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HUWELIJK ALVI & JUNEL
Halverwege december 2018 werd Scherpenheuwel opgevrolijkt door het huwelijk van 
de huidige eigenaar van Alvi’s Drift, Alvi van der Merwe en Junel Vermeulen. Afgezien 
van de vele bruidsgasten, was de hele Breede River Valley uitgelopen. Het bruidspaar is 
uiteraard niet echt ‘piep’, beiden hebben een eerder huwelijk met kinderen achter de 
rug. Maar dat maakt het geluk er niet minder om. 180 gasten werden verwelkomd op 
het eigen terrein. De gasten sliepen in diverse guesthouses in de buurt. Aan het eind 
van de dag werd het huwelijk voltrokken. Op prachtig gedekte tafels in de tuin werd het 
diner geserveerd en het dansen ging door tot diep in de nacht. Het was een feest zonder 
weerga.

JUNEL VAN DER 
MERWE - VERMEULEN
Wist u trouwens dat Junel een 
Cape Wine Master is? Dit is een 
zware Zuid-Afrikaanse studie 
die te vergelijken is met de 
Master of Wine opleiding. Junel 
geeft zowel in Zuid-Afrika als 
Europa masterclasses en is al 
jarenlang panellid van de Veritas 
Awards waarover meer staat in 
deze nieuwsbrief. Daarnaast is 
Junel gastvrouw op Alvi’s Drift. 
Ze ontvangt gasten, leidt ze 
rond op de winery en neemt 
ze mee op een gamedrive 
op het immense landgoed. 
Wildebeesten, elanden, zebra’s 
en bushchicken, Junel weet ze 
allemaal te vinden in haar eigen 
‘achtertuin’.

3 GENERATIES VAN DER MERWE
Alvi is een afkorting voor Albertus Viljoen en hoewel Viljoen in Zuid-Afrika een 
achternaam is, is het in deze familie de tweede voornaam. De Alvi van vandaag is 
de derde generatie, maar het begon met de eerste Alvi in 1928. Albertus Viljoen van 
de Merwe boerde in Worcester op zo’n twee uur rijden van Kaapstad. De vader van 
Alvi heet overigens Bertie en hij woont ook op het bedrijfsterrein, vlak bij zijn zoon. 
Bertie komt, zoals iedere avond, later nog een glas wijn mee drinken. Bertie en zijn 
vrouw Muberna wonen in het pand vlak naast dat van Alvi en Junel. Let op: vlakbij 
in de Breede Rivier Valley is wel wat verder weg dan hier! Het was de missie van 
grootvader Alvi het gebied aan de andere zijde van de rivier toegankelijk te maken. 
In 1928 bouwde hij een drift – Afrikaans voor brug –  die de Breede Rivier oversteekt 
bij Alfalfa.  Zo werd het stuk land bij Alfalfa makkelijker bereikbaar. De huidige Alvi 
neemt vanaf 2010 het initiatief om kwaliteitswijnen te gaan maken i.p.v. bulk en eert 
zijn grootvader door de wijnen Alvi’s Drift te noemen. Daarvoor was Alvi huisarts. 
Alvi’s grootvader is inmiddels overleden. Alvi, de zoon van Alvi’s broer Johan, wordt 
de 4e generatie Alvi. Je vraagt je af of, als ze alledrie aanwezig zijn, ze dan Alvi 1, 
2 of 3 heten?!
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VERITAS + ABSA TOP 100
Iedereen kent ze wel.. de kleine zilveren of gele stickertjes 
die wijnflessen opfleuren. Die stickertjes zijn medailles van 
wijncompetities. Op die competities worden wijnen beoordeeld 
door wijnprofessionals en - indien goed bevonden – krijgen ze 
een gouden of zilveren medaille. Meerdere wijnen van Alvi’s 
Drift zijn bekroond en dus getooid met een zilveren en gouden 
medaille. De meeste consumenten kennen Decanter en de 
International Wine &Spirits Competition, maar er zijn er nog veel 
meer. Wereldwijd tot in de veertig competities. Zuid Afrika heeft 
vier grote competities en in alle vier heeft Alvi veel medailles en 
Awards gewonnen - zelfs teveel om op te noemen, de opsomming 
bedraagt 4 A-viertjes - we stellen u er nu 2 van voor.

