
Met wijnregio-specialist John Schell op ontdekkingsreis door 
Australië & Nieuw-Zeeland • Een selectie van internationaal gelauwerde 

wijnmakers • Speciale bijdrage van drie-sterren-sommelier 
Sabas Joosten van De Librije • Proefpakketten

NIEUWSPECIAL
AUSTRALIË & NIEUW-ZEELAND

Met wijnregio-specialist John Schell op ontdekkingsreis door 
Australië & Nieuw-Zeeland • Een selectie van internationaal gelauwerde 

wijnmakers • Speciale bijdrage van drie-sterren-sommelier 
Sabas Joosten van De Librije • Proefpakketten

NIEUWSPECIAL
AUSTRALIË & NIEUW-ZEELAND



 

INHOUD   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

INHOUD

02 Colofon/Inhoud

03 Voorwoord

04 Inleiding Australië

08 Domaine Naturaliste, Margaret River

12 Glaetzer, Barossa Valley

16 Shaw + Smith, Adelaide Hills

20 Tim Adams, Clare Valley

24 Inleiding Nieuw-Zeeland

28 Dog Point, Marlborough

32 Kumeu River, Auckland

36  Topsommelier Sabas Joosten  
aan het woord

40 Introductiepakket

COLOFON
Australië & Nieuw-Zeeland Special

is een uitgave van Wijnhandel Léon Colaris B.V.

Franklinstraat 1 | 6003 DK Weert

Drukker: Drukwerk Max

Copyright 2021: Léon Colaris B.V.

Disclaimer: Alle prijzen en informatie in deze 

Special zijn onder voorbehoud van wijzigingen 

en/of fouten.

CONDITIES
● De prijzen in deze Special zijn per fles en 

inclusief 21% btw. Onze kwantumkorting is  

van toepassing! ● Gratis bezorging vanaf een 

minimum bestelbedrag van € 125. Bij kleinere 

afname bedragen de bezorgkosten € 4,95 

● Betaling binnen 15 dagen na facturering  

(online kunt u ook betalen met iDeal of 

creditcard) ● De looptijd van dit aanbod is  

t/m 1 juli 2021 of zolang de voorraad strekt.

KWANTUMKORTING 
Bij Léon Colaris profiteert u van een 
aantrekkelijke kwantumkorting. Al vanaf  
een bestelling van 24 flessen -combinaties   
mogelijk- ontvangt u kwantumkorting.  
De korting kan oplopen tot wel € 1,00 per fles!

 24 flessen: € 0,20 korting per fles
 36 flessen: € 0,30 korting per fles
 48 flessen: € 0,40 korting per fles
 60 flessen: € 0,50 korting per fles
 72 flessen: € 0,60 korting per fles
 84 flessen: € 0,70 korting per fles
 96 flessen: € 0,80 korting per fles
 108 flessen: € 0,90 korting per fles
 120 flessen: € 1,00 korting per fles

Tip: combineer een bestelling met familie of 
vrienden om van de hoogste korting te profiteren.

BESTELLEN
Online NL: colaris.nl
Online BE: leoncolaris.be)
Telefonisch NL: 0495 53 24 62
Telefonisch BE: 078 - 489 983
(ma t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
E-mail NL: klantenservice@colaris.nl
E-mail BE: klantendienst@leoncolaris.be
Post: Retourneer dit formulier aan: 
Wijnhandel Léon Colaris 
Antwoordnummer 1093 
6000 VB Weert
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Geachte relatie, 
beste wijnliefhebber,
Komend jaar viert Colaris haar 100-jarig jubileum en we zijn meer in beweging dan ooit tevoren! Onze 
ambitie is om Colaris gestaag uit te bouwen tot een leidend platform voor ware wijnliefhebbers met 
gepassioneerde wijnregio-specialisten die ‘s werelds mooiste wijnen ontdekken om ze met u te delen.

Alleen kun je uiteraard niet de hele wijnwereld afdekken. Sinds onze oprichting lag de focus vooral op 
Frankrijk met specialisatie Bordeaux. Maar om een waar wijnliefhebbersplatform te zijn, zullen we onze 
vleugels -veel- verder uitstrekken.

Een eerste belangrijke stap daarin is de komst van partner in wine John Schell. John heeft de afgelopen 
20 jaar met zijn bedrijf New World Wineries een geweldig mooie positie opgebouwd met kwaliteitswijnen 
uit Australië en Nieuw-Zeeland. Zijn klanten bestaan voornamelijk uit sterrenrestaurants in de Benelux en 
particuliere wijnliefhebbers. 

Met de toetreding van John realiseren we een fantastische uitbreiding van de Colaris Collectie. Zijn unieke 
portfolio bestaat uit tientallen gerenommeerde wijnmakers, waarvan hij sinds jaar en dag exclusief 
importeur is. Denk bijvoorbeeld aan gelauwerde namen als Shaw + Smith, Tim Adams, Dog Point en 
Kumeu River. 

Het directe resultaat is deze zeer inspirerende Australië & Nieuw-Zeeland Special die John vanuit zijn 
geweldige expertise en passie voor u heeft opgesteld.

Wij nodigen u uit om samen met John op ontdekkingsreis naar de mooiste wijnstreken van Australië en 
Nieuw-Zeeland te gaan. Tijdens uw reis ontmoet u een eerste serie van zes wijnhuizen en hun 
internationaal geprezen wijnen. Later dit jaar zullen we zeker het genoegen hebben om u bekend te 
maken met nog meer schatten uit zijn portfolio.

Aan het einde van de eerste reis verhaalt Sommelier Sabas Joosten van 3• Michelin-restaurant  
De Librije vanuit zijn ervaring over de gastronomische inzetbaarheid van de premium wijnen uit de Special. 
U ontdekt daarbij zijn zes favorieten die we verzameld hebben in een exclusief proefpakket.

Ook hebben we voor de gelegenheid een speciaal introductiepakket voor u samengesteld. Van harte en 
persoonlijk aanbevolen!

Wij wensen u veel lees- en wijnplezier.
 
Met hartelijke groet, 
 
Namens Team Colaris,

John SchellRuud HeuvelmansSteven Goossens

Weert, 7 april 2021

RuudSteven John
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WIJNLAND 
AUSTRALIË
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Het gaat beter dan ooit met wijnland 
Australië. De beste wijnen worden 
luid bejubeld door de internationale 
wijnpers en vinden hun weg naar 
toprestaurants over de hele wereld. 
Heeft u nog niet het genoegen gehad 
om met die wijnen kennis te maken, 
dan nodigen we u bij deze uit voor 
een inspirerende ontdekkingsreis.

HISTORIE EN TRADITIE
Veel wijnliefhebbers zijn ver-
rast  wanneer ze kennismaken 
met de rijke historie en diep-
gewortelde traditie van de 
Australische wijncultuur. Wel-
licht dat ze door de enigszins 
 misleidende term ‘Nieuwe 
Wereld’ op het verkeerde been 
zijn gezet. Feit is dat de 
 wijnbouw in Australië een bij-
zonder kleurrijke geschiedenis 
kent die teruggaat tot het 
 einde van de achttiende eeuw.  
De meest tastbare opbrengst 
daarvan zijn de schitterende 
oude wijngaarden in regio’s 
als Barossa Valley. Ze zijn 
vaak meer dan 100 jaar gele-
den aangeplant en brengen 
ronduit briljante wijnen voort.  
Iets minder tastbaar maar 
zeker zo belangrijk is de rijk-
dom van de lokale  wijncultuur. 
De families die al generaties 
lang wijn verbouwen zijn net 
zo vergroeid met het plaatse-
lijke terroir als de wijnstokken 
die ze hebben aangeplant. 
Alle kennis en ervaring die ze 
door de jaren heen hebben 
verzameld vindt uiteindelijk 
z’n weg naar uw glas. Daarin 
zit wijn met een uniek verhaal, 
wijn voor de ware liefhebber.

REGIONALE DIVERSITEIT
Wat de liefhebber lang niet 
altijd weet is dat regio’s in Aus-
tralië net zo belangrijk zijn als in 
de klassieke wijnlanden waar-
mee we vertrouwd zijn. U vindt 
in deze Special geen ‘Australi-
sche’ Chardonnay maar Marga-
ret River Chardonnay, wijn die 
net als de Clare Valley Cabernet 
en Barossa Valley Shiraz die we 
aan u  voorstellen sterk ge ty-
peerd wordt door de regio waar 
hij vandaan komt. Die  regionale 
diversiteit is niets anders dan 
een natuurlijke expressie van ‣
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klimaat wordt weer-
spiegeld in 65 officieel 
erkende wijnregio’s en 
14 sub regio’s. Ze kennen 
naast een onderscheidend 
terroir vaak ook een eigen 
geschiedenis en een lokale 
cultuur die tastbaar is voor 
iedereen die zo’n regio 
bezoekt.

