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Door Nathalie Bluiminck 

ten voor Zuid-Afrika. De wijnen zijn hier bij-
voorbeeld verkrijgbaar via Delta, Benier, 
Smaragd, Winematters, Vinexus, Activin, 
Bouchon, Oud-Reuchlin en Boelen, Wijnim-
port Bart, Vindict en meer. 

Zenuwen en humor
‘Overweldigend’, reageert Van Gemert kort 
na haar overwinning, nog op het podium tus-
sen de sommeliers. ‘De zenuwen gierden 
door mijn lijf. Maar ik denk dat de humor 
aan tafel me gered heeft. Ik vond het een 
enorme uitdaging om mee te doen en me zo 
te verdiepen in de wijnen van dit land.’ 

Van Gemert moest in de finale aan tafel 
een fles MCC van Graham Beck uitserveren 
en gelijk verdelen over de glazen van zes 
gasten. MCC staat voor Methode Cap 
Classique en is de bubbel van Zuid-Afrika. 
De gasten wilden daarbij ook een wijn-spijs 
advies. Daarna volgde een blindproeverij van 
vier chenin blanc-wijnen die ze moest 
plaatsen in een van de vier regio’s: Stellen-
bosch, Swartland, Botrivier of Breedekloof, 
elk met een eigen microklimaat en bodem- 

type. Als laatste werd haar gevraagd een fles 
port te openen met een porttang.

Blind proeven
‘Ter voorbereiding heb ik veel theorie gestu-
deerd, met collega’s wijnen geproefd en vaak 
gediscussieerd. Bij 67 Pall Mall bootsten we 
wedstrijden na en proefden we veel blind. 
Vervolgens ontstaan dan discussies over 
wijn. Ook Martien Marcelissen van Oonivoo 
dook de boeken in ter voorbereiding op de 
wedstrijd. Hij won de Nederlandse voorron-
de op de Horecava 2019. Tweede werd toen 
Priscilla van der Voort van restaurant Water-
proef en Tim Meyer-Viol, destijds werkzaam 
bij Wijnbar Shiraz in Amsterdam werd der-
de. Martien Marcelissen wist in Kaapstad 
niet tot de finale door te dringen. Ook hij  
begon met veel theorie in zijn hoofd stam-
pen. ‘Onder meer door de publicaties van 
Tim Atkin te lezen. Daarnaast heb ik veel  
geproefd en gedecanteerd.’ Marcelissen was 
tevreden over zijn theoriedeel in de finale 
maar hij kwam in tijdnood met de praktijk-
proef. Ook hij is groot fan van het wijnland 
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Zuid-Afrika én van Duitsland, voegt hij er  
lachend aan toe. Ik heb een paar jaar gewerkt 
in Trier, bij restaurant Beckers. 

‘Nu bij Oonivoo hebben we een behoorlijke 
selectie wijnen uit Zuid-Afrika op de kaart. 
Zes tot zeven wit en evenveel rood. Van Eben 
Sadie, Duncan Savage, Teddy Hall, Delair 
Graff Estate en Aaldering. Voor een ster- 
restaurant is dat vrij veel. Tijdens de 
proeverijen die na de wedstrijd in Kaapstad 
zijn georganiseerd, heb ik ook nog veel moois 
geproefd. Zoals de Cinsault van Natte Valleij 
uit Swartland.’  

Top drie Sommelier Cup 2019
Richelle van Gemert (VK)
Maje Hempel (Zweden)
Derek Li Greater (China)

Top drie NL-voorronde
Martien Marcelissen
Priscilla van der Voort
Tim Meyer-Viol

Richelle van Gemert (midden) 
versloeg de sommeliers uit China 
en Zweden in de finale. 
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