrika heeft het potentieel om uit te groeien tot 
één van de betere op het gebied van wijnproductie. 

 