KLASSIEKE 
DRUIVENRASSEN, 
VEELKLEURIGE 
WIJNEN
Inheemse druivenrassen 
kent Australië niet. Het zijn 
de grote Europese rassen 
die hier de dienst uit-  
maken. Sommige daarvan 
floreren onder zeer uiteen-
lopende omstandigheden 
en zijn om die reden aan-
geplant in meerdere Aus-
tralische wijnregio’s. Dat 
levert een buitengewoon 
boeiend en veelkleurig 

verschillen in terroir.  
Zo varieert het  klimaat in 
Australië van continentaal 
in bijvoorbeeld Clare Valley 
tot maritiem in de Adelaide 
Hills en mediterraan in 
Barossa Valley en dan 
 hebben we het alleen nog 
maar over de grote  lijnen. 
Zoom je verder in dan is er 
een onafzienbare reeks 
lokale klimaten, afhankelijk 
van onder meer hoogte en 
specifieke ligging van de 
wijngaard. Ook de variatie 
in bodemsoorten is groot. 
Je vindt gravelbodems in 
Margaret River, zand-
bodems in Barossa en 
 vulkanische bodems in de 
Hunter Valley en ook dat 
zijn slechts grove penseel-
streken. Er bestaan vaak 
grote verschillen binnen 
regio’s of zelfs binnen een 
enkele wijngaard.
De diversiteit in bodem en 

GROOT EN KLEIN
De wijnen in deze Special zijn allemaal 
afkomstig van  kleine familiehuizen. 
Daar heb je er in Australië zo’n 2.300 
van. Samen zijn ze goed voor circa 
28% van de totale  wijnproductie.  
De overige 72% komt voor rekening 
van een handvol zeer grote bedrijven. 
Hun focus ligt op het produceren van 
goedkope en eenvoudige volume
wijnen en dat doen ze heel erg goed. 
Zo goed dat het in de jaren tachtig  
van de vorige eeuw leidde tot een 
 ongekend  exportsucces dat tot op de 
dag van vandaag voortduurt.  
De wijnen van al die kleine familie
huizen bleven intussen sterk onder
belicht met als gevolg dat het imago 
van  Australië als wijnland eenzijdig 
werd bepaald door de  wijnen uit de 
 supermarkt. Mocht dat eenzijdige 
 imago u nog steeds parten spelen dan 
biedt deze Special een keur aan wijnen 
om er definitief mee af te rekenen.
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gronden heeft aan een 
studie van de geschiede-
nis en het lokale terroir 
niet genoeg. Die moet  
zich ook verdiepen in het 
bijzondere karakter van  
de mensen achter de wijn.  
In hun onderzoekende en 
avontuurlijke geest, hun 
hang naar creativiteit en 
innovatie. In de grote 
mate van collegialiteit  
en de vanzelfsprekende 
uitwisseling van kennis 
die verklaart waarom de 
 ontwikkelingen hier altijd 
zo hard gaan.  
En last but not least in  
de open en ontvankelijke 
 houding van al die 
 markante mannen en 
vrouwen die samen  
de Australische wijn-
gemeenschap vormen.  
Ze heten u als liefhebber 
overal en altijd van harte 
welkom.

EERSTE ETAPPE
Onze ontdekkingsreis door 
Australië voert ons in deze 
Special langs vier domei-
nen in vier verschillende 
wijngebieden. We begin-
nen in het uiterste westen, 
in Margaret River, met een 
bezoek aan Domaine 
Naturaliste. Daarna vliegen 
we naar South Australia 
waar we in de wijnregio’s 
rond de hoofdstad Adelai-
de langsgaan bij drie van 
onze favoriete wijnhuizen: 
Glaetzer in Barossa Valley, 
Shaw + Smith in de 
 Adelaide Hills en Tim 
Adams in Clare Valley.
Het is de eerste etappe 
van een ontdekkingstocht 
door dit geweldige wijn-
land waarmee we u als 
ware liefhebber willen 
 verrassen en inspireren. 
We wensen u alvast veel 
lees- en proefplezier! ◆

beeld op. Zo is er geen 
wijnland ter wereld met 
zo’n breed pallet aan 
 wijnen op basis van shiraz 
en ook als het om Char-
donnay van buiten de 
Bourgogne gaat is het 
 scala aan regionale 
 nuances ongekend.
Soms leidt de combinatie 
van een klassiek druiven-
ras en een specifiek 
 Australisch terroir tot 
 wijnen die nergens een 
equivalent kennen en dus 
werkelijk uniek mogen 
heten. Befaamde voor-
beelden daarvan zijn  
Clare Valley Riesling, 
Barossa Valley Shiraz, 
Hunter  Valley Semillon  
en  Rutherglen Muscat.

BIJZONDERE 
GEMEENSCHAP
De liefhebber die Australië 
als wijnland echt wil door-

FACTS & 
 FIGURES
•  Oorsprong wijnbouw 

eind 18e eeuw
•  65 officieel erkende 

wijnregio’s en  
14  subregio’s 
 (Geographical 
 Indications)

•  Totale aanplant in 
 hectare: 146.000

•  Totale productie in 
 hectoliter: 11,5 miljoen

•  3,9% van de wereld
wijde wijnproductie 
(plek 7 op ranglijst)

•  8% van de  
wereldwijde export  
(plek 5 op  ranglijst)

•  circa 2.300 wijnhuizen
•  20 grootste bedrijven 

zijn goed voor 72% van 
de nationale productie 
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Bezoek de  
wijnmakers- 

pagina
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Het duurt een hele tijd voor je er bent, 
maar eenmaal gearriveerd wil je er 
nooit meer weg. Daarvoor is het 
landschap te mooi, zijn de mensen te 
aardig en de wijnen te goed. Welkom 
in Margaret River, parel aan de 
westkust van Australië. We gaan op 
bezoek bij Domaine Naturaliste, het 
prachtige domein van Bruce Dukes, 
dat onlangs werd gekroond tot  
Best Value Winery of the Year.

PAREL AAN DE
WESTKUST

DOMAINE NATURALISTE
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PAREL AAN DE WESTKUST
Veel mooier dan in Margaret River, 
 wijnregio aan de westkust van Australië, 
wordt het niet. Vanuit Perth, hoofdstad 
van de deelstaat Western Australia,  
rij je er in drie uur naartoe. Als natuur-
lief hebber kom je hier voor de unieke 
flora en fauna en als liefhebber van zon 
en zee voor de ongerepte kust van de 
 Indische Oceaan. Die schoonheid laat 
ook de wijnliefhebber niet onberoerd, 
maar die komt hier toch eerst en vooral 
voor de schitterende wijnen uit de 
streek.

KORTE GESCHIEDENIS,  
GROTE IMPACT
Wie voor het eerst een wijn uit Margaret 
River in het glas heeft en kennismaakt 
met het hoge niveau en volwassen 
karakter, zal niet bevroeden dat de regio 
een relatief korte geschiedenis kent.  
Het begin daarvan ligt in 1965 als 
 landbouwkundige Dr. John Gladstones 
een rapport uitbrengt waarin hij het 
potentieel van de regio schetst voor 
wijnbouw op het hoogste niveau en hij 
een parallel trekt met Bordeaux.  
Het rapport leidt aan het eind van de 
jaren zestig tot aanplant van de eerste 
wijngaarden en de wijnen die daaruit 
voortspruiten maken van meet af aan 
diepe indruk. The rest is history. In de 
50 jaar die volgen groeit Margaret River 
uit tot een van de meest prestigieuze 
wijnregio’s van Australië en verwerft het 
een plek tussen de internationale elite.  
Dat had Dr. John goed gezien. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ MARGARET RIVER

PAREL AAN DE
WESTKUST

‣BRUCE DUKES, 
vigneron
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‘BORDEAUX-BLENDS’ EN 
CHARDONNAY
Op een terroir dat met z’n gravelrijke 
bodem en sterke zee-invloed inder-
daad doet denken aan Bordeaux 
zouden de druivenrassen uit die 
regio moeten excelleren en dat doen 
ze dan ook in volle glorie. Margaret 
River geniet wereldwijde faam van-
wege z’n witte blends van sauvignon 
blanc en semillon en z’n rode blends 
met cabernet sauvignon in de hoofd-
rol. Je mag dat voor het gemak best 
‘Bordeaux-blends’ noemen, zolang 
maar duidelijk is dat de wijnen 
 weliswaar hun inspiratie vinden in 
 Bordeaux maar daar beslist geen 
kopie van zijn. Ze hebben hun eigen 
stijl en karakter, vertrouwd genoeg 
om de klassiek georiënteerde lief-
hebber te plezieren maar zeker ook 

BRUCE DUKES
Je ziet het wel vaker in de wereld van 
de wijn: iemand die zijn talent en 
ervaring jarenlang investeert in de 
wijnen van een ander en op zeker 
moment besluit dat het genoeg is 
geweest en zijn eigen domein begint. 
Zo ook Bruce Dukes, voormalig top 
consultant voor een aantal grote 
namen uit de regio en sinds een 
 aantal jaren trotse eigenaar van 
Domaine Naturaliste. Ook hij richt 

speciaal genoeg om hem aan-
genaam te  verrassen.
De andere grote held in de regio is 
chardonnay. Over de chardonnay- 
revolutie die zich de afgelopen 20 jaar 
in Australië heeft voltrokken komen 
we op een ander moment vast nog te 
spreken, maar een van de meest in 
het oog springende aspecten ervan 
is de ongekende regionale diversiteit. 
Proef maar eens de Chardonnay van 
Domaine Naturaliste naast die van 
Shaw + Smith (pag. 19) en u begrijpt 
precies wat we bedoelen.
Al het moois uit Margaret River wordt 
op fles gebracht door iets meer dan 
150 meest kleine familiedomeinen 
die samen een wijngaardarsenaal 
beheren dat nog geen 5% omvat van 
de totale aanplant in Bordeaux.  
Klein maar fijn is hier het motto.

