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Australische wijn

draagt Antwerpse naam

Het begon met een Sabbatjaar, dat overging in een liefdesverhaal en de start werd van een
Australisch wijnhuis met een opmerkelijke naam: Anvers!
Door Marc Declercq

D

e Austra liër Way ne Keogan
nam in juli 1982 een jaar verlof
zonder wedde bij het elektriciteitsbedrijf in Brisbane waar hij
werkte. Hij wilde een jaar met de rugzak door
Europa toeren. Net zoals vele van zijn landgenoten
was Wayne een zeer gedegen squasher. Hij had zijn
sporen verdiend in de A-liga, de hoogste klasse van
het land. Nadat hij in de zomer en herfstmaanden
door Europa toerde, zocht hij een goede Australische vriend op, een squashkampioen, die in diverse
Europese landen squashteams had gecoacht. Op
dat moment leidde deze in Edegem de Ter Eiken
Common Market Squash Club. Wayne nam er
onverwacht zijn job als coach over en bleef zo van
midden oktober 1982 tot maart 1983 in Antwerpen. Tijdens de squashlessen ontmoette hij Myriam
Morré, die op dat moment een baan had in de
Antwerpse diamantindustrie. Haar baas was een
sportminnende man die zijn personeelsleden stuk
voor stuk liet inwijden in de edele squashsport. Vijf
weken voor Wayne zijn reis zou verder zetten, was
Myriam aan de beurt voor een reeks squashlessen. Dat balletje slaan werd echter wat meer en er
bloeide iets moois tussen de twee. In juni 1983, net
voordat Wayne terug naar Australië vertrok, ging
Myriam hem uitwuiven in Londen. Terug thuis in
Brisbane hielden ze nauw contact. Het duurde geen
drie maanden voor Myriam naar Brisbane trok.
Een maand later keerde ze terug naar Antwerpen,
nam ontslag en verhuisde definitief naar Australië
waar ze met Wayne huwde, symbolisch op de Belgische Nationale feestdag, op 21 juli 1984.
In 1988 verhuisde het jonge echtpaar en hun dochter Stephanie naar Adelaide in Zuid-Australië, een
sterk heuvelig gebied met Toscaanse allures. Ze
kochten er een boerderij met een oppervlakte van
66 ha in de lieflijke Adelaide Hills, op 45 minuten
rijden van Adelaide en startten er met de teelt van
runderen en schapen. Tegelijkertijd plantten ze op
een 16 ha groot domein nabij de boerderij Cabernet Sauvignon en Shirazdruiven aan. In 1998 werd
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het wijnbedrijf Anvers opgericht als hommage aan
de Antwerpse roots van Myriam. Ze kozen voor
de Franse naam voor de stad omdat die beter uitspreekbaar is in de wereld dan de Nederlandstalige
naam. Myriam Moré ging ondertussen studeren
aan de universiteit van Adelaide waar ze de graad
van ‘Bachelor in Wine Making’ behaalde.
Van bij de start wilden ze wijnen maken met
complexiteit en veel finesse. De wijnen van
de eerste oogst vielen al meteen in de prijzen. Zo kreeg de 1999 Anvers Cabernet
Sauvignon een quotering van 90 op 100 van
de Amerikaanse wijncriticus Robert Parker,
terwijl de 2000 Anvers Shiraz een quotatie
kreeg van 91 op 100 van de Britse wijnschrijver Oz Clarke.

Wijnstreken

De druiven voor de Anvers wijnen worden betrokken uit de eigen wijngaarden en
uit geselecteerde domeinen in Langhorne
Creek en McLaren Vale. De Adelaide Hills
grenzen aan de Barossa regio in het noorden en het McLaren Vale district in het
zuiden. Met koude, natte winters en milde
zomers heeft Adelaide Hills een gematigd
klimaat. Het gebied is gespecialiseerd in de

productie van laat rijpende druiven, vooral Cabernet Sauvignon, die opvallen door hun geconcentreerde aroma’s, en verder kruidige Shiraz en elegante Chardonnay wijnen.
Langhorne Creek wordt beschouwd als een van de
best bewaarde geheimen van de Australische wijnbouw. Het is een van de oudste maar snelst groeiende wijngebieden van Australië. De wijngaarden
werden voor het eerst aangeplant in 1850 en zijn
bekend voor de uitstekende Cabernet Sauvignon en
Shiraz. Anvers betrekt Cabernet Sauvignondruiven
uit Langhorne Creek van oude, streng geselecteerde wijngaarden. Deze druiven zorgen voor de
stevige onderbouw en complexe structuur van de
wijnen.
McLaren Vale was een van de eerste wijngebieden in Zuid-Australië. De geschiedenis gaat terug
tot 1838. Het gebied heeft een maritiem klimaat
door de nabijheid van de zee. Shiraz is de meest
geschikte druif voor McLaren Vale. Het gebied
wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze
voor de productie van Shiraz in Australië.
In elke wijngaard wordt gezocht naar het specifiek karakter van de wijn. De relatie druif, grond
en klimaat wordt sterk uitgespeeld. De wijnen
rijpen in overwegend eiken vaten voor een harmonieuze integratie van aroma en smaak. Annvers
gebruikt haar vaten 2 tot 3 jaar om de wijnen sub-
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tiele houtaroma’s te bezorgen, geen eikdominantie. De Shiraz en Cabernet Sauvignonwijnen worden geproduceerd in kleine partijen, elk lot wordt
afzonderlijk geperst en gevinifieerd.

