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Hof van Twente: een heel g’neuglijke wijngaard

Silvia Anthonj, docent Wijnmarketing en producent ‘Bruut & Bruizend’

Het wonder van MinZeven
Bubbels uit het koude, winderige Flevoland? Gemaakt zoals champagne? Onmogelijk!
Niet volgens Silvia Anthonj. Zij droomde ervan om zelf mousserende wijn te maken. In
2015 plantte ze de eerste druivenstokken in haar eigen wijngaard. Zo begon wijndomein
MinZeven. Vijf jaar later ging de allereerste gelimiteerde editie van ‘Bruut & Bruizend’ in
première. Precies op haar 50e verjaardag. Een sprankelende hommage aan de Zuiderzee
en het Flevolands terroir.

E

en kleine goed verzorgde wijngaard op een door bomen omsloten terrein. Lustoord voor Flevolandse flora en fauna. Reeën springen voorbij, kikkers kwaken en ijsvogels nemen een duik in de nabijgelegen
vijver. Dit is het domein van Silvia Anthonj, eigenaar van MinZeven en trotse
producent van de eerste ambachtelijke bubbels van Flevolandse bodem. Zij
is gepokt en gemazeld in de wijnwereld, hoewel dat zeker niet meteen voor
de hand lag.

Marketing & Communicatie

“Ik heb een vrij inconsistente cv”, begint de van oorsprong Duitse Silvia haar
verhaal. “Ooit begon ik als kleermaakster op een naaiatelier. Ik ben creatief
en spiegelde me aan Jill Sanders, fameuze Duitse ontwerpster van minimalistische kleding. Maar ik wilde uiteindelijk toch meer en besloot Bedrijfsautomatisering en Bedrijfskunde in Frankfurt te gaan studeren. Creatief was ik al,
en systematisch leren denken leek me niet verkeerd. Die studie moest ik wel
zelf betalen omdat ik geen beurs meer kreeg. Ik merkte dat ik goed was in
het maken van de vertaalslag tussen IT-ers en bedrijven. Daarbij heb ik een
talenknobbel en spreek vijf talen vloeiend.”
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‘Mijn aanpak voor de wijngidsen was simpel.
Geen hoogdravend geneuzel over wijn’

“Zo begon ik een eigen marketingcommunicatiebureau.
Aanvankelijk voor de IT-branche maar al snel ook voor
andere sectoren. Het bleek een gat in de markt.”

Silvia trouwde met een Duitse man en kreeg twee kinderen. Voor zijn werk verhuisde het gezin naar Amsterdam.
Uiteindelijk ging hij terug naar Duitsland, maar Silvia bleef
met haar kinderen in Nederland. “Ik heb na mijn scheiding
mijn werk weer opgepakt en ontmoette mijn huidige partner Willem Kips met wie ik in Lelystad ging wonen. Hij was
toen net gestopt als biologisch-dynamisch (BD) landbouwer
en importeerde biologische wijnen naar Nederland. Zo
kwam ik in de wijnwereld terecht.”

Cordula Eich
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Het begon met een opdracht om een wijngids voor Duitse supermarktwijnen samen te stellen, vertelt Silvia. “Ik
moest de vertaalslag maken van de producent naar de consument én een wijnkenner zoeken die de wijnen kon testen
en beoordelen. Voor dat laatste kon ik niemand vinden. De
meeste Duitse wijnschrijvers vonden supermarktwijnen
beneden hun stand. Ik besloot het daarom maar zelf te

gaan doen onder het pseudoniem Cordula Eich. Uitgangspunt voor de wijngids was: waar krijgt de consument de
beste koop voor het geld dat hij wil uitgeven?” Het werd
een daverend succes.

Afkrakers waren hit

Silvia werd vinoloog, docent Wijnmarketing aan de
Hochschule Geisenheim en een autoriteit op het gebied van
communicatie voor wijnbedrijven. Ze maakte uiteindelijk
zeven wijngidsen over Duitse supermarktwijnen en proefde als professional duizenden wijnen. “Mijn aanpak voor de
wijngidsen was simpel. Geen hoogdravend geneuzel over
wijn, maar met humor geschreven teksten over de prijskwaliteitverhouding van de geteste wijnen. Vooral de afkrakers vonden mensen heerlijk leesvoer. Bovendien ontdekten wijnproducenten dankzij onze testen dat er een enorm
kwaliteitsverschil was tussen de wijnen die zij afleverden
en wat er in de schappen lag. Dat leidde tot grote kwaliteitsverbeteringen. Supermarkten gingen bijvoorbeeld
over op gekoelde transporten en deden eerst wijnanalyses
vóór de wijnen in de schappen kwamen.”