BEST VALUE  WINERY 
OF THE YEAR
Mooie wijnen maken is één ding,  
dat doen op een prijsniveau dat 
 uitzonderlijk mag heten voor de 
 geboden kwaliteit is iets heel anders. 
Bruce  Dukes verstaat die kunst 
 dermate goed dat James Halliday, de nestor 
van de Austra lische wijnjournalistiek, hem 
 vorig jaar de felbegeerde titel  verleende van 
Best  Value  Winery of The Year. “Put these 
 wines  alongside others of similar quality  
from around the  world and they seem like 
 bargains” aldus  James. U mag best weten dat 
daar werkelijk geen woord van gelogen is.

“Klein maar fijn is 
hier het motto”
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JAMES
HALLIDAY
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LIBRIJE
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zich op het repertoire waar de regio 
z’n faam aan ontleent. Dat doet hij 
op verschillende kwaliteitsniveaus, 
met aan de top van de pyramide zijn 
kostbare maar zeer bijzondere 
Single Vineyard cuvées (waarover 
later dit jaar meer) en aan de basis 
zijn onvolprezen Discovery range. 
Zoals de naam al doet vermoeden 
een perfecte introductie op het 
 idioom van Domaine Naturaliste en 
op de regio als geheel. ◆

01

Discovery Cabernet 
 Sauvignon 2017
Volgens James Halliday “A celebration  
of the union between fruit and region”  
en dat is het zonder meer. Elegant en 
intens tegelijk, met een sappige mix  
van zwarte bessen, kersen en pruimen.  
Subtiel en gelaagd, met een snufje 
laurier, een toefje kaneel en ragfijne 
tannine toe. Een bijzonder  
aantrekkelijke wijn, medium bodied  
at most en perfect in balans. 
HB 2025

02

Discovery Sauvignon 
Blanc Semillon 2020
Klassieke blend die laat zien  
hoe goed sauvignon blanc en 
semillon het met elkaar kunnen 
vinden. De een zorgt voor 
fraîcheur en expressiviteit, de 
ander voor volume en gewicht. 
Sappig en mondvullend, met 
kruisbes, passievrucht en  
lemon curd. Menuwijn bij de 
Treeswijkhoeve. HB 2023

03

Discovery 
 Chardonnay 2019
Verrukkelijke Chardonnay die 
even puur en ongerept voelt als 
de regio waaruit hij voortkomt. 
Grapefruit en jasmijn in 
kristalheldere expressie, 
generositeit en gelaagdheid  
door subtiel houtgebruik.    
Huis-Chardonnay van Librije’s 
Hotel, dus dan weet u over 
welk niveau het hier gaat. 
HB 2024

Prijs per fles

€ 14,50

Prijs per fles

€ 14,50

Prijs per fles

€ 14,50
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Zie ze staan die oude ranken, imposant en onverstoorbaar. Diep geworteld in de 
warme aarde en innig verbonden met de families die zich al generaties lang over 
hen ontfermen. Nergens in Australië zijn de wijngaarden ouder, is de 
geschiedenis rijker en zijn de tradities steviger verankerd in de plaatselijke 
gemeenschap. Dit is Barossa Valley, een van de kroonjuwelen van de 
Australische wijncultuur. Alles ademt hier wijn en de familie Glaetzer is al 130 
jaar net zo vanzelfsprekend onderdeel van de regio als al die oude wijnstokken.

OUDE RANKEN
MACHTIGE WIJNEN

GLAETZER
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BAROSSA VALLEY
We zijn in South Australia, het hart van de 
Australische wijn wereld. Rond de hoofd-
stad  Adelaide vinden we een aantal van 
de meest vooraanstaande wijngebieden 
van het land. Als je er daar als liefhebber 
maar één van kunt bezoeken moet het 
welhaast Barossa Valley zijn. Vanwege 
het archetypische landschap natuurlijk, 
met z’n glooiende heuvels, bruin gekleurd 
door de onverbiddelijke zon. Met daar 
losjes overheen gedrapeerd die prachtige 
lappendeken van wijngaarden, schijnbaar 
zonder patroon maar nauwkeurig de 
nuances in het lokale terroir weerspiege-
lend. Voor de plaatselijke eet- en drink-
cultuur die, zoals in elke wijnregio die er 
werkelijk toe doet, een krachtige lokale 
kleur kent. En bovenal voor de prachtige 
en machtige wijnen uit de streek, die 
zowel binnen Australië als daarbuiten 
zonder gelijke zijn.

TRADITIE EN INNOVATIE
Het wijngaardarsenaal van Barossa 
 Valley is bijzonder  imposant en dan 
 hebben we het niet over de omvang. 
Alles bij elkaar gaat het om iets meer 
dan 11.000 hectare, nog geen 15% van 
de aanplant in de Rhône. Nee, we doelen 
op de leeftijd. Er zijn niet veel plekken op 
aarde waar je op zo’n kleine oppervlakte 
zo’n grote verzameling wijnstokken 
aantreftvanmeerdan100 jaaroud.
Shiraz, cabernet sauvignon, grenache en 
 mour vèdre aangeplant in de negentiende 
eeuw. De oudste nog in productie zijnde 
shiraz dateert van 1843 en de oudste 
grenache van 1850. Hoezo Nieuwe 
Wereld? Die oude stokken zijn een ‣
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 gegeven, net als de jarenlange ervaring 
in de omgang ermee die als vanzelf uit-
mondt in een rijke lokale  traditie. Beide 
zaken vormen een noodzakelijke voor-
waarde voor het exceptionele karakter 
van de wijnen, maar ze verklaren niet 
waarom die wijnen de afgelopen 20 jaar 
nieuwe hoogten hebben bereikt. Om dat 
te begrijpen moet je doordrongen zijn 
van een van de wezens kenmerken van 
de Australische wijngemeenschap, 
namelijk de wil om te innoveren. Hoe rijk 
de traditie ook moge zijn, hoe groot de 
bewondering van de buitenwereld, de 
boer uit Barossa zoekt onvermoeibaar 
voort naar mogelijkheden om zijn wijnen 
naar een nog hoger plan te tillen.

GROWERS AND MAKERS
In Barossa Valley is van oudsher het onderscheid 
tussen grape growers en wine makers van belang. 
Veel van de beste wijngaarden zijn in het bezit van 
families die zelf geen wijn maken. Tegelijkertijd 
hebben veel van de beste wijnmakers geen eigen 
wijngaarden. De uitdaging voor zo’n wijnmaker is 
om een verbond te smeden met een vooraan-
staande grower en langs die weg toegang te krijgen 
tot de beste druiven. De grower is er van zijn kant 
op gebrand dat zijn druiven hun weg vinden naar  
de meest prestigieuze wijnen van de streek. Het is 
een bijzondere dynamiek waarin growers en makers 
 elkaar uitdagen om de grenzen steeds opnieuw te 
verleggen.

“Het zijn 
 hedonistische 

wijnen, wijnen om 
je aan over te 

geven en het leven 
te vieren”

BEN GLAETZER,   
wijnmaker van wereldfaam



B
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Amon-Ra Shiraz 2018
Ben Glaetzer’s Big Boy. Een wijn met  
een iconische status. Zeer gewild bij 
collectioneurs wereldwijd. Een wijn die 
garant staat voor een unieke drinkervaring 
op het allerhoogste niveau. Hoort in feite 
keurig te worden opgeborgen in uw kelder 
of wijnkast maar is voor de onverschrokken 
liefhebber ook nu al buitengewoon te 
genieten. “A stupendous effort.”  
(Wine Advocate) HB 2040

05

Bishop Shiraz 2018
Amon Ra’s kleine broer. Bold  
and beautiful Barossa Shiraz van  
35 tot 120 jaar oude stokken.  
De jonge stokken zorgen voor 
perfect rijp fruit, de oude voor 
gelaagdheid en structuur.  
“A super value in the context  
of Barossa.” (Wine Advocate)  
HB 2028

06

Wallace Shiraz 
 Grenache 2018
Ben’s briljante blend van shiraz 
en grenache van zeer oude 
stokken. Shiraz zorgt voor  
kracht en volume, de grenache 
voor sap en souplesse, door  
Ben samengesmolten tot een 
zinderende cocktail van zwart 
fruit, donkere chocolade en 
pittige specerijen. Weerstand is 
zinloos. HB 2025

Prijs per fles

€ 54,50

Prijs per fles

€ 24,50

Prijs per fles

€ 17,50

BEN GLAETZER EN  
DE MODERNE SCHOOL
Ben Glaetzer is een van de meest 
 prominente leden van de moderne 
school in Barossa Valley en een wijn-
maker van wereldfaam. Ben’s vader 
Colin begon in 1994 na een lange 
 carrière in dienst van derden zijn eigen 
domein en niet zo heel veel later nam 
Ben het stokje van hem over. Als je de 
wijnen van vader en zoon naast elkaar 
proeft ervaar je perfect het verschil tus-
sen de klassieke school en de moderne. 
Waren de wijnen voorheen eerder rustiek 
van aard, vandaag de dag zijn ze open en 
toegankelijk. Het materiaal dat eraan ten 
grondslag ligt is onveranderd: druiven 
van de allerhoogste kwaliteit, afkomstig 
van oude tot zeer oude wijngaarden in 
het Ebenezer district van Barossa Valley. 
Wat is veranderd is het wijngaardbeheer 
(preciezer), de oogstdatum (vroeger),  
het hele proces van wijn maken (subtie-
ler) en het houtgebruik (minder en beter). 
Het resultaat is dat druif en terroir 
 helderder doorklinken in de wijnen dan 
ooit tevoren. Die wijnen appelleren niet 
zozeer aan uw intellect maar spreken 
rechtstreeks tot uw hart. Het zijn 
 hedonistische wijnen, wijnen om je aan 
over te geven en het leven te vieren.  
Wie vertrouwd is met de stijl zal ervaren 
dat Glaetzer de absolute top is. Voor wie 
nog niet bekend is met het idioom is er 
geen betere plek om te beginnen. ◆
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Als je midden in de zomer in Adelaide op het terras zit is het maar 
moeilijk voorstelbaar dat zich op nog geen uur rijden een van de 
belangrijkste  cool-climate regio’s van Australië bevindt. Pas als je in 
de auto stapt en aan de lange klim omhoog begint, dringt langzaam 
maar zeker het besef tot je door dat je een andere wereld betreedt. 
Daar beneden zinderen de warme Adelaide Plains, hierboven glooien 
de koele Adelaide Hills. We strijken neer bij Shaw + Smith, een van 
de vaandeldragers van de regio.