Brabo

In 2004 startten Wayne en Myriam met een
nieuwe label: Brabo, genoemd naar de mythische
Romeinse soldaat die de reus Brabo versloeg. Het
standbeeld van Brabo staat op de Antwerpse Grote
Markt en is een symbool van de Scheldestad. Brabo
zijn toegankelijke wijnen die snel op dronk zijn en
kwaliteit en een zachte prijs combineren. In het
Brabo gamma zitten nu een Chardonnay (92%
Chardonnay en 8% Verdelho) afkomstig uit Langhorne Creek (90%) en Adelaide Hills (10%), een
Shiraz Cabernet Sauvignon (47% Shiraz en 53%
Cabernet Sauvignon) waarvan de druiven komen
uit Langhorne Creek (20%) en Mc Laren Vale
(20%) en een Semillon Chardonnay (94% Semillon
en 6% Chardonnay) met druiven geoogst in verschillende wijngaarden van Zuid-Australië.
Een van de paradepaardjes van het huis is het
gamma versterkte wijnen. Voor de Australiërs vanaf
de jaren 70 de wereld veroverden met hun opmerkelijk fruitige en geconcentreerde wijnen, produceerden de plaatselijke wijnbouwers bijna uit-
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Zes om te onthouden

Het Anvers gamma bestaat uit 12 verschillende
variëteiten. We selecteerden zes opmerkelijke
wijnen uit het assortiment, van de basis tot de top.
Brabo 2006 Semillon Chardonnay
Een elegante ronde wijn met aroma’s van geraspte
citroenschil en kamperfoelie, intens fruitig in de
mond met hints van limoen en steenvruchten en
een knisperende afdronk. Nu op dronk.
2008 Adelaide Hills rosé
Een geur- en smaakbommetje vol aroma’s van vers
fruit met rode bessen voorop, met een fijn zoete
toets in de mond en een zachte afdronk. Deze wijn
behaalde een zilveren medaille op de New Zealand
International Wine show 2008. Te drinken tot
2010.
2008 Moscato
De Moscato is de nieuwste wijn uit de gamma
en wordt gemaakt van muskaatdruiven afkomstig
van 25 jaar oude stokken uit de Barossavallei. Het
is een lichte wijn met slechts 8% alcohol, lichtjes
parelend, met zuivere fruitaroma’s en een fijne
zoetheid. Lekker als aperitief, bij kruidige oosterse
bereidingen en bij sterk gerijpte kazen. Te drinken
tot 2010.

sluitend versterkte wijnen. Wayne Keoghan koopt
regelmatig grote partijen versterkte wijn bij Bleasdale in Langhorne Creek. Dit wijnhuis is een van
de oudste van Australië en al vijf generaties lang
een specialist in versterkte wijnen. Met de wijnen
maakt Keoghan een 21 jaar oude Tawny samengesteld uit een blend van wijnen waarvan de oudste
40 jaar lang op eikenhouten vaten rijpten. Deze
Tawny is samengesteld uit 61% Verdelho, 10%
Grenache, 11% Ralomino en 11% Frontignac. De
wijn kreeg in de Australian Wine Companion, het
meest vermaarde wijntijdschrift van Australië, een
score van 90 op 100. Deze Tawny heeft complexe
aroma’s van walnoten en gedroogde vruchten met
wat honing en marmelade en een zoete complexe
en nootachtige smaak. Ook met de eigen druiven
maakt Anvers een versterkte wijn, de Fortified
Shiraz waarvan de jaargang 2007 een bronzen
medaille kreeg op de New Zealand Internatonal
Wine Show 2008 en eveneens brons won op de
Small Vignerons Awards 2008. Deze wijn heeft
aroma’s van rijpe bramen en anijs en smaakt naar
rijp zwart fruit met wat peper en zachte tannine.
Deze reportage kwam tot stand in samenwerking met
Aussie Tours, de specialist in Vlaanderen op Australië en
Nieuw-Zeeland. Bestel gratis brochure op tel. 051/70 56
11 of via de website www.aussietours.be

2005 Razorback Road Shiraz Cabernet
Een blend van 67% Shiraz en 33% Cabernet
Sauvignon met elegante aroma’s van frambozen en
zwarte bessen en hints van koffie en munt en een
subtiel eikparfum. Zinderend fruit in de mond,
zeer evenwichtig met fluwelige tannine en fijne
zuren. Te drinken tot 2013.
2006 Langhorne Creek Cabernet Sauvignon
Deze krachtige Cabernet geurt naar blauwbessen
en bramen met complexe nuances van zoethout en
eucalyptus. Hij zet vol aan met rijpe besvruchten,
toetsen van mokka en munt en fluwelige tannine.
De wijn behaalde een score van 4 sterren in het
Winestate Magazine. Te drinken tot 2012.
2005 The Warrior Shiraz
De topwijn uit het Anvers-gamma. De druiven
komen va n de beste percelen in de d r ie
wijngebieden. De wijn rijpte 21 maanden op
eikhouten vaten. In de neus volop blauwbessen,
kruiden, espresso en mineraalachtige tonen. In
de mond zinderen pruimen, chocolade, anijs en
zwarte peper. Lange afdronk met zachte tannine
en fijne zuren. Te drinken tot 2016.
Het gamma Anvers wijnen wordt exclusief in België ingevoerd door Nieuwe Wereldwijnen, Generaal Drubbelstraat
134, 2600 Berchem (winkel: Handelslei 132, St. Antonius
Zoersel), 0486/77.45.73. www.nieuwewereldwijnen.be
en is ook te koop bij Australian Fine Wines, Werf 13, 2500
Lier, 03/480.75.95. www.australian-fine-wines.com.
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