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p het moment van schrijven, vier 
weken voor verschijning van deze 
Vinée Vineuse, beheerst het Corona-
virus voor een groot deel het leven.

De situatie voelt onwerkelijk en iedere dag 
wijzigt hij. alles wat we gisteren zeiden, klinkt 
vandaag naïef. het geeft een gevoel van onze-
kerheid. We snakken naar de zomer, het jaar-
getijde dat ons van het virus moet verlossen… 
op het moment dat u dit leest zal de situatie 
zeker alweer anders zijn dan toen ik het schreef 
en heeft u al antwoord gekregen op vragen over 
het wel of niet doorgaan van het eK voetbal en 
de olympische spelen, of de scholen nog open 
zijn, en of het dagelijks leven nog enigszins 
doorgang heeft. op het moment van schrijven 
weten we niet of alle wijnen die we u in deze 
nieuwe editie van Vinée Vineuse aanbieden, 
ook daadwerkelijk bij ons binnen zijn gekomen, 
maar we gaan nu nog maar van het positieve 
uit. Toch kregen we vandaag voor het eerst een 
bericht van een Italiaanse wijnproducent die 
zijn deuren voor het moment moet sluiten. 
ook deze producent noemt de situatie onwer-
kelijk, maar hoopt dat de sluiting bijdraagt aan
een sneller herstel. onze trip naar Düsseldorf,
naar Prowein, was al afgezegd en ook de 
Primeurproeverijen in Bordeaux gaan zo goed 
als zeker niet door. De vraag is hoe en wanneer 
we het oogstjaar 2019 dan kunnen proeven 
en of en wanneer de primeurcampagne dan 
plaats zal vinden. ook mijn geplande bezoeken 
aan Spanje en Italië staan op losse schroeven. 
Die aan de Champagne, de Bourgogne en de 
rhône stellen we voorlopig uit. Jean-Marie 

guffens stuurt ons een batterij aan proefflessen 
toe, evenals vele andere producenten. Maar 
ook zelf hebben we de enige juiste beslissing 
moeten nemen om Proeven tussen de Stel-
lingen voor dit voorjaar te annuleren evenals 
enkele andere kleinere evenementen. We hopen 
dat we zaken kunnen opschuiven richting de 
zomer, maar alles is op dit moment nog te 
onzeker. restaurants en cafés in België zijn al 
dicht en de pijn van het gedwongen thuiszit-
ten wordt nu voor velen niet verzacht door 

het kijken naar een mooie sportwedstrijd of 
-evenement. ook in nederland voelt de horeca 
nu al de pijn van wegblijvende gasten. Maar 
alle gevolgen strekken natuurlijk veel verder. 
We zullen nog meer dan we toch al doen met 
elkaar thuis aan tafel zitten, spelletjes doen 
en samen een hapje eten. Misschien wel met 
een goed glas wijn erbij, waartoe we u met 
deze Vinée Vineuse graag inspireren. hij staat  
gelukkig vol met allemaal vrolijke, interessante, 
inspirerende en leerzame dingen. een heerlijke 
mix aan informatie en natuurlijk vele boeiende 
wijnen. We maakten een bijlage volledig gewijd 
aan de Champagne, geïllustreerd met geestige 
prenten van hans Jonkers. We gingen de kelder 
in van topjournalist Frénk van der Linden, we 
zochten naar geschikte partners voor bij vers 
gestoken asperges en we verhalen uitgebreid 
over Johan Kruger, een man met een missie in 
Zuid-afrika. Zijn ‘old Vines Project’ is heel in-
spirerend en de wijnen die het voortbrengt zijn 
tongstrelend mooi. Van dit soort mooie ver-
halen worden we gelukkig en komt de zomer 
langzaam een stukje dichterbij...

Wij wensen u veel leesplezier en bovenal een 
goede gezondheid!
– Xavier Kat

Samen met Johan 
Kruger, een waan-
zinnige wijnmaker, 

op zoek naar 
oude wijngaarden 

in Zuid-afrika.

Van het ‘Old Vines project’ 
verhaal van Johan Kruger 

worden we gelukkig en 
komt de zomer langzaam 

een stukje dichterbij... 

Snakken naar de zomer

o

VOOrprOeVeN

Jacky 
is er weer!
De klassieke Okhuysen 
sauvignon uit de loire is terug 
met een geweldig nieuw oogst-
jaar. 2019 bezit alle ingrediënten 
van een ultieme voorjaarswijn. 
Hij is heerlijk sappig en tegelijker-
tijd knisperend fris. Het perfecte 
aperitief en verrukkelijk bij 
asperges!

NieT Te MiSSeN

Broer en zus rodolphe en Ludivine Marteau 
zijn opgegroeid tussen de wijnranken in het 
kleine dorpje La Tesnière, op een plateau langs 
de rivier de Cher. Zij zagen het beiden als een 
voorrecht om in 2010 het domein van hun zeer 
kundige vader Jacky Marteau over te nemen. 
rodolphe beet zich vast in het wijngaard-
beheer, Ludivine in de algehele assistentie. 
oogstjaar 2019 is het tiende jaar dat zij ‘solo’ 
zonder hun vader maakten. en papa Jacky? Die 
is terecht apetrots!

2019 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,50 €9,20
Bij doos van 6: €8,25 per fles

Om de puurheid van sauvignon te behouden kiest 
Rodolphe er bewust voor om de wijn niet op hout 
op te voeden. Hierdoor ontstaat een uitbundige 
‘sauvignonneus’ met opwekkende aroma’s van 
kruisbes, grapefruit, groene appel en vers gemaaid 
gras. De smaak is levendig, zuiver, heeft knispe-
rend frisse zuren en eindigt met een lange, sappige 
afdronk. Een geweldig nieuw oogstjaar! Naast 
asperges, een fantastische combinatie met mosselen, 
oesters, lichte visgerechten en verse geitenkaas. 

2  Okhuysen Vinée Vineuse Okhuysen Vinée Vineuse  3  

Fantastisch
nieuw

oogstjaar
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Wijnig nieuws 
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De lekkerste wijnen bij asperges
Wijndomein: Mas d’en Gil
De wijnkelder van: Frénk van der linden
 
WiJNaaNBieDiNGeN
Wit: Sauvignon Touraine 
p’tit Martin
eregalerij: dé twee lentewijnen 
Onze topselectie tot €10 
proef en ontdek 
afdronk: Kruger grenache rosé 

GrOOT VerHaal
in Zuid-afrika gebeurt het 
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in de wijn gedoopt: aad Kuijper
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Corrector
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Fotografie
Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe en 
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Concept en vormgeving
Thierry Somers

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn koste-
loos bij een minimale afname van 24 
flessen of een minimum factuurwaarde 
van €140,- per zending. Bezorging in 
Haarlem en omgeving gaat via onze 
eigen bezorgdienst. Leveringen in België 
zijn kosteloos bij een minimale afname 
van 36 flessen en een minimum factuur-
waarde van € 350,- per zending.
Looptijd
Duurt zolang de voorraad strekt en uiter-
lijk tot 18 juni 2020.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan 
wordt deze door ons retour genomen 
en krijgt u desgewenst een creditnota 
of uw geld terug. Voldoet een wijn om 
andere redenen niet aan uw verwachting, 
dan nemen wij de ongeopende flessen 
van u retour en ontvangt u voor deze 
retourflessen van ons een creditnota of uw 
geld terug.

Kantoor en magazijn
Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem
023 5312240
vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 9.00 – 12.00 uur

Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 – 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 – 17.30 uur
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ournalisten als Clive Coates en robert
Parker lopen al jaren weg met de uitzon-
derlijke wijnen van oratoire Saint-Mar-
tin. al tien generaties worden hier pure 
wijnen gemaakt die behoren tot de beste 

uit de zuidelijke rhône. De jongste generatie, 
de broers François en Frédéric alary, besloot 
het met een volledig biologisch-dynamische 
werkwijze anders aan te pakken dan hun voor-
gangers. In de praktijk houdt dit onder andere
in dat de wijngaarden zonder pesticiden, 
chemische meststoffen en herbiciden worden 
bewerkt. als compost gebruiken ze schapen-
mest, wat de ontwikkeling van de wortels be-
vordert. De schapen grazen rond tussen de 
oude wijnstokken, van gemiddeld zestig jaar. 
Voor het ploegen worden paarden ingezet. 
Wanneer de druiven perfect van kwaliteit zijn, 
zo zeggen de broers, gaat het in de kelder bijna 

Goed nieuws 
voor de fans

OraTOire SaiNT-MarTiN

Zelden wist een wijn in zo’n korte tijd zo’n groot publiek te veroveren. Tot teleurstel-
ling van velen kon hij in 2017 niet gemaakt worden. Gelukkig is hij er weer.

in 2018 werd Domaine Oratoire Saint-Martin door de Franse wijnpers uitgeroepen tot biodomein van het jaar. 

J
2018 P’tit Martin – Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,25 €12,10
Bij doos van 6: €10,90 per fles

Een heerlijk zwoele assemblage van grenache 
(80%) en syrah (20%). De wijn is prachtig diep 
roodpaars van kleur met aroma’s van donker 
bosfruit, kersen en rozemarijn. De smaak is sappig 
en perfect geconcentreerd en biedt een breed scala 
aan smaken. Denk aan rijp rood fruit als bramen, 
specerijen en een beetje peper. De afdronk is hemels 
lang. Un Grand P’tit Martin!

vanzelf. Zo voegen ze geen additieven aan 
de wijn toe, gebruiken ze nauwelijks sulfiet 
en wordt er gebotteld zonder de wijn eerst te 
filteren. 



6  Okhuysen Vinée Vineuse Okhuysen Vinée Vineuse  7  

WiJNiG NieUWS

In verband met het coronavirus wordt Proeven 
tussen de Stellingen verplaatst. een (even-
tuele) nieuwe datum wordt te zijner tijd 
gecommuniceerd. Wat je tijdens dit groots 
opgezette evenement kunt verwachten? Twee-
honderd van de lekkerste voorjaarswijnen op 

de proeftafels, vele wijnmakers die persoonlijk 
hun wijnen komen presenteren, 10% korting 
op alle proeverij-wijnen en bij aankoop vanaf 
36 flessen een fles uit de tombola, waarbij je 
kans maakt op de wijn der wijnen: Petrus. 