MODERNE
KLASSIEKERS

SHAW + SMITH
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COOL-CLIMATE ELEGANCE
Het is precies de koelte die in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht 
uitoefende op een handvol pioniers uit 
South Australia. Niet vanuit de wens om 
zich af te zetten tegen de warmbloedige 
wijnen uit bijvoorbeeld Barossa Valley, 
maar om er uit volle overtuiging iets 
naast te zetten. Elegantie, verfijning en 
charme. Het is een ontwikkeling die 
exemplarisch mag worden genoemd 
voor het moderne Australië en die heeft 
gezorgd voor een enorme verrijking van 
het wijnlandschap.
Hoe hoger we reiken in de Hills, hoe 
 koeler het wordt en hoe groter het 
 verschil tussen dag- en nachttem-
peratuur. Voeg daarbij de variaties in 
bodem en specifieke ligging en duidelijk 
wordt dat de Adelaide Hills een rijk 
geschakeerde regio vormen. Dat zie  
je terug in de officiële erkenning van 
sub-regio’s (Lenswood en Piccadilly 
 Valley) maar ook in de expressie van 
individuele wijngaarden die steeds ver-
der uitkristalliseert. Groot in termen van 
aanplant is de regio zeker niet. In totaal 
gaat het om nog geen 4.000 hectare, 
met de grootst mogelijke zorg en aan-
dacht bewerkt door zo’n 90 verschillen-
de wijnhuizen. De focus ligt daarbij op 
drie druivenrassen die in de koelte van 
de Hills  optimaal gedijen: sauvignon 
blanc,  chardonnay en pinot noir, samen 
goed voor 85% van de aanplant. ‣

Bezoek de  
wijnmakers- 

pagina
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REVIEW

DOENER EN DENKER
Een van de echte sterdomeinen uit 
de Adelaide Hills is Shaw + Smith 
(uit te spreken als Shaw and Smith). 
In 1989 begonnen door Martin Shaw, 
op dat moment een veel geconsul-
teerde wijnmaker met een schat aan 
internationale ervaring, en Michael 
Hill-Smith, geboren in een van de 
oudste wijnfamilie’s van Australië en 
in 1986 onderscheiden als ’s lands 
eerste Master of Wine. Martin en 
Michael zijn in vele opzichten perfect 
complementair: een doener en een 
denker, een excellente wijnmaker en 
een briljante geest, een behoedzame 
ambachtsman en een grenzeloze 
visionair. Allebei volstrekt compro-

misloos in hun streven om wijnen  
in uw glas te toveren die zich niet 
alleen binnen de Adelaide Hills  
maar ook ver daarbuiten kunnen 
meten met het beste wat er in het 
genre bestaat.

MODERN CLASSICS
Dat de heren glansrijk in hun streven 
zijn geslaagd moge blijken uit de drie 
wijnen die we hier van Shaw + Smith 
presenteren. Het zijn stuk voor stuk 
moderne klassiekers. Klassiek in die 
zin dat ze volledig vallen binnen de 
comfortzone van de liefhebber die 
zich thuisvoelt in de Loire,  
de  Bourgogne of de noordelijke  
Rhône. Modern in hun buitengewoon 

 energieke en fascinerende stijl.  
Op fles gebracht niet alleen om  
u te intri geren maar zeker ook om  
u te  verleiden. Om te beginnen is  
daar de M3 Chardonnay, een wijn die 
 moeiteloos kan wedijveren met het  
allerbeste dat er in deze prijs-
categorie elders op de wereld wordt  
gemaakt. Vervolgens is er de Shaw + 
Smith Sauvignon Blanc, een wijn  
die qua stijl het perfecte midden  
houdt tussen het eerder minerale  
karakter van de mooiste wijnen uit  

REVIEWS EN RESTAURANTS
Vrijwel alle wijnen in deze Special kunnen bogen op uitstekende  reviews in de 
internatio nale wijnpers en voor treffe lijke restaurant referenties. Het zijn er te veel om 
ze allemaal op te nemen, maar we  pro beren er waar mogelijk kort naar te  verwijzen 
via een ‘zegel’ met de naam en score van de recensent of de naam van het restaurant. 
Een  volledig overzicht van al het moois dat door de dames en  heren professionals 
over onze wijnen wordt gezegd vindt u terug op de wijndetailpagina’s op onze website.

Elegantie, 
verfijning en charme 
uit de Adelaide Hills
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M3 Chardonnay 2019
Een persoonlijke favoriet van Gianluca di 
Taranto van The Jane in Antwerpen, vorig 
jaar gekroond tot beste sommelier van 
België. Zoveel klasse en verfijning, zo 
weergaloos het samengaan van kracht en 
complexiteit. Niet te koud serveren in een 
ruim glas en u rustig laten meevoeren door 
de generositeit en pure schoonheid van 
deze fantastische wijn. HB 2029

08

Sauvignon Blanc 
2020
Volgens velen de beste 
Sauvignon Blanc van Australië. 
En inderdaad, die sappige mix 
van passievrucht, grapefruit en 
limoen, dat soevereine 
samengaan van intensiteit en 
finesse, die pure expressie en 
perfecte balans is ronduit 
onweerstaanbaar. Doe nog  
maar ‘n glas! HB 2023

09

Shiraz 2017
Een wijn waarin niet zozeer de 
spierballen spreken maar die  
op de meest elegante wijze  
zijn natuur tentoonspreidt.  
Gestoofde pruimen met 
chocolade zoekt u hier vergeefs, 
maar sprankelend bessen-  
en bramenfruit, doorspekt met  
de fijnste kruiden en specerijen, 
vindt u er in overvloed. 
HB 2030

Prijs per fles

€ 24,50

Prijs per fles

€ 16,50

Prijs per fles

€ 24,50

de Loire en de energieke stijl die  
zo typisch is voor Nieuw-Zeeland.  
En tot slot is er de Shaw + Smith 
Shiraz, een geweldige illustratie van 
de regionale diversiteit van shiraz in 
Australië en net als de twee andere 
wijnen hoog geprezen door 
 gerenommeerde auteurs als  
Jancis Robinson (“The full package.  
Utterly delicious.” 17,5/20) en James 
 Halliday (“Superb in its complexity, 
fruit power and persistence. It puts 
the stars within reach.” 97/100). ◆

MARTIN SHAW
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GROENE OASE
Clare Valley ligt zo’n 130 kilometer 
ten noorden van Adelaide en de weg 
er naartoe leidt door een landschap 
dat velen van ons als typisch Aus-
tralisch zullen ervaren: dor en droog.  
En net als je denkt dat het vast zo 
verdergaat totdat je in de outback 
bent aanbeland, doemt daar in de 
verte een groene oase op. Zonder 
dat je er erg in had heb je op weg 
naar Clare 300 hoogtemeters over-
brugd. De verkoeling die dat met 
zich meebrengt verklaart de aan-
wezigheid van al die wijngaarden  
in het fraai glooiende landschap.
Net als de Adelaide Hills is Clare 
 Valley onderdeel van de Mount Lofty 
Ranges, een voor de wijnbouw zeer 
belangrijke bergketen in South 
 Australia. De meeste wijngaarden  
in de regio zijn aangeplant op 300 
tot 500 meter hoogte waarbij er, 
 afhankelijk van de specifieke ligging, 
grote verschillen bestaan in lokaal 
klimaat. Ook de samenstelling van 
de bodem in de regio varieert sterk; 
we vinden er onder meer de 
 befaamde terra rossa (rode leem op 
 kalksteen) en bodems met leisteen.
In lijn met de variatie in het lokale 
terroir brengt Clare Valley een breed 
scala aan wijnstijlen voort. De regio 
is vermaard om z’n droge Riesling, 
om z’n imposante Shiraz die wel de 

The man with the  
bone-crushing handshake,  
zo wordt Tim Adams wel 
genoemd. We kunnen u 
uit eigen ervaring vertellen 
dat dit best een rake typering 
is. De ferme handdruk weer - 
spiegelt Tim’s temperament- 
volle karakter en dat karakter 
vind je terug in zijn wijnen.  
Die wijnen zijn even authen- 
tiek als de regio waaruit ze 
voortkomen, de buiten- 
 gewoon fraaie Clare Valley. 

