A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

INHOUD

Pagina’s 02-03

Rum : Een reis rond de wereld

Pagina’s 04-05

Een distillaat van wereldformaat

Pagina’s 06-07

Spanje

Pagina 08

Duitsland

Pagina 09

Frankrijk

Pagina 10

Verenigd Koninkrijk

Pagina 11

Italië

Pagina 12

Nederland

Pagina 13

België en Luxemburg

Pagina 14

Denemarken

Pagina 15

Overige markten

Pagina’s 16-17

Rum: Feiten en meningen

Pagina’s 18-19

Rum en het Caribisch gebied

Pagina’s 20-21

Een gouden tijdperk voor rum

Pagina’s 22-23

Een keurmerk van authenticifeit

Pagina’s 24-25

Rijp voor succes

Pagina’s 26-27

Een reis door de wereld

		

Authentic Caribbean Rum

Pagina’s 28-33

De gouden toekomst van rum

Pagina’s 34-35

Het tijdperk van rum?

Pagina 36

Nawoord

0 1

Rum:

In dit rapport analyseren we de
ontwikkelingen binnen de wereldwijde
markt voor rum in het afgelopen
decennium. We gaan in op landspecifieke
data, markttrends en de prestaties van
individuele typen rum.
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Een distillaat van wereldformaat
Suikerriet wordt verbouwd in tropische regio’s in alle delen van de wereld.
Het zal daarom geen verbazing wekken dat rum liefhebbers in alle
wereldcontinenten kent. Vanwege de brede schaal waarop rum wordt
geproduceerd, worden er uiteenlopende definities van het distillaat
gehanteerd. Voor dit rapport gaan wij daarom uit van het principe
‘als ze het rum noemen, doen wij dat ook.’

HET ALGEMENE BEELD
Ondanks de wereldwijde recessie van de afgelopen jaren is er in het eerste decennium
van deze eeuw sprake geweest van een sterke groei van veel categorieën gedistilleerde
dranken. Rum boekte zelfs een groei van veertig procent en presteerde daarmee
beter dan de meest besproken categorie van de afgelopen tien jaar: wodka.

De wereldwijde groei van individuele distillaten
IWSR – 2000-2010 kratten van 9 liter
2000
2010
Rum
Kruidenbitters / gedistilleerde aperitieven
Wodka
Shochu / Soju
Cognac / Armagnac
Eaux de vie van fruit
Likeuren
Schotse whisky
Amerikaanse whiskey
Canadese whisky
Suikerriet
Gin / Jenever
Anijs
Aquavit
Korn / schnapps
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101.757
22.479
395.668
189.184
8.577
20.382
72.862
74.233
26,378
20.672
131.903
60.545
34.856
1.502
9.496

142.291
28.509
495.218
236.440
10.315
24.081
85.119
84.330
29.576
19.995
115.451
50.873
28.408
1.070
6.438

Verandering
40%
27%
25%
25%
20%
18%
17%
14%
12%
-3%
-12%
-16%
-18%
-29%
-32%
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DE WERELDWIJDE OPMARS VAN RUM
Gezien de wereldwijde verspreiding van rum en de diverse
productietechnieken die worden gehanteerd, is het des te verwonderlijker
dat rum een van de slechts twee categorieën distillaten is die in alle
belangrijke wereldregio’s een groei vertoonden.
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Naast de lokale verkoop werden er in 2012 bijna 1,5 miljoen kratten rum
verkocht via Duty Free-kanalen, en dit aantal blijft fors toenemen.

RUM SMAAKT NAAR MEER
De verkoop van kruidenrum is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld,
terwijl rums met speciale smaken een groei boekten van meer dan
vijftig procent (bron: IWSR). Kruidenrums oefenen een sterke aantrekkingskracht op een uiteenlopende reeks van consumenten. Zo heeft
kruidenrum de afgelopen tien jaar mogelijk bijgedragen aan de groei
van de consumptie van rum onder jongeren. Volgens just-drinks
vertegenwoordigt kruidenrum inmiddels meer dan acht procent van
de totale markt, en niets wijst erop dat deze groei op korte termijn zal
afnemen. Nieuwe innovaties en de introductie van een reeks van nieuwe
merken hebben de keuzemogelijkheden van consumenten drastisch
vergroot. Deze ontwikkeling heeft nieuwe consumenten vertrouwd
gemaakt met rum. Voor premium en super-premium varianten zoals
rums met het Authentic Caribbean Rum-keurmerk kan deze toegenomen
belangstelling alleen maar goed nieuws betekenen.
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SPANJE
De economische situatie in Spanje is verre van positief geweest.
De afname van het bruto nationaal product, problemen in de bankensector
en groeiende werkeloosheid hebben hun sporen achtergelaten in alle
consumentenmarkten, en in het bijzonder in de markt voor gedistilleerde
drank. Desondanks blijft rum de op een na grootste categorie distillaten.
In Spanje worden jaarlijks bijna vier miljoen kratten rum verkocht, en de
Spaanse markt is de grootste van de Europese Unie.