Proeven tussen de Stellingen uitgesteld

Voorverkoop Verget
Volgende maand start de voorverkoop van Maison Verget en Domaine 
Guffens-Heynen 2019. 

in november vorig jaar vierde hij nog zijn 65ste verjaardag, maar met pensioen 
gaan, daar denkt Jean-Marie Guffens gelukkig nog niet aan. Zo kunnen wij straks 
het mooie oogstjaar 2019 aanbieden, waarin het onmiskenbare karakter van 
Guffens weer als vanouds naar voren komt. Ook de brochure met het aanbod 
thuis ontvangen? laat het ons weten via vineus@okhuysen.nl

Iedere eerste zaterdag van de maand organi-
seren we een inloopproeverij in onze winkel. 
elke maand staat een ander thema centraal, 
zoals een land of streek of bijvoorbeeld de 
‘lekkerste wijnen bij asperges’ en wijnen van 
een specifieke druif. De wijnen zijn te proe-
ven in de wijnkelder onder de winkel tussen 
12.00 en 17.00 uur. Tijdens de inloopproe-
verij, die vrij toegankelijk is, geldt een korting 
van 10% op de geproefde wijnen. 
Wijnwinkel Okhuysen, Gierstraat 34, Haarlem. 

in de schitterende omgeving van 
Nationaal park Zuid-Kennemerland bevindt 
zich een unieke locatie, landgoed Duin en 
Kruidberg. in dit historische landhuis uit 1908 
schuilt een ware culinaire sensatie. Je vindt 
er namelijk én sterrestaurant De Vrienden 
van Jacob, maar ook Brasserie & lounge-
bar DenK. Hier eten is al een beleving op 
zich, maar overnachten kan ook in dit 
sprookjesachtige gebouw.
duin-kruidberg.nl

Okhuysen op 
de kaart

Op de kaart bij De Vrienden van Jacob en 
DenK onder andere:
1. 2016 Marquis de pennautier 
chardonnay
2. 2019 Zoe blanc Viognier bio – pays d’Oc
3. 2017 ripasso Superiore Valpolicella

Nieuws uit 
de winkel

Jean-Marie tijdens de proeverij in londen ter ere van zijn 65ste verjaardag.

parker proefde de wijnen van casa Marín. 
alle wijnen scoren boven de 90 punten! 
Gefeliciteerd María luz en team.

robert parker proeft 
casa Marín



k hou al heel lang van Bordeaux. Ik geef 
het toe, ik kan er niks aan doen, ik ben 
een ouderwets man; Bordeaux is mijn 
eerste liefde en ik ben haar trouwe hond. 

Zoals obelix als kind in een ketel met tover-
drank viel, zo belandde ik ooit als student met 
mijn neus in een glas Chateau Latour 1963 en 
was ik op slag betoverd.

het gebeurde tijdens een buitenlandreisje 
waarvan ik alles vergeten ben behalve de smaak 
van de wijn: fluwelig, romig, complex, heel 
anders dan de Lambrusco van 3 euro 33 die 
ik tot dan toe gewend was. Ik bekeerde mij 
ter plekke tot de wijn en werd liefhebber van 
goede Bordeaux.

natuurlijk weet ik dat ik als intellectueel 
geacht word daar mijn neus voor op te halen 
en dat ik behoor te flirten met Duitse of Jura-
wijnen – of beter nog – Vin nature, maar dat 

lukt me niet. Van vin nature word ik altijd wat 
zuur terwijl ik van een goed glas bordeaux al-
tijd week in mijn knieën word. Dat romige, dat 
gulle… Dat is denk ik wat liefde met je doet, 
het ontneemt je je kritisch vermogen.

Ja, Bordeaux was mijn eerste liefde – alleen 
bleek zij te hoog gegrepen. al spoedig ontdekte 
ik namelijk dat de liefde niet van twee kanten 
kwam. en dat ze duur betaald werd. al in de 
eerste jaren van onze relatie steeg het succes 
Bordeaux naar de bol en zag ik haar steeds 
vaker in het gezelschap van mannen met geld.
Platzak en met een gebroken hart week ik uit 
naar andere gebieden, waar ik troost vond bij 

2016 Saint-Emilion
Château Barberousse
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: €15,50 €16,65
Bij doos van 6: €14,95 per fles

Verrukkelijke neus van rijp rood en zwart fruit, 
kruiden en wat cacao. De smaak is intens, zit 
vol sappig fruit, smeuïge tanninen en uitstekende 
zuren.

Oude liefde roest niet
iN De WiJN GeDOOpT

I

aaD KUiJper 
is ex-wijnboer  

(Mas des Dames)
reclameschrijver 
en romancier. in 
2018 verscheen 

zijn eerste 
roman ‘anno’.

nieuwe liefdes, de onstuimige Faugères van 
Barral, de gerijpte rhônes van Chave, de stijl-
volle Pibarnon, de bevallige Trevallon, schitte-
rende wijnen maar... geen Bordeaux. 

Sindsdien heb ik mij tevredengesteld met de 
kliekjes die mijn geliefde voor mij bewaarde: 
een kistje Poujeaux uit zo’n slecht jaar dat het 
nog betaalbaar was, tweede wijnen van tweede-
rangs chateaux, Bordeaux superieur, Bordeaux 
inferieur, ik was er gelukkig mee. Tot de dag 
dat ik met Xavier en Job werd uitgenodigd bij 
Chateau Barberousse in het gehucht Le Bibey, 
op steenworp afstand van Saint-emilion. 

Van een kasteel is hier overigens geen sprake, 
want het betreft niet meer dan een boerenhuis 
met een flinke schuur. Tot 1985 deed vader 
Puyol nauwelijks aan export, omdat, zoals hij 
zei: “Mijn klanten in Frankrijk wonen, want 
ik spreek alleen maar Frans.” Sinds zoon 
Stéphane de leiding heeft overgenomen is de 
kwaliteit nog verder gestegen en is het domein 
internationaal bekend.

Bij binnenkomst krijgen we een handdruk 
waar meer warmte in zit dan in alle handdruk-
ken van alle chateaueigenaren van de Borde-
lais, linker- en rechteroever en entre-Deux-
Mers tezamen. Stéphane Puyol is naast een 
begenadigd wijnmaker ook nog een oprecht 
mens. hij leidt ons de kamer in waar zijn 
ouders ons begroeten met een glas champagne 
en wat koekjes uit de supermarkt. hier geen 
marmer op de vloer maar goedkoop laminaat. 
geen zachte muziek uit dure weggewerkte 
speakerboxen maar een tv die tijdens ons ver-
blijf gewoon aanblijft. 

het zou het mooiste chateaubezoek van onze 
reis worden. en de wijnen; ze zeggen wel eens 
dat de wijn op zijn maker lijkt: bij Barberousse 
is dat zeker het geval. Barberousse is alles 
wat ik zo lekker vind aan Bordeaux, het is gul 
als de ouders van Stéphane, krachtig als zijn 
handdruk maar met de geraffineerde charme 
van het geblokte keukenzeiltje. en dat voor 
een prijs waar je bij Latour nog geen slok voor 
krijgt. Ik ben weer verliefd.
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Begin dit jaar was 
alberto (hier op de 
foto met zijn vrouw 
Barbara) met ons 
op de wijnbeurs 
Wine professional 

waar zijn lambrus-
co’s de nodige 

opzien baarden.

2018 Leclisse – Lambrusco di Sorbara 
Frizzante
Cantina Paltrinieri
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu per fles: €15,80 €16,95
Bij doos van 6: €15,25 per fles 

Een selectie van de oudste wijnstokken van 
Lambrusco di Sorbara uit de ‘Cristo di 
Sorbara’. Een complexe neus met tonen van 
rood fruit als aardbei en framboos en iets 
van vanille. De smaak is heerlijk fris, mooi 
geconcentreerd, in het bezit van een zeer fijne 
mousse en een prachtig romig mondgevoel met 
een elegante kruidigheid.

2018 Radice – Lambrusco di Sorbara 
Frizzante
Cantina Paltrinieri
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu per fles: €14,40 €15,50
Bij doos van 6: €13,95 per fles 

Het delicate sap van de eerste persing bezit 
een prachtige zuurgraad. Aroma’s vol heerlijk 
rood fruit, bloedsinaasappel en lentebloesem. 
De smaak is mooi droog met wederom het 
expressieve fruit, verse kruiden en een fijne 
textuur die een aangename rondeur geeft aan 
de wijn. De afdronk is complex, mondvullend 
en tegelijk verfrissend. 

De wijnboer die Lambrusco 
weer op de kaart zette

pOrTreT VaN eeN BeVlOGeN WiJNMaKer: alBerTO palTriNieri 

ineens was daar vorig jaar alberto, die ons met zijn lambrusco’s uit Sorbara 
compleet omver blies.

et is maar goed dat we bij 
okhuysen altijd blind proeven, 
want je wil niet dat – bijvoorbeeld 
door de naam Lambrusco te horen 

– je oordeel onbewust wordt beïnvloed. Dus 
toen wij de proefflessen van Cantina Paltrinieri 
binnenkregen en proefden, waren de reacties 
unaniem ongekend positief. hoe groot was de 
verrassing na de onthulling van de etiketten!

achter de kwaliteit van deze hemelse bubbels 
staan alberto en zijn vrouw Barbara, vierde 
generatie wijnmakers op Cantina Paltrinieri. 
Toen alberto afgestudeerd was, vroeg zijn 
vader hem wat hij wilde doen in het leven. hij 
antwoordde stellig dat hij de traditie levend 
wilde houden die zijn grootvader achille had 
opgebouwd en die zijn ouders de veertig jaar 
erna voortzetten. In 1998 kreeg alberto, samen 
met Barbara, de leiding over de wijnmakerij 
en begon als experiment met de productie van 
de eerste monocépage Sorbara. Dat groeide 
uit tot een groot succes. Momenteel bezit het 
echtpaar 17 hectare wijngaard bij Cristo di 
Sorbara, het historische hart van het meest 
prestigieuze subgebied, Lambrusco di Sorbara.
In deze culinaire broedplaats bevindt zich ook 

het wereldberoemde driesterrenrestaurant 
osteria Francescana, waar op de wijnkaart uit-
eraard de wijnen van Paltrinieri prijken. Waarin 
onderscheidt alberto zich – buiten het her-
komstgebied – verder ten opzichte van de mas-
saproducenten die de reputatie van Lambrusco 
zo bedoezelden? Ten eerste is hij een uiterst 
kundige en precieze wijnmaker. Verder houdt 
hij de rendementen laag, zodat de druiven 
meer concentratie krijgen. Qua druif kiest al-
berto het liefst voor de blauwe soort lambrusco 
di sorbara, die een uitstekende zuurgraad bezit 
en waar hij alleen het eerste sap van de persing 
van gebruikt. De vinificatie gebeurt volgens de 
‘méthode charmat’, met een tweede gisting op 
tank, waarbij de temperatuur laag blijft om alle 
mooie aroma’s te behouden. een aantal cuvée’s 
ondergaat een tweede gisting op fles.

h

Top-sommeliers schenken 
de lambrusco van 

cantina paltrinieri als 
gastronomische wijn

Bordeaux in haar ivoren toren.



