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Proeverij.     
     

1. Onderwerp; Mono cépage Syrah – blind proeven – Syrah / Shiraz. 
 

2. Mono cépage -> 100% Syrah. 
 

3. Blind proeven -> 4 sessies met per sessie twee wijnen -> Iedere keer een 
Syrah uit de oude wereld tegen een Shiraz uit de nieuwe wereld in 
willekeurige volgorde. 
 

4. Syrah / oude wereld; Frankrijk – Spanje – Italië – Portugal - Oostenrijk –  
    Zwitserland – Duitsland - Bulgarije – Hongarije –  
    Griekenland - Cyprus. 
 
Buiten Europa;   Libanon, Israël, Marokko, Algerije. 

 
5. Shiraz / nieuwe wereld;  Australië - Zuid Afrika – Amerika - Mexico –  

     Argentinië – Uruguay – India - Chili en  
 Nieuw Zeeland. 

 
6. Puntensysteem; COS(G) (20 punten systeem) 

 
a. Color   (uiterlijk)  2 punten 
b. Odor   (geur)   6 punten 
c. Sapor   (smaak / voorstelt) 8 punten 
d. General imp.  (algemene indruk) 4 punten   

 
7. Aangepast proefformulier. 

 
a. 2 kolommen (wijn 1 / wijn 2) 
b. Onder smaak / geur een paar specifieke eigenschappen. 
c. Voor beide wijnen een kolom voor punten. 
d. Onderaan een vakje voor de eindconclusie Syrah <-> Shiraz. 
e. Vakje voor de prijs. 
f. Geen wedstrijd tussen de twee maar meer op zoek naar de specifieke 

Syrah / Shiraz  kenmerken. 
g. Punten voor totaal waardering / in presentatie opnemen. 

 
  



Oorsprong. 
 
Lang heeft men gedacht dat de Syrah tijdens de kruistochten vanuit het midden-
Oosten naar Frankrijk is gebracht en dat de naam afkomstig is van de Perzische 
stand Shiraz of ook wel Syracruse genaamd.  Genetisch onderzoek heeft echter 
aangetoond dat de syrah druif is ontstaan als  een kruising tussen de blauwe druif 
Dureza  Noir (oorsprong Ardéche) en de witte Mondeuse Blanche (oorsprong 
Savoie) Beide druivensoorten zijn op natuurlijke wijze gekruist in de streek de Isére 
en later aangeplant in de noordelijke côte du Rhone. Syrah behoort nu tot de 6 meest 
aangeplante druivensoorten in de wereld (*) met meer dan 190.000 ha.  
 
De druif. 
 
De groei is erg uitbundig waardoor het 
belangrijk is om regelmatig te snoeien. De 
druif zelf is niet bijzonder vruchtbaar maar wel 
erg krachtig. De opbrengsten zitten vaak 
onder de 40 hectoliter/ha.  De Syrah heeft 
lange twijgen die gevoelig zij voor wind in het 
begin van het groeiseizoen. Aanplant vindt 
dus plaats in gebieden met beschutting voor 
de wind.  Vaak wordt kort gesnoeid. De druif 
heeft een dikke schil die rijk is aan 
kleurstoffen en tannine. De druiven zijn licht 
ovaalvormig en relatief klein van vorm. De trosvorm is compact. Het optimale 
oogstmoment is kort. 
 
Type wijn. 
 
Syrah kan rode wijnen voortbrengen met een goed alcoholvolume en behoorlijk wat  
zuren die daardoor in combinatie met hun stevige tannines een uitstekend 
bewaarpotentieel bezitten. De wijnen zijn vaak heel kwalitatief. Doorgaans is de kleur 
bijzonder intens, vol en donker met soms een blauwachtige schijn. Ze vallen op door 
hun complexe aromatische eigenschappen en door hun subtiele tannines, die 
zijdezacht maar ook krachtig zijn. Syrah is dus een  druivenvariëteit die in staat is om 
te verouderen. Gelagerd op eikenhouten vaten worden de tannines zachter en 
worden de aroma's rijker en complexer. De Syrah wordt ook veel gebruikt in blend 
wijnen, Een van de bekendste is de GSM blend (Grenache, Syrah, Mourvèdre) Deze 
vindt zijn oorsprong in de Rhône. Een andere krachtige wijn met karakter ontstaat 
door de blend met Cabernet Sauvignon  
 
Favoriete bodem. 
 

Syrah is gevoelig voor chlorose en dus niet geschikt voor 
ondergronden met veel kalk in de samenstelling. 
Doorgaans gedijt dit druivenras veel beter op rotsachtige, 
ondiepe en goed gedraineerde ondergronden. Bodems 
van graniet of schist gemixt met klei, die meer zuur zijn, 
zijn perfect. Deze ondergronden verlenen aan wijnen op 
basis van Syrah mooie minerale tonen die erg geliefd zijn 
bij wijnliefhebbers. Het blijkt dat bodemstructuren met een 
hoge proportie schist leiden tot meer robuuste en 



tanninerijke wijnen met een groter bewaarpotentieel. Zanderige en granietrijke 
bodems produceren meer smaakvolle en fijnere wijnen. 
 
Klimaat. 
 
Syrah rijpt snel, wat geïllustreerd wordt door de relatieve korte periode tussen de 
véraison (de Franse term voor de kleurzetting, het punt wanneer de druiven  
veranderen van kleur) en de optimale rijpheid. Klimaten die deze fase kunnen 
verlengen met bijvoorbeeld koelere nachten op het eind van de zomer, zorgen voor 
een betere oogst met meer geconcentreerde druiven die vervolgens in grote wijnen 
resulteren. In het algemeen doet Syrah het prima in klimaten met middelmatig warme 
en zonnige zomers met continentale karaktertrekken.  
 