Een van de belangrijkste trends van de afgelopen jaren was de heropleving van gin. Deze
categorie vertoonde groei in een sterk teruglopende markt. De populariteit van gin-tonic
droeg bij aan de groei van premium merken, terwijl de omzet in het lagere marktsegment
daalde. Er zijn echter tekenen dat deze groei zal afzwakken doordat consumenten
avontuurlijker ingesteld raken en bartenders om aanbevelingen vragen. Er liggen
geweldige kansen in het verschiet voor rum en voor merken om premium gerijpte rums
onder de aandacht te brengen van consumenten die op zoek zijn naar de ‘next big thing’
in de wereld van distillaten.
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Miguel Figueredo (schrijver, consultant en ervaren bartender)
De Spaanse rummarkt wordt gedomineerd door Brugal en Barceló. Deze merken hebben
samen een derde van de markt in handen. Ze hebben een verrassende lange-termijngroei
weten te boeken, maar hebben net als veel andere premium merken te lijden gehad
onder de terugvallende economie. De doelgroep voor rum bestaat voornamelijk uit
jonge consumenten, en het is precies deze groep die met het hoogste
werkloosheidspercentage kampt. Dit heeft een belangrijke invloed gehad op de
uitgaanswereld en de categorie rum in het bijzonder.
Desondanks blijven veel merken investeren vanwege het potentieel dat deze markt biedt
bij een aantrekkende economie. Het premium marktsegment heeft te lijden gehad onder
de overstap van consumenten op gin. Merken in de standaardcategorie rum kampten
met jongere consumenten die hun rums inruilden voor goedkopere alternatieven of
andere categorieën. Daarnaast hebben merken te lijden gehad onder de concurrentie
van huismerken naarmate consumenten prijsbewuster werden.
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Spaans marktaandeel van distillaten
IWSR – 2000/2010 kratten van 9 liter 2002
2012

10 jaar

Aandeel distillaten

Whisky
Rum
Gin / jenever
Brandy
Wodka

-51,8%
19%
-14,0%
-44,2%
-7,6%

26%
18,5%
16%
10%
6%

11.486
3.289
3.978
3.839
1.410

5.535
3.929
3.422
2.142
1.303

Stijl rum					
Witte rum
1.320
382
-71%
Bruine rum
1.893
3.478
84%

Aandeel rum
10%
89%
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DUITSLAND
Duitsland is de op een na grootste Europese markt voor gedistilleerde dranken en neemt
de tiende plaats in op de wereldranglijst. Hoewel het Duitsland economisch beter voor
de wind is gegaan dan veel andere landen, vertoont de Duitse markt voor distillaten een
geleidelijke daling op de lange termijn. Wodka, de grootste categorie binnen deze markt,
vertoont een gestage groei, maar het zijn rum en whisk(e)y die recentelijk de toon hebben
gezet qua groei. Volgens Bastian Heuser (bartender, PR- en drinkwarenconsulent):
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“Het succes van rum is te danken

Net als in veel andere landen is rum-cola in Duitsland de meest populaire manier
om rum te consumeren. Daarnaast wint gemberbier (lokaal “ginger beer” genoemd)
aan populariteit. In het hogere horecasegment vormen mojito’s en daiquiri’s de
populairste cocktails.
Bij een groeiende markt worden consumenten over het algemeen meer merkbewust.
Hetzelfde geldt voor de merkloyaliteit op het gebied van gedistilleerde dranken, een
ontwikkeling die zich uitstrekt naar rum.