Twee voorjaarswijnen 
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Deze twee wijnen prijken wat ons betreft bovenaan het lijstje van favorieten voor 
de lente. Niet dat ze deze aandacht nodig hebben, want deze wijnen zijn zo 
lekker dat ze ieder jaar gemakkelijk hun weg vinden naar een grote schare fans. 
Kent u ze nog niet, laat u dan door ons verrassen!

ereGaleriJ

2019 Cuvée Boogie – Rheingau
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €10,20 €10,95 
Bij doos van 6: €9,90 per fles

Weingut Altenkirch werd in 1826 
gesticht in Lorch, aan de westkant van 
de Rheingau. De wijngaarden liggen 
op zeer steile hellingen met een unieke 
bodem van leisteen met kwartssporen. 
Door hellingspercentages van 50 à 60% 
kunnen alle wijngaarden alleen met 

de hand worden bewerkt. Wijnmaker 
en oenoloog Jasper Bruysten heeft dit 
jaar voor een verrassende assemblage 
van sauvignon blanc, weissburgunder, 
scheurebe, silvaner en riesling gekozen. 
Een verrukkelijke neus vol zomers 
citrusfruit, kruisbes en iets van lychee. 
De smaak is opwekkend en biedt sappig 
wit fruit, maar ook tonen van abrikoos 
en citrus. De afdronk is mineraal fris en 
houdt lang aan. Prachtig in balans!

2019 Gemischter Satz 
Braitenpuechtorff
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,95 €12,95 
Bij doos van 6: €11,60 per fles

Sinds 2010 runt de vastberaden en 
ambitieuze Ingrid Groiss het familie-
domein in het Oostenrijkse Weinviertel. 
Wijn maken in volledige harmonie met 
de natuur is haar hoogste doel. Niet toe-
vallig prijkt de veldhaas daarom op het 
etiket. Dit is bovendien haar eerste oogst 
met een volledige biologische certifice-

ring. Ingrid’s Gemischter Satz – ge-
maakt van maar liefst zestien verschil-
lende druivensoorten – ontvangt steevast 
hoge punten van de (inter)nationale 
wijnpers. Niet zo gek dus dat ieder jaar 
de vraag het aanbod overstijgt.
Heerlijke neus met aroma’s van wit en 
geel fruit en iets van citrus. De smaak is 
zowel elegant als intens, biedt tonen van 
witte bloesem, sappige perzik, rijp steen-
fruit, voldoende frisheid en eindigt in een 
lange, knisperende finale. Allesbehalve 
een ‘gemengd zooitje’, deze stijlvolle en 
complexe wijn!

Weingut Altenkirch Weingut Ingrid Groiss

in het zonnetje

aarom zijn wij zo dol op de lente? natuur-
lijk omdat we vrolijk worden van de eerste, 
warme zonnestralen, de huppelende 
lammetjes en de geur van vers gemaaid 

gras. Maar niet in de laatste plaats vanwege het nieuwe 
oogstjaar van de Duitse Boogie en de oostenrijkse gemi-
schter Satz. Knisperende frisheid en sappig fruit voeren 
de boventoon en toveren ook op een bewolkte dag een 

W brede lach op ons gezicht. Bovendien weten beide wijn-
makers van meerdere druivensoorten een zeer complete en 
karaktervolle wijn te maken. Logisch dat we ze een plekje 
gunnen in de eregalerij. 

en of u nu kiest voor de swingende Boogie van alten-
kirch of de gemischter Satz van Ingrid groiss; beide zijn 
jong heerlijk op dronk, bieden een fantastische prijs-kwa-
liteitverhouding en brengen de lente naar je glas.
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Ten tijde van lodewijk Xiii werden de wijnen van pennautier 
geschonken aan het hof in Versailles.

al jaren een aanwinst in ons assor-
timent; deze heerlijke chardonnay 
afkomstig van kalkrijke bodems in 
de heuvels bij Carcassonne. graaf 
nicolas de Lorgeril is eigenaar van 
het imposante Château de Pennautier 
dat al sinds 1620 in bezit is van deze 
adellijke familie. 

2019 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op dronk: tussen nu en 2022

Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

Door de relatief hoge ligging profiteren 
de chardonnay-druiven optimaal van 
de koele nachten en een frisse bries, die 
ook overdag voor wat afkoeling zorgt in 
het mediterrane klimaat van de zuidelij-
ke Languedoc. In de neus aroma’s van 
rijp geel fruit en witte bloesem. De wijn 
heeft een plezierig ‘vetje’, is lekker sappig 
en biedt tegelijkertijd ook frisheid in de 
zalige afdronk.

al 20 jaar 
geliefd

Een chardonnay van stand

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch 
betaalbaar zijn? Zoek dan niet verder. De hele top-
selectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Onze 
Topselectie
Wit 
tot 10 euro

HUiSWiJNeN

2018 Pêché de Vignes blanc – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier

Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,20 per fles €6,80

Jean-Luc Terrier en Christian Collovray
werken al jaren samen en bezitten naast
Domaine des Deux Roches in de Macôn-
nais enkele percelen in het zuiden van 
Frankrijk. De typische bourgognedruif 
chardonnay voelt zich ook in de buurt 
van Limoux thuis en wordt voor deze 
cuvée aangevuld met mauzac. Verfijnd, 
tonen van geel fruit, citrus en bloesem. In 
de mond lekker sappig, met opnieuw rijp 
fruit en een zuivere afdronk. 

2018 Salviano – Orvieto Classico 
Superiore, Tenuta Salviano

Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,95 per fles €10,50

Wijn maken zit de familie Corsini In-
cisa della Rocchetta in het bloed. Naast 
het Toscaanse topdomein Tenuta San 
Guido, bezit de familie in Umbrië het 
prachtige Tenuta Salviano. Een zuivere, 
knisperende wijn, met geuren van groene 
appel en peer, citrusfruit en veldbloemen. 
Ook in de smaak lekker fris, intens en in 
evenwicht, met een licht vettige structuur, 
iets kruidigs, mineralen en een aange-
naam bittertje in de afdronk.

2019 Soave
Palazzo Maffei

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,80 per fles €7,60

Wist u eigenlijk dat Palazzo Maffei, 
naast de beroemde Valpolicella’s, ook 
heerlijke witte wijnen maakt? De lokale 
garganegadruif gedijt uitstekend op de 
arme, vulkanische bodem in de DOC 
Soave. Delicate neus met tonen van 
gras, amandelbloesem en groene appel. 
De smaakaanzet is fris, gevolgd door 
rijp wit fruit en iets van citrus. Mooi 
in balans met aangename zuren en een 
lichtkruidige afdronk. 

2019 Sauvignon – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op dronk: tussen nu en 2022

Bij doos van 6: €6,25 per fles €6,90

De druiven van deze verrukkelijke 
Zuid-Franse sauvignon worden in de 
vroegte geoogst en direct naar de koele 
kelders getransporteerd. Na een vinifi-
catie op lage temperatuur, krijgt de wijn 
een korte opvoeding ‘sur lie’ (op de fijne 
gistsporen) op inoxtank. Typische sau-
vignonneus vol aroma’s van citrus-
vruchten, grapefruit en meloen. In de 
smaak opnieuw veel fruit en een mooie 
balans. Frisse, lange afdronk.

2018 Grillo – Sicilia 
Molino a Vento 

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

Grillo is dé witte inheemse druif van het 
vulkanische eiland Sicilië. Grillig is deze 
druif allerminst. Hij staat garant voor 
elegante, frisse en mooi droge wijnen. De 
wijngaarden van Molino a Vento bevin-
den zich op zo’n 200 meter hoogte in de 
noordoostelijk gelegen Belicevallei. In de 
neus aroma’s van tropisch fruit, citrus 
en iets floraals. De smaak heeft lekker 
veel sap, milde kruiden en eindigt in een 
frisfruitige finale. 

2019 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

De verdejodruiven staan aan de basis 
voor uitbundig tropisch fruit dat het 
glas uit stuift. Bovendien ontdekken 
we bloesem en een knisperende frisheid. 
Tegelijk is de Colagón vol van smaak en 
met een lekkere bite. De makers vulden 
de verdejo aan met een klein deel viura: 
die zorgt naast de goede zuren, groene 
tonen en exotische aroma’s van verdejo 
voor soepele fruitigheid. Dit is een wijn 
die nooit verveelt! 

fruitig en 
toegankelijk

fruitig en 
toegankelijk

fris en 
levendig

fris en 
levendig

fris en 
levendig

fris en 
levendig

vol en rijk
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rueda produceert naast mooie witte wijnen ook karakteristieke rosés.

De eerste zonnestralen vallen de ka-
mer in, voorzichtig wordt er voor het 
eerst buiten gezeten. het enige wat 
nog ontbreekt, is een zonnig glas rosé. 
Want eigenlijk begint het voorjaar 
pas echt bij het eerste glas rosé van 
het jaar. natuurlijk, rosé drinken kan 
gedurende het hele jaar – maar het 
genieten is des te groter als we het 
begin van de lente ermee vieren. 

2019 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Op dronk: tussen nu en 2021  
Bij doos van 6: €6,25 €7,00 per fles   

Onze meest gevraagde rosé heeft een 
aantrekkelijke dieproze kleur (want rosé 
mag heus wat kleur hebben!). De tem-
pranillo- en garnachadruiven worden in 
de vroege morgen geplukt en op lage tem-
peratuur gevinifieerd. Hierdoor behouden 
de druiven hun frisheid. Verleidelijke en 
opwekkende wijn, het rode fruit knalt 
het glas uit. Het kleine pepertje biedt een 
mooie tegenhanger voor het fruitige sap. 
De afdronk is heerlijk fris. Onmisbaar bij 
iedere borrel. 

Het is weer tijd voor rosé

2019 Guilhem Rosé – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en 2022

Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

Deze saignée-rosé (gemaakt van het 
eerste weggelopen sap) is een assemblage 
van grenache (60%) en gelijke delen 
carignan en syrah. In deze prachtig 
lichtroze wijn komen heerlijke aroma’s 
van viooltjes, kersen en bessen naar vo-
ren. De smaak biedt sappig fruit als rode 
appel en een mild pepertje. De finale is 
knisperend fris. Combineert perfect met 
rijk gevulde salades, groenteschotels en 
Provençaalse visgerechten. 

2019 Initiale rosé – Saint-Chinian
Domaine des Jougla

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €9,75 per fles €10,80

In het hart van Saint-Chinian in de 
Languedoc ligt het domein van de 
familie Jougla. De wijngaarden hebben 
een gevarieerde bodem, wat bijdraagt 
aan de complexiteit in hun wijnen. Voor 
deze Initiale rosé, van syrah, grenache 
en mourvèdre, is dit een bodem van 
grotendeels schist. De wijn bezit elegante 
aroma’s van zacht, kruidig rood fruit. 
In de smaak veel sap en fruit. Jaar in 
jaar uit een van onze favoriete rosés.

2019 Nerello Mascalese Rosato – 
Terre Siciliane, Molino a Vento

Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40 

Na het succes van de andere wijnen 
van het Siciliaanse huis, kon een rosé 
niet uitblijven natuurlijk. Dus hier, het 
zusje van de rode Nerello Mascalese, een 
onweerstaanbaar frisse rosato. In de neus 
intens fruitige tonen van framboos en
aardbei, de smaak is sappig met frisse 
zuren en in de afdronk het typisch 
Italiaanse bittertje. Heerlijk bij het 
streekgerecht ‘Busiate alla trapanese’, 
gerijpte kazen of gegrilde champignons.

