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EINDELIJK REGENVAL IN ZUID AFRIKA. ALVI WAS ER BLIJ MEE.

28 maart 2019 24 juli 2019

Hoewel de regenval in de afgelopen 4 jaren in Zuid Afrika nogal tegenviel en er zelfs grote waterschaarste was in 2018, heeft 
Alvi’s Drift eigenlijk nooit watertekort gehad. Fijn natuurlijk als je dichtbij de Breede Rivier je wijngaarden hebt. Toch was 
Alvi heel blij met de regenval in juli. Zo blij zelfs dat hij ons een speciaal filmpje stuurde om een idee te hebben hoe de Drift 
er uitzag. Oftewel, de Drift was helemaal verdwenen. Dat betekende omrijden als je bij de farm wilde komen. Dat hadden 
ze er graag voor over. Ondertussen is het water weer gezakt en zijn de waterbekkens weer aardig gevuld. Goed voor de 
druivenstokken want té weinig water levert stress op en dat remt de groei.

DEENSE DOGGEN
We meldden in een vorige 
nieuwsbrief al eens dat de 
Deense Dog de ‘huishond’ is. 
Zowel Alvi zelf als zijn ouders 
en broer hebben Deense 
doggen. Totaal zijn er 5 in de 
familie. Supergrote honden, 
betrouwbaar en behulpzaam! 
Zie hier hoe Shaka de stoel 
voor Handjievol draagt. Galant 
nietwaar?

DE 1E ALVI’S WINECLUB DAY 

bij de Engelenburg in Brummen 
op 1 oktober

Verslag in de volgende Nieuwsbrief. 
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HOE ZIE JE DAT BETERE GROTE GEHEEL?

Het draait bij ons om 4 kernwaarden. Het eerste is dat we een 
familiebedrijf zijn. Dat betreft niet alleen onze eigen familie. 
Iedereen die hier werkt, hoort bij ons familiebedrijf. En wat 
we samen delen is bijvoorbeeld de wijnbouw, het vee, de 
kaasproductie en de fruitteelt, maar ook familiewaarden. Die 
komen neer op: er voor elkaar zijn.

KUN JE IN HET KORT UITLEGGEN WAT JE WILT 
BEREIKEN MET ALVI’S DRIFT, 
BEHALVE WIJN MAKEN?

Natuurlijk! Het is nogal wat, maar ik wil het graag even 
toelichten. Alvi’s Drift is gebaseerd op het principe dat we 
hier op aarde zijn om de wereld te verbeteren. Dit klinkt 
hoogdravend voor een bescheiden, door een familie gerunde 
wijnboerderij in Worcester in Zuid-Afrika, maar toch is het 
waar. Het gaat juist over kleine dingen, dat je elkaar kunt 
helpen bijvoorbeeld met het onderhouden van een tractor 
of het leren werken met een nieuwe oogstmachine. Het 
geldt voor iedereen en dus ook voor mij. Als ik iemand kan 
helpen, als arts of anderszins, doe ik dat. En zo doet iedereen 
zijn ding. Kortom: iedereen bij Alvi’s Drift draagt bij aan een 
beter groter geheel. 

INTERVIEW MET ALVI VAN DE MERWE: 
EEN MAN MET EEN MISSIE OVER EEN WINERY MET EEN MISSIE

HEBBEN JULLIE NOG SPECIALE 
DOELGROEPEN?

We ondersteunen de blinde gemeenschap in Worcester 
met de jaarlijkse rally en organiseren ad hoc vele andere 
evenementen. Ook helpen we een dansgroep uit de lokale 
gemeenschap om op te kunnen treden op nationaal niveau. 
Graag noem ik nog het meisjeszanggroepje de Stoftrappers, 
die timmeren echt aan de weg!

WAT ZIJN DE ANDERE KERNWAARDEN?

Dat zijn resp. community – wat wij overigens een beter 
woord vinden dan het Nederlandse woord gemeenschap -, 
en duurzaamheid en kwaliteit.