Duits marktaandeel van distillaten
IWSR – 2000-2010 kratten van 9 liter
2002

2012

10 jaar

Aandeel distillaten

Wodka
Brandy		
Rum
Whisky
Gin / jenever
Overige distillaten
Suikerriet

8.245
6.888
4.413
4.057
923
770
277

147%		
-39%		
26%		
15%		
-17%		
-62%		
11%		

17%
14%
9%
8%
2%
2%
1%

3.340
11.268
3.509
3.514
1.118
2.000
250

Stijl rum			
Bruine rum
1.720
Witte rum
1.189
Kruidenrum
539
Overige rums Verschnitt
410
Overige smaken rum
50
Donkere rum
140

			
2.297
34%		
1.073
-10%		
+
+		
235
-43%		
144
187%		
126
-10%		
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Aandeel rum
52%
24%
12%
5%
3%
3%
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FRANKRIJK
De Franse markt wordt gedomineerd door rums uit de Franse overzeese gebieden.
Traditioneel hadden de rums die uit deze regio werden geïmporteerd een
alcoholpercentage van 55 procent, maar in de afgelopen jaren is dit gedaald tot veertig
procent. Dit heeft een positieve uitwerking gehad op de prijsstelling.
Al met al is rum nog relatief onderontwikkeld in Frankrijk. Het vertegenwoordigt
ongeveer acht procent van alle distillaten, en rum uit de Franse overzeese gebieden is
uiterst concurrerend geprijsd. Desondanks meldt just-drinks: “Er beginnen zich tevens
een premium- en super-premium segment af te tekenen.” Premium rums boekten in de
periode van 2010-2011 een groei van zo’n 36 procent. Deze categorie zou wel eens een
verdere ontwikkeling kunnen doormaken. De freelance journalist Christophe Bouyssie
vat dit bondig samen:

“Het imago van rum is veran derd van een zeer koloniaal fenomeen
naar een uiterst exotische drank.”
Witte rum is verreweg de populairste variant en vertegenwoordigt ongeveer twee derde van
het totale afzetvolume. De afgelopen jaren vertonen bruine rums echter een snellere groei.

Frans marktaandeel van distillaten
IWSR – 2000-2010 kratten van 9 liter
2002

2012

10 jaar

Aandeel distillaten

Whisky
Distillaten met speciale smaken
Rum
Wodka		
Brandy
Gin / jenever
Suikerriet

14.934
14.887
3.108
2.979
502
486
71

22%		
-28%		
33%		
220%
-41%		
-39%		
++		

40%
40%
8%
8%
1%
1%
0,2%

12.249
20.820
2.337
930
852
796
5

Stijl rum			
Witte rum		
1.434
Bruine rum		
903

			
2.035
42%		
1.066
18%		
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Aandeel rum
65%
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VERENIGD KONINKRIJK
Het Verenigd Koninkrijk is traditioneel een sterke markt geweest voor rum. Kruidenrums
maakten de afgelopen vijf jaar een snelle groei door. Inmiddels vertegenwoordigen ze
meer dan twintig procent van de markt. Daarmee hebben ze bruine rum van de troon
gestoten. Desondanks blijft de laatste categorie groeien.

“Volgens just-drinks hebben de klein ere

rken die de markt
hebben betreden de dynamiek van deze came
tegorie bevorderd.”
Cocktails blijven zeer populair. Deze categorie zal de komende twee jaar naar verwachting
met meer dan tien neem in aan procent groeien (bron: First Drinks Market Report
2013). Cocktailbars blijven de grenzen verleggen met innovaties zoals speciale infusies
en spitsvondige garneringen nu consumenten zich bereid tonen om meer te betalen voor
de perfecte versnapering. Pubs en bars mengen zich eveneens in de markt voor cocktails,
die toegankelijker wordt dankzij de opkomst van kant-en-klare mixen.

De internationale gemeenschap in Londen draagt bij aan de groei van het hogere
horecasegment, terwijl de consumentenmarkt buiten de grote steden een terugval lijkt
te vertonen. Het premium thuisverbruiksegment blijft eveneens groeien doordat
consumenten ervoor kiezen om thuis luxere dranken te nuttigen in plaats van uit
te gaan. De Britse markt blijft over het algemeen een belangrijk focusgebied voor
merkeigenaars en fungeert als proeftuin voor markten in het Midden-Oosten en
Verre Oosten.

Brits marktaandeel van distillaten
IWSR – 2000-2010 kratten van 9 liter
2002

2012

10 jaar

Aandeel distillaten

Wodka
Whisky
Rum
Gin / jenever
Brandy
Suikerriet

9.181
7.848
2.767
2.726
1.928
28

62%		
-13%		
24%		
16%		
-14%		
-12%		

30%
26%
9%
9%
6%
0%

5.657
8.981
2.237
2.356
2.252
32

Stijl rum			
Witte rum
1.520
Kruidenrum
150
Bruine rum
222
Donkere rum
346

			
1.445
-5%		
573
283%
415
87%		
323
-7%		

1 0

Aandeel rum
52%
21%
15%
12%
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ITALIË
Net als in Spanje heeft de economische recessie de Italiaanse markt voor
alcoholhoudende dranken weinig goed gedaan. Zorgen op het gebied van de
gezondheid, bewustwordingscampagnes rond alcoholgebruik en nieuwe wetgeving
inzake alcohol en verkeer hebben hun uitwerking op de categorie gedistilleerde
dranken niet gemist. Deze categorie vertoont sinds 2007 dan ook een geleidelijke daling.