Kenmerken wijn. 
 
Kleur: 
 
Sterk paars in de jeugd. 
Intens, vol, dieprood tot bijna zwart.  
Blauwe – diep paarse zweem. 
 
Geur: 
 
Begin -> Viooltjes, cassis en specerijen.  (peper, zwarte olijven en turf) 
Later -> Zwarte bes, Pruim, Framboos, Aardbei, Laurier, Cederhout en Zoethout. 
Rijpere wijnen -> Tabak, leer, aarde, cacao/chocolade  en animale toetsen van leder 
en truffel (rokerig) 
 
Smaak: 

Chocolade,  peper, zwarte kersen, bessen, 
mint, vanille / cocos (Amerikaans eiken), 
anijs, aardbeien, bramen, pruimen. gerookt 
vlees, kruidnagel, olijven, rozemarijn en 
bacon. 

Stijl / Type 1: 
Koeler klimaat: 
Frankrijk. 
Nieuw Zeeland. 
Kuststreken Chili. 
 
Stijl /Type 2: 
Warm klimaat: 
Australie. 
Zuid Afrika 
Argentinie 
(Noord) Chili 
Amerika (Westkust) 
 
 
  



Samenvatting; 

Vanuit de oorsprong wordt de naam Syrah gebruikt voor wijnen uit de oude wereld 
en Shiraz voor die uit de nieuwe wereld. In Australië is ooit de naam Shiraz ontstaan. 
Het komt echter ook voor dat een producent in de nieuwe wereld met de naam Syrah 
op zijn fles wil aangeven dat zijn wijn gelijkenis heeft met het meer elegante en 
verfijnde cool climate (Franse) type. In Chili zijn hier voorbeelden van. Daarnaast kan 
ook nog een indeling worden gemaakt aan de hand van “Cool climate” definities (zie 
bijlage 1) Hier zou men kunnen zeggen dat  de Shiraz wijnen uit deze gebieden meer 
neigen naar de wat elegantere variant. Een ding is zeker; een typische wijn uit de 
Barossa Valley is een Shiraz en die uit de Hermitage een Syrah! 

Combinatie wijn / Spijs: 

Klassieke combinaties zijn die met lamvlees, deze twee zijn voor elkaar gemaakt. 
Maar er kan een heleboel meer. Uiteraard hoort bij deze stevige wijn een stevige 
maaltijd, met wat vet, kruiden en wat pit. Een beetje zoals de wijn zelf dus. 
Paddenstoelen, aubergine, varken, rund, tomaten, blauwe kaas en kruiden uit de 
Provence, het kan allemaal. Maar chorizo, paprika en gerookte smaken doen het 
extra goed! En dan het allerliefste van de BBQ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) De top 10 aangeplante druivensoorten in de wereld. (2010) 

1. Cabernet Sauvignon – 290.091 hectare (Frankrijk vnl. Bordeaux, Californie, 
Australie, Chili) 

2. Merlot – 267169 hectare (Frankrijk vnl. Bordeaux, Australie, Chili) 
3. Airen – 252.364 hectare (La Mancha, Spanje) 
4. Tempranillo – 232.561 hectare (Spanje, bijv. Rioja) 
5. Chardonnay – 198.793 hectare (Frankrijk bijv. Bourgogne en Champagne, 

Australie, Chili) 
6. Syrah – 185.568 hectare (Frankrijk bijv. Rhone, Australie) 
7. Grenache – 184.735 hectare (Frankrijk bijv. Rhone, Provence, Languedoc, 

Spanje) 
8. Sauvignon Blanc – 110.138 hectare (Frankrijk, bijv. Bordeaux, Loire, Chili) 
9. Trebbiano Toscano – 109.772 hectare (Italie) 
10. Pinot Noir – 86.662 hectare (Frankrijk vnl. Bourgogne) 



Wijn 1    : De Grendel 
 
Jaartal   : 2016 
Gebied   : Durbanville 
Wijngoed   : De Grendel Winery. 
Totaal oppervlakte  : 1800 ha. 
Ligging   : Paarl – Firgrove / 350 meter  
      boven zeespiegel 
Terroir    : Lateriet (verwerings-  

  product van gesteenten /  
  ijzerhoudend - en lagen gele  
  klei. 

Oogst    : Handmatig. 
Opbrengst   : -30% (Warme zomer) 
Leeftijd wijnstokken  : 20 jaar. 
Fermentatie/Gisting  : Roestvast stalen tanks. 
Fermentatie   : 3 weken. 
Rijping   : 13 maanden op hout - 10%  
      Frans eiken / 10%  
      Amerikaans eiken en 80% op 

  2e en 3e jaars vaten. 
Alcoholpercentage  : 14,5%. 
Restsuiker   : 3 gr./ltr. 
Zuurgraad   : 5,6 gr./ltr. 
Serveertemperatuur : 16 – 18 graden. 
Flesrijping tot  : 2024. 
 