VERTEL EENS OVER JULLIE COMMUNITY?

De boerderij van Alfalfa, waarop Alvi’s Drift is gevestigd, 
beschikt over 4000 stuks vee, een kaasfabriek, 2000 varkens, 
kippen, 150 ha fruit. Dat geeft heel veel werk. Er werken 500 
mensen bij ons. Sommige van deze families zijn al drie of vier 
generaties bij ons werkzaam.

VOELEN JULLIE JE VERANTWOORDELIJK VOOR 
DIE FAMILIES?

Jazeker, Alvi’s Drift sponsort bijvoorbeeld een school en helpt 
medewerkers waar mogelijk om hun huizen en levensstijl 
te verbeteren. Dat klinkt misschien betuttelend, maar 
dit is Zuid-Afrika, waar de levensstandaard lager is dan in 
Nederland. Medewerkers kunnen ook een beroep op mij 
doen als arts, want medische zorg is duur in Zuid-Afrika en ik 
loop hier toch al rond.
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ENNE.. OVER TUINIEREN GESPROKEN?

Haha, daar hebben we wel iets mee. Jaarlijks is er een pittige 
wedstrijd voor de beste en fraaiste tuinen en huizen van de 
werknemers. Binnenkort is er weer zo’n wedstrijd. 

ZO KOMEN WE VANZELF UIT BIJ 
DUURZAAMHEID, DAT IS TOCH OOK 
BELANGRIJK VOOR JULLIE?

Superbelangrijk. Met verschillende bedrijfsonderdelen 
zijn Alvi’s Drift en Alfalfa koplopers op het gebied van 
duurzaamheid. Om te beginnen wordt bruikbaar afval overal 
waar mogelijk hergebruikt. Dan kun je denken aan niet 
verkoopbaar fruit voor het vee, composthopen en mest.  
We zijn daarnaast ook een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming. Duurzaamheid gaat over omgeving en 
milieu maar ook over sociale kwesties, zoals verantwoord 
alcoholgebruik, verbeterde leef- en werkomstandigheden, 
holistische landbouwmethoden en ga zo maar door. 

EVEN WAT ANDERS, JULLIE HEBBEN TOCH 
GEEN LAST VAN DROOGTE GEHAD?

De afgelopen jaren waren een van de droogste in de 
geschiedenis van de West-Kaap. Hoewel Alvi’s Drift bij een 
grote rivier ligt en helemaal geen last heeft van watertekort, 
willen wij het waterverbruik terugdringen. Want wat je kunt 
terugdringen, moet je terugdringen. Zo werken we nu met 
het NOVAP-systeem wat het waterverbruik met 50% zou 
moeten verminderen. 

KUN JE HET NOVAP-SYSTEEM EVEN 
NIET-TECHNISCH TOELICHTEN?

Oh sorry! NOVAP is een Deep Root Irrigation System – het 
irrigatiewater wordt zo diep mogelijk toegediend -  dat 
niet alleen het waterverbruik vermindert, maar ook de 
opbrengsten verhoogt en de behoefte aan herbiciden, 
pesticiden en andere chemische producten vermindert. 

WIL JE TOT SLOT NOG IETS ZEGGEN OVER 
JULLIE KWALITEITSNORMEN?

Alvi’s Drift wil de beste wijnen produceren. Niet alleen 
moeten de wijnen voldoen aan de verwachtingen van de 
consument, maar ook alles eromheen. De verpakking, 
marketing en verkoop, communicatie en serviceverlening 
moeten van hoge kwaliteit zijn.

BAIE DANKIE VOOR DIT GESPREK!

Die eer is heeltemal aan my kant!
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WAT IS ER BIJZONDER AAN ZUID-AFRIKAANSE 
WIJNEN EN DAN VOORNAMELIJK DE WIJNEN 
VAN ALVI’S DRIFT?