VERITAS
De Veritas Awards bestaan sinds 1991 en het Veritas-
symbool is bekend en algemeen erkend in Zuid-Afrika. Goud 
en Double Gold awards van Veritas zijn inmiddels gewilde 
medailles! Meer dan 120 internationale en lokale juryleden 
komen jaarlijks in september bijeen in de Kaapse wijnlanden 
om de inzendingen te beoordelen. Wijnen worden blind 
geproefd door panels die bestaan uit zeven experts. De 
resultaten worden bekend gemaakt tijdens een galadiner in 
Kaapstad in oktober. Deze avond wordt wel de Oscaravond 
van de wijnindustrie genoemd. 

ABSA TOP 10
De Absa – de ABSA is een van de grootste banken in 
Zuid-Afrika en deze bank is sponsor én naamgever van 
deze prijs - top 10 beoordeelt de beste 10 pinotages 
van Zuid-Afrika. Het is een prestigieuze competitie. 
Pinotage is een Zuid Afrikaanse kruising tussen pinot 
noir en cinsault dus een eigen competitie hoort 
daarbij. De chique zwoele Verreaux van Alvi’s Drift 
stond afgelopen jaar in de top 10!

Gold: 221 Special Cuvée      Double Gold: Albertus Viljoen Chenin Blanc
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VEESTAPEL
Enig idee waar de naam van de wijn Bismarck vandaan komt? Voordat de Duitse geschiedenis 
ter tafel kan komen… In de tuin van Alvi en Junel liggen de graven van al hun honden. Bismarck 
was er eentje van. Op dit moment dartelen de twee Jack Russells, Lara en Buksie, rond op 
het terrein, zoon en dochter van de helaas vorig jaar overleden moeder Cleo . Ze spelen, 
grommen en rennen de hele dag met elkaar. Als ze tot rust zijn gekomen, vinden ze het 
heerlijk om te knuffelen. Maar je moet wel geduld hebben, want ze krijgen er geen genoeg 
van! De Deense dog Shaka woont met vier collega-Deense dogs ( Nandi, Bonnie, Darling en 
Bismarck Jr.) inmiddels bij de buren van Alvi en Junel, Bertie en Muberna, namelijk de ouders 
van Alvi. Muberna gaat iedere dag een uur wandelen met, ik verzin dit niet, 5 Deense doggen. 
Een paar keer per dag lopen ze door de aangrenzende tuin naar de tuin van Alvi en Junel.

221 RANGE
Bij de familie van Alvi van der Merwe hoort sport. De hui-
dige Alvi speelde rugby en is nog een steeds een actief 
zwemmer, hardloper en voetballer net zoals zijn vader. 
Zijn grootvader speelde zelfs in het nationale rugbyteam 
team van Zuid-Afrika, beter bekend als de Springbok-
ken, een van de beste rugbyteams ter wereld. Hij had 
daar nummer 221. Kleinzoon Alvi herdenkt zijn grootva-
der met een rode en een witte wijn die 221 heten. De 
rode is een zgn. multi-varietal bestaande uit meerdere 
druivenrassen en de witte is 100% chenin blanc van de 
beste percelen en vaten. De rode speciale cuvee 221 
is een blend van shiraz, cabernet sauvignon, pinotage, 
grenache, petit verdot en durif. Durif, ja deze druif – du-
rif is een anagram van druif -  is beter bekend als petit 
syrah, populair in de VS maar ook Zuid-Afrika doet deze 
het goed. Doordat er zoveel verschillende druiven in de 
blend zitten, is deze gebotteld als Wine of South Africa 
met daaronder Western Cape. De Zuid-Afrikaanse wijn-
wetgeving staat niet toe deze combinatie van druiven in 
een meer specifieke appellation te bottelen. Deze wijn 
is rijk, fruitig en zwoel met zijdezachte tannines. Het is 
een imponerende wijn om bij weg te dromen. Deze wijn 
kan ouderen, maar het is de vraag wie daarvoor het 
geduld kan opbrengen. De witte 221 van chenin blanc 
doet – hoewel de wijn niet zo heet – de naam Steen 
recht, want de wijn is tropisch, mineralig, vettig en com-
plex met een ellenlange afdronk. Bij deze wijn denk je 
aan de Zuid-Afrikaanse zon, een stoel in de tuin en een 
magnum 221 van chenin blanc. En niemand die je komt 
storen.. het leven is vurrukkulluk.