 
 
Het wijnhuis: 
 
De Grendel is een wijngoed dat is gelegen in de buurt van het huidige Durbanville op 
de Tygerberg. Sinds 1720 is het een boerderij en in 1891 gekocht door Pieter de 
Villiers Graaff en in eerste instantie bedoeld om zijn volbloed Arabieren te 
huisvesten. Pas in 1999 is de 3e generatie gestart met de wijnbouw. In 2005 huurt, 
de inmiddels 4e generatie, de beroemde wijnmaker Charles Hopkins in en wordt een 
complete nieuwe wijnkelder gebouwd. Wijn wordt er geproduceerd sinds 2003 maar 
de successen volgden elkaar sinds 2005 snel op. Het aanbod is breed; Sauvignon 
Blanc, Pinot Gris, Merlot, Pinot Noir (als enige in de Durbanville Wine Valley) en 
meerdere witte en rode blends. De prijs kwaliteit verhouding is uitmuntend. 
 
De wijn: 
 
De Syraz van 2016 heeft een lastig jaar in de wijngaard gehad. Als gevolg van de 
hitte was de opbrengst ca. 30% lager dan normaal maar 
uiteindelijk bleken de druiven, weliswaar met iets kleine 
vruchten, maar met een perfecte trosvorm en geheel vrij 
van ziekten. De locatie dicht bij de Atlantische oceaan 
(7 km.) en de ligging van de wijngaarden op 350 meter 
boven de zeespiegel gaven beschutting tegen het 
verbranden van de oogst. Kleiner, maar hierdoor 



geconcentreerd, beloofde de vruchten kwaliteit en diepte in het fruit.  
De handgeplukte oogst is in drie tranches binnengehaald. De eerste tranche (Paarl) 
is in open  tanks gefermenteerd en twee weken later de tweede en derde tranche in 
Firgrove. Ook deze druiven zijn in open tanks is gefermenteerd waarbij de toplaag 
een aantal dagen veelvuldig is ondergeduwd om een meer geconcentreerde tannine 
te bereiken. 
 
Omschrijving door het wijnhuis; 
 
In de kleur een diep robijn paarse gloed. In de neus witte peper en verleidelijke 
nuances van cacao en mokka gaan vooraf aan geconcentreerde aroma’s van zwarte 
kersen en pruimen met tonen van lavendel en zadelleer. Een wijn met intens fruit met 
een uitzonderlijke elegantie. De wijn biedt een weelderige balans tussen zwart fruit, 
gestructureerde chocolade-achtige tannines en 
hartige kruiden.  
 
Prijzen; 
 
International Wine Challange 2018 -> Zilver. 
 
Vivino -> 4.2 (537 beoordelingen) 
 
 

 
 
 
          
             
 

 
 
              De wijngaarden van De Grendel met uitzicht op de Tafelberg 
 
 



Wijn 2    : E. Guigal Crozes Hermitage 
 
Jaartal   : 2015 
Gebied   : Crozes Hermitage. 
Wijngoed   : E. Guigal. 
Ligging   : Stijle hellingen, Dorpen Gervans,  
      Mercurol en Lamagen. 
Terroir    : Klei, zand en grint. 
Oogst    : Handmatig. 
Opbrengst   : 40 hl. / ha. - 450.000 flessen/jr. 
Leeftijd wijnstokken  : Gemiddeld 35 jaar. 
Fermentatie/Gisting  : Roestvast stalen tanks. 
Fermentatie   : 3 weken. 
Rijping   : 24 maanden op hout. 
Alcoholpercentage  : 13%. 
Restsuiker   : 3 gr./ltr. 
Zuurgraad   : 5,6 gr./ltr. 
Serveertemperatuur : 16 – 18 graden. 
Flesrijping tot  : 2025. 
 
 
 
Het wijnhuis: 
 
E. Guigal is een van de bekendste en grootste wijnbedrijven in het Rhône gebied en 
Frankrijk. De wijnen worden vaak beschouwd als de ”referentie” van wat er jaarlijks 
haalbaar is aan kwaliteit. Het bedrijf is relatief jong (opgericht in 1946) en wordt op dit 
moment geleid door de derde generatie.  
 
Guigal heeft wijngaarden in het noordelijke Rhône gebied met de appellations Côte-
Rôti(230ha), Condrieu(150ha), Hermitage, Saint Joseph (60ha) en Crozes-
Hermitage. 
In het zuidelijke Rhône gebied bezit men verder wijngaarden in Chateauneuf–du-
Pape, Gigondas, Tavel en de Côte-du-Rhone m.a.w. wijngaarden in alle 
gerenommeerde gebieden. Productie jaarlijks bedraagt ruim 6.200.000 flessen 
 
 
In Chateau dÁmpuis worden 
sinds 2003 in een unieke eigen 
kuiperij  jaarlijks ca. 800 vaten 
gemaakt voor de eigen wijnen. 
 
 
 
 
De wijn: 
 
De Crozes Hermitage is een van de grote klassiekers van het traditionele huis 
Guigal. In 2015 heeft het huis zichzelf overtroffen. In de Rhône wordt de wijnoogst 
van 2015 beschouwd als oogst van de eeuw. Het is een grote kleine Guigal met 
bijna de kwaliteit van een Hermitage.  



Omschrijving door het wijnhuis; 
 
De wijn maakt indruk met een diepe zwarte kersen kleur met een bouquet dat rijk is 
aan rijpe pruimen, cassis, bramen en bosbessen. Verder subtiele kruidenaroma’s 
van tijm en laurier. Ingetogen hout, veel warmte en kruidigheid. Gebalanceerd met 
een verfijnde afdronk. 
 
Proefnotities: 
 
Robert Parker’s Wine Advocate / Joe Czerwinski  – 90-92 / 100 punten. 
 