2019 Pêché de Vignes rosé – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,25 per fles €7,00 

Dat de vrienden Jean-Luc Terrier en 
Christian Collovray ook ver buiten de 
Mâconnais hun sporen verdiend hebben, 
bewijzen ze met hun Pêché de Vignes 
wijnen. Deze verleidelijk lichtroze rosé 
is een assemblage van cinsault, syrah en 
grenache blanc. Heerlijke aroma’s van 
aardbei en framboos stijgen op uit het 
glas. De smaak is verfijnd, biedt sappig 
rood fruit en eindigt in een prachtig 
frisse, elegante finale. 

2018 Campana rosé – Corbières
Château Beauregard Mirouze
Op dronk: tussen nu en 2021

Bij doos van 6: €8,95 per fles €9,95 

Deze Campana rosé is gemaakt van 
de druiven cinsault (50%) en syrah 
(50%), die een koele schilweking onder-
gaan. Het kruidige garriguegewas dat in 
de ruige Corbières weelderig groeit, proe-
ven we terug in de Campana rosé. De 
neus is verleidelijk met tonen van witte 
perzik, peer en bloesem. Verder proeven 
we bosaardbeitjes, framboos en witte 
peper. De wijn barst van het sappige 
fruit en is heerlijk verkwikkend!

2018 Rosé – Languedoc
L’Esprit de la Fontaine

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €8,60 per fles €9,60 

De cinsault-, grenache noir- en syrah-
druiven worden apart gevinifieerd en 
zachtjes langzaam geperst. Vervolgens 
vergisten ze op lage temperatuur om de 
aroma’s te behouden. Na de gisting rijpt 
de wijn nog drie maanden in roestvrij-
stalen tanks. Een zowel aromatische als 
elegante wijn met tonen van bosaardbei, 
bessen, milde kruiden en veldbloemen. In 
de smaak zomers fruit, veel sap en een 
heerlijke bite in de afdronk. Prachtig!

Onze 
Topselectie
rosé 
tot 10 euro

HUiSWiJNeN bloemig en 
kruidig

bloemig en 
kruidig

bloemig en 
kruidig

krachtig en 
intens

fruitig en 
sappig

fruitig en 
sappig

bloemig en 
kruidig

De Nr.1 
rosé

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch 
betaalbaar zijn? Zoek dan niet verder. De hele top-
selectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen
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De tempranillodruiven worden ’s nachts geplukt en vergisten op eikenhouten 
vaten voor een subtiele houttoon.

Palacio Quemado is ruim twintig
jaar geleden opgericht door de wijn-
makersfamilie alvear. Zij zagen een 
enorm potentieel in het terroir van
ribera del guadiana. een geva-
rieerde, rotsachtige bodem en 
continentaal klimaat moesten tem-
peramentvolle wijnen voortbrengen 
die uitblinken in kwaliteit en authen-
ticiteit. Deze Tempranillo doet het 
project eer aan, fantastisch!

2018 Tempranillo – Ribera del 
Guadiana, Palacio Quemado
Op dronk: tussen nu en 2022

Bij doos van 6: €7,50 per fles €8,25

De tempranillodruiven worden ’s nachts 
geplukt en na vinificatie volgt een 
malolactische gisting op eikenhouten 
vaten voor een subtiele houttoon. Intense 
aroma’s van zwarte kersen, rijpe bramen 
en bessen, specerijen, rode bloemen en 
iets van vanille van het hout. In de 
smaak donker fruit en fijne kruiden; de 
afdronk is elegant en fruitig. Lekker om 
bij geroosterde groente, vlees en gerijpte 
harde kazen te drinken.

Op en top 
Spaans

Opgericht met een missie

2018 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac

Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

Een typisch mediterrane assemblage van 
syrah (40%) en gelijke delen carignan 
en grenache noir. Met zijn neus rijk aan 
donker fruit en specerijen en zijn smaak 
die doet denken aan kersenjam, frisse 
bessen en garrigue, bezit de Guilhem 
alle kwaliteiten van een aantrekkelijke 
voorjaarswijn. Lopen de temperaturen 
deze lente hoog op? De Guilhem rouge is 
uitstekend gekoeld te serveren.

2018 Almodí petit red – Terra Alta, 
Altavins

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €7,40 per fles €8,25 

De assemblage bestaat voor 50% uit 
garnatxa negra aangevuld met syrah, 
merlot en carignan en is puur op het 
fruit gevinifieerd. Een heerlijk sappige,
ronde wijn met veel elegantie. Het par-
fum geurt naar specerijen en rood fruit, 
als zwarte kersen en bessen. De smaak 
biedt opnieuw gul fruit, veel sap, een 
zachte, ronde structuur en een aan-
gename, frisse finale.

2018 Orot – Toro 
Bodegas Toresanas

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2021
Bij doos van 12: €6,25 per fles €6,90

Afkomstig uit de stal van het team van 
Palacio de Bornos. En u raadt het al… 
alles waar dit team zijn tanden in vast 
bijt, lijkt te veranderen in goud. Dit geldt 
ook voor deze Orot. Wat een smaak-
maker! De tempranillodruiven geven 
tonen van rood fruit en kruiden. De 
smaak is sappig met verleidelijke aroma’s 
van levendig bosfruit en iets bloemigs. De 
afdronk is zacht en uiterst elegant.

2018 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 12: €6,80 per fles €7,60

Mon petit Petrus kreeg zijn geuzennaam 
niet voor niets! Alleen al in de afgelopen 
vier jaar is deze wijn maar liefst drie 
keer uitgeroepen tot Wijn van het Jaar 
(in 2016, 2018 én 2019). De 2018 is 
opnieuw subliem. De smaak is fruitig, 
biedt veel sap, bezit een aangename 
kruidigheid, aardse tonen, levendige 
zuren, een uitstekende concentratie en 
eindigt met een intense afdronk. Wat een 
karakter!

2019 Nero d’Avola – Sicilia
Molino a Vento

Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

De nero d’avola is de meest aangeplante 
druif van Sicilië. De familie Di Maria 
geeft hem een korte opvoeding op eiken, 
hierdoor komt het ‘warme’ karakter 
van de druif naar voren. Tonen van rijp 
rood fruit, verse kruiden en bloemen. De 
smaak is mooi geconcentreerd en onweer-
staanbaar sappig, met opnieuw rijp rood 
fruit, licht aardse aroma’s en een zwoele, 
kruidige finale.

Onze 
Topselectie
rood 
tot 10 euro

HUiSWiJNeN sappig en 
fruitig

soepel en 
rond

sappig en 
fruitig

zwoel en 
kruidig

zwoel en 
kruidig

zwoel en 
kruidig

2017 Bordeaux rouge
Château de Fontenille

Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,40 per fles €10,40

Dat je voor een heerlijke bordeaux geen 
indrukwekkend chateau of vatenkelder 
nodig hebt, bewijst Stéphane Defraine. 
Met zijn kleine, charmante chateau is hij 
tot grootse dingen in staat. Zijn geheim? 
“Wine is like friendship. It requires a lot 
of attention and regards.” Het levert in 
2017 een prachtig zuivere en elegante 
wijn op. Met aantrekkelijk zwart fruit, 
rode bloemen, laurier en een pepertje. De 
afdronk is lang en levendig.

soepel en 
rond

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch 
betaalbaar zijn? Zoek dan niet verder. De hele top-
selectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen
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De toekomst 
van Zuid-Afrika 

begint hier
Zuid-afrika is zichzelf in rap tempo aan het herontdekken. 
Het verhaal van Johan Kruger – een man met een missie.

Tekst: Xavier Kat

ijfentwintig jaar geleden vertrok ik 
naar Bordeaux en woonde er uitein-
delijk vijf jaar. nog ieder jaar ga ik 
er minimaal een, vaak twee keer, 

heen om wijnhuizen te bezoeken. ook andere 
streken bezoek ik ieder jaar. op die manier blijf 
je goed geïnformeerd en weet je wat er speelt. 
Zuid-afrika kreeg, enerzijds vanwege de grote 
afstand, anderzijds omdat ik nooit echt heel 
enthousiast werd van wat ik uit het land proef-
de, nooit mijn volle aandacht. Deels natuurlijk 
onterecht, maar ook niet helemaal. als grote 
producent van nietszeggende bulkwijn, waar 
nederland bovendien groot afnemer van is, 
krijg je een eenzijdig beeld van wat de onder-
kant van de markt is. In het hogere segment 
bleef een groot deel van de traditionele wijn-
huizen hangen in geconcentreerde blockbus-
ters, waar mijn wijnhart gewoon niet ligt.

ZUiD-aFriKa – KrUGer FaMily WiNeS

V

1 Johan Kruger is gek op mineraal 
houdend gesteente. 2 Oude wijngaarden 

liggen weggestopt in vergeten hoeken, 
hoog in de heuvels.

1

2



2019 Forgotten Vineyards Sauvignon Blanc 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,25 €8,95
Bij doos van 6: €7,90 per fles

Deze ‘vergeten wijngaard’-wijn maakte Johan 
speciaal voor Okhuysen. De sauvignondruiven 
komen van de koelere hellingen uit de kustregio 
van de West-Kaap. De bodem bestaat uit ver-
weerd graniet. We hebben gezocht naar een frisse 
stijl wijn met een duidelijke sauvignon-
expressie, waarbij hij enkele maanden ‘sur lie’ 
werd opgevoed voor wat meer vulling en struc-
tuur. De wijn heeft een licht tropisch karakter 
en iets van buxus, is zeer levendig, met een 
aantrekkelijke ziltigheid.

2019 Forgotten Vineyards Shiraz
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,25 €8,95
Bij doos van 6: €7,90 per fles

De rode ‘vergeten wijngaard’-wijn is gemaakt 
van shiraz, maar heeft meer het Europese ka-
rakter van syrah. Ook hier koelere wijngaarden, 
maar dan bij Stellenbosch, met opnieuw een 
bodem van verweerd graniet. We kozen voor een 
zachte extractie tijdens de alcoholische gisting op 
inoxtank. Voor de melkzure gisting ging de wijn 
over op Franse eikenhouten vaten, waar hij een 
jaar verbleef. Een wijn vol specerijen, zwarte 
peper, rood en zwart fruit, soepele taninnen en 
elegante zuren.

Kruger Family Wines

2019 Chenin blanc – Franschhoek
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,50 €12,40
Bij doos van 6: €11,20 per fles

Deze wijn is een ware ode aan het werkpaard 
– de chenin blanc – van Zuid-Afrika. De koele 
zuidelijke ligging van de wijngaard met zijn 
granieten bodem geeft wijnen met een natuur-
lijke, energieke zuurgraad. Een vergisting op 
lage temperatuur, met alleen natuurlijke gisten, 
op inox en met een rijping ‘sur lie’, geeft een 
schitterende wijn met een complexe neus van 
citrus en tropisch fruit, een prachtige structuur, 
elegante zuren en een lange, ziltige afdronk. 
Deze wijn doet zijn naam eer aan.