:

Witte rum boekte in de Italiaanse markt een lichte groei dankzij de populariteit van
cocktails zoals de mojito, en rum blijft populair onder jongere consumenten. De verkoop
van rum verschoof echter sterk naar het horecasegment. Zo’n tachtig procent van alle
rum werd via dit kanaal afgezet. In dit verband stelde just-drinks het volgende: “Er zal
naar alle waarschijnlijkheid een snellere groei optreden in het hogere kwaliteitssegment
nu de verkrijgbaarheid van premium en super-premium merken groeit en hun
bekendheid daarmee toeneemt.”

Dan Biondi (de oprichter en CEO van Rum Club Italiano)

Italiaans marktaandeel van distillaten
IWSR – 2000-2010 kratten van 9 liter
2002

2012

10 jaar

Aandeel distillaten

Brandy
Whisky
Rum
Wodka
Gin / jenever
Suikerriet

2.838
1.106
1.041
900
460
17

-27%		
-47%		
11%		
83%		
-25%		
-43%		

19%
7%
7%
6%
3%
0,1%

3.869
2.079
938
492
612
29

Stijl rum			
Bruine rum
625
Witte rum
301

			
636
2%		
392
30%		

1 1

Aandeel rum
61%
38%
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NEDERLAND
Hoewel de Nederlandse markt voor gedistilleerde drank al enige jaren een langzame
teruggang vertoont, blijft rum zich tegen de trend in ontwikkelen. Rums met speciale
smaken vormen een goed ontwikkeld marktsegment, maar het werkelijke potentieel
schuilt in bruine rum. Zoals just-drinks opmerkt: “Bruine rum blijft een modieuze
categorie. De langzame verschuiving naar premium en super-premium merken zal zich
naar verwachting voortzetten.”
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dranken
aldus Andrew Nicholls (mixoloog en de medeoprichter van Barchaeology)

Nederlands marktaandeel van distillaten
IWSR – 2000-2010 kratten van 9 liter
2002
2012

10 jaar

Aandeel distillaten

Gin / jenever
Whisky
Rum
Brandy
Wodka
Suikerriet

-44%		
9%		
27%		
-36%		
45%		
1700%

22%
14%
9%
7%
6%
0.3%

2.809
953
507
837
298
1

1.575
1.037
644
533
433
18

Stijl rum						
Witte rum
385
412
7%		
Overige smaken rum		
58
103
78%		
Bruine rum		
37
53
42%		
Kruidenrum
50		
8%
Donkere rum
27
26
-3%		

1 2

Aandeel van rum
64%
16%
8%
4%
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BELGIË EN LUXEMBURG
De markt voor distillaten heeft het in België en Luxemburg redelijk goed gedaan tijdens
de recente recessie, maar dit is mogelijk te wijten aan een hoge mate van
grensoverschrijdende handel. Kruidenrums en rums met speciale smaken beginnen
aftrek te vinden, maar net zoals in andere landen blijft bruine rum een gezonde groei
vertonen.
De schrijver en journalist Francois Monti observeert het volgende:

“De Belgische markt voor rum lijkt enigszins op die van

Frankrijk. Het is zeer goed mogelijk dat rums voor fijnproevers
dezelfde ontwikkelin g zullen doormaken als malt whisky.”

BeLux marktaandeel van distillaten
IWSR – 2000-2010 kratten van 9 liter
2002
Whisky		
967
Gin / jenever		
751
Wodka		
293
Rum		
193
Brandy		
415
Suikerriet		
3

2012
1.021
603
475
358
208
7

Stijl rum			
Witte rum		
142
Bruine rum		
47
Overige smaken rum		
1
Kruidenrum		
20
Donkere rum		
3

			
190
33%		
115
142%		
27
++		
++
6%
6
116%		

1 3

10 jaar
6%		
-20%		
62%		
85%		
-50%		
117%		

Aandeel distillaten
23%
14%
11%
8%
5%
0,1%
Aandeel van rum
53%
32%
8%
2%
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DENEMARKEN
De Deense markt biedt volop potentieel: er is op de middellange termijn sprake van een
gestage groei van de markt voor distillaten. Het land kent een goed ontwikkeld rumsegment
waarin alle belangrijke stijlen zijn vertegenwoordigd. Het aandeel van rum binnen de totale
markt voor gedistilleerde drank bedraagt elf procent. Net zoals andere Scandinavische
consumenten tonen Denen een sterke waardering voor premium gerijpte distillaten. Veel
analisten wijzen erop dat deze consumenten overstappen naar het premium segment.