The 2015 Crozes Hermitage looks outstanding based on this sample, It boasts 
scents of crushed Stone, black currants and blueberries, ample (veel/ruim) body 
and weight in the mouth and a velvety texture 
 
Jeb Dunnick – 92 / 100 punten. 
 
The deep purple-colored 2015 Crozes Hermitage showed beautifully from barrel, and 
now from bottle. Black cherries, blueberries, pepper herbs, black olive and lot of 
minerality all flow to a rich, beautifully concentrated, full bodied wine. Crozes 
that has terrific purity, a stacked mid-palate  
and ripe, present tannine. Its a very classic Crozes Hermitage that can be 
enjoyed today or cellared for 7-8 years. 
 

 
 
 
Wijngaarden in de Crozes Hermitage 

       Wijngebieden Rhône Vallei 

Crozes Hermitage 



Wijn 3    : Bodegas Vegalfaro  "Pago de los Balagueses" 
 
Land    : Spanje. 
Jaartal   : 2015 – PAGO wijn sinds 2011. 
Gebied   : Requena (50km. Ten westen  
      van Valencia. 
Wijngoed   : Bodegas Vegalfaro  –  
      wijngaard Finca La Muela 
Totaal oppervlakte  : 3 van 60 ha. 
Ligging   : 780 meter boven zeespiegel,  
      In natuurpark omringt door  
      Pijn- en amandelbomen en 

  eikenbossen. 
Terroir    : Kalkrijke zand / klei bodem 
Oogst    : Handmatig. 
Opbrengst   : 1,8 kg/stok 10.000 flessen /  
      200 Magnums. 
Leeftijd wijnstokken  : Ca. 30 jaar.  :  
Fermentatie/Gisting  : Zorvuldige persing, ontsteling en  

  8 weken op de droesum / Eiken 
   vaten 

Fermentatie   : Traditioneel 
Rijping   : 10 maanden op Frans eiken. 
      70% nieuw en 30% gebruikt. 
      12 maanden flesrijping. 
Alcoholpercentage  : 14,92% 
Restsuiker   : 3,67 gr./ltr. 
Zuurgraad   : 5,29gr./ltr. 
Serveertemperatuur : 16 graden. 
Flesrijping tot  : 2023 
 
 
Het wijnhuis: 
 
Het wijnhuis werd opgericht in 1999 en groeide in korte tijd uit tot een van de 
toonaangevende wijnhuizen in de regio. In 2011 werd het PAGO predicaat voor twee 
wijnen toegekend waaronder de Syrah. de Syrah staat geplant op de beste locaties 
van het wijngoed. Deze ligt beschut in een bosrijk gebied en kent koele nachten wat 
het karakter beïnvloed. De Syrah combineert op ingenieuze wijze de volheid van een 
Australische Barossa met de koele frisheid van een Noordelijke Rhône Syrah.  
 
De wijn:  
 
In verband met de droge zomer en de omstandigheid dat er geen irrigatie in de 
wijngaard is hebben de druivenstokken het moeilijk gehad. Het suikergehalte was 
aanzienlijk en het zuurgehalte relatief laag, de concentratie daarbij erg hoog. Mede 
dankzij de late zomer regen en de koelte in september bereikte de druiven toch een 
goede rijpheid. 
 
 
 



Omschrijving door het wijnhuis; 
 
De diep robijnrode kleur met paarse accenten toont de rijpheid 
van de druiven. Het boucket is vol heerlijke aroma’s die een 
Syrah zo groot maken. Aan de ene kant zwarte bessen, rijpe 
kersen en vijgen. Aan de andere kant kruiden en specerijen zoals 
zwarte peper, tijm, laurier en een vleugje cacao en de espresso 
van de rijping in het eikenhout. In de mond een romige volheid en 
een prachtige textuur. De afdronk is verbazend elegant in de stijl 
van een “cool climate” Syrah. 
 
Prijzen: 
 
James Suckling; 96/100 punten. 
 
Peper, zwarte kersen, zwarte bessen, lenige gebeitelde tannines -> drinken tot 2025 
 
GuinaPenin; 93/100 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De wijngaarden van Vegalfaro Ingesloten  
door bossen in het natuurpark Las Hoces 
 
 
 

 
 



Wijn 4    : Pascual Toso – Alta / Barrancas - Maipu Valley   
 
Land    : Argentinië. 
Jaartal   : 2016. 
Gebied   : Maipú - Mendoza – Barrancas  
Wijngoed   : Pascual Toso 
Totaal oppervlakte  :  400ha. 
Ligging   : In een oude rivierbedding van de  
      Mendoza rivier, genoemd Barrancas  
      (smalle ravijn)  750 meter boven  
      de zeespiegel,  
Terroir    : Arme alluviale grond met veel variatie  
      zoals gesteente, klei en zand 
Oogst    : Handmatig 
Opbrengst   :  
Leeftijd wijnstokken  : Ca. 50 jaar.  :  
Maceratie   : 1-2 weken. 
Fermentatie/Gisting  : Traditioneel, RVS tanks, lage  
      temperatuur 
Rijping   : 14 maanden op nieuw Franse eiken,  
      flesrijping 6 maanden . 
Filtering   : Zeer licht. 
Alcoholpercentage  : 14,5% 
Restsuiker   : 2,62 gr./ltr. 
Zuurgraad   : 5,87 gr./ltr. 
Serveertemperatuur : 15-16 graden. 
Flesrijping tot  : 2022 
 
