
WOLF BLASS, Australië 
 

 

A. Algemene informatie over de Australische wijnbouw: 

 

 

1 Korte wijngeschiedenis van Australië 

 

• Hoewel Australische wijnen niet meer weg te denken zijn in het hedendaagse 

wijnaanbod is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. 

Je kan zelfs stellen dat de omstandigheden historisch gezien helemaal niet gunstig 

waren voor wijnbouw in Australië: 

o De Vitis Vinifera is er niet inheems en dus had de lokale bevolking 

(Aboriginals) helemaal geen geschiedenis van wijnbouw. 

o De eerste kolonisten waren Britten die niet direct bekend staan of stonden  

als ervaren wijnbouwers. 

o Bovendien was Australië, aan de basis een Britse strafkolonie, niet direct een 

interessante locatie voor investeerders aangezien er geen binnenlandse vraag 

was en ze in de wijde omtrek geen handelspartners hadden met een 

wijncultuur. 

 

• Toch had Governor Arthur Phillips  goede redenen om in 1788 de eerste wijnstokken 

vanuit Zuid-Afrika te laten overkomen: 

o De Britten waren dan misschien geen grote wijnbouwers maar in die periode 

stonden ze bekend als de grootste wijnliefhebbers en –kenners van de Oude 

Wereld. 

o Er waren positieve ervaringen met de introductie van de wijnbouw in andere 

exotische landen met vruchtbare gronden (Zuid-Afrika). 

o Een politieke wil om in deze strafkolonie eerder wijn te promoten dan de 

“barbaarse” Rhum-cultuur die in andere kolonies voor veel overlast zorgde. 

o Een vaste wil van Engeland om minder afhankelijk te zijn van landen als 

Frankrijk, Italië en Spanje voor hun wijnbevoorrading met wie ze geregeld in 

oorlog waren. 

 

• De goede klimatologische omstandigheden, de ruim voorhanden zijnde vruchtbare 

landbouwgrond met de mogelijkheden tot irrigatie en een groeiende vraag naar versterkte 

(Port-)wijnen uit Engeland zorgden ervoor dat de wijnbouw een snel succes kende. 

 

•  Maar de echte ‘boom’ kwam pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw met investeringen in 

nieuwe productiemethoden en een drastische keuze voor de heraanplant van de 

wijngaarden met “edele” druivenrassen. 

Deze evolutie werd eerst ondersteund door een sterk groeiende binnenlandse consumptie, 

maar vanaf de jaren ’90 was het merendeel van de productie bestemd voor export. 

 



 

 

2 De Australische wijnsector in cijfers: 

 

• Productie: 

 

 

 

• Druivensoorten: 

 
 

• Export:  



 

 

• Exportbestemmingen: 

 

 
 

 

3 Kenmerken van de Australische wijnbouw 

 

• Grape 

Hoewel er meer en meer assemblagewijnen en herkomst 

• Blend 

regel van de 85% maar ook blends van eenzelfde druivensoort maar dan afkomstig uit 

verschillende regio’s en wijngaarden. 

• Brand 

- Bij afwezigheid van een AOC-systeem is het merk het belangrijkste kenmerk 

- 3 bedrijven beheersen 60% van de productie (Fosters, Hardys, Orlando-Wyndham) 

- bekendste merken: Rosemount, Penfolds, Lindemans, Jacobs Creeck, Hardy’s… 

• Cult Wines 

- zeer kleine producties (garagewijnen) druiven bv. Three Rivers,                                                                                

Torbrek’s Run Rig, Turkey Flat,… 

- mythische wijnen : bv. Penfolds Grange 

 

 

 

4 De regio’s (zie kaart) 

 

 





 

B. Wolf Blass 

 

1. Korte geschiedenis van het bedrijf. 

 

 

• Wolf Blass is één van de grootste succesverhalen uit de (korte) Australische 

wijngeschiedenis. 

De Duitse immigrant Wolf Blass streek in 1966 in Barossa Valley neer als freelance 

wijnmaker. 

 

• In 1969 startte hij z’n eigen winery op maar hij had het zeer moeilijk om aan goede 

druiven te komen want hij had veel concurrentie van het grote Penfolds. 

Stilaan kan hij het vertrouwen van de lokale druiventelers winnen en betere kwaliteit 

aankopen en reeds in 1974 wint hij de prestigieuze Jimmy Watson Trophy voor beste 

rode wijn. Meteen was zijn reputatie gezet. 

 

• Vandaag de dag is Wolf Blass één van de meest succesvolle en meest gelauwerde 

wijnbedrijven van Australië: 

 

� 3 x winnaar van de Jimmy Watson Trophy 

� 2 x “Winemaker of the Year” op de International Wine and Spirit Competition 

(1992 en 2002) 

� 2 x “Best Australian Producer” op diezelfde International Wine and Spirit 

Competition (2001 en 2002) 

� 2.575 medailles en trofeeën ontvangen tot eind vorige eeuw  (sindsdien is de 

inventaris niet meer bijgehouden). 

� Export naar meer dan 50 landen 

 

2. De Wolf Blass filosofie: 
 

• Segmentering van het gamma 

 

Bilyara tot Yellow Label -  Everyday drinking 

Gold to Black Label - Special Occasions 

 

• Segmentering volgens herkomst: 

 

Multiregional blends – everyday drinking 

Single region wines – special occasion 

 

• Wijnstijl en vinificatie: 

 

- Steeds selectie van zeer rijp, rijk fruit 

- Houtexpressie in (bijna) alle wijnen voor de smaak en de structuur. 

- Alle wijnen moeten jong te drinken zijn, ook de bewaarwijnen met potentieel tot meer 

dan 10 jaar. 

- Alle wijnen worden apart gevinifieerd en opgevoed en de assemblages gebeuren zo 

laat mogelijk. 



 

 

3. De Wolf Blass Winery 
 

• De huidige Wolf Blass Winery,  gelegen in Barossa Valley, is een hoog technologisch en 

ecologisch complex dat gebouwd werd voor de ontvangst van oogstjaar 2001. 

• Het is één van de grootste sites voor wijnproductie in Australië 

 

 
 

 



 

4. Het Wolf Blass gamma 
 

 

• Bilyara 

- druiven uit verschillende streken 

- geen of lichte houttoets 

- best jong te drinken 

 

• Yellow Label 

- druiven uit: Coonawara, Barossa, Langhorne Creek en Wrattonbully 

- ongeveer 50% van de wijn ondergaat een houtlagering 

- bewaarcapaciteit 

 

• Gold Label 

- druiven uit koelere regio’s 

- houtlagering op nieuwe Franse en Amerikaanse eiken vaten 

- volle, krachtige wijnen die verbeteren met het bewaren 

 

• Grey Label 

- Oude wijnstokken van wijngaarden met zeer lage opbrengst in Langhorn Creek 

- vinificatie in houten vaten (Barrel Fermented) 

- houtlagering op Franse en Amerikaanse eiken vaten gedurende 18 maand 

- Alle percelen worden apart gevinifieerd en opgevoed. 

 

• Black Label 

- Black label is de ultieme Wolf Blass ‘blend’ 

- De beste percelen van elke oogst worden hiervoor speciaal apart gehouden (herkomst 

kan van jaar tot jaar variëren in functie van de klimatologische omstandigheden). 

- Steeds een dominantie van Cabernet Sauvignon 

- opvoeding gedurende 24 maanden op nieuwe eiken vaten 

- minimum 4 jaar bewaring op fles op het domein alvorens de wijn op de markt komt. 

 


