


Even voorstellen 

• Annelies Kuijs-Boogert RV 

• Wijndocent bij Passion4wines
• Register Vinoloog Wijnacademie
• WSET4 DiplomaCourse
• Ex KLM @flyingvinoloog
• Wijnblogger, wijnverteller



wat gaan we doen?

• info aantal gebieden

• zes wit, vier rood

• proeven 

• mening geven

• onthulling wijn

• hapjes na de proeverij  









Zuid-Afrika in cijfers

• 94.545  ha 

• 55.2% witte rassen

18.6% chenin blanc

9.8% sauvignon blanc

7.1 chardonnay

• 44.8 % blauwe rassen

11.0% cabernet sauvignon 10.3% 

shiraz 

7.4% pinotage

5.8% merlot 

• 448.5 mln liter export

• #7 op de Wereld markt: 3.9%





Klimaat en bodem

• Warme zomers, milde winters

• 450 – 1000 mm neerslag

• Invloed van de oceaan en de 

koude golfstroom.

• Invloed van bergruggen

• Cape Doctor

• Zeer oude bodems 

• drie soorten

- table mountain sandstone

- graniet 

- zachte leisteen “shale”



Wijnstijlen

• Rood, wit en rosé

• Mousserend: methode cap 

classique MCC, vroeger 

vonkelwyn

• Zoete (dessert) wijnen



Wines of Origin

Het garantie label geeft aan dat de wijn in  Zuid-

Afrika is gebotteld





Wine of Origin (W.O)

Gebieden van groot naar klein:

• Geografische eenheid (b.v. Western Cape)

• Regio (b.v. Coastal region of

Cape South)

• District (b.v. Stellenbosch of 

Paarl)

• Ward (b.v. Hemel-en-Aarde 

Valley of Groene Kloof)

• Estate Wine (b.v. Kanonkop)

• Single Vineyard (maximaal 6 ha)



Grote variaties in landschap



Wine of Origin (W.O.)

• 100% van de wijn moet uit het genoemde gebied komen.

• Alle Vitis Vinifera rassen zijn toegestaan.

• Bij vermelding druivenras, moet 85% van betreffende 

druif komen.

• De wijn moet voor 85% van het genoemde oogstjaar 

komen.

• Iedere gecertificeerde wijn is:

- organoleptisch goedgekeurd door een proefpanel.

- in een onafhankelijk laboratorium getest.

- gecontroleerd of het etiket met de wijn overeenkomt.





Simonsig Kaapse Vonkel 2016

• Stellenbosch, 206 ha

• Franse Hugenoot Jacques Malan arriveerde in 1688 in 
de Kaap 

• Simonsig Wine Estate, 3 generaties opgericht door 
Frans Malan

• Maakte ruim 30 jaar geleden de eerste Méthode Cap 
Classique

• 53% Pinot Noir, 46% Chardonnay, 1% Pinot Meunier

• Alc: 12.2%, RS: 3.5 g/l, TA: 6.5 g/l, pH: 3.28

• Ook wijnen van cabernet sauvignon, shiraz, sauvignon 
blanc en pinotage. 







Walker Bay



Walker Bay

• Walker Bay is een district aan de zuidkust van Western Cape dat zes 

wards omvat, waaronder Bot River en de drie delen van Hemel-en-

Aarde (Valley, Upper en Ridge).

• Bodems: verweerd graniet, verweerd schalie, zandsteen, gravel 

(gruis/kiezels)

• hoogte 100-250m

• goed bekend om Pinot Noir, Chardonnay en elegante Shiraz

• In de Hemel-en-Aarde Vallei zijn pinot noir en chardonnay de 

belangrijkste druiven; er zijn dan ook een paar van de beste 

producenten van deze Bourgogne-druiven in Zuid-Afrika gevestigd. 

• Bot River zet meer in op syrah en met succes. 

• Sauvignon blanc doet het overal in Walker Bay goed.



Walker Bay

• Western Cape – Cape South Coast

• 973 ha – 48% witte druiven, 52% blauwe druiven

• Meest aangeplante rassen:

– sauvignon blanc 28% 

– syrah 13%

– pinot noir 13%

– chardonnay 11%

– cabernet sauvignon 8%

– merlot 6%

• Klimaat: gematigd warm, 19,2 ºC gem. temperatuur groeiseizoen, 

neerslag 718 mm 

• Verkoelende zeewinden spelen een belangrijke rol. 



Newton Johnson Sauvignon Blanc 
2017

• De Hemel-en-Aarde (83%) en Elgin (17%) valleien zijn 
door hun ligging zeer geschikt voor frisse en 
aromatische witte wijnen. 

• Op zuidelijke hellingen 200-230 m, 4-8 km van zee

• Stokken 13-15 jaar, opbrengsr 45-56 hl/ha

• Deze Sauvignon Blanc-blend, is iets voller van 
character: een blend met 14% op hout opgevoede 
Semillon.

• Dit verbreedt de textuur en geeft een combinatie van 
romigheid met de droogte en lengte van de natuurlijke 
zuurgraad.

• Alc. 13.62 %, RS 4.8 g/l, TA 6.5 g/l, pH 3.29





Newton Johnson

• Een familiebedrijf: vader, moeder en twee zoons werken 
samen. In 2000 gestart door Dave Johnson en zijn vrouw 
Felicity Newton. Zoon Gordon is hoofd-wijnmaker en broer 
Bevan doet de verkoop en export. Nadia, de vrouw van 
Gordon, komt uit een wijnmakersfamilie (6e generatie). Zij is 
oenoloog en is ook ingeschakeld als wijnmaker.

• Ligging: op een heuvel 200 meter boven zeeniveau in de 
Hemel-en-Aarde vallei. Walvisdorp Hermanus ligt op een 
paar kilometer afstand. Uitzicht op de Atlantische Oceaan. 

• 8 ha oude stokken en 40 ha nieuw aangeplant. De ligging is 
uniek: op een heuvel 200 meter boven zeeniveau,. Het 
gebied is uitermate geschikt voor wijnbouw en met name 
voor druivenrassen die het goed doen in koelere gebieden. 





Elgin

• Oppervlakte 857 ha – 62% witte 

druiven, 38% blauwe druiven

• Meest aangeplante rassen:

– sauvignon blanc 39%

– pinot noir 13%

– chardonnay 12%

– syrah 10%

• Voor Zuid-Afrikaanse begrippen 

koel wijngebied. Het ligt in een 

vlakte in het Hottentots-

Hollandgebergte, omgeven door 

bergruggen en -pieken van 500-

1000m hoogte. 