 
 
Het wijnhuis: 
 

De voorouders van de huidige generatie wijnmakers van Pascual Toso zijn rond 
1890 vanuit Italië (Piedmont) verhuisd naar Mendoza in Argentinië. Er werd 988 
acres (400ha.) grond aangekocht en gestart met de wijnbouw. Sinds dien zijn er 
meer wijngaarden aangekocht en vandaag de dag is Pascual Toso een van de 
toonaangevende producenten in Argentinië. De Maipú vallei wordt gezien als een 
van de beste regio’s van Argentinië als het gaat om kwaliteitswijn. Sinds 2001 is Paul 
Hobbs, een vooraanstaande Amerikaanse wijnconsultant, aan het bedrijf verbonden 
en sindsdien is de kwaliteit naar het hoogste niveau gestegen. 
Pasqual Toso heeft meerdere series en een brede variëteit aan wijnen zoals Malbec, 
Cabernet Sauvignon en Chardonnay. 
 
De wijn: 
 

De ligging van de wijngaarden zorgt voor een warm klimaat met koele nachten, de 
invloed van de rivier de Mendoza is hier van groot belang. Geoogst wordt nadat de 
druiven een optimale rijpheid hebben bereikt  
 
 
 



Omschrijving door het wijnhuis 

 

De Alta Syraz toont een mooie harmonie in de kleur van diep helder rood met violette 
tonen. Karakteristieke geuren van vanille en cacao en een pepertje. De wijn heeft 
veel fruit, zoete tannines en een kruidige bite. De 14 maanden houtrijping doet de 
wijn goed en geeft een geweldige structuur.  
 
 

 
 
                            De oude rivierbedding als wijngebied “Barrancas” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mendoza gebied 



Wijn 5    : XX270  Cave d’Aleria 
 
Land    : Frankrijk / Corsica 
Jaartal   : 2015. 
Gebied   : Aleria – oostkust Corsica 

Wijngoed   : Cave d'Aleria 

Totaal oppervlakte  : Gebied Aleria totaal 1500 ha.  
Ligging   : Tussen Bastia en Porto Vecchio 
Terroir    : Klei en kiezelsteen. 
Oogst    : Handmatig 
Opbrengst   :  
Leeftijd wijnstokken  : Ca.  30 jaar.  :  
Maceratie   :  
Fermentatie/Gisting  : 3 weken traditioneel op beton 
Rijping   : Betonnen cuvee’s / 8 maanden 
Filtering   : Ja. 
Alcoholpercentage  : 13,5% 
Restsuiker   :  n.b.. 
Zuurgraad   :  n.b.. 
Serveertemperatuur :  16-18 graden. 
Flesrijping tot  :  2025 (tot 10 jaar na de oogst) 
 
 

Het wijnhuis: 
 

Cave d'Aleria ligt in het gelijknamige dorp aan de Corsicaanse oostkust, 
tussen Bastia en Porto-Vecchio. Zijn wijnen zijn vernoemd naar Aleria's 
postcode: 20270. De wijnmakerij werd opgericht in 1976 en heeft zich ten doel 
gesteld om het ideale terroir van Corsica te wijden aan het maken van 
prachtige wijnen. Op 1500 hectare cultiveren de wijnboeren van Aleria de 
traditionele druivensoorten van Corsica: vermentinu, niellucciu en sciaccarellu. 
Maar ook Syrah en Grenache zijn hier al lang te vinden. Cave d'Aleria is trots 
op zijn talrijke overwinningen in wijncompetities, zoals Mundus Vini en het 
Concours Général Agricole de Paris. De wijnen ontvangen ook regelmatig 
hoge prijzen van internationale critici zoals Robert Parker's Wine Advocate, 
Decanter en Wine Enthusiast. 

De wijn; 

De Cave d'Aleria Syrah 'XX270 Aleria' Corse 2015 druiven komen van 30 jaar 
oude Syrah wijnstokken die groeien op klei en kiezelsteen aan de oostkust van 
Corsica. Na een strenge selectie van percelen vond de handmatige oogst 
plaats. De druiven vergistten ongeveer drie weken bij gecontroleerde 
temperaturen van 25 tot 30 °C. De rijping vond gedurende acht maanden 
plaats in betonnen cuvées. 

 
 
 



Omschrijving door het wijnhuis. 
 

Deze wijn presenteert zich robijnrood met een paarse rand in het glas. Het 
bouquet is een vaardige balans van fruit en specerijen. Donkere bosbessen, 
zure kers, violette bloemengeur en een flinke snuf zwarte peper en kruidnagel 
stromen in de neus. In de mond komen zijdezachte tannines vrij. Dit is een 
volle wijn met een geweldige, pittige lengte. 
 
Proefnotities: 
 
Robert Parker’s Wine Advocate / Jeb Dunnunck  - 94/100 punten. 
 

"Coming all from granite soils and 100% Syrah, the 2015 Corse XX270 is 
another flat out great wine from this estate. Notes of blackberries, blueberries, 
crushed violets, spice and hints of mint all flow to a ripe, sexy, concentrated 
and beautifully textured red that has plenty of sweet fruit, an energetic, vibrant 
texture and a great finish. Drink it anytime over the coming decade." - Jeb 
Dunnuck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                  De regio Aleria. 

