
Schenk nv-sa Schenk NV-SA werd opgericht in 1893 
in Zwitserland. De visie van haar stichter, Arnold Schenk, 
was een groothandel van Europees formaat op touw 
te zetten. Na meer dan 100 jaar is de groep Schenk 
aanwezig in Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland,  
Groot-Brittannië en de Benelux.Deze internationale structuur 
van de Groep Schenk is nogal uniek in 
de wijnwereld. 

De Groep Schenk in een oogopslag:
-   Schenk NV-SA, leader in Zwitserland en één van de grootste familiale 
ondernemingen in Europa.

-  Een personeelsbestand van 570 personen en een Groep geleid door 
gepassioneerde ondernemers met een toekomstvisie.

-  Een brede portefeuille van internationale merken en meer bepaald 300 
gedeponeerde merken.

-  Prestigieuze referenties en kasteelwijnen waarin de Groep Schenk fors investeert.
-  Talrijke wijndomeinen : in Zwitserland, in het kanton Vaud ; in Frankrijk: Henri   
de Villamont in Bourgogne, Château l’Argilus du Roi in St-Estèphe, het Domein 
Grand Bouigard en Château d’Aigueville in de Côtes du Rhône - appellation 
Village; in Spanje: het Domein Hispano Suizas in Utiel-Requena; in Italië: het 
Domein Castello di Querceto in Toscane.

Zwitserland produceert zelf wijn, zo’n half miljoen hectoliter. Daar-

om ook dat het vanaf het eind van de 19de eeuw de eigen productie 

wilde beschermen door de import aan banden te leggen en conti-

genten uit te schrijven. Arnold Schenk, grootvader van François 

en Philippe Schenk en zoon van de tonnelier Charles Schenk, wist 

eind 19de eeuw zo’n contigent – zeg maar het recht om een bepaald 

volume wijn te importeren – te bemachtigen. Dat was het begin van 

een succesverhaal. 

Arnold Schenk voerde wijn in van ondermeer Algerije. De wijn werd 

per schip overgebracht naar de Zuid-Franse havenstad Sète, waar 

in 1915 een opslagplaats van Schenk werd gebouwd. De wijn die 

verhandeld werd was toen nog uitsluitend bulkwijn die in speci-

ale wijnwagons (zie foto) verder naar Zwitserland werd vervoerd. 

Bulkwijn was echter maar het begin, want snel groeide de interesse 

voor merk- en kwaliteitwijn. Zijn winsten belegde Arnold Schenk 

intussen in Zwitserse topdomeinen: zo werd hij zelf producent. In 

1919 kocht hij ondermeer het beroemde Château de Châtagneréaz 

in Mont-Sur-Rolle, op de zogenaamde Zwitserse Côte (zie ook ver-

der). 

Vanaf dan ging het snel: 1927 aankoop van een eigen bodega in Vil-

lafrance del Penedès. 1933: bouw van een eigen vestiging in Oran, 

Algerije, en eigen botteling onder merknaam. 1943: modernisering 

van de kelders en vinificatieruimten in Rolle met (toen al) tempe-

ratuurcontrole. 1952: Opening van een Italiaanse vestiging Schenk 

Italia S.p.A. 1964: Overname van het Bourgondische Huis Henri 

de Villamont met bijhorende wijngaarden. Nog in 1964: Opening 

van een distributiezetel in Duitsland (Schenk GmbH). 1972: Aan-

koop van het Maison de Négoce Veyret Latour in Bordeaux. 1978: 

Opening van zijn distributiezetel in de Benelux (Schenk NV-SA te 

Brussel, nu Waterloo). 1994: Restte enkel nog Engeland (overname 

van Buckingham Vintners, London) om in heel West-Europa aan-

wezig te zijn. 