Hoewel Zuid-Afrika een lange, prestigieuze geschiedenis 
heeft in het maken van wijn (1652), is het belangrijk om 
stil te staan bij het feit dat de wijnindustrie, zoals die nu is, 
pas de afgelopen 40 jaar zo gevormd is. Ik heb met eigen 
ogen de opleving van de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie zien 
plaatsvinden. Zuid-Afrika probeerde te concurreren met 
andere lagelonenlanden doormiddel van grote coöperaties 
met grote volumes. Tegenwoordig zien we gelukkig ook 
veelbelovende ontwikkelingen bij kleinere producenten, 
waar fantastische wijnen worden gemaakt en verkocht tegen 
hogere prijzen. Eigenlijk zijn wij, Zuid-Afrikanen, nog steeds 
op zoek naar onze eigen identiteit in de wijnwereld: wat ons 
uniek maakt. Het zijn spannende tijden en Alvi’s Drift is een 
van de voortrekkers van de “nieuwe Zuid-Afrikaanse wijnen.” 
Excellente kwaliteit combineren met grotere volumes, 
waardoor wij in de gelegenheid zijn om de wereldwijde 
perceptie van Zuid-Afrikaanse wijnen positief te veranderen.

ALS JE EEN DRUIF ZOU ZIJN, WELKE WAS DAT 
DAN EN WAAROM?

Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.. Ik denk dat 
een Cape blend beter bij mij past dan één specifieke druif. 
Misschien past een pinotage, cabernet sauvignon, durif blend 
wel bij mij. Pinotage vanwege zijn avontuurlijke karakter, flair 
en natuurlijk de Zuid-Afrikaanse roots – waar ik erg trots 
op ben. Cabernet Sauvignon vanwege zijn veerkracht en 
waardigheid en durif vanwege het feit dat ik vind dat je altijd 
trouw moet blijven aan jezelf. Durif staat in de wijnwereld 
bekend als een kleine introverte druif, maar een percentage 
durif in een blend, maakt een wereld van verschil.

WELKE WIJN GAAT MEE NAAR EEN 
ONBEWOOND EILAND EN WAAROM?

Method Cap Classique (MCC), oftewel de champagne van 
Zuid-Afrika. Ik zeg dit zonder enige aarzeling, omdat ik mij 
geen betere manier kan bedenken om mijn dag door te 
brengen. Een verlaten strand, mijn vrouw en een goed fles 
MCC – het leven kan soms zo simpel zijn…

WAT IS JE VROEGSTE WIJNHERINNERING?

Mijn vroegste wijnherinnering was thuis. Mijn moeder 
schonk zichzelf een glas wijn in vanwege haar verjaardag 
en ze liet mij ook wat proeven. Dit was voor de val van de 
monopolies en de daarop volgende opleving van de Zuid-
Afrikaanse wijn industrie. Er was in die tijd nog een zeer 
beperkt aanbod aan Zuid-Afrikaanse wijnen beschikbaar. Ik 
herinner mij dat ik dacht, als dit de smaak van wijn is, dan 
drink ik nooit van mijn leven meer een glas wijn. Gelukkig 
is de kwaliteit van Zuid-Afrikaanse sterk verbeterd waardoor 
we tegenwoordig kunnen genieten van een fantastisch 
aanbod aan Zuid-Afrikaanse wijnen.

HOE BEN JE IN DE WIJNWERELD VERZEILD 
GERAAKT?