Zelf wijn maken

Noodgedwongen moest Silvia in 2015 stoppen met Cordula
Eich. “Ik leef al 25 jaar met kanker en had een enorme terugval. Ik trok het fysiek niet meer om jaarlijks zoveel wijnen te
proeven, te beoordelen en te beschrijven. Tegelijkertijd gaf
dit ook ruimte voor iets nieuws. In mijn jaren als wijntester had ik mij vaak afgevraagd hoe het kwam dat sommige
wijnen zo slecht waren, en of wijn maken nu echt zo moeilijk
was. Zo ontstond het idee om het zélf te gaan proberen. In
een eigen kleine wijngaard op het terrein van de voormalige
BD-boerderij van mijn man in de buurt van Lelystad.”

Kraamkamer

Silvia is een perfectionist en legde de lat meteen hoog. Ze
wilde een mousserende wijn maken volgens de traditionele methode van champagne. Van druiven uit één oogstjaar,
kruisingen van klassieke rassen met een resistente partner.
Vergist met gisten uit eigen wijngaard, ongefilterd en ongezwaveld. Druiven geteeld op Flevolandse bodem die bestaat uit schelpen, zand en klei. Het moest een droge wijn
worden zonder toevoeging van suiker (zero dosage), maar
toch fruitig en niet zuur. Alles geproduceerd en gebotteld
op eigen domein. En zo ontstond MinZeven, vernoemd
naar de ligging van zeven meter onder zeeniveau. Het werd
de kraamkamer van Bruut & Bruizend, een sprankelende
hommage aan de onstuimige geschiedenis van de Zuiderzee en de unieke smaak van Flevoland.

Levensdroom

Specifieke kennis van druiventeelt had Silvia niet, maar
door haar baan bij Geisenheim kende ze alle topwijn
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Wijngaard MinZeven
Website
https://minzeven.com.nl
E-mail
cheers@minzeven.com

makers van Duitsland. “Ik benaderde hen met mijn verhaal
en was altijd weer geraakt door hun enthousiasme om
hun expertise met mij te willen delen. Van de selectie van
de druivenrassen tot de kunst van de druiventeelt: ik ben
altijd door de beste vakmensen gecoacht.”
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Silvia koos voor drie druivenrassen: de Hibernal voor de
strakke zuren en de frisheid van de wijn. De Souvignier
Gris voor de kruidigheid en aroma’s van abrikoos en
honing. En tenslotte de Sauvignac voor de meer complexe
tonen. Soorten die resistenter zijn voor schimmels, bestand
tegen het Nederlandse klimaat en na het tweede seizoen al
een aardige oogst geven. “Ik heb een krappe 1600 druivenstokken geplant op een halve hectare. Dit dacht ik precies
in mijn eentje aan te kunnen. Maar het kostte veel meer
tijd dan ik ooit had verwacht. Ik was er elke dag en soms

nachten mee bezig. Het werd mijn levensdroom om mijn
eigen Flevobubbels op mijn 50e verjaardag aan vrienden,
familie en direct betrokkenen te kunnen presenteren.”

Flevogist en BOB

MinZeven ging ook samenwerken met een Duits wijninstituut in Rheinland Pfalz waar gisten worden onderzocht.
“Ze zochten een geïsoleerde onderzoekslocatie”, vertelt
Silvia. “Een beginnende wijngaard, met schone grond die
altijd puur biologisch is bewerkt en waar geen kweekgisten
zijn gebruikt. MinZeven voldeed perfect aan die voorwaarden.” Een paar keer per jaar werden monsters in de
wijngaard afgenomen van het blad, de grond, de druiven
en van de most en de wijn. “Zo zijn er verschillende gisten
geïsoleerd die uniek zijn voor MinZeven en onze locatie.
Dat kan de basis vormen van een BOB: een beschermde

Bruut & Bruizend
Goudkleurige wijn, die onstuimig
het glas in bruist om vervolgens
met hele fijne parels te plezieren.
In de neus kweepeer en limoen,
vergezeld door een zeebries. In
de mond naast het voorgenoemde fruit ook nog fijne notige
tonen en toast met een aangenaam lange afdronk.

oorsprongsbenaming. Daarmee krijgt onze wijn een bevestiging van het terroir: het geheel van omstandigheden die
uniek zijn voor de plek waar je teelt, en de wijn een unieke
smaak geven.”