 



Wijn 6    : Ben Glaetzer “Bishop” 

 
Opm.    : Bishop is naam van de moeder van  
      Ben Glaetzer, symbool Romeins (Venus) 

   / Grieks (Aphrodite). 
Land    ; Australie. 
Jaartal   : 2016. (Erg goed jaar Barosso Valley) 
Gebied   : Barossa Valley – bij uitstek gebied voor 

  Shiraz. 
Wijngoed   : Sub regio noordelijke Barossa Valley 
      Genaamd “Ebinezer”   
Totaal oppervlakte  :  Ca. 20 ha. 
Ligging   :  200-500 meter boven zeespiegel,  
Terroir    : Klei, zand en leem. 
Oogst    : Handmatig. 
Opbrengst   : 2,5 - 3 ton / ha.(oude wijnstokken) 
Leeftijd wijnstokken  : Ca. 35 - 120 jaar. / niet geënt / geen  
      irrigatie.  
Fermentatie/Gisting  : Open vaten van 1000 en 2000 liter met een 

   verlengde maceratie. 
Fermentatie   : Traditioneel 
Rijping   : 16 maanden op 90% Frans en 10%  
      Amerikaans eiken . 
      40% nieuw en 60 % 2 -3 jaar gebruikt. 
Alcoholpercentage  : 14,5% 
Restsuiker   : 3,5 gr./ltr. 
Zuurgraad   : 6,29 gr./ltr. 
Serveertemperatuur :16-18 graden. 
Flesrijping tot  : 2026 - 2028 
 
 
Het wijnhuis: 
 
De familie Glaetzer uit Duitsland vestigde zich in 1888 in de vruchtbare Barossa 
Valley. Het bleek een goede zet; ze zijn er gebleven en zijn inmiddels één van de 
oudste wijnbouwfamilies van heel Australië. James Halliday, de bekendste wijnexpert 
van Australië geeft het wijngoed al drie jaren achtereen vijf sterren, met het 
commentaar “Outstanding five star winery”. Kortom, wijngoed Glaetzer is het 
stralende middelpunt van de Australische wijnwereld. Overige beroemde 
wijnbouwers in de Barossa Valley; Penfolds, Wolf Blass, Yalumba 
 
De wijn:  
 
Ondanks beperkte regenval en warme condities gedurende het seizoen bleven de 
druiven gezond met een vrij hoge opbrengst. Zware regenval in januari werden 
opgevolgd door milde dagen en koele nachten wat een ideale rijpingsconditie 
vormde. Door de goede rijping was de oogst relatief vroeg. 
 
 
 
 



Omschrijving door het wijnhuis; 
 
In het glas toont hij een diepe robijnrode kleur met een paarse rand. Het bouquet is 
rijk en geurt naar bessen van bosbes tot braam. Daarbij edele chocolade, vanille en 
een licht bloemig accent dat doet denken aan viooltjes. In de mond toont de wijn een 
sterke structuur. Rijpe tannines, perfecte balans van fruit en hout zorgen voor een 
hoge concentratie, die blijft duren. De afdronk is lang en intensief. Kortom, een 
briljante Australische syrah! 
 
Prijzen: 
 
James Halliday's Australian Wine Companion -> 95 / 100 Punten 
"Deep crimson-purple; a complex wine, both in terms of its savoury flavours and its 
texture. Black fruits provide the core of the palate, with graphite, earth and tannins all 
on parade. It has absorbed and totally integrated the oak." - James Halliday 

 
Robert Parker's Wine Advocate -> 92 / 100 Punten 
"Even better than the 2015, Glaetzer’s 2016 Bishop is very similar in style, with many 
of the same notes of charred meat, espresso, black olives and blackberries, but with 
a greater sense of freshness and vitality, even a touch of red raspberry fruit. It’s full-
bodied and supple (soepel) , turning velvety (fluweelachtig) on the long finish. I’m 
being conservative in estimating its drinking window, but I wouldn’t be surprised if it 
were still going strong in 2030." - Joe Czerwinski. 

 

 

 

 



Wijn 7    : Caballo Loco Grand Cru Limare 
 
Opm.    : Bijnaam van een van de eigenaars 

  Jorge Coderch genoemd  “Crazy Horse” 
Land    : Chili 
Jaartal   : 2014.     
Gebied   : Limary Valley 
Wijngoed   : Valdivieso   

Totaal oppervlakte  : .  
Ligging   : In een vallei, tussen  700 meter hoger  

  liggende plateaus  
Terroir    : Zand,  kalksteen, leem 
Oogst    : Handmatig – geselecteerd. 
Opbrengst   :  
Leeftijd wijnstokken  : Ca.   jaar.  :  
Maceratie   : 21 dagen. 
Fermentatie/Gisting  : < 21 dagen. 
Rijping   : 18 maanden Frans eiken 
Filtering   : Ja. 
Alcoholpercentage  : 15% 
Restsuiker   :  gr./ltr. 
Zuurgraad   :  gr./ltr. 
Serveertemperatuur :  16-18 graden. 
Flesrijping tot  :  2024 
 

Het wijnhuis: 
 
Valdivieso is als eerste wijnhuis in Zuid-Amerika in 1879 begonnen met de 
productie van mousserende wijnen. Pas honderd jaar later startte de familie met 
het maken van stille wijnen. Hun filosofie is om de best mogelijke druiven te 
gebruiken en de typiciteit en de smaak van de druiven zoveel mogelijk in tact te 
houden. Zo mag de smaak van houtlagering nooit te dominant zijn. Met het ideale 
wijnklimaat in Chili en de grote zorg voor de druiven, brengt het domein inmiddels 
geweldige wijnen voort, die internationaal vele prijzen in de wacht slepen.  
 