2018 Chardonnay Klipkop – Piekenierskloof 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €17,95 €19,30
Bij doos van 6: €17,40 per fles

Een schitterende chardonnay, gemaakt van 
druiven uit de hooggelegen vijfentwintig jaar 
oude wijngaarden (700 meter) van Pie-
kenierskloof, in de regio van Olifants River. 
De wijngaardpartner is Johan van Zyl van 
Heidendal. Na een zachte persing vergistte het 
sap heel langzaam, zonder toevoegingen, op 
Franse eikenhouten vaten, en verbleef daar tien 
maanden op de lies. Een prachtige chardonnay, 
met een levendige frisheid, complexiteit, een 
romige structuur en veel lengte.

ZUiD-aFriKa

rosa Kruger is 
initiatiefnemer 
van het Old 

Vines project en 
wordt bijgestaan 

door andré 
Morgenthal (l). 

Oude wijngaard 
cinsault op 700 
meter hoogte in 
piekenierskloof. 
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Mijn interesse in Zuid-afrika begon toe te 
nemen toen ik las en hoorde over een nieuwe 
generatie wijnmakers die aan hun eigen zoek-
tocht waren begonnen. Zij wilden het anders 
doen dan het wijn-establishment. opeens ging 
het over oude stokken, bijzondere druiven-
soorten, koele klimaatzones en ‘dry farming’ 
(zonder irrigeren verbouwen). er stonden 
nieuwe wijnhelden op, die een cultstatus ver-
wierven en als voorbeeld dienden voor ande-
ren: eben Sadie, adi Badenhorst, Duncan Sav-
age. Ik proefde hun wijnen en die waren top. 
hier hield ik van!

Tegelijkertijd was er één producent die ik tij-
dens een reis naar Zuid-afrika in 2011 al had 

leren kennen. Johan Kruger, een heel bijzonder 
man en een waanzinnige wijnmaker. Zijn met 
name witte wijnen, afkomstig van de hoogste 
wijngaarden van Stellenbosch, waren geweldig 
en werden door ons geïmporteerd. Maar dat 
stopte toen hij brak met zijn vader en zonder 
wijngaard kwam te zitten. Met zijn vader 
wilden we verder niet werken, want Johan was 
de man, het genie. Vanaf dat moment gebeurde 
er iets moois, want Johan kreeg opeens zijn 
vrijheid en hij had plannen. ook Johan was 
in de ban geraakt van de ‘verborgen’ oude 
wijngaarden en dan met name de wijngaarden 
die zich bevonden dicht bij de koele oceaan of 
op hoogte.

Het Old Vines Project
hij ontmoette rosa Kruger (geen familie), 
een plantkundige en wijngaardexpert. Zij was 
tijdens haar periode in europa, waar zij op 
meerdere beroemde domeinen werkte, in de 
ban geraakt van oude wijngaarden. Ze was 
gefascineerd door de bijzondere invloed die 
ze hebben op de samenstelling van de drui-
ven en de onderscheidende kwaliteit van de 
wijnen die ze voortbrengen. Zij vroeg zich af 
waarom dit fenomeen in haar thuisland zo 
onderbelicht bleef. Bestonden er eigenlijk wel 
echte oude wijngaarden in Zuid-afrika? het 
antwoord was: ja! Maar aan deze wijngaarden 
werd tegelijkertijd nauwelijks extra waarde 
toegekend.

Sterker nog, ze lagen vaak op onherberg-
zamere plekken, waren arbeidsintensief om 
te bewerken en gaven ook nog eens minder 
druiven dan jonge stokken. omdat bovendien
veel landeigenaren hun druiven verkopen 
aan coöperaties en per kilo worden betaald, 

werden veel oude wijngaarden systematisch 
gerooid. rosa moest een plan verzinnen om 
dit te stoppen en ervoor te zorgen dat de 
wijngaarden de juiste status kregen. Zij richtte 
daarom een register op, waar eigenaren hun 
oude wijngaarden onder strenge richtlijnen 
konden registreren. het werd een succes! 
Mede door eerder genoemde eben Sadie, die 
enkele van de oude percelen ging gebruiken 
en groot succes oogstte met de wijnen. Moest 
rosa eerst nog actief op zoek naar de wijn-
gaarden en de eigenaren ervan overtuigen hun 
percelen te laten registreren en vooral niet te 
rooien, inmiddels is het omgekeerd en kloppen 

landbezitters zelf bij haar aan. Sinds een aantal 
jaar is alles ondergebracht in een stichting en 
bestaat er een officiële certificering van oude 
wijngaarden; de eerste ter wereld! 
(oldvineproject.co.za)

ook Johan raakte in de ban van het project. 
Dat maakte het hem bovendien mogelijk om 
prachtige druiven te kopen zonder grond te 
bezitten. Wel moest hij kelderruimte vinden 
om zijn wijnen te maken. hij vond in Fransch-
hoek een grotere producent die bereid was 
kelderruimte aan hem te verhuren. Maar hij 
moest ook druiven kopen en omdat hij de 
landeigenaren volgens zijn principes wilde 
laten werken, wat bovendien arbeidsinten-
siever was, moest hij hen vooruit betalen. 

Johan vroeg Okhuysen of 
wij hem wilden helpen bij 
de oprichting van Kruger 

Family Wines. Daar 
hoefden we niet lang 

over na te denken

ZUiD-aFriKa – KrUGer FaMily WiNeS



2018 Pinot Noir Pearly Gates – Upper Hemel 
en Aarde
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €15,80 €16,95
Bij doos van 6: €15,30 per fles

Pearly Gates is de naam van de boerderij van de 
familie Hanekom, waar Johan twee percelen
gebruikt. Deze liggen naast elkaar op zo’n 500 
meter hoogte in het Hemel en Aarde-gebied, 
maar ieder met een eigen oriëntatie aangeplant, 
wat meteen bijdraagt aan de complexiteit. De 
grond bestaat uit klei, leem en graniet. Een deel 
van de trossen werd in zijn geheel vergist, gevolgd 
door een rijping op eiken. De wijn wordt niet 
gefilterd. Rood fruit, vol nuances en complexiteit. 

2019 Palomino Old Vines ‘1974’ – 
Piekenierskloof
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,30 €17,50 
Bij doos van 6: €15,75 per fles

Palomino is bekend uit het sherrygebied en 
er worden niet vaak interessante droge witte 
wijnen van gemaakt. Maar van deze zeer oude, 
hooggelegen wijngaard (700 meter), die met veel 
zorg wordt bewerkt door Potgieter van Zyl, weet 
Johan iets heel bijzonders te maken. De druiven 
geven een wijn met een prachtige complexiteit 
en concentratie, opgevoed op cementen eieren en 
eikenhouten vaten. Tonen van hooi, steenvruch-
ten, mineralen, prachtig in balans en veel lengte. 

2019 Chenin blanc Old Vines ‘1962’ – 
Piekenierskloof 
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €20,40 €21,90
Bij doos van 6: €19,75 per fles

Druiven van een zeer oude wijngaard, uit het 
hooggelegen Piekenierskloof in Citrusdal, van 
eigenaar Potgieter van Zyl. Na een zachte en 
langzame persing, vergistte het sap op lage 
temperatuur op cementen eieren, waar hij acht 
maanden verder rijpte ‘sur lie’. Het resultaat is 
een prachtig intense chenin blanc, met een grote 
complexiteit en gelaagdheid. Steenvruchten, cit-
rusfruit, bloemen, mineralen, schitterende zuren, 
een brede structuur en een geweldige lengte.

2018 Cinsault Old Vines – Piekenierskloof 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030
Nu per fles: €13,25 €14,30
Bij doos van 6: €12,90 per fles

Een prachtige bijna 45 jaar oude wijngaard, 
hooggelegen, met een granieten bodem. 25% van 
de trossen werd niet ontsteeld, en weekte drie 
dagen op lage temperatuur, gevolgd door een 
langzame vergisting en een rijping op eiken-
houten vaten gedurende zes maanden. Een wijn, 
licht van kleur, met heerlijke, complexe fruit-
aroma’s, iets van vanille en rode bloemen, soepele 
tanninen en een kruidige afdronk. In zijn jeugd 
gebaat bij wat lucht. Schitterend!

1
Bush vines in 

Swartland, één 
van de meest 
dynamische 
wijnregio’s in 
Zuid-afrika.

2
een van de 

Swartland boys, adi 
Badenhorst. een 
van de drijvende 

krachten achter de 
vernieuwingen in 

de Zuid-afrikaanse 
wijnindustrie.

3
Devon Valley waar 
Marianne en Fons 
aaldering hun wijn-
gaarden hebben.

4
Geschminkte 

gezichten als be-
scherming tegen 

de zon.
5

Johan inspecteert 
de oude wijngaar-
den van de vader 

van Gabriel.
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Johan trok zijn stoute schoenen aan en klopte 
aan bij okhuysen. Wij hoefden echter niet lang 
na te denken; hier wilden we Johan dolgraag bij 
helpen. Kruger Family Wines werd geboren.

Maar Johan wilde nog een stap verder en wij 
eigenlijk ook wel. Ik besloot om in het vliegtuig 
te stappen om aan de hand van Johan mee te 
kijken wat zijn plan behelsde. het begin van 
een mooi avontuur.

Eerlijke vergoeding en scholing
Tijdens mijn dagen in Zuid-afrika had ik 
naast de tijd die ik met Johan doorbracht ook 
ontmoetingen met adi Badenhorst en Duncan 
Savage. hun verhalen waren inspirerend, maar 
de mooiste ontmoeting was met rosa Kruger,
die op voorspraak van Johan tijd voor me vrij
had gemaakt. rosa overtuigde me ervan hoe 
belangrijk het was dat niet alleen de oude 
wijngaarden behouden bleven, maar ook dat de 
werknemers in de wijngaarden een eerlijk loon 

betaald krijgen en, even zo belangrijk, dat zij 
de juiste opleiding krijgen om de wijngaarden 
kwalitatief te bewerken. Met deze opleiding 
is er ook meer toekomstperspectief voor deze 
werknemers. Vanwege de belachelijk lage kilo-
prijzen in de markt, worden deze mensen nu 
zwaar onderbetaald en kunnen ze niet of nau-
welijks van hun loon leven. ook voor Johan zijn 
dit zwaar wegende voorwaarden bij de aankoop 
van zijn druiven. We bezochten daarom boeren 
die allereerst de juiste wijngaarden bezitten, 
maar ook het welzijn van hun medewerkers 

hoog in het vaandel hebben staan. Bovendien 
waren daar de strenge kwaliteitseisen van Jo-
han. natuurlijk is de kiloprijs van deze druiven 
hoger (tot wel zeven à acht keer de prijs die 
de coöperatie biedt), maar ze smaken een stuk 
zoeter en nog altijd is de prijs-kwaliteit excep-
tioneel. Zeker wanneer Johan er mee aan de 
slag gaat en de druiven om weet te toveren tot 
parels van wijnen. 

om dit bijzondere project mogelijk te maken, 
helpen wij Johan door hem vooruit te betalen 
opdat ook hij de landeigenaren vooruit betaalt 
om alle benodigde investeringen te doen. De 
eerste wijnen van ons Kruger Family Wine old 
Vines project zijn net bij ons binnen en we zijn 
trots op het – of beter, Johans – resultaat. Maar 
ook tijdens de recente oogst heeft Johan weer 
geweldige selecties gedaan, die later dit jaar bij 
ons binnen zullen komen.