Inwoners van het rhône-bekken

Het stadje Rolle, waar Schenk sinds 1893 zijn hoofdzetel heeft, is 

gelegen aan het Meer van Genêve. Dit meer wordt gevormd door 

de toevoer van water uit de Rhône en de rivier stroomt vanuit het 

meer verder richting Lyon. “Dat is belangrijk voor de identiteit van 

de Franstalige Zwitsers uit deze regio,” legt François Schenk ons uit 

tijdens de rit van de luchthaven naar Yvorne, “Het betekent dat we 

ons eigenlijk geen Zwitsers of Fransen voelen, maar inwoners van 

het grote Rhône-bekken. Nationalistisch denken is er bij ons niet 

bij. We denken liever Europees. En we vinden het heel spijtig dat 

het Zwitserse referendum uiteindelijk in het nadeel van Europa uit-

draaide.”

Schenk is een van de grootste Europese fami-

liale wijnbedrijven, 100% in de handen van de 

familie Schenk, 200 miljoen flessen per jaar in 

verkoop, 100 miljoen flessen per jaar in eigen 

productie, 300 gedeponeerde merken. Dat 

het zo’n vaart zou lopen had de stichter van 

het bedrijf, Arnold Schenk, in 1893 onmoge-

lijk kunnen voorzien. Het verhaal begon met 

de wijninvoer van Algerijnse wijn in Zwit-

serland, maar het bedrijf kreeg snel een Eu-

ropese dimensie. Vandaag beschikt Schenk 

over filialen in de Benelux, Duitsland, Italië, 

Frankrijk, Spanje, Engeland en natuurlijk in 

Zwitserland zelf. Vino nam een kijk achter de 

schermen en bezocht enkele van de mooiste 

Zwitserse eigendommen van Schenk.

De Schatten van

schenk
Door Dirk Rodriguez

(V.l.n.r.) Benelux-verantwoordelijke Frank Hooij, bestuurder François 

Schenk en wijnmaker Jean-Daniel Suardet voor Château Maison Blanche
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Prestigieuze merken, Grands Crus en internationaal 
erkende merken die u zal ontdekken en proeven  
tijdens het gebeuren rond de Meesterkoks van België.

Wijnhuis MILHADE  - Domaines & Châteaux  
Milhade biedt U een grote keuze van Grands Crus en Grands Crus Classés van de lin-
ker- en rechteroever, alsook oude wijnen en talrijke wijnen geselecteerd door de Guide 
Hachette des Vins. De passie van dit huis is KWALITEIT !

Château Boutisse, Baron de Boutisse, Château Recougne, Château Damase

Wijnhuis Sogrape – Porto Ferreira  
Het merk Ferreira gaat terug tot in 1751. Het is de eerste Portozaak opgericht door 
Portugese wijnbouwers.

Vandaag is Porto Ferreira N°1 in Portugal !

De Porto Ferreira is gemaakt in de pure Portugese traditie. De druivensoorten worden 
zorgvuldig geselecteerd en samengevoegd, wat aan porto een unieke smaak geeft, een 
combinatie van finesse en elegantie. 

Bodegas Murviedro – Groep Schenk  
Bodegas Murviedro is de Spaanse filiaal van de Groep Schenk gebaseerd in Requena (Valencia). 
Zij wordt beschouwd als één van de modernste en innoverende bodegas van het land ! 

Pablo Ossorio, de oenoloog van Bodegas Murviedro, werd in 2011 verkozen tot de 
beste oenoloog. Hij beheerst volledig de temperaturen tijdens het vinificatieproces en 
mag zich beroemen op een brede gamma van droge, fruitige en aromatische wijnen. 

Le Grand Noir – Pays d’Oc
Een referentie van kwaliteit voor de wijnen van de Pays d’Oc! 

De « very british » œnoloog Hugh Ryman maakt zeer gestructureerde wijnen. … 
Krachtige wijnen met veel diepgang ...

Voor meer informatie, wendt U zich tot  
Joëlle Van San, Marketing & Communication
marketing@schenk.be
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