OOGST 2019
De droogte die de West Kaap in Zuid-Afrika zo teisterde in 
2018, ging voorbij aan Alvi’s Drift. Door de Breede Rivier 
en het waterreservoir heeft de winery altijd beschikking 
over water. Dus van waterstress hebben de druivenranken 
geen last gehad. De zomer – die valt tegelijkertijd met onze 
winter – was iets minder mooi dan normaal in Zuid-Afrika, 
maar nog steeds boven de gemiddelde waarden. Het was 
dus weer een prachtjaar.



15 juni a.s. is het wereld chenin dag. De druif chenin blanc 
wordt dan in het zonnetje gezet, wereldwijd verspreid zijn 
er speciale chenin proeverijen. Wellicht ten overvloede, we 
kunnen het niet vaak genoeg zeggen, chenin blanc heeft wel 
zo’n tachtig verschillende namen waaronder bijvoorbeeld 
het lieflijke agudillo en agudelo uit Spanje. En wat dacht u van 
anjou, blanc d’aunis en capbreton blanc uit Landes. En niet 
te vergeten de ronchalin, rouchalin rouchelin uit Gironde en 
Perigord. Rougelin, rousselin, rouxalin en rouzoulenc en als 
klap op de vuurpijl steen. Steen? Ja, steen! 

Met steen belanden we in één klap in Zuid-Afrika, een land 
van faam als het gaat om chenin blanc. Chenin doet het op 
veel manieren heel goed in Zuid Afrika. Zowel fris en jong als 
in een zwoele, rijpe stijl. Op de Kaap komt de veelzijdigheid 
van de druif op z’n sterkst naar voren: droog, zoet, met 
boytritis, mousserend, als sterke of versterkte drank. De 
trots van de Loire is het verhaal van Zuid-Afrika geworden. 
In ‘God’s own  country’, zo genoemd vanwege de uitbundige 
en diverse natuurschoonheid, staat inmiddels dan ook bijna 
twee maal zoveel chenin aangeplant als in Frankrijk. In Zuid-
Afrika staan nu 18.000 hectares chenin tegenover een kleine 
10.000 in Frankrijk, waarvan het overgrote deel in de Loire 
staat.

Jan van Riebeeck introduceerde de druif in 1655 en hij sloeg 
daarmee de spijker op z’n kop. Van Riebeeck, zo luidt de 
overlevering, vroeg aan vrienden om hem wijnstokken op 
te sturen en ze stuurden hem chenin blanc. Van Riebeeck 
noemde het ‘steen’. Chenin blanc is een laat rijpende druif en 
gevoelig voor voorjaarsvorst en ander vroeg weersgeweld. 
Chenin of steen is ook een stevige kanjer, kan goed tegen 
ziektes en wind. Mooi weer en wind.. Tja, die komen volop 
voor op de Kaap. ‘A match made in heaven’, daar komt 
het op neer, het huwelijk tussen chenin en Zuid-Afrika. Dit 
leidde dertig jaar geleden tot een grenzeloze toename van 
inwisselbare chenin wijnen. Dat pad hebben de producenten 
nu verlaten. De beste wijngaarden én oude wijnstokken is het 
devies. New York begon in 2014 met de #DrinkChenin dag en 
Wines of South Africa heeft dit sinds vorig jaar overgenomen. 

Dus op 15 juni…drink chenin!

Alvi’s Drift heeft in de Signature Range een frisse chenin. 
In de 221 range een iets stevigere maar wel frisse chenin. 
En in de CVC een chenin in combinatie met viognier en 
chardonnay: een zacht, bloemige wijn met veel mineraliteit 
en in de Viljoen-serie een zwoele tropische chenin met zacht 
merkbare houtopvoeding. Voor iedere smaak wat wils dus

Dus op 15 juni... Drink chenin!

WERELD CHENIN DAG OP 15 JUNI A.S.
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Deze maaltijdsalade kan zomaar op de terrassen in de 
Kaapprovincie  worden geserveerd. Heerlijk met een 
koel glas Alvi’s Drift 221 Chenin Blanc. Een wijn met de 
verrukkelijke frisheid die zo kenmerkend is voor de Alvi’s 
Drift wijnen. De geur is complex en de wijn zorgt voor een 
vol en filmend mondgevoel, de smaak is elegant en romig 
met een lange afdronk. Een wijn die uitstekend past bij de 
rijke smaak van de bulgur, de ziltheid van de mosselen, 
gamba’s en de pittigheid van de geroosterde paprika’s. 