De selectie van de wijngaarden
Voor onze selectie van wijngaarden hebben we 
enerzijds bepaalde regio’s waar onze interesse 
naar uit gaat vanwege de bijzondere terroir, 
beïnvloed door bodem, klimaat en ligging. an-
derzijds doen er zich spontane mogelijkheden 
voor. Zo bezocht ik met Johan een bedrijf in 

Het doel is dat oude 
wijngaarden behouden 

blijven en werknemers een 
eerlijk loon krijgen

Stellenbosch, waar de zoon had gehoord dat 
Johan (Johan is inmiddels een bekendheid 
in de Zuid-afrikaanse wijnwereld) op zoek 
was naar bijzondere oude wijngaarden. Deze 
jongeman, onderdeel van de nieuwe gene-
ratie, had met pijn in zijn hart van zijn vader 
de instructie gekregen een oude wijngaard 
prachtige sauvignon blanc te rooien. er werd 
onvoldoende geld mee verdiend en het werk in 
de wijngaard was té intensief. het rooien was 
deels al gebeurd. hij liet Johan en mij het nog 
staande deel van de wijngaard zien en ik zag 
dat Johans ogen direct begonnen te fonkelen. 
Zo veel oude sauvignon blanc is er niet meer 
en Johan wilde daar juist dolgraag mee aan de 
slag. Direct spraken ze over hoe de wijngaard 

Kruger Family Wines

er bij stond. er was te veel blad, waardoor de 
rijping niet optimaal was. er werden afspraken
gemaakt en enkele weken geleden kreeg ik 
trotse foto’s van Johan die de wijngaard met 
een groep aan het oogsten was. Maar ook via 
rosa kregen we een gouden tip. Waarschijnlijk 
waren we door ons bezoek even ‘top of mind’ 
bij haar. het toeval wilde dat zij vlak na ons be-
zoek het verzoek kreeg om een oude wijngaard 
palomino te komen bekijken met extreem oude 
stokken (100 jaar oud!). De wijngaard was een 
juweel, maar ook hier zocht de eigenaar naar 
zekerheid van verkoop van de druiven. Johan 
stond al de volgende dag in de wijngaard en 
kon zijn ogen bijna niet geloven. Met recht een 
gouden tip.

1
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atuurlijk is het een feest om deze op de klassieke wijze te 
serveren ‘à la flamande’, maar er kan met deze veelzijdige 
lekkernij natuurlijk eindeloos worden gevarieerd. Ieder land en 
bijna iedere streek geeft zijn eigen draai aan de gerechten met 

asperges. niet zelden past daar de lokale wijn het beste bij. Wij hebben vijf 
heerlijke bereidingen van asperges met de mooiste bijpassende wijnen voor 
u uitgezocht.

Fris. Jeugdig. liefst slank maar rondeur geen 
bezwaar. Met de komst van het witte goud is ook 
de zoektocht naar de ideale wijn weer begonnen. 
Op zoek naar een perfecte match.

Asperge 
zkt. wijn

aSperGeWiJNeN

n
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Groene asperges met 
roerei, knoflook, pimentón 
en broodcroutons 

In Spanje eten ze hun 
wilde groene asperges graag 
gebakken met wat knoflook 
en pimentón, waarbij op het 
laatst een geklutst vers eitje 
in de hete pan wordt mee 
gebakken. als het gerecht 
klaar is worden er wat knap-
perige broodcroutons bij 
geserveerd. 

2019 Blanc Selecció – 
Penedès, Finca Can Feixes
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: €10,50 €11,25 
Bij doos van 6: 
€9,95 per fles

Finca Can Feixes is bekend 
om zijn mousserende wijnen 
van buitengewoon hoog 
niveau. Daarnaast maakt de 
familie Huguet een gewel-
dige droge witte wijn met 
eenzelfde druivensamenstel-
ling. De hoge ligging van de 
wijngaarden biedt precies de 
nodige verkoeling. De druiv-
en ontwikkelen hierdoor een 
mooie frisheid.
Op de neus wit fruit en 
bloemen. De smaak is 
geconcentreerd met een fijne 
textuur, frisse tonen van 
appel en abrikoos. Een heer-
lijk elegante wijn boordevol 
spanning met veel lengte in 
de afdronk. 

Witte asperges met 
Hollandse garnalen en 
dragonboter

Picpoul de Pinet komt 
natuurlijk fantastisch tot 
zijn recht bij schaal- en 
schelpdieren, maar ook bij 
asperges is deze wijn een 
regelrechte winnaar. een 
combinatie van hollandse 
garnalen en witte asperges is 
dan ook niet te versmaden 
met deze wijn!

2019 Picpoul de Pinet 
Moulin de Gassac
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: €9,50 €10,20  
Bij doos van 6: 
€9,20 per fles

In de Languedoc, aan het 
‘Étang de Thau’, ligt het her-
komstgebied Picpoul de Pinet. 
Overdag zorgt de zeewind 
ervoor dat de hoge tempera-
turen worden gematigd. Het 
verschil in dag- en nacht-
temperatuur is belangrijk in 
dit gebied en draagt bij aan 
de ontwikkeling van aro-
ma’s en zuren in de druiven. 
Een heerlijk frisse wijn met 
tonen van groene appel en 
citrusfruit. De smaak is mooi 
droog en slank met een subtiel 
vetje en wederom het verfris-
sende citrusfruit voor balans 
en lengte. Heerlijk!

Witte asperges met getrancheerde 
beenham, een vers henneneitje, 
nieuwe aardappelen en 
roombotersaus

een recept met de klassieke bereiding
van ‘asperges à la flamande’ mag 
natuurlijk niet ontbreken! hierbij 
hebben we een wijn nodig die ener-
zijds fris is en ook wat rondeur heeft. 
Vlaming Jean-Marie guffens laat deze 
eigenschappen perfect samenkomen in 
zijn Bordeaux blanc. een zeer verfijnde 
verrassing bij asperges! 

2018 Bordeaux blanc, Château 
Closiot 
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: €13,25 €14,25   
Bij doos van 6: €12,75 per fles

Toen we hoorden dat Jean-Marie 
Guffens een oud chateau en wijngaard 
op een van de mooiste terroirs in de 
Sauternes had aangekocht waren we 
eigenlijk niet verbaasd. Als iemand in 
staat is om zichzelf steeds weer opnieuw 
uit te vinden, dan is dat deze briljante 
Belgische wijnmaker. Naast schitterende
edele sauternes maakt Jean-Marie van 
de rijpe geoogste trossen sémillon en 
sauvignon blanc een verrukkelijke droge 
witte bordeaux. Op de neus floraal met 
sappig citrusfruit en iets van boenwas, 
dat typisch is voor sémillon. De smaak 
is geconcentreerd met een toets van 
citroenschil die een fijn en gastronomisch 
bittertje geeft. De afdronk is mooi fris en 
levendig en houdt lang aan.

Witte asperges met Parmi-
giano Reggiano en Aceto 
Balsamico 

Dit Italiaanse recept van 
lauwwarm geserveerde witte 
asperges met een dressing 
van aceto Balsamico en 
goede olijfolie met flinter-
dun geschaafde oude Par-
mezaanse kaas is verrukke-
lijk met een geconcen-
treerde grüner veltliner.

2018 Grüner Veltliner Ried 
Weinzierlberg, Weingut 
Stadt Krems
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: €13,25 €14,25  
Bij doos van 6: 
€12,75 per fles

Weingut Stadt Krems is het 
oudste wijndomein in Oos-
tenrijk met een historie van 
meer dan 550 jaar. Eigenaar 
is de gemeente Krems en 
Fritz Miesbauer geeft hier 
leiding aan een gedreven 
team. Grüner veltliner heeft 
zich in relatief korte tijd 
ontwikkeld tot een van de 
grote witte druiven die weer-
galoze wijnen voortbrengt. 
Op de akker Weinzierlberg 
ontwikkelt de grüner veltliner 
onder invloed van de stenige 
bodem en de warme oosten-
wind uitbundige smaak- en 
geuraroma’s met kracht en 
structuur en een schitterende 
lengte. Grote klasse!

Quiche met groene 
asperges en verse 
geitenkaas

Deze hartige taart kan je 
serveren met een frisse 
groene salade. hier past 
dan perfect een mooie pinot 
blanc bij. Birgit maakt een 
pinot blanc met enerzijds 
een romig karakter en toch 
ook voldoende pit. een ver-
rukkelijke combinatie!

2019 Pinot Blanc, Weingut 
Birgit Braunstein
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: €12,40 €13,30  
Bij doos van 6: 
€11,95 per fles

De druiven van deze cuvée, 
100% pinot blanc oftewel 
Weißburgunder, zijn afkom-
stig van de wijngaarden 
Fellner en Breitenmoss. Die 
zijn rijk aan Muschelkalk, 
wat een schitterende minerale 
smaak aan de druiven geeft. 
Het sap werd op inoxtanks 
vergist en verbleef zes 
maanden op de fijne gist-
sporen. De 2019 is krachtig 
met zwoel geel fruit, peer 
en mango. De smaak blijft 
heerlijk sappig en mooi fris. 
De afdronk is prachtig zuiver 
met een subtiele mineraliteit 
tijdens de lang aanhoudende 
finale.

Uitgelicht
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ls een ‘land binnen een land’ is 
Catalonië een uitzonderlijke streek, 
met trotse Catalanen, een eigen 
cultuur en taal. Binnen deze streek 

neemt de appellatie Priorat een bijzondere 
plek in, waar wijnen worden gemaakt van een 
gemiddeld buitengewoon hoog niveau. om de 
kwaliteit in dit gebied te onderstrepen heeft de 
DoQ (Denominació d’origen Qualificada) 
van Priorat eind 2019 een kwaliteitssysteem
opgericht, vergelijkbaar met dat van de Bour-
gogne. Met onderaan de Vi de Vila’s (vil-
lage-wijnen), gevolgd door de Vi de Paratges 
(premier cru’s) en bovenaan de Vinya Clasifica-
da’s (grand cru’s). 

eén van de beste producenten in Priorat 
is Mas d’en gil, van de familie rovira. In de 
jaren negentig gekocht door Pere rovira, maar 
sinds 2008 is zijn jongste dochter Marta ver-
antwoordelijk voor de schitterende wijnen van 
dit domein. 

Met het invoeren van het nieuwe kwaliteits-
systeem ontving Mas d’en gil, geheel terecht, 
voor de wijngaarden van Clos Fontà en Coma 
Blanca de grand Cru-status. extra bijzonder: 
ze produceren zowel een rode als witte grand 
Cru. net als de wijnen zijn ook de wijngaarden 
magisch. Wij komen dan ook graag bij de fa-

Waar andere regio’s al decennialang bezig zijn met het oprichten van een 
kwaliteitssysteem, lukt het priorat. Het levert Mas d’en Gil een Grand cru-status op.