Tranen

Met de lancering van de allereerste limited edition van Bruut
& Bruizend in oktober 2020 kwam Silvia’s droom uit. “Vooraf
had ik de eerste fles laten proeven aan Volker Raumland en
zijn vrouw”, zegt Silvia. “Volker is dé expert op het gebied van
mousserende wijn in Duitsland. Ik was doodzenuwachtig.
Het voelde als een vonnis. Zijn vrouw nam als eerste een
slok. Haar reactie: ‘Je ruikt het ziltige van de zee. Tjee..wat is
dit goed!’ Pas toen durfde ik ook te proeven. Het overtrof al
mijn verwachtingen. Een super strakke smaak met diepte. Je
proeft inderdaad de zee, kruiden, limoen, groene appels en
een vleugje algen. Ik was sprakeloos en barstte in tranen uit.
Dat het zo goed gelukt is, vind ik nog steeds een wonder.”

Het verhaal gaat door

De meeste flessen uit de eerste lichting mogen nog een
aantal jaren op de gist rijpen. Maar de toekomst van MinZeven is inmiddels onzeker. Silvia is in principe uitbehandeld
maar doet nog mee aan een studie naar de werkzaamheid
en dosering van een nieuw medicijn. “Ik leef in reservetijd.
Maar het verhaal van MinZeven verdient ook zonder mij
een vervolg. Hoe en met wie? Geen idee. Ik moet het loslaten. Mijn hele leven is altijd een parelketting van kleine
verrassingen geweest. Dus het komt goed. Daarvan ben
ik overtuigd.”
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Magister Vini Tjitske Brouwer:

‘Altijd op zoek naar
(h)eerlijke wijn met karakter’
De beste wijnimporteur van Nederland worden van duurzaam geproduceerde wijnen. Die ambitie
had Tjitske Brouwer bij de aftrap van Vinoblesse in 1986. Ze is ver gekomen. Tjitske werd Magister
Vini, en ontving onder andere de Mérite Agricole en de prestigieuze Wine Professional Diamond
Award 2021. Vinoblesse bestaat inmiddels 35 jaar. “De passie wordt alleen maar groter.”

T

jitske Brouwer komt uit een gezin waar gezond en lekker eten de
norm was. “Mijn vader had een biologisch-dynamische moestuin
en we dronken thuis ook wel wijn. Soms vond ik dat lekker, soms
helemaal niet. Het fascineerde me waar dit dan in zat. De samenstelling van
voeding in relatie tot gezondheid boeide me altijd al. Ik wilde eerst diëtist
worden maar ging uiteindelijk naar de horecavakschool. Die opleiding combineerde ik met een baan in (toen) cultrestaurant Valentijn in Amsterdam.
Zo maakte ik kennis met wijnproducenten die aan het restaurant leverden.”

Eyeopener

De eerste wijnreis bracht Tjitske en haar latere partner Marc Collard naar de
Loire. Daar ontmoetten ze onder andere wijnboer Pascal Gitton. Hij maakte
tien totaal verschillende Sancerres van dezelfde Sauvignon-druif uit hetzelfde jaar, maar van andere terroirs. “Een eyeopener. We namen natuurlijk
flessen mee en lieten die proeven aan wijnkenner en -liefhebber Jan van der
Doef, een schaakvriend van Marcs vader.”
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‘Als je terroir in de wijn wilt terug proeven,
heb je een levende, gezonde bodem nodig’
“Jan was een gepensioneerd reclameman en bracht sinds
1974 tweemaal per jaar De Nieuwe Wijngids uit met een aanbod ter intekening van authentieke Franse wijnen die hij zelf
importeerde. Hij was onder de indruk van onze vondsten en
zag in ons zijn opvolgers. Zo zijn we er eigenlijk ingerold.”

Ongekunsteld

Plannen om Jans bedrijf over te nemen en zelf wijnen te
gaan importeren, krijgen steeds meer vorm. Tjitske en Marc
treinen en liften in 1985 heel Frankrijk door om kennis te
maken met al zijn leveranciers. “Allemaal wijnmakers die
kleinschalig werken en wijnen maken zonder poeha maar
met karakter en een eigen ongekunstelde smaak. Precies
waar we zelf altijd op uitkwamen. We wilden niet alleen
het terroir en de smaakeigenschappen van de druivensoort
proeven, maar ook het karakter van de wijnboer. Puurheid
en kwaliteit hebben we altijd hoog in het vaandel gehad.”