De wijn: 

Valdivieso heeft eigen wijngaarden in Curicó Valley, 200 km ten zuiden van 
Santiago de Chile en ook zo’n 320 km. ten noorden van de hoofdstad Santiago in 
de regio Limari. In het uiterste noorden van dit gebied liggen de wijngaarden van 
de Limary Valley  (Als referentie voor de ligging van 30 graden zuiderbreedte geldt 
op het noordelijk halfgrond Egypte en Irak.) In dit gebied heersen er grote 
temperatuurverschillen tussen dag (35 °C) en nacht (12 °C). Hierdoor rijpen de 
druiven langzamer, ontwikkelen ze zoveel aroma en kleur, en behouden ze hun 
zuren. Door de vallei van de Limario rivier heerst er een relatief koel microklimaat. 
Aan beide zijden liggen de gebieden 700 meter hoger. Vanuit de zee trekt er mist 
in de vallei wat zorgt voor ochtenden met vocht en koelte. In de middag verandert 
dit weer in zeer warme woestijnachtige condities.  
Het klimaat is vergelijkbaar met de kustgebieden in Californie met als bekendste 
gebied Napa Valley.  



Valdivieso heeft een breed programma met vaak soepele blends van druiven uit 
verschillende wijngaarden maar als prestige project hebben ze een aantal single 
vineyard wijnen op de markt gebracht onder de naam Caballo Loco (het gekke 
paard). Het mooie van deze wijnen is dat je het karakter van de wijngaard terug 
kunt  proeven in de wijn. De Caballo Loco Limare is een van deze unieke wijnen 
en gemaakt van 100% Syrah. De wijn rijpt 18 maanden op Frans eikenhouten 
vaten.  
 
Omschrijving door het wijnhuis: 
 
Een wijn vol fruit met zachte tannines en een volle smaak van  bramen, pruimen 
en rode kersen. Ook koffie en chocola zijn aanwezig. Het is een luxe wijn met een 
lange afdronk. 

Proefnotities: Wine Enthusiast / Michael Schachner 92 / 100 
  
In recent vintages, this Limarí wine has been flexing its muscles as one of Chile's 
best Syrahs. It's big on the nose, which is loaded with cassis, blackberry, spice and 
leather notes. The palate is full bodied and saturated with lively berry and oak flavors 
that persist on the finish, keeping the energy level high. Drink now–2022.  
 
Prijzen: International Wine Challenge, 2018: Silver 
 
 

 

 

 

 

 

                           

                     



 

Woestijncondities op de aangrenzende heuvels  

 

                                                        

                                 De mist vanuit zee, de “Camanchaca” 

 



 

Wijn 8    : Planeta Syrah Maroccolo DOC  
 
Land    : Italie, Sicilië 
Jaartal   :  2014.     
Gebied   :  Dispenza, regio Menfi.  
Wijngoed   :  Maroccolo (met Ulmo) 49 ha.  
       Deel Syrah ca. 10 ha.  
Totaal oppervlakte  :  Totaal 373 ha. In 5 gebieden.. 
       Totaal 2.400.000 flessen/jaar  
Ligging   :  415 meter. (Maroccolo) 
Terroir    :  Leem, kalkhoudende bodem 
Oogst    :  Handmatig 
Opbrengst   :  5000 stokken/ha.  
Leeftijd wijnstokken  :  Ca. 20 jaar.  :  
Maceratie   :  dagen. 
Fermentatie/Gisting  :  dagen. 
Rijping   :  12 maanden Frans eiken - 1/3 nieuw 
Filtering   :  Ja. 
Alcoholpercentage  :  14% 
Restsuiker   :  3,2 gr./ltr. 
Zuurgraad   :  5,82 gr./ltr. 
Serveertemperatuur :  18-20 graden. 
Flesrijping tot  :  2027+ 
 

Het wijnhuis: 

Het wijnhuis en familiebedrijf Planeta kent een verleden van 17 generaties die altijd 
in de landbouw op Sicilië werkzaam zijn geweest. In 1985 zijn in de omgeving van 
ulmo de eerste 50 ha. Wijnstokken gepland en is gestart met de wijnbouw. Na veel 
experimenteren is begin jaren 90 het wijnbedrijf uitgebouwd en kon in 1995 door 
Diego Planeta het eerste label, een Chardonnay op de markt worden gebracht. 
Sindsdien zijn er vier andere belangrijke gebieden, verdeeld over het eiland, 
ontwikkeld waarbij gebruik is gemaakt van inheems en internationale druivensoorten. 
Planeta heeft veel prestige en respect verdiend door de verschillende specifieke 
soorten te matchen met de bodemcondities. Momenteel is Planeta een van de 
toonaangevende wijnbouwers in Italië en wereldwijd bekend. Als eerste wijnhuis 
ontving Planeta voor 8 wijnen in hetzelfde jaar  “Tre Bicchieri”” in de 
Gambero Rosso 

De wijn: 

Sinds 1999 wordt de Syrah in de wijngaarden van Moroccolo 
nabij Menfi verbouwd. Samen met Merlot en Burdese is de 
opbrengst 4000 hl. In verband met de ziekte valse meeldauw was 
de oogst op heel Sicilie 40% lager dan 2013. Moroccolo 
heeft hier echter geen last van gehad. De oogst was van 
optimale kwaliteit als gevolg van een relatief 
koele zomer zonder hittegolven.  
 