Pioniers in Priorat
BiJZONDer DOMeiN: MaS D’eN Gil

milie rovira op bezoek. al is het alleen al 
om per jeep door de wijngaarden te rijden, 
te genieten van spectaculaire vergezichten, 
slingerende wegen en mediterrane geuren van 
wilde kruiden en rozemarijn. De wijngaarden 
liggen als kleine amfitheaters verspreid door 
het achterland van Bellmunt op 350 meter 
hoogte. Wat opvalt is de unieke, arme bodem 

van leisteen; de typische llicorella, het geheim 
achter de bijzondere frisheid in de wijnen.

De stokken in de wijngaard zijn diepge-
worteld en staan ver uit elkaar. De rendemen-
ten zijn extreem laag. Marta weet als geen an-
der met deze terroir om te gaan. haar wijnen 
bezitten een prachtige mineraliteit en com-
plexiteit. Waar andere domeinen in de regio 
regelmatig kiezen voor wijnen met veel houtto-
nen, kiest Marta heel duidelijk voor een frissere 
stijl. Zonder in te leveren op complexiteit en 
spanning.

a
Mas d’en Gil ontving voor 
de wijngaarden van clos 
Fontà en coma Blanca 

de hoogste status

1
Marta rovira’s 

stijl wijn is fris, maar 
mét behoud van 
complexiteit en 
spanning. Wat 
ons betreft een 

onweerstaanbare 
combinatie. 

2
De arme bodem 
van leisteen van 
Bellmunt is het 

geheim achter de 
karakteristieke fris-
heid in de wijnen.

3
pere rovira (links) 

is nog altijd 
betrokken bij het 

domein.
4

De prachtig gele-
gen wijngaarden 
van Mas d’en Gil.

1 2
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2018 Bellmunt – Priorat Blanco
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €15,60 €16,75
Bij doos van 6: €15,10 per fles

Deze ‘vi de vila’, oftewel village-wijn 
wordt gemaakt van witte garnatxa 
(grenache) afkomstig van percelen 
gelegen aan de rand van het stadje 
Bellmunt. Marta voegt aan de assem-
blage een beetje viognier toe. De druiven 
bezitten dankzij de llicorella-bodem een 
elegante frisheid. In de neus uitbundige 
aroma’s van sinaasappelschil, peer en 
veldbloemen. In de mond heerlijk sappig, 
met een mooie mineraliteit, een hint van 
balsamico en een zuivere afdronk.

2016 Bellmunt – Priorat Tinto
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €17,00 €18,25
Bij doos van 6: €16,45 per fles

De assemblage bestaat uit rode grenache
en carignan afkomstig van oude stok-
ken. Zij worden met de hand geplukt 
en – na een zorgvuldige selectie – vergist 
op roestvrijstalen tanks. Daarna volgt 
een opvoeding op Frans eiken. Dieprood 
van kleur en met een geur van kersen, 
specerijen en mint. Goed gestructureerd, 
rijk en complex, en met smeuïge tanni-
nen. De perfecte begeleider van Spaanse 
ham, olijven en manchego. Ook mooi bij 
stevigere vleesgerechten.

2016 Coma Alta – Priorat Blanco 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €26,75 €28,75
Bij doos van 6: €25,90 per fles

Een zeer bijzondere witte wijn. Coma 
Alta ligt op het hoogste punt van de Vall 
de la Coma. De bodem is hier stenig en 
rijk aan kalk. Er staat in deze wijn-
gaard alleen grenache blanc aangeplant. 
Een derde van de druiven wordt zes 
maanden opgevoed op eikenhouten vat-
en. De wijn rijpt vervolgens nog twaalf 
maanden op fles. Tonen van steen-
vruchten, bloesem en walnoten. Goed 
gestructureerd, mineraal en tegelijkertijd 
subtiel. De afdronk is ziltig en zuiver.

2014 Coma Vella – Priorat Tinto
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €26,75 €28,75
Bij doos van 6: €25,90 per fles

De ‘Premier Cru’ van het domein wordt 
gemaakt van grenache, carignan en 
syrah, afkomstig van de oudste percel-
en. De wijn krijgt een opvoeding op 
eikenhouten vaten en wordt na on-
geveer twee jaar gebotteld. Coma Vella 
geurt naar kersen, pruimen, specerijen, 
herfstblad en cacao. De smaak is zwoel 
en intens, geconcentreerd, met florale en 
minerale tonen en frisse zuren. Combi-
neert prachtig bij gebraden entrecote en 
ossenhaas of tamme eendenborst. 

3 4
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aar waag ik me aan? vroeg ik me 
voor het gesprek al af, maar ik 
stel me dezelfde vraag als ik vijf 
minuten met hem zit te praten. 

Frénk van der Linden, één van nederlands 
beste interviewers, is niet op een pagina te van-
gen. ook niet als het enkel en alleen over wijn 
gaat. ook dat is me meteen duidelijk. Frénk is 
namelijk groot liefhebber. Daarnaast is hij niet 
alleen welbespraakt, hij is ook breed bespraakt. 
het is een echte verhalenverteller, soms anek-
dotisch, maar tegelijkertijd weegt hij zijn woor-
den, op zoek naar de juiste diepgang en lijkt hij 
zichzelf vragen te stellen, die hij vervolgens ook 
beantwoordt. het levert prachtige inzichten op, 
die ik geprobeerd heb op te schrijven. 

De dochter van de slijter
Voor Frénk van der Linden behoort wijn tot 
een van de belangrijkste dingen in het leven, 
samen met liefde (‘nummer 1’), muziek en 
journalistiek. Dat was het al sinds zijn puber-
tijd. Thuis in de Bollenstreek werd er geen 
wijn gedronken. Dan was je ‘een watje’. echte 
mannen dronken bier en aten daarbij plakken 
leverworst. Maar buiten huis raakt Frénk in de 
ban van wijn. Zijn eerste kennismaking is bij 
Paul nadorp, docent maatschappijleer aan de 
mavo in hillegom. Deze woonde aan het eind 
van de straat in de ‘hunker bunker’, een flatje 
voor alleenstaanden. Frénk ging vaak bij zijn 

docent langs om te luisteren naar Pink Floyd 
en te praten over politiek, god en het leven, en 
ook over wijn. Ze dronken dan apostel rosé 
uit een kruik, maar al snel ook witte en rode 
wijn. een openbaring. Maar Frénk raakt past 
echt ‘verpest’ zodra hij verkering krijgt met een 
meisje, Denise. Zij is de dochter van de beste 
slijter uit de Bollenstreek, Koppers geheten. 
Bij Koppers komt de echte wijn op tafel. In het 
weekend tijdens een potje hartenjagen met de 
schoonouders ging pa Koppers dan even naar 
de winkel en kwam terug met een fles mooie 
Bordeaux of Bourgogne. en ook meteen het 
topspul. De echte inwijding is dan begonnen. 
hij raakt verwend, en vindt zichzelf al snel ‘een 
regelrechte snob’, want voor matige wijnen is 

er geen plek meer in zijn leven. Frénk gaat op 
zaterdagen helpen in de winkel en laat zich 
betalen in flessen wijn. op jonge leeftijd bouwt 
hij al een leuk keldertje op zo. nog altijd gaat 
een substantieel deel van het budget op aan 
wijn. hij kan niet zonder. hij is verslaafd. De 
meeste ochtenden is hij al bezig met de vraag 
welke fles er die avond opengaat. Daar kan hij 
zich dan de hele dag om verkneukelen. Zijn 
wijnvoorraad ligt op verschillende plekken, net-
jes geordend op jaar. niet op oogstjaar, maar 
op het jaar dat de wijn op dronk zal zijn, zoals 
aangeven door de leverancier of producent. In 
het verleden heeft hij tot zijn spijt te vaak bij-
zondere wijnen te lang laten liggen. Die waren 
dan veranderd in azijn, zonde. Veel wijnen hoef 
je helemaal niet lang te laten liggen, al kan je 
voor je geduld ook enorm beloond worden, 
wanneer zo’n wijn met de jaren mooi is gerijpt. 

Wijn is inmiddels meer dan een hobby voor 
Frénk. hij ervaart het als een passie, een on-
misbaar onderdeel van zijn leven. als het even 
kan worden er tijdens vakanties wijnboeren
bezocht. ook tijdens reportages in het buiten-
land. Zo ontdekte hij schitterende gewurztra-
miner in Turpan, China, het laagst bewoonde 
punt ter wereld, waar een bepaalde tak van de 
islamitische bevolking volgens het geloof wel 
wijn mag drinken.

Blind proeven
een van de dingen die Frénk is opgevallen bij 
al die wijnbezoeken, is dat ‘de wijn altijd op de 
wijnmaker lijkt’. Door naar de man of vrouw 
tegenover je kijken weet je direct wat voor 
type wijnen hij of zij maakt. een hippe vogel 
verzet zich tegen de tradities en kiest voor een 
opvoeding op inox in plaats van oude houten 
vaten. “een wijn is als het ware een zelfportret 
van de maker, waar alle karakteristieken in 
terug te vinden zijn. De maker zit in de wijn, 
niet de waarheid,” zoals het gezegde luidt,” 
denkt hij.

“De meeste wijnboeren blijven eigenheimers, 
chauvinisten; ze drinken alleen wijn uit hun 
eigen land, nee, hun eigen streek, nee, hun 
eigen dorp, nee, hun eigen kelder, want wat ze 
zelf maken is natuurlijk onovertroffen.” Tege-
lijkertijd bespeurt Frénk een zekere paradox. 
“Wijnmakers herkennen gek genoeg lang niet 
altijd hun eigen wijn wanneer je hen die blind 
voorzet.” om er over het blind proeven van 
wijnen direct aan toe te voegen: “Dat is ook 

Frénk van der Linden
De KelDer VaN

Journalist, werkt voor de NTr-radio (Kunststof), KrO/NcrV-televisie en de Volkskrant. 
Hij publiceerde talloze interviews, reportages, documentaires en is wijnfanaat.

Drie favorieten uit 
Frénk van der 
Linden’s collectie:
1. Puligny-Mont-
rachet, Domaine 
Paul Pillot
2. Château de 
Pibarnon, Bandol 
rouge*
3. Pauillac – 1er 
Grand Cru Classé, 
Château Mouton 
Rothschild*
*verkijgbaar via 
Okhuysen.
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onmogelijk! We worden immers te veel beïn-
vloed door de situatie waarin we proeven. La 
vérité est dans la situation…” Zijn eigen blind-
proefsucces smaakte juist daarom waarschijn-
lijk heel zoet, toen Frans haks (wijlen grond-
legger van het groninger Museum) hem in een 
restaurant in België eens goed wilde testen en 
hem blind een glas witte wijn voor liet zetten. 