In het diepe
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Op 4 februari 1986 gaat Vinoblesse officieel van start.
“Noem het jeugdige overmoed maar ik wilde de beste
wijnimporteur van Nederland worden”, lacht Tjitske. “Niet
zozeer van iconische wijnen, maar (h)eerlijke, echt goede
wijnen. Voor iedereen en voor iedere beurs. We begonnen

met een transportfiets en een typemachine, aanvankelijk
vanuit Amsterdam waar we toen woonden. Idee was dat
Jan nog een paar jaar zou meewerken. Maar hij overleed
een paar maanden na onze officiële overname. We werden
meteen in het diepe gegooid.”

Gezonde bodem

Vanaf het begin breekt Tjitske een lans voor zo natuurlijk
mogelijk geproduceerde wijnen. “Als je terroir in de wijn
wilt terug proeven, heb je een levende, gezonde bodem
nodig”, legt Tjitske uit. “Dat kan volgens mij eigenlijk alleen
maar als je biologisch werkt. Dus zonder kunstmest en
synthetische chemische bestrijdingsmiddelen. Hoe gezonder het bodemleven, hoe gezonder de druivenplanten.
Uitgangspunt is dat je mét en niet tégen de natuur werkt.
De biologische werkwijze kun je ‘cut-copy-paste’ toepassen, maar bij biodynamie is elk perceel uniek. Biologisch-
dynamische wijnboeren zien een wijngaard als een levend
organisme. Je moet als wijnboer goed kunnen aanvoelen
wat jouw specifieke terroir nodig heeft. Hiervoor is kennis,
gevoel en ervaring nodig. Alles is erop gericht de wijnplanten krachtiger en sterker te maken en de wijngaard in
balans te brengen of te houden.”

Keurmerken

Biologische wijnen moeten voldoen aan de eisen van de
Europese commissie en zijn herkenbaar aan het groene
EU-biokeurmerk. Biodynamie wordt door de stichting
Demeter en Biodyvin gecontroleerd. Biodyvin is opgericht
door en voor wijnbouw. Tjitske: “Waar de certificeringsorganen voor bio in feite weinig meer doen dan controleren,
gaan Demeter en Biodyvin veel verder. Demeter biedt
bijvoorbeeld ook cursussen en opleidingen, Biodyvin is een
actieve vereniging die haar leden ook adviseert.” Dat biologische en BD-boeren moeten bewijzen dat ze duurzaam
werken, vindt Tjitske eigenlijk de omgekeerde wereld.
“Ik zou het logischer vinden als conventionele wijnboeren
duidelijk moeten maken waarin hun wijn verschilt van
biologische wijn, en wat zij precies bij de wijnbouw en
vinificatie gebruiken. Daar komt nog bij dat de controles
op biologisch produceren, importeren en verhandelen zo
streng en kostbaar zijn, dat je je kunt afvragen of er geen
sprake is van oneerlijke concurrentie. Overigens kan een
biologische werkwijze de kwaliteit en smaak van je wijn
verbeteren, maar het is geen garantie. Voor mij is goede
wijn een artistiek product van een wijnmaker. En niet elke
bio-of BD-wijnboer heeft het in zijn vingers om goede wijn
te maken.”

Wijnreizen

Inkoop is Vinoblesses kracht. “Wij hebben altijd in onze
wijnreizen geïnvesteerd. Omdat we uitleg willen geven bij
de wijnen die we verkopen, maar vooral ook omdat het ons
inspireert en we er zelf zo ontzettend veel van leren.”
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Vinoblesse
Website
Vinoblesse.nl

E-mail
info@vinoblesse.nl

“Zo hebben we Patrick Ducournau’s project voor microoxygenation vanaf het begin gevolgd. Hij ontwikkelde een
revolutionaire methode om wijn tijdens het rijpingsproces
gedoseerd met zuurstof in contact te brengen. Daardoor
wordt de smaak van tanninerijke druiven als de tannat
verzacht. Die honger naar kennis en de behoefte om
nieuwe wijnen te willen proeven en ontdekken, wordt
alleen maar groter. Het contact met wijnboeren, -hande
laren en oenologen vind ik het boeiendste wat er is!”