 



Omschrijving door het wijnhuis: 
 
De Planeta Syrah bezit een vol aroma. In het glas een robijnrode kleur met hier 
onder een violette gloed. Het bouket is rijk en aantrekkelijk. Kruiden mengen zich met 
vruchten waaronder bramen, frambozen en bosbessen.  
De kruiden zijn opgebouwd uit salie, zwarte peper en kaneel. Samen vormen deze 
smaken een rond beeld met zachte tannines.   
 

Proefnotities: 
 

Robert Parker. -> 92 / 100 
 
"Showing a ripe and richly extracted personality, the 2014 Menfi Syrah Maroccoli is 
redolent of blackberry confit, spice, tobacco and barbecue smoke. I would classify 
this as a full-bodied wine, although the mouthfeel proves to be more streamlined and 
finessed than I would have initially expected."  

 
James Suckling. -> 93 / 100 
 
"Fresh red-fruit aromas, rather than anything black, as well as some attractive green-
pepper and herbal notes give this Sicilian Syrah a light touch. This, together with the 
beautifully integrated tannins, makes it very food-friendly."  
 
Gambero Rosso 2019: drie glaasjes. 
 
 
 

Veronelli 2019: 90 Punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.superiore.de/gambero-rosso/
https://www.superiore.de/veronelli/


 
 
 
 
 

 
                
                         De regio Menfi,  locatie van de Maroccolo wijngaarden. 
 
 
 
 
 



Indeling Syrah / Shiraz naar klimaat, geografische indeling en naam     Bijlage 1 
 
 

1. Definitie “Cool climate” naar klimaat - algemeen 
 

a. Noordelijk halfgrond -> boven de 37,5 graden. 
Zuidelijk halfgrond -> onder de 37,5 graden. 

b. Temperatuur in januari/juli gemiddeld onder de 19 graden Celcius. 
c. Wijngaarden > 800 meter boven zeespiegel. 

 
 

2. Cool climate Syrah gebieden / voorbeelden met indeling naar 
microklimaat / ligging. 
 

a. Amerika -> (Sonoma Kustgebieden)---------------------- Zee wind/ochtendmist. 
b. Nieuw Zeeland -> Hawkes Bay.)  ------------------------- MiddenLandse zee klimaat. 
c. Israel (Golan heights) -------------------------------------- + 900 mtr. 
d. Australië  

- Orange / New South Wales ---------------- Microklimaat / wijnbouw op hoogte. 
- Yarra Valley / Victoria. ---------------------- Microklimaat 
- Adelaide Hills / South Australië ----------- Microklimaat. 
- Tasmanië --------------------------------------- Maritiem klimaat 

 
e. Zuid Afrika (Malagas regio / Overberg district) ---- MiddenLandse zee klimaat. 
f. Chili  

 

- Elqui valley- ----------------------------------- Dag/nacht verschil tot 20 graden  
-       celcius. / Hoogte tot 2000 meter+  
-  Limari valley --------------------------------- Zeewind-mist. 
-  Choapa  -------------------------------------- 800 meter+  - wind vanuit zee/Andes 

 

3. Kaart met indeling Cool / warm klimaat voor wijnbouw. 
 

 
 
  



 
                                              Proeverij in volle gang…… 
 

 
                                         De geproefde wijnen in volgorde 



 
                                                  De puntentelling 

Deelnemer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totaal Gem. Prijs

1 De Grendel Syrah 13,50 14,00 13,00 15,00 16,00 13,00 11,00 13,00 14,00 14,00 13,00 14,00 14,00 12,00 15,00 11,00 215,50 13,5 € 9,65

2 E. Guigal - Crozes Hermitage 16,00 8,00 14,00 14,00 13,00 12,00 8,00 11,00 15,00 12,00 6,00 14,00 12,00 13,00 15,00 12,00 195,00 12,2 € 16,95

3 Bodegas Vegalfaro - Pago de los Balagueses 14,50 15,00 13,00 15,00 12,00 14,00 11,00 10,00 13,00 15,00 13,00 12,00 15,00 15,00 16,00 13,00 216,50 13,5 € 16,95

4 Pascual Toso - Barrancas 16,00 15,00 10,00 14,00 16,00 12,00 12,00 11,00 15,50 13,00 12,00 12,00 16,00 14,00 16,00 14,00 218,50 13,7 € 23,95

5 Cave d'Aleria XX270 13.5 14,00 9,00 13,00 11,00 11,00 7,00 10,00 13,00 12,00 14,00 13,00 16,00 13,00 12,00 11,50 179,50 11,2 € 14,95

6 Ben Glaetzer - Bishop 17,00 15,00 9,00 15,00 15,00 14,00 16,00 15,00 17,50 14,00 14,00 16,00 18,00 12,00 16,00 16,00 239,50 15,0 € 22,95

7 Caballo Loco - Grand Cru Limare 16,50 13,00 12,00 13,00 17,00 15,00 13,00 15,00 17,00 15,00 14,00 13,00 16,00 14,00 16,00 14,00 233,50 14,6 € 29,95

8 Planeta -Syrah Maroccoli 13,25 14,00 18,00 10,00 8,00 8,00 6,00 8,00 13,50 9,00 8,00 8,00 11,00 12,00 13,00 11,00 170,75 10,7 € 19,75

Eerste plaats 1

Tweede plaats 2

Derde plaats 3

Beste prijs / kwaliteit

Puntentelling proeverij Syrah / Shiraz              Nederlands Wijngilde afd. Gelderland              19-4-2019


