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R ichelle van Gemert presteerde als 
beste van elf internationale 
kandidaten tijdens de finale van 
de driejaarlijkse wedstrijd om de 

Wosa Sommelier Cup in Kaapstad, Zuid-
Afrika, eind september 2019. Wosa is een 
non-profit organisatie die Zuid-Afrikaanse 
wijn promoot. 

Van Gemert (32) kwam niet uit voor 
Nederland, maar voor het Verenigd Konink-
rijk waar ze sinds kort werkt bij Core by 
Clare Smyth, een tweesterrenrestaurant. 
Twee jaar geleden maakte de sommelier 
vanuit Nederland de oversteek naar het VK 
om aan de slag te gaan bij 67 Pall Mall, een 
club met een wijnkaart van dik 4000 flessen 

Nederlandse sommelier 
wint wijnprijs in Zuid-Afrika
Twee Nederlandse sommeliers streden om de Sommelier Cup in Zuid-
Afrika. Richelle van Gemert (Core by Clare Smyth**, Londen) en Martien 
Marcelissen (Oonivoo*, Uden). Van Gemert wist de titel - die maar eens in 
de drie jaar wordt vergeven - op haar naam te zetten. 

en met 800 wijnen per glas. Ze was er 1,5 
jaar senior sommelier in een groot, internati-
onaal team dat 18 sommeliers telt. 

Zelfvertrouwen
Het luxe boutique hotel Belmond Cadogan 
was haar volgende werkplek. ‘Toen kreeg ik 
de kans om naar Clare Smyth te gaan waar ik 
mag samenwerken met sommelier Gareth 
Ferreira, Zuid-Afrikaan van geboorte! Hij 
trok zich zelfs voor mij terug uit de jury van 
de Sommelier Cup nadat ik de voorronde in 
het VK won. In Nederland werd ze jaren eer-
der door Roy Pelgrim - destijds haar leiding-
gevende bij Cordial in Oss - definitief gegre-
pen door de wijnwereld. ‘Veel heb ik aan 

Actueel

hem te danken. Hij gaf me het benodigde 
zelfvertrouwen om te komen waar ik nu ben. 
Hij was het ook die me stimuleerde om aan 
wedstrijden mee te doen.’

‘Zuid-Afrika heeft me altijd gefascineerd. 
Twee jaar geleden maakte ik mijn eerste 
wijnreis naar het land met een groepje 
Nederlandse sommeliers. Toen was ik 
helemaal verkocht’, lacht ze. ‘De natuur is 
prachtig. Het eten heerlijk en er worden 
steeds meer wijnen van goede kwaliteit 
gemaakt. Heel divers ook. Rijk rood tot fris 
wit. Het imago van veel voor weinig schudt 
dit land langzaam van zich af. Daarnaast 
wonen er veel jonge wijnmakers die experi-
menteren met mooie resultaten als gevolg.’

Chenin Blanc
De bekendste druif van Zuid-Afrika is de 
chenin blanc. Deze levert met de grote  
verschillen in microklimaat en bodemtypes 
zowel strakke en minerale wijnen op als hele 
rijke. Producenten die mooie flessen maken, 
zijn onder meer David & Nadia, Spier, De 
Morgenzon, Kaapzicht, Ken Forrester, Mulli-
neux, Spioenkop en Stellenrust. Minder mas-
saal aangeplant dan chenin blanc is de char-
donnay-druif. Maar ook hiervan worden 
goede wijnen gemaakt. Met minder rijping 
op eiken vaten en van druiven die wat eerder 
geplukt worden levert dit de laatste jaren 
meer frissere resultaten op. Voorbeelden van 
wijnmakers zijn Hamilton& Russell en Leeu 
Passant.

Cabernet sauvignon is de meest aange-
plante druif voor de rode wijnen, gevolgd 
door shiraz (Syrah), pinotage, merlot en ruby 
cabernet. Maar ook cinsault wordt steeds 
vaker aangeplant en ook gebruikt in blends. 
Nederland is een van de grootse exportmark-

Martien Marcelissen in actie tijdens de 
Sommelier Cup 2019 in Zuid-Afrika. 

Na de wedstrijd bezoeken de sommeliers 
wijnbedrijven om nog meer te proeven.
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