AUTHENTIEK EN
ORIGINEEL

TIM ADAMS

‣



22   Australië & Nieuw-Zeeland Special

TIM ADAMS   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CLARE VALLEY

intensiteit maar niet het 
weelderige karakter heeft 
van Barossa Valley, en om 
z’n cabernet blends waarin 
structuur en sap hand in 
hand gaan. Hier en daar 
worden zelfs nog versterk-
te wijnen gemaakt op 
basis van grenache, een 
wijnstijl waarin Clare lang 
geleden excelleerde.

AUTHENTIEK EN 
ORIGINEEL
De historie van Clare 
 Valley gaat even ver terug 
en is zeker zo kleurrijk als 
die van Barossa Valley, 
maar toch is de regio bij 
veel liefhebbers een stuk 
 minder bekend. Dat heeft 
waarschijnlijk alles te 
maken met de aard van de 
mensen. Aan borstklop-
perij doen ze hier niet en 
voor mode is men totaal 
ongevoelig. Authenticiteit 
is waar alles om draait. 
Het is een hechte gemeen-
schap van trotse mannen 
en vrouwen die eer schept 
in het bewaken van de 
regionale traditie. De 
opbrengst van die bewon-
derenswaardige houding 
is een volstrekt origineel 
idioom.

EIGEN KARAKTER
Zonder een kwalitatief 
hoogwaardig terroir als 
dat van Clare Valley kun  
je geen interessante wijn 
maken, zoveel is zeker, 
maar met zo’n terroir 
alleen ben je er nog niet. 
Je hebt ook talent en er -

varing nodig om de poten-
tie van dat terroir tot 
 uitdrukking te brengen. En 
interessant wordt het pas 
echt als de man of vrouw 
aan het roer niet schuwt 
om een persoonlijk stem-
pel te drukken op de wij-
nen die hij of zij maakt. 
Het is  precies dat element 
dat maakt dat u denkt aan 
Ronan Laborde van 
Château Clinet wanneer u 
zin heeft in Bordeaux of 
aan Domaine de la Creuze 
Noire wanneer uw mond 
eerder naar Bourgogne 
staat. Onze vriend Tim 
Adams heeft talent en 
ervaring in overvloed, 
maar hij heeft bovendien 
een onmiskenbare stijl, 
een persoonlijke handteke-
ning die je terugvindt in al 
zijn wijnen. En dus vertel-
len die wijnen niet alleen 
een boeiend verhaal over 
de regio waaruit ze voort-
komen maar ook over de 
man die ze op fles heeft 
gebracht. Het bijzondere 
trio dat we hier aan u voor-
stellen getuigt daarvan. ◆

“ Talent en 
ervaring in overvloed”
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Semillon 2017
Vol en sappig, met krachtig steen-  
fruit en fijne specerijen in romige 
verpakking. Heeft die typische   
Adams-touch waarbij een surplus aan 
karakter en ongebreideld drinkplezier 
hand in hand gaan. Aan tafel een waar 
gastronomisch mirakel, een wijn die 
helemaal op z’n gemak is bij verse 
zalm of kalfsvlees maar die evenmin 
terugdeinst voor uw meest 
experimentele culinaire avonturen. 
HB 2025

11

The Fergus 2016
Hoe lekker wilt u het eigenlijk 
hebben? Rood en zwart fruit in 
overvloed met exotische 
specerijen toe. De aanzet is rijp 
en rijk, de wijn voelt vol en 
verleidelijk maar het eindigt 
allemaal met een miraculeuze 
lichtvoetigheid. 
HB 2026

12

Cabernet Malbec 
2016
Een regionale klassieker. 
Menuwijn bij De Librije.  
Staat als een huis, krachtig en 
complex. Lengte en structuur 
voelen voornaam maar het 
heerlijke sap van zwarte bessen 
en pruimen houden het open  
en toegankelijk. Vraagt om  
een karaf of een koele kelder.  
HB 2030

Prijs per fles

€ 14,95

Prijs per fles

€ 14,95

Prijs per fles

€ 14,95

STUNNINGLY 
ORIGINAL AND 
DELICIOUS
De bekende Engelse wijnschrijver  
Oz Clarke noemt Tim Adams “One of 
Australia’s most consistently excellent 
winemakers” en diens Semillon 
omschrijft hij als “The most stunningly 
original delicious white wine”.  
Daarmee raakt Oz de kern van Tim’s 
talent. Dat de wijn “stunningly original” 
is maakt dat hij de meest ervaren 
liefhebber zal weten te verrassen.  
Dat hij daarnaast ook ronduit “delicious” 
is, betekent dat ook wie minder ervaren 
is er met volle teugen van zal genieten.
The Fergus, Tim’s verrukkelijke blend 
van grenache, tempranillo en malbec,  
is al even origineel als zijn Semillon.  
Het is Adams ten voeten uit.  
Wijn uit één stuk, compromisloos, 
eigengereid, geen tierelantijnen.  
Met zijn natuurlijke frisheid en milde 
karakter de gedroomde rode wijn  
voor lente en zomer.
De Cabernet Malbec tenslotte laat  
Tim van z’n meest klassieke kant zien. 
Blends van cabernet sauvignon en 
malbec zijn een regionale specialiteit in 
Clare Valley en Tim Adams toont zich 
een meester in het genre.
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Het is buitengewoon indrukwekkend om te zien hoe Nieuw-Zeeland in zeer korte 
tijd een internationale reputatie heeft opgebouwd als wijnland van uitzonderlijke 
klasse. Elke sommelier die een beetje bij de tijd is en elke liefhebber met een open 
blik kan nauwelijks nog om Nieuw-Zeeland heen. Graag laten we u in deze Special 
de pure schoonheid ervaren van ’s lands beste wijnen

WIJNLAND 
NIEUW-ZEELAND
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STORMACHTIGE 
ONTWIKKELING
Nieuw-Zeeland mag je met 
recht een jong wijnland noe-
men. Ze hebben er recent nog 
gevierd dat 200 jaar geleden 
de eerste druiven werden aan-
geplant maar of er destijds 
ook wijn van is gemaakt weet 
niemand. In feite ligt de 
geboorte van Nieuw-Zeeland 
als modern wijnland ergens in 
de vroege jaren zeventig van 
de vorige eeuw, als de eerste 
wijngaarden worden aange-
plant in de regio Marlborough. 
De Sauvignon Blanc uit die 
regio blijkt over een uniek en 
zeer aansprekend smaak-
profiel te beschikken en zodra 
dit doordringt tot de rest van 
de wereld gaat het rap. 
 Marlborough Sauvignon 
Blanc groeit in een mum van 
tijd uit tot een vaste waarde 
op het internationale wijn-  
toneel. Korte tijd later lukt het 
de Nieuw-Zeelanders om dit 
kunststukje te herhalen en 
een al even benijdenswaar-
dige reputatie op te bouwen 
met Pinot Noir. Die reputatie 
is anders dan bij sauvignon 
blanc niet gekoppeld aan één 
specifieke regio, zij het dat 
met name Central Otago op 
het Zuidereiland hoge ogen 
gooit.
Inmiddels is het voor de ware 
liefhebber vanzelfsprekend 
om ook aan Nieuw-Zeeland te 
denken als het om Sauvignon 
Blanc en Pinot Noir gaat, 
maar het blijft bijzonder om je 
te realiseren hoe weinig tijd 
het de Nieuw-Zeelanders 
heeft gekost om dat voor 
elkaar te krijgen. Je vraagt je 
af wat ons nog allemaal aan 
moois te wachten staat als ‣
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het Nieuw-Zeelandse 
 firmament. Central Otago, 
de meest zuidelijke wijn-
regio op aarde en de enige 
in Nieuw-Zeeland met een 
continentaal klimaat,  
is de afgelopen jaren 
 uit gegroeid tot een Pinot- 
producent van faam,  
maar ook Martinborough, 
 Marlborough en Waipara 
kennen elk een eigen regio-
nale stijl die steeds verder 
uitkristalliseert. In totaal 
zijn er 5.642 hectare 
 aangeplant met pinot noir 
en dat is minder dan de 
helft van de aanplant in 
Bourgogne.

De verborgen parel in de 
Nieuw-Zeelandse kroon is 
ongetwijfeld chardonnay. 
Ook hier tekent zich een 
duidelijke regionale diffe-
rentiatie af maar het zijn  
op dit moment vooral nog 
individuele domeinen die 

bedraagt nog geen 40.000 
hectare en het aandeel in 
de wereldwijde wijn-
productie komt uit op 
slechts 1%. Wat bij verdere 
kennis neming van de 
 cijfers opvalt is de onge-
kende dominantie van 
 sauvignon blanc als druif 
en  Marlborough als regio. 
Ruim 60% van de totale 
aanplant betreft sauvignon 
blanc en aangezien die 
met name in  Marlborough 
hoge ogen gooit hoeft  
het niet te verbazen dat  
die regio bijna 70% van  
alle wijngaarden in 
 Nieuw- Zeeland herbergt. 