Veel waardering
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Vinoblesse is SKAL (biologisch) gecertificeerd en heeft
verder het keurmerk Registerwijnhandelaar. De inmiddels
opgebouwde klantenkring is indrukwekkend: van particuliere wijnliefhebbers en groothandels tot sterrenrestaurants als de Librije en De Nieuwe Winkel. Tjitske behaalde

in 2007 het diploma Magister Vini, het hoogste Nederlandse professionele wijndiploma. “Mijn scriptie gaf ik als titel
‘Biologische wijn bestaat’. Dat was confronterend bedoeld,
omdat in die tijd het tegendeel werd beweerd.”
Er komen ook bekroningen. Tjitske en Marc worden tweemaal uitgeroepen tot ‘Wijnkopers van het jaar’. In 2009
ontvangt Tjitske de Mérite Agricole uit handen van de Franse ambassadeur en in 2021 krijgt ze de prestigieuze Wine
Professional Diamond Award. “Heel eervol om van anderen
zoveel erkenning te krijgen”, vindt Tjitske. “Tegelijkertijd
zie ik het als een bevestiging dat we goed bezig zijn.”

Alleen maar biologisch

Over de toekomst van biowijn is Tjitske optimistisch.
“Ik verwacht dat alle wijnen op termijn biologisch zullen
zijn en we alleen nog maar biowijn drinken.

Domaine Pattes Loup
2018 Chablis Vent d’Anges, 2e mis
Lichtgoud van kleur. Vers brood, iets
toast. Rijp steenfruit, weelderig als
Poire Belle Hélène zonder chocola.
Kruidig ook, met verse gember.
Zachte volle inzet, rijk en verzadigend, eten en drinken tegelijkertijd.
Maar niet zwaar, integendeel. Eerder
zacht en strelend. De mineraliteit
zorgt voor spanning, de zuren voor
fraîcheur. Mooie bitters voor de bite.
Blijft zilt op je lippen na.

Je ziet nu al een trend bij met name de dertigers van nu
om voor biologisch en duurzaam te kiezen. Verder wordt
de biologische manier van werken ook steeds meer in de
conventionele wijnbouw overgenomen. Dat vind ik een
positieve ontwikkeling.”

Blijven pionieren

Ook na 35 jaar is Tjitske nog onverminderd bevlogen.
“Er valt nog zoveel te ontdekken en te doen! Ik zou meer
over wijn willen publiceren, en mijn kennis meer willen
delen met anderen. En naast onze proeverijen, workshops,
nieuwsbrief en onze wijngids ook vaker en beter gebruik
willen maken van social media. Met Instagram kun je
bijvoorbeeld heel goed een emotie en sfeer neerzetten en
nieuwe wijnliefhebbers bereiken. Natuurlijk blijven we ook
wijnreizen maken om nieuwe talenten te ontdekken en
wijn uit onbekende streken op de kaart te zetten. ‘Voor
de wijnkudde uit blijven pionieren’, zoals Marc het zo
mooi in onze jubileumwijngids schrijft. Dat is en blijft
ons handelsmerk.”

Proef op de som

Tijd voor een glas wijn. De proef op de som. Een Chablis
Vent d’Anges uit 2018 van Thomas Pico van Domaine
Pattes Loup. Tjitske proeft voor. Walsen. Neus in het glas.
Nog eens walsen. De geur losmaken. Dan de eerste slok.
Een brede lach. “Je proeft fruit, frisheid, zachtheid. Een
pure smaak. Hier word je toch blij van? Volgens mij is dit
precies wat wijn moet doen.” Op naar het volgende
jubileum. Vinoblesse oblige!
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D

e laatste jaren zijn steeds meer
vrouwen actief in de wijnsector. Als
wijnboerin, wijnimporteur, vinoloog,

wijnhistorica, wijndocent of wijnmaker. Ze zijn
kleurrijk en bevlogen, creatief en krachtig. Met hun
werk verrijken ze de van oudsher door mannen
gedomineerde wijnwereld. In deze met fraai
beeld geïllustreerde uitgave staan tien markante
Nederlandse wijnvrouwen centraal. Openhartig
vertellen zij over hun passie voor wijn en hun vak.
Heerlijk leesvoer bij een goed glas wijn en een must
voor elke wijnliefhebber!