Ik ben eigenlijk per toeval in de wijnwereld verzeild geraakt. 
Terugkijkend, het lijkt erop dat god mij altijd al in de wereld 
van wijn wou hebben. Ik studeerde wiskunde aan de 
universiteit van Stellenbosch en moest geld verdienen om 
mijn studie en kamer te kunnen betalen. De enige bijbanen 
voorhanden waren het werken in de bediening en het 
werken voor wijnhuizen. Dus ik werkte doordeweeks als ober 
en in het weekend voor een wijnhuis in de wijnkelder en het 
proeflokaal. Ik bleek verschrikkelijk slecht te zijn als ober 
en ontwikkelde een passie voor wijnen. Dus begon ik een 
sommeliers opleiding te volgen. De rest is, zoals ze zeggen, 
geschiedenis… 

5 VRAGEN AAN... RICHARD BRADFIELD: 
INTERNATIONAL MARKETING & SALES MANAGER VAN ALVI’S DRIFT



Zeg je Zuid-Afrika dan zeg je braai. Zeg je braai, dan 
zeg je biltong en droëwors. Een braai is nog meer een 
gezelligheidseten dan bij ons de barbecue. Terwijl het vuur 
wordt opgestookt, met hout, liefst van oude wijnstokken, 

wordt er tijdens het roosteren van de grote stukken vlees, 
een glas wijn of een biertje gedronken met lekkere snacks, 
waaronder de favoriet van elke Zuid-Afrikaner: biltong en 
droëwors.

BILTONG EN DROËWORS, TRADITIONELE EN CULTURELE LEKKERNIJEN VAN ZUID-AFRIKA 

BILTONG EN DROËWORS, BAIE LEKKER EN GESOND

Biltong is vlees dat gemarineerd en gekruid is volgens Zuid-Afrikaanse traditie en daarna wordt gedroogd. Hoe langer de biltong 
wordt bewaard, hoe harder deze wordt. De naam biltong komt uit het Afrikaans. ‘Bil’ geeft het deel van het dier  (meestal de 
lende) aan dat is gebruikt is en tong staat voor de vorm; reepje of strook. Gedroogde reepjes vlees dus. Afkomstig van rundvlees, 
koedoevlees of struisvogelvlees, soms zelfs van ezelvlees. De naam is Zuid-Afrikaans, maar biltong en droëwors zijn echt ook een 
beetje Nederlands.  De eerste Nederlanders die zich rond 1650 in de Kaapkolonie vestigden brachten het recept voor het drogen 
van vlees mee. Er werd veel op wild gejaagd en het conserveren van het vlees was bittere noodzaak. Niet alleen om  bederf tegen 
te gaan, maar om het vlees ook lang te kunnen bewaren. Koelkasten, laat staan diepvriezers waren er in die tijd niet. Later tijdens 
de Boerenoorlog tussen 1899 en 1902  namen de Nederlandse boeren tijdens hun strijd tegen de Engelsen gedroogde stukken 
vlees (biltong) en gedroogde worsten (droëwors) mee.

Droëwors wordt gemaakt van gekruid en vervolgens gedroogd vlees, een beetje zoals onze Friese droge worst, maar door het 
gebruikte kruidenmengsel smaakt het typisch Zuid-Afrikaans.

Serveer biltong en droëwors als snack met een glas Alvi’s Drift Signature Shiraz of de Alvi’s Drift Signature Pinotage. Lekker als 
aperitief voor de braai, barbecue of het diner, maar ook heerlijk als hapje en drankje op een stormachtige herfstavond of op een 
koude winterdag voor de open haard.
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Tips: 
>  Serveer de biltong als voorgerecht met in smalle parten gesneden avocado, bedruppeld met  
 limoensap en op smaak gebracht met zout en peper. Garneer met een takje koriander.
>  Serveer de droëwors met een bakje chilisaus om te dippen.

De Alvi’s Drift Signature Shiraz is elegant en mooi in balans. Aroma’s van rode bessen, witte peper, 
chocolade en een vleug van vanille komen boven tijdens het walsen in het glas. Al deze geuren keren 
terug in de volle smaak. De afdronk is verrassend lang en aangenaam. Het houtgebruik, het fruit en de 
tannines zijn net als in de Alvi’s Drift Signature Pinotage prachtig met elkaar verweven. Beide wijnen 
geven een diepe, rijke smaak, die uitstekend past bij de kruidige biltong en droëwors.