Anders dan die cijfers 
 wellicht doen vermoeden 
is Nieuw-Zeeland wel 
degelijk een gevarieerd 
wijnland. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit de sterke regio-
nale differentiatie van pinot 
noir, die andere ster aan 

RUWE DIAMANT
Nieuw-Zeeland kent 10 officieel erkende wijnregio’s  
en een veelvoud aan subregio’s verspreid over het 
Noorder eiland en het Zuidereiland. De afstand tussen 
de meest noordelijke (Northland) en meest zuidelijke 
 regio (Central Otago) is maar liefst 1.100 kilometer.  
Er zijn overeenkomsten in klimaat (als regel koel 
 maritiem) en bodem (vaak alluviaal van aard), maar er 
zijn ook duidelijke verschillen. Soms zijn die verschil-
len duidelijk zichtbaar in de wijnen, andere keren is er 
meer tijd en ervaring nodig om ze helder aan het licht 
te brengen. Nieuw-Zeeland is een een ruwe diamant, 
een jong wijnland met bijzonder veel potentie dat ons 
de komende jaren nog veelvuldig gaat verrassen.

het land zich in hetzelfde 
razende  tempo blijft 
 ontwikkelen.

PLURIFORM PALLET
Het mag dan beschikken 
over een grote reputatie, 
qua omvang is Nieuw- 
Zeeland een klein wijnland. 
De totale aanplant 
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 sauvignon, je mag als lief-
hebber al blij zijn als je zo’n 
wijn überhaupt een keer in 
je glas krijgt! Ook hier zijn 
er individuele wijnen van 
hoog niveau en de recent 
ontgonnen Gimblett 
 Gravels subregio in 
 Hawke’s Bay lijkt met 
name met syrah een eigen 
identiteit te  ontwikkelen. 

Nog even terug dan naar 
die dominante sauvignon 
blanc. Die presenteert zich 
al lang niet meer op de 
enkelvoudige wijze uit de 
beginjaren maar in een 
veelheid aan stijlen die 
 bijdraagt aan de plurifor-
miteit van Nieuw-Zeeland 
als wijnland. Het is een 
reflectie van de ongekende 
evolutie die heeft plaats-
gevonden in Marlborough 
en waarover we u in het 
verhaal over Dog Point 
meer vertellen. ◆

laten zien hoe onbegrensd 
de potentie is. Een daarvan 
is Kumeu River dat we 
 verderop in deze Special 
aan u voorstellen en wiens 
Chardonnays worden 
 gerekend tot de absolute 
wereldtop.

In wit zijn er verder nog 
beperkte hoeveelheden 
pinot gris, riesling en 
 andere rassen en alhoewel 
daarvan hier en daar 
 bijzondere wijnen worden 
gemaakt is het nog te 
vroeg om te spreken van 
duidelijk herkenbare stijlen.
In rood anders dan pinot 
noir is de spoeling zo 
mogelijk nog dunner en 
dat is gezien het koele, 
maritieme klimaat dat in 
de meeste wijnregio’s 
heerst ook niet zo vreemd. 
1.087 hectare merlot,  
437 hectare syrah,  
219 hectare cabernet 

FACTS & 
 FIGURES
•  10 officieel erkende 

wijnregio's en een veelvoud 
aan erkende subregio's

•  Totale aanplant in hectare: 
39.935

•  Totale productie in hectoliter: 
3,29 miljoen

•  1% van de wereldwijde 
wijnproductie  
(plek 16 op de lijst)

•  2,5% van de wereldwijde 
export (plek 11 op de lijst)

•  ruim 700 wijnhuizen waarvan 
drie kwart minder dan  
20 hectare verbouwt

•  96% van alle wijngaarden 
gecertificeerd als duurzaam 
(sustainable)
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Marlborough heeft de afgelopen tijd een ongekende evolutie doorgemaakt en 
de regio is vandaag oneindig veel gevarieerder en interessanter dan pakweg 
20 jaar geleden. Geen betere manier om kennis te maken met het moderne 
Marlborough dan middels de fantastische wijnen van Dog Point, misschien  
wel het beste domein uit de streek.

MARLBOROUGH
OP ZIJN BEST

DOG POINT
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WIJNREGIO IN BEWEGING
Marlborough is als wijnregio langzaam 
maar zeker volwassen geworden.  
Er is een enorme hoeveelheid kennis 
vergaard over de verschillen in terroir 
binnen de regio en de wijze waarop die 
een vertaling vinden in de wijnen.  
De officiële erkenning van drie sub
regio’s (Wairau Valley, Southern Valleys, 
Awatere Valley) is er een fraaie illustratie 
van. Ook kent Marlborough inmiddels 
een groot aantal wijngaarden die een 
respectabele leeftijd hebben bereikt en 
daardoor steeds duidelijker tot uitdruk-
king breng en wat de specifieke karak-
tertrekken zijn van een bepaalde plek.
In het verlengde van deze ontwikkeling-
en is ook de manier van wijn maken 
sterk geëvolueerd. De beproefde tech-
niek van koele vergisting op roestvrij 
staal met behulp van een geselecteerde 
gist wordt nog steeds veel gebruikt.  
Als je wijn wil maken met een bepaald 
smaakprofiel dat voldoet aan de 
 verwachtingen van een groot publiek, 
dan is dat de voor de hand liggende 
aanpak. Wil je daarentegen een wer-
kelijk interessante wijn op fles brengen 
en daarbij het unieke karakter van je 
 terroir tot uitdrukking brengen dan 
komen zaken als het gebruik van wilde 
gist, de vergisting op oude eiken vaten 
en de rijping sur lie als vanzelf in beeld. 
Het resultaat van een en ander is dat 
onder de noemer Marlborough Sauvig-
non Blanc inmiddels een breed scala 
aan wijnen schuilgaat. De expressieve, 
kruidige cocktail van kruisbessen en 
tropisch fruit waarmee de regio de 
wereld heeft veroverd is zeker aan de 
onderkant van de markt nog steeds 
dominant. Voor wie net iets verder kijkt 
ontvouwt zich aan de bovenkant een 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� MARLBOROUGH

MARLBOROUGH
OP ZIJN BEST

‣

JAMES HEALY & 
IVAN SUTHERLAND

Bezoek de  
wijnmakers- 

pagina
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mateloos interessante waaier 
aan individuele stijlen. Wijnen 
die onmiskenbaar  afkomstig 
zijn uit  Marlborough maar die 
nog veel meer te  vertellen 
hebben.  Wijnen zoals die van  
Dog Point, Marlborough voor 
de ware liefhebber.

REGEREN IS 
VOORUITZIEN
Dog Point wordt door velen 
gezien als het beste wijnhuis 
van Marlborough. Het klinkt 
wellicht wat vooringenomen 
om die visie hier te bevestigen 
maar ontkennen willen we ze 
evenmin! Laten we het er maar 

Excellente
     wijngaarden, 

  persoonlijke stijl

NIEUWE 
GENERATIE
De afgelopen tijd hebben 
Ivan Sutherland en James 
Healy hun taken binnen 
Dog Point langzaam maar 
zeker over gedragen aan 
een nieuwe generatie.  
De drie kinderen van Ivan 
en Margaret Sutherland 
spelen inmiddels een 
 cen trale rol binnen het 
 bedrijf. Op hen rust de 
schone taak om onder het 
toeziend oog van pa de 
reputatie van Dog Point  
te  bestendigen en verder 
te ontwikkelen. Intussen 
is James met zijn vrouw  
Wendy neergestreken in 
de regio Nelson waar ze 
samen met hun dochter 
en schoonzoon een nieuw 
domein zijn gestart.  
 Het is gewijd aan James’ 
 grote liefde: chardonnay.

op houden dat het domein 
behoort tot de absolute top 
van de regio. Ivan Sutherland 
en James Healy, de beide 
grondleggers, zijn al hun  
hele leven betrokken bij het 
 succesverhaal van 
 Marlborough. Ze ontmoetten 
elkaar bij  Cloudy Bay, het 
beroemde wijnhuis dat een 
belangrijke rol speelde bij de 
wereldwijde doorbraak van de 
regio. James was er wijn-
maker en Ivan was verant-
woordelijk voor het wijngaard-
beheer. In die rol was hij 
voortdurend op zoek naar de 
beste stukken grond voor 
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nieuwe aanplant. Onder het motto rege-
ren is vooruitzien kocht hij veel van die 
grond zelf en plantte er eigen wijngaar-
den aan. Daarmee legde hij de basis 
voor het succes van Dog Point: vanaf de 
oprichting van het domein in 2004 had-
den Ivan en James toegang tot druiven 
van de allerhoogste kwaliteit. Het ging 
daarbij niet enkel om sauvignon blanc. 
Ivan zag van meet af aan het potentieel 
voor chardonnay en pinot noir in de regio 
en nam die  druivenrassen mee in de rea-
lisering van zijn plannen. 
Het succes van Dog Point is niet alleen 
terug te voeren op het bezit van volwas-
sen wijngaarden op excellente locaties. 
Ook het compromisloze wijngaard-
beheer, waarbij de rendementen laag 
zijn en er enkel handmatig wordt 
geoogst, speelt een belangrijke rol. 
Maar wat zeker ook bijdraagt aan de 
bewondering die Dog Point ten deel valt 
is de hoogst individuele stijl. Die stijl vloeit 
voort uit de wens van James en Ivan om 
serieuze wijnen te maken waarin niet 
alleen de regio of een specifieke 
 wijngaard  helder doorklinkt, maar die  
ook een  uitdrukking zijn van hun eigen 
talent en visie. Wijnen die geen enkele 
ware  liefhebber onberoerd zullen laten. ◆
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2019 Sauvignon Blanc
Een wijn die uw blik op Marlborough 
voorgoed zal veranderen. Een 
buitengewoon energiek en stijlvol 
glas, waarin grapefruit, witte perzik en 
nectarine een prachtige basis leggen, 
terwijl kruiden, gember, vuursteen en  
een licht rokerige toets zorgen voor 
gelaagdheid en complexiteit. Zeer 
geliefd in de topgastronomie (Librije, 
The Jane, Bougainville, Zarzo) en 
alom geprezen door de internationale 
wijnpers. Must try. 
HB 2023