Kiest u liever voor een wat bloemiger wijn. Dan is de Alvi’s 
Drift Signature Viognier een uitstekende keuze. De neus is 
een typisch voorbeeld van viognier, maar op een elegante 
en ingetogener manier. De wijn is zacht, rijp en rond met 
een vriendelijk mondgevoel. De smaken blijven hangen, 
waardoor de wijn een zeer lange smaakbeleving heeft van 
abrikozen, nectarines en zelfs een beetje honing. Maar ook 
nuances van cashewnoten zorgen voor nog meer elegantie 
en aroma.

MOSSELEN MET BULGURSALADE EN GAMBA’S 

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:

200 gr  bulgur
450-500 ml  water of groentebouillon
2 kg mosselen
1  venkelknol
1 dl  Alvi’s Drift 221 Chenin Blanc
12  gamba’s
3  rode paprika’s
12 cherry (tros)tomaten
6 el  olijfolie en wat extra voor de bulgur 
 zout
 peper
2 el  citroensap
3  lente-uitjes
2-3 el  koriander

BEREIDING:
1.  Verwarm wat olijfolie in een pan met een dikke bodem en voeg de bulgur toe. Bak, al roerende, de korrels tot ze lekker gaan 
 ruiken en schenk er dan zoveel water of groentebouillon bij dat er een ruime centimeter water boven de korrels staat 
 (circa 450-500 ml) . Kook de bulgur met een deksel op de pan in 10-15 minuten zachtjes gaar.
2.  Kook de mosselen met de in repen gesneden venkelknol en 1 dl Alvi’s Drift 221 Chenin Blanc op de gewone manier gaar. 
 Haal een deel van de mosselen uit de schelpen en bewaar een aantal voor de garnering. Grilleer of bak de gamba’s ze 
 in 3-4 minuten roze van kleur.
3.  Rooster de paprika’s en ontvel ze.  Snijd ze in repen. Was de tomaten,  halveer ze en verwijder zaad en vocht.
4.  Klop een dressing van olijfolie, zout, peper, citroensap, in ringen gesneden lente-ui en fijngeknipte koriander. Roer de 
 dressing door de warme bulgur.
5.  Schep de paprikarepen, tomaat en gepelde mosselen luchtig door de bulgur. Garneer met de mosselen in de schelp 
 en de gamba’s.
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Waar drinken we.. 

DE ALVI’S DRIFT 221 CHENIN 
BLANC NOG MEER BIJ?
>  Pastasalade met kip, 
 nectarine en perzik
>  Toast met geitenkaas en walnoot
>  Parelhoen met lichte 
 paddestoelenroomsaus

DE ALVI’S DRIFT SIGNATURE VIOGNIER 
NOG MEER BIJ?
>  Pittige Aziatische gerechten, denk aan een Thaise curry of Chinees 
 roerbakgerecht, maar ook bij een Indische rijsttafel
>  Kaasplateau met belegen of oude boeren Goudse kaas, of een Italiaanse 
 Fontina of een harde Baskische schapenkaas met peer.
>  Dessert van gebakken perziken, ‘pesche ripienne’ perziken gevuld met 
 verkruimelde amarettikoekjes

Bij de bulgur is het lekker om de paprika’s te roosteren of te ontvellen. Dit kan op verschillende manieren. Onder de hete grill (15-20 minuten) of, aan een 
vork geprikt, 8-12 minuten, in de gasvlam. Of in de oven: leg de paprika’s op een bakplaat en rooster ze in het midden van een voorverwarmde oven op 225º 
C 30-40 minuten tot het vel zwartgeblakerd is.  Keer de paprika’s tijdens het roosteren regelmatig. Doe de paprika’s na het roosteren (dit geldt voor elke 
manier van roosteren) in een plasticzak en bindt de zak dicht. Op deze manier laat het vel gemakkelijker los. Laat de paprika’s tot lauwwarm afkoelen (circa 
50 minuten) en verwijder dan het vel, de zaadjes en de zaadlijsten. Ontvel de paprika’s en snijd ze in brede repen. Paprika’s kunnen ook ontveld worden.  
Dit kan met een dunschiller, maar het kan ook door de paprika te verhitten boven een gasvlam en vervolgens de zwarte schil onder de kraan af te spoelen. 
Ontvellen is ook prettig voor mensen met een zwakke maag; juist het schilletje zorgt soms namelijk voor oprispingen.