Frénk pakte het glas, walste de wijn er goed in 
rond, stak z’n neus erin, snoof eens goed, nam 
vervolgens een slok en trok er een flinke teug 
zuurstof bij. “Menetou salon!”, gokte hij. haks 
mond viel van verbazing open, want de fles die 
tevoorschijn kwam, bevestigde Frénks conclu-
sie. een knap staaltje. In de jaren erna probeert 
haks menigmaal om Frénk zijn kunstje te laten 
herhalen, maar die weigert pertinent: “nee, 
point proven…”

Frénk weet als geen ander dat geluk bij het 
blindproeven een grote factor speelt. “het is 
gewoon niet te doen. onlangs dronk ik een 
schitterende, gelaagde wijn uit 2008. een 
Moezel-riesling. Werkelijk prachtig, maar een 
totaal andere wijn dan toen ik hem in zijn 

jeugd proefde. en weet je wat ik helemaal 
een groot raadsel vind? Wanneer jij en ik een 
bepaalde wijn drinken, drinken we toch twee 
verschillende wijnen. we hebben niet dezelfde 
tong, niet dezelfde levenservaringen, zijn hele 
‘eigen’ wezens. een gesprek over hoe een wijn 
smaakt, is daardoor bijna zinloos.”

Mooiste wijnervaringen
als we het hebben over zijn grootste wijnerva-
ringen, blijken die vooral gekoppeld aan het 
bezoeken van producenten. Dan komt wijn 
het meest tot leven. Samen met zijn ex-vrouw 
kwam hij graag in rioja, waar ze Lopez de he-
redia bezochten, een oud domein met prachtige 
Jugendstil gebouwen. een klassiek wijnhuis, 
waar de wijnen lange opvoedingen ondergaan 
en heel oud kunnen worden. alles klopt aan 
deze prachtige wijnen. Maar met zijn huidige 
vrouw, Mylou Frencken, komt hij hier niet. Dat 
zou gevoelsmatig niet kloppen. Met haar heeft 
hij dan weer een prachtige wijnherinnering 
in de Champagne, bij Veuve Clicquot. Mylou 
en Frenk kochten daar een half flesje van de 
topcuvée La grande Dame, tezamen met twee 
schitterende champagneglazen. Die schonken 
ze vol op de avond voor hun huwelijksdag, twee 
jaar terug. De wijn was schitterend. 
Tekst: Xavier Kat

Frénk in zijn werk-
kamer met één 

van zijn trofeeën: 
Mouton-rothschild 

1993, met het 
etiket van Balthus.

een bezoek aan 
de champagne. 
Hier proevend bij 
Veuve clicquot.

W

“De waarheid zit niet in de 
wijn, de maker zit er in...”

“Het is onmogelijk om als 
wijnliefhebber niet van 

Franse wijnen te houden!”
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1x P’tit Martin – Côtes du Rhône (p.5)
1x Radice – Lambrusco di Sorbara Frizzante (p.8)
1x Gemischter Satz Braitenpuechtorff (p.17)
1x Palomino Old Vines ‘1974’ – Piekenierskloof (p.22)
1x Bellmunt – Priorat Tinto (p.27)
1x Geyser – Jurançon sec (p.30)

1x Sauvignon Touraine (p.2)
1x Blanc Selecció – Penedès (p.25)
1x Picpoul de Pinet (p.25)
1x Pinot Blanc (p.25)
1x Grüner Veltliner Ried Weinzierlberg (p.25)
1x Bordeaux blanc (p.25)

1x Forgotten Vineyards Sauvignon Blanc (p.20)
1x Forgotten Vineyards Shiraz (p.20)
1x Chenin blanc – Franschhoek (p.21)
1x Chardonnay Klipkop – Piekenierskloof (p.21)
1x Pinot Noir Pearly Gates – Upper Hemel en Aarde (p.22)
1x Grenache Rosé – Piekenierskloof (p.32)

2x Chardonnay – Pays d’Oc (p.10)
2x Huerta del Rey rosado (p.12)
2x Tempranillo – Ribera del Guadiana (p.14)

2x Bellmunt – Priorat Blanco (p.27)
1x Coma Alta – Priorat Blanco (p.27)
2x Bellmunt – Priorat Tinto (p.27)
1x Coma Vella – Priorat Tinto (p.27)

proefpakket Topselectie tot €10
Ontdekkingsprijs: €40,50 €44,90

proefpakket Wijn bij asperges
Ontdekkingsprijs: €64,85 €72,45

proefpakket Zuid-Afrika
Ontdekkingsprijs: €68,65 €76,45

proefpakket Coups de Coeur
Ontdekkingsprijs: €82,90 €92,25

proefpakket Mas d’en Gil 
Ontdekkingsprijs: €114,90 €127,50

€114,90

€82,90

€68,65

€64,85

€40,50

Proef en ontdek
een doos met 6 bijzondere wijnen
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ls ik mij voorbereid op proeverijen 
vind ik het heerlijk om het boek 
‘Monsieur Louis’ van Louis Kat erbij
te pakken. het geeft me altijd extra 

achtergrondinformatie en vaak ook een mooi 
verhaal over de streek, de producent en hoe zijn 
wijnen bij okhuysen terecht zijn gekomen.      

onlangs had ik een proeverij waar de wijnen
uit het zuidwesten van Frankrijk centraal 
stonden. het groepje proevers kocht al langere 
tijd bij okhuysen, maar zij vroegen enthousiast 
of Domaine Cauhapé nieuw was in ons assorti-
ment. Dat was even een vreemde gewaarwor-
ding voor mij en een echte eyeopener dat blijk-
baar niet iedereen deze wijnen van ons kent.

Laten Domaine Cauhapé en het mooie 
Jurançon zich nou perfect lenen om uitgebreid 
over te kunnen vertellen! Domaine Cauhapé is 
het verhaal van henri ramonteu, een veeboer 
die geheel autodidact de beste wijnboer in zijn 

streek wordt. het is al decennialang een vaste 
waarde in ons assortiment. Louis Kat ontdekte 
het domein tijdens een bezoek aan de streek in 
1987 en in 1988 kwam het eerste oogstjaar bij 
ons binnen.

Jurançon ligt iets ten westen van de stad Pau
op de uitlopers van de Pyreneeën in het 
zuidwesten van Frankrijk. Dit is het hart van 
de Béarn, een streek die maar weinig mensen 
kennen. een bezoek aan Domaine Cauhapé is 
onvergetelijk. glooiende heuvels met wijn-
gaarden met op de achtergrond de hoge bergen 
van de Pyreneeën.        

De wijnen uit Jurançon zijn wit en worden 
gemaakt van lokaal typische druivenrassen 
als gros en petit manseng, camaralet, lauzet 
en courbu. De gros manseng speelt veelal 
de hoofdrol in de droge wijnen en de petit 
manseng, met zijn kleine bessen met een dikke 
schil, in de zoete wijnen van een late oogst. 
Petit manseng heeft daarnaast van nature een 
hogere zuurgraad die de zoete wijnen een 
buitengewone balans en elegantie geven.    

het zuidwesten van Frankrijk is vermaard 
om zijn verrukkelijke cuisine de campagne. 
niet zelden zijn het zware gerechten met veel 
vet. De frisse zuren van de wijnen uit Jurançon 
passen perfect bij deze keuken. Daarnaast pas-
sen deze wijnen met hun expressieve karakter 
en vaak subtiele exotische tonen ook zeer goed 
bij gerechten met aziatische invloeden van 
specerijen, gember, koriander en de momen-
teel hippe yuzu (aziatische citrusvrucht).  

eigenlijk is het wel gemakkelijk te verklaren 
dat niet iedereen dit iconische domein kent. 
Sommeliers zijn verzot op de wijnen en we ver-
kopen dan ook vaak vlot uit aan de restaurants 
en wijnbars. ook is er een groep particuliere 
liefhebbers die geen jaar wil missen.

De ontdekking 
van Monsieur Louis 

JOB JOOSSe 
 is wijnspecialist, 

inkoper en 
adviseur bij 
Okhuysen. 

in 2016 behaalde 
hij het hoogste 

wijnexamen in de 
Nederlande taal, 

Magister Vini.

2018 Geyser – Jurançon sec, Domaine 
Cauhapé
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €14,75 €15,95 
Bij doos van 6: €14,25 per fles

Een zeer bijzondere droge jurançon gemaakt 
van maar liefst vijf druivenrassen: gros 
manseng, petit manseng, camaralet, lauzet en 
courbu. Alle druiven werden bij perfecte rijpheid 
met de hand geplukt en geselecteerd. Zij on-
dergingen een koude schilweking, wat zorgt voor 
extra complexiteit. Na de vergisting op inoxtank 
rijpte de wijn vijf maanden sur lie. De neus is 
expressief met citrusfruit en iets van brioche. De 
smaak is geconcentreerd met een subtiele romige 
textuur, waarbij het frisse citrusfruit spanning 
geeft. De afdronk is lang en complex.

2017 Symphonie de Novembre – Jurançon 
moelleux, Domaine Cauhapé
Op dronk: tussen nu en 2030       
Nu per fles: €22,50 €24,25 
Bij doos van 6: €21,75 per fles

Een wijn gemaakt van 100% petit manseng. 
Zoals de naam al verraadt worden de druiven 
pas geoogst in november. De suikers, maar ook de 
zuren zijn dan geconcentreerd in de ingedroogde 
druiven. Na de persing wordt het sap vergist en 
tien maanden opgevoed op een en twee jaar oude 
barriques. De botteling vindt pas plaats tijdens 
de tweede winter na de oogst. De neus is zwoel en 
rijk met honing, acacia, passiefruit en iets van 
toast. De smaak is krachtig en direct complex met
exotisch fruit als papaya en mango. De fijne zu-
ren geven de wijn een heerlijke fraîcheur en lengte. 

Domaine cauhapé is 
het verhaal van Henri 
ramonteu, een auto-

didact die de beste wijn-
boer in zijn streek wordt 

a

JOOSSe ON THe JOB

Monsieur louis 
door louis Kat
€14,95 19,95



aFDrONK

Nu bij 
doos van 6: 

€8,95 per fles
€9,90

Johan Kruger verstaat zijn vak als geen ander.
Wijn maken zit in zijn DNA. Ook als het 
aankomt op het maken van rosé weet hij dat deze 
zowel in de kelder als in de wijngaard tot stand 
komt. Zo plukt hij de druiven ’s nachts waardoor 
ze hun frisheid behouden en blijft de wijn na 
gisting nog zes maanden op de fijne droesem (sur 
lie) voor extra complexiteit. Een rosé die zich 
naar onze mening kan meten met de beste rosé 
uit het zuiden van Frankrijk.

2019 Grenache Rosé – Piekenierskloof
Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu per fles: €9,25 €9,90
Bij doos van 6: €8,95 per fles 

Prachtige zalmroze kleur. In de neus heerlijke 
tonen van wilde aardbei, rode vruchtjes en bloesem. 
De smaak is verleidelijk met opnieuw veel sappig 
fruit, fijne kruiden en een knisperend frisse finale. 
Een signatuur rosé van een van de smaakmakers 
uit Zuid-Afrika. Johan Kruger maakt het verschil. 

Een 
rosé 
van
niveau
Samen met Johan van Zyl 
creëerde Johan Kruger deze 
verrukkelijke ‘old vine grenache’ 
rosé. De druiven zijn afkomstig 
van de hooggelegen ‘bush 
vines’ van de piekenierskloof. een 
unieke cool climate plek in het 
westen van Zuid-afrika waar de 
ruim veertig jaar oude wijnstok-
ken zich diep hebben geworteld 
in de granieten bodems. 