14

2018 Chardonnay
Energieke Chardonnay in 
superieure stijl. Een krachtige 
kern van puur steenfruit, fraai 
omlijst door toast en specerijen 
van de opvoeding op barrique. 
Heeft naast vuursteen ook weer 
die rokerige toets die Jancis 
Robinson onwillekeurig doet 
denken aan Coche Dury. 
HB 2027

15

2017 Pinot Noir
Marlborough als top-terroir voor 
pinot met een wijn van formaat. 
Vol en stevig, diep en 
geconcentreerd. Heeft lucht 
nodig om al het prachtige fruit en 
de aardse complexiteit aan het 
licht te brengen, maar dan ben je 
als liefhebber voorgoed verkocht! 
HB 2027

Prijs per fles

€ 25, 95 

Prijs per fles

€ 16,95

Prijs per fles

€ 32,95
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Over Kumeu River wordt wereldwijd enkel in superlatieven gesproken. 
Als het om Chardonnay gaat behoort het domein van de familie 
Brajkovich tot de internationale elite. Of u nou een uitgesproken 
liefhebber bent van het beste uit de Bourgogne of gewoon dol bent  
op alles wat echt de moeite waard is, de wijnen van Kumeu River mogen 
in uw kelder zeker niet ontbreken.

CHARDONNAY
VAN WERELDKLASSE

KUMEU RIVER
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wijnmakers- 
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THE JUDGMENT OF LONDON
U heeft vast weleens gehoord van  
‘The judgment of Paris’, de fameuze 
proeverij die plaatsvond in Parijs in 
1976. Daarbij werden wijnen uit Califor-
nië blind geproefd naast de klassieke, 
grote namen uit Frankrijk. Ook de 
 Franse proevers bleken de wijnen uit 
Californië als beste te beoordelen en 
daarmee was de internationale reputa-
tie van die wijnen in één klap gevestigd.
In 2014 organiseerde Farr Vintners, de 
sjieke Engelse importeur van Kumeu 
River en verdeler van vele topwijnen uit 
de Bourgogne, een soortgelijke blind-
proeverij. In het proefpanel zat werkelijk 
iedereen die er in de Engelse wijnjour-
nalistiek toe doet en op tafel stonden de 
wijnen van Kumeu River naast de 
 (doorgaans dubbel zo dure) top uit de 
Bourgogne.Indrievandevierflights
kwam een wijn van Kumeu River als 
besteuitdebusenindevierdeflight
eindigde hun wijn op een gedeelde 
eersteplaats.Wasditeendiskwalifica-
tie van de Bourgogne? Geenszins, de 
mooiste wijnen uit die regio kwamen 
uitstekend voor de dag. Wat de proeve-
rij bevestigde was dat Kumeu River 
moet worden gerekend tot ‘s werelds 
beste chardonnay producenten.

DE FAMILIE BRAJKOVICH
In 1937 emigreerden Mick en Katé 
Brajkovich samen met hun zoon Maté 
vanuit Kroatië naar Nieuw-Zeeland. Het 
gezin vestigde zich in de regio Auckland 
en verwierf in 1944 een stuk land met 
een kleine wijngaard. Het vormde de 
basis voor het familiedomein dat des-
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‣

FAMILY AFFAIR
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tijds luisterde naar de 
naam San Marino Vine-
yard en dat onder leiding 
van Maté langzaam maar 
zeker een sterke regionale 
reputatie verwierf. Het 
waren de kinderen van 
Maté en diens vrouw 
 Melba die in de jaren tach-
tig besloten om de koers 
van het domein funda-
menteel te verleggen. Na 
een bezoek aan de Bour-
gogne was zoon Michael 
ervan overtuigd geraakt 
dat Chardonnay de specia-
liteit van het huis moest 
worden. Alles werd er van-

LOFZANG
Master of Wine Tim Atkin is een invloedrijke en veel 
bekroonde wijnschrijver uit het Verenigd  Koninkrijk. 
Een tijdje geleden had Tim de 2019 Village 
 Chardonnay van Kumeu River in het glas. Zijn ode 
aan wijn en domein willen we u niet onthouden:  
”If  Michael Brajkovich MW were a Burgundian  rather 
than a New Zealander, he would be among the most 
celebrated white winemakers in the Côte de  Beaune, 
right up there with the likes of Dominique Lafon, 
Pierre-Yves Colin Morey and Jean-Marc  Roulot.  
The good news for us is that we can buy his 
 amazing Chardonnays at ludicrously cheap prices. 
This is only his entry-point wine, but is typically well 
balanced, refreshing and focused, with just a hint of 
oak spice, leesy complexity, some struck match 
undertonesandachiselled,refreshingfinish.AKiwi
wine that’s better than many Puligny-Montrachets.”

af dat moment op gericht 
om zijn visie te realiseren. 
De naam van het domein 
werd gewijzigd in Kumeu 
River Wines en de eerste 
Chardonnays geïnspireerd 
op de Bourgogne werden 
op de markt gebracht.  
De wijnen trokken al snel 
de aandacht van de inter-
nationale wijnpers en het 
niveau steeg elk jaar naar 
nieuwe hoogten maar nie-
mand had kunnen bevroe-
den dat Kumeu River op 
een dag de grote voorbeel-
den uit de Bourgogne het 
nakijken zou geven. 

“Amazing,
Chardonnays at 

ludicrously cheap 
prices”

MICHAEL BRAJKOVICH MW
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Maté overleed in 1992 en heeft het 
 internationale succes helaas niet mogen 
meemaken. De rest van het gezin werkt 
intussen onvermoeibaar verder aan de 
verdere ontwikkeling van het domein. 
Michael, in 1989 benoemd tot Nieuw- 
Zeeland’s eerste Master of Wine, maakt 
de wijnen, zijn broer Milan beheert de 
wijngaarden en broer Paul en zus 
  Marijana nemen de marketing voor hun 
rekening. Dat alles uiteraard onder het 
liefdevol wakend oog van moeder Melba.

BRILJANT SEXTET
Het repertoire van Kumeu River omvat 
zes Chardonnays. Aan de basis van de 
pyramide vinden we de onvolprezen 
 Village Chardonnay, daarboven de 
 eminente Estate Chardonnay en daar 
weer boven vier befaamde cru’s, elk 
afkomstigvaneenspecifiekewijngaard:
Rays Road, Coddington, Hunting Hill  
en - in de top van de pyramide - Maté’s 
Vineyard, een ode aan vader Brajkovich.
Er was een tijd dat je als importeur al die 
wijnen redelijk gemakkelijk kon kopen 
maar tegenwoordig is bijna  
alles op allocatie. We zijn dan ook  
zeer  verheugd dat we u de wijnen hier 
 kunnen aanbieden. Drie stuks om te 
beginnen, de overige drie zetten we 
alvast voor u apart. ◆ 

16

Village Chardonnay 2019
Wat moeten we hier na de lofzang  
van Tim Atkin MW nog over zeggen? 
Dat het acht jaar lang de  huis-
Chardonnay was van Librije’s Hotel? 
Dat het de perfecte introductie is op 
Kumeu’sfijnzinnigehuisstijl?Datde
wijn zich ook zonder eten heerlijk laat 
genieten? Laten we in ieder geval 
zeggen dat 2019 de beste jaargang 
ooit is van deze wijn. 
HB 2023

17

Estate Chardonnay 
2019
Het visitekaartje van het domein. 
Kristalhelder citrusfruit en witte 
perzik, geurige specerijen, 
cashew en minerale tonen op 
soevereine wijze met elkaar 
verweven. Verbazingwekkend de 
kracht en intensiteit, delicaat en 
precies de balans. “Ridiculously 
good value.” (Jancis Robinson) 
HB 2027

18

Rays Road 
 Chardonnay 2018
De eerste jaargang van een 
volwassen wijngaard op kalksteen 
in Hawke’s Bay. Meteen Wine of 
theWeekbijJancisRobinson:
“Fresh and minerally and super-
crisp but quite satisfying. If only  
all white burgundy offered this 
accessibility. I’m talking both  
price and taste.” 
HB 2024

Prijsperfles

€ 22,95

Prijsperfles

€ 12,95

Prijsperfles

€ 24,95
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DRIE STERREN
SOMMELIER
AAN HET WOORD
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Als hoofdsommelier van het beste restaurant 
van Nederland krijgt Sabas Joosten de 
mooiste wijnen van de wereld in zijn glas.  
Een klein deel daarvan komt terecht op de 
kaart van De Librije of wordt bij het menu 
geschonken. Een bijzondere eer die ook de 
nodige wijnen uit deze Special ten deel is 
gevallen. We zijn zeer verheugd dat Sabas 
vanuit zijn ervaring met die wijnen wil  verhalen 
over hun gastro nomische inzetbaarheid.
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CHARDONNAY
“Stuk voor stuk wijnen met 
een prachtige balans die 
zowel een breder publiek 
als de ervaren liefhebber 
zullen aanspreken. Wijnen 
die je in hun waarde moet 
laten door ze in een ruim 
glas te schenken en te 
combineren met gerech-
ten die in het verlengde 
 liggen van hun karakter.  
Ik denk aan gebakken of 
gegrilde vis, aan parelhoen 
of Bresse-kip, aan romige 
sauzen, paddenstoelen  
en verse hazelnoten en 
amandelen. Het mogen 
gerechten zijn met een 
 rijke textuur en krachtige 
smaken. Minder geschikt 
zijn heel pittige smaken, 
intense zuren of veel 
 maillard. Houd het wat 
lichter en fijner bij de 
 Discovery Chardonnay  
en Kumeu River Village 
Chardonnay.”

PINOT NOIR
“De Dog Point Pinot Noir 
kent een krachtige struc-

wijnbeleid van Librije’s 
 restaurant, hotel en  atelier. 
Sabas is opgeleid aan de 
Academie voor Gastro-
nomie van Peter Klosse  
en sinds 2016 in het bezit  
van het WSET Diploma.  
Hij proefde op ons verzoek 
alle  wijnen uit deze Special 
en doet hierna verslag 
over hun inzetbaarheid 
aan tafel.

OVER HET VAK VAN 
SOMMELIER
“Een goede sommelier is in de eerste plaats gastheer  
of gastvrouw en stelt de wensen van de gast centraal. 
Uitgangspunt is niet wat jij wil  bieden maar wat je voor 
de gast kunt betekenen. Het draait om commu nicatie en 
aandacht. Je kijkt, je luistert en je stelt vragen. Ik vind het 
 belangrijk om me zo breed mogelijk te oriënteren op de 
wereld van de wijn en op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen. Nieuwsgierigheid is een groot goed. 
Gastronomie is volgens Van Dale ‘De kunst van lekker 
eten en drinken’. De sommelier heeft hierin een grote rol 
te vervullen. Ter zake kundig combineert hij wijnen en 
gerechten op een manier die past bij de plek waar hij 
werkt. Soms prikkelend en uitdagend, soms juist 
harmonieus en comfortabel. En altijd met oog (en oor) 
voor de gast.”

“Stuk voor stuk wijnen 
met een prachtige  

balans die zowel een 
breder publiek als  

de ervaren liefhebber 
zullen aanspreken”

SAUVIGNON BLANC  
EN SEMILLON
“De meeste ranke en 
 aromatisch sprekende 
 wijnen uit de Special  
zijn de Sauvignon Blancs  
van Shaw + Smith en  
Dog Point. Geweldige 
 aperitiefwijnen die de 
 eetlust opwekken en 
 verkoelend en verkwik-
kend smaken. Voelen  
zich op hun gemak bij 
ceviche, sushi of kom-
kommer met yoghurt, 
munt en  koriander. De 
 Discovery Sauvignon 
Blanc Semillon is ook 
 aromatisch en fris maar 
heeft nét wat meer 
 textuur. Voor bij een 
 klassieke   garnalen cocktail 
of witte tonijn met groene 
asperge. De Tim Adams 
Semillon tenslotte is rijk en 
exotisch en heeft onder 
invloed van hout rijping een 
meer gevuld en  pakkend 
karakter.  Serveren bij 
gestoomde of in olie 
gekonfijte witvis met 
 dragon of salie.”

JONNIE EN 
THERESE BOER

WIJN-SPIJS OP HET 
HOOGSTE NIVEAU
Sabas Joosten (34) werkt 
sinds 2013 voor De Librije, 
al 17 jaar in het bezit van 
drie Michelin sterren en 
een sieraad van de 
 Nederlandse gastro nomie. 
In zijn functie als hoofd-
sommelier is hij naast 
Thérèse Boer 
 verantwoordelijk voor het 
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19

Pakketprijs

€ 119

Gratis 
bezorging

tuur maar toont zich niet temin bijzonder 
drinkbaar met elegantie en verfijning.  
De puurheid van het fruit is indrukwek-
kend. Schenk hem in een ruim glas zodat 
de fijne aroma’s zich ten volle kunnen 
 ontvouwen. We doen de wijn een plezier 
met gerechten die elegantie respecteren. 
Gebakken vis als heilbot of tarbot met 
rode wijnjus of lichte sauzen gaat mooi, 
ge pocheerd vlees met verse padden-
stoelen als morilles of cantharellen, maar 
ook een (pasta)gerecht met aardse 
 groenten en hartige kruiden als rozemarijn 
en  oregano zou goed passen.”

KRACHTIG ROOD
“Zonder druiven van absolute topkwaliteit 
is het  simpelweg niet mogelijk om karak-
tervolle, stoere rode wijnen te produceren 
met de balans die ik hier over de hele  
linie aantref. Wijnen met pit en kracht 
maar zónder scherpe randjes. Aan tafel 
laten ze hun spreekwoordelijke tanden 
zien en deinzen ze niet terug voor  
intense smaken. 
De Shaw + Smith Shiraz springt eruit  
met zijn  elegante, kruidige karakter.  
Hierbij zou ik zeeduivel met chorizo en 
paprika durven serveren. De Cabernet 
Malbec van Tim Adams vraagt om een 
rijke stoofschotel met  bijvoorbeeld ree, 
terwijl de Discovery Cabernet Sauvignon 
blij wordt van een gebakken entrecote 
met in knoflook en tijm gebakken aardap-
peltjes. The Fergus van Tim Adams heeft 
een open, hartig en kruidig karakter dat ik 
zoveel mogelijk intact laat door hem te 
combineren met een eenvoudig Italiaans 
gerecht als spaghetti al ragù. De wijnen 
van Ben Glaetzer hebben de meeste 
kracht en intensiteit maar blinken tegelij-
kertijd uit in verfijning. De Wallace is het 
meest toegankelijk, de Bishop meer com-
pact en geconcentreerd en de Amon-Ra 
verbluft door zijn zeer krachtige, intense 
karakter te koppelen aan bijzondere 
 elegantie.  Wijnen die zich nauwelijks uit 
het veld laten slaan. Hiernaast mag het 
gegrild, getoast en gerookt zijn. Puree 
van aardappel,  knolselderij of andere 
groente mag zeer romig zijn, padden-
stoelen gedroogd en specerijen nadruk-
kelijk aanwezig. Voelen zich ook senang 
bij soja, ketjap en pittige elementen.” ◆

–  Domaine Naturaliste Discovery Cabernet  
Sauvignon 2017 “Stoer, stevig, sappig!  
Glossy fruit met  structuur en pit.”

–  Glaetzer Bishop Shiraz 2018 “Een wijn met veel  
van alles: kleur, kracht, fruit en structuur.  
Intens, gelaagd en volledig in balans.”

–  Shaw + Smith Sauvignon Blanc 2020 “Wát een  
ingetogen elegantie. Heeft alles wat ik van een  
Sauvignon zou willen.”

–  Tim Adams The Fergus 2016 “Bijzonder verleidelijk 
aromatisch met een open en comfortabel karakter. 
Kruidig, hartig en zeer vriendelijk in voorkomen.”

–  Dog Point Chardonnay 2018 “Marlborough Sauvignon 
kan prachtig zijn maar er is meer! Rijke, volle stijl met 
minerale indrukken en prachtige spanning.”

–  Kumeu River Estate Chardonnay 2019 “Kumeu River mag 
niet ontbreken. Wat een niveau en wat een potentieel 
hebben alle wijnen van de familie Brajkovich. De 2019 
Estate is gul, zacht en blijft boeien tot de laatste druppel.”

Op ons verzoek selecteerde Sabas Joosten 
uit de wijnen in deze Special zes persoonlijke 
favorieten. We bieden ze aan in een speciaal 

proefpakket.

DE FAVORIETEN 
VAN SABAS
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INTRODUCTIE
PAKKET

Onze wijnregio-specialist John Schell stelde voor u een 
introductiepakket samen met zes bijzondere wijnen uit deze Special.

Domaine 
Naturaliste
Discovery 

Cabernet 2017

Margaret River 
Cabernet in 

 optima forma.  
“A celebra tion of 

the union between 
fruit and region.” 
(James Halliday, 

94/100)

Glaetzer 
Wallace Shiraz 
Grenache 2018

Ben Glaetzer’s 
 briljante blend  
van shiraz en 

grenache van zeer 
oude  stokken. 

Menuwijn  
De Librije.

Shaw + Smith
Sauvignon Blanc 

2020

Misschien wel  
de beste 

 Sauvignon Blanc 
van Australië. 

 Topscore 
 Decanter 
 Magazine 
(93/100).

Tim Adams 
Semillon 

2017

Volgens de 
 Engelse wijn

schrijver Oz Clarke 
“The most 
 stunningly  

original delicous 
white wine”.

Dog Point
Sauvignon Blanc 

2019

Een wijn die  
uw blik op 

 Marlborough 
 voorgoed zal 
 veranderen.  

Zeer geliefd bij 
topsommeliers 
(Bougainville,  
De Librije, The 

Jane).

Kumeu River 
Village 

Chardonnay 
2019

Tim Atkin MW:  
“A Kiwi wine that’s 
better than many 

Puligny 
Montrachets.” 

(93/100).

Colaris.nl | Leoncolaris.be

Het liefst liet ik u met alle achttien wijnen uit 
deze Special kennismaken, maar de zes wijnen 

die ik voor u heb uitgekozen, van 

elk wijnhuis één, vormen samen een perfecte 
introductie op twee bijzondere wijnlanden.  
Ik wens u bijzonder veel proefplezier!