Deens marktaandeel van distillaten
IWSR – 2000-2010 kratten van 9 liter
2002

2012

10 jaar

Aandeel distillaten

Wodka
Whisky		
Rum
Gin / jenever
Brandy

330
239
216
124
68

71%		
18%		
102%		
50%		
40%		

17%
12%
11%
6%
3%

193
203
107
83
49

Stijl van rum			
Kruidenrum
1
Witte rum
35
Bruine rum
30
Overige smaken rum
40

			
63
++		
60
70%		
55
86%		
35
-13%		

3

Aandeel van rum
29
28%
26%
16%
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OVERIGE MARKTEN
DE REGIO Azië en het gebied rond de Stille Zuidzee
Zowel India als de Filippijnen kennen een sterke cultuur van lokaal geproduceerde rum.
Volgens just-drinks “zijn beide laaggeprijsde markten” met tamelijk scheef verdeelde
belastingregimes die ten doel hebben om de import van buitenlandse producten te
ontmoedigen. Veel analisten zijn echter van mening dat gerijpte rum kan uitgroeien tot
een succes in navolging van cognac en whisky in andere opkomende landen.
CANADA
Canada kent eveneens een rijke traditie op het gebied van rum. Deze categorie
vertegenwoordigt twintig procent van alle gedistilleerde dranken. Er is sprake van een
goed ontwikkelde markt voor witte en bruine rum, maar net zoals in de Verenigde Staten
hebben kruidenrums recentelijk de show gestolen.
CHILI
De afgelopen tien jaar is Chili snel opgeklommen in de wereldranglijst. Er was sprake
van een zesvoudige groei van het afzetvolume, waarmee het land de op 13 na grootste
markt voor rum vormt. Zoals just-drinks observeert: “Rum bleek de snelst groeiende
categorie van het decennium. Chilenen van alle leeftijden stapten en masse over van
pisco op rum.” Deze trend lijkt recentelijk enigszins te zijn omgekeerd.
CHINA
In China zijn consumenten niet bijster bekend met rum. Desondanks zijn veel mensen
de mening toegedaan dat gerijpte rums hetzelfde succes zouden kunnen genieten als
cognac en whisky door de gunsten van kwaliteitsbewuste consumenten te winnen.
RUSLAND
Rum vindt gretig aftrek onder modieuze Russische stedelingen. Dit heeft de afgelopen
drie jaar geresulteerd in een jaarlijks groeipercentage van rond de dertig procent.
Rusland lijkt het komende decennium uit te groeien tot een belangrijke markt voor een
groot aantal merken bruine rum.
VERENIGDE STATEN
De Amerikaanse consumptie van rum voert terug naar de 17e eeuw. Het wekt dan ook
geen verbazing dat rum in de Verenigde Staten een goed ontwikkelde categorie is die
circa twaalf procent van de totale markt voor distillaten vertegenwoordigt. Bacardi is de
marktleider, maar de sterke ontwikkeling van de categorieën kruidenrum en rum
met speciale smaken hebben de afgelopen jaren de meeste tongen losgemaakt. Bruine
rum heeft zich ondertussen veerkrachtig getoond getuige de import van een diverse
reeks rumsoorten.
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Rum:

In het volgende gedeelte kijken we naar de reis
die Authentic Caribbean Rum heeft afgelegd,
zijn unieke geschiedenis en hoe brancheleiders
hier naar kijken.
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Andrew Nicholls (mixoloog en de medeoprichter van Barchaeology)

A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

RUM EN HET CARIBISCH GEBIED
Het Caribisch gebied is het spirituele thuisland van rum. Geen andere wereldregio kan de
authenticiteit of diversiteit claimen van de rums die hier worden geproduceerd. Deze
kwaliteiten zijn het resultaat van eeuwenlange verfijning en een unieke cultuur die zowel de
toekomst als het verleden omarmt. Rum definieert de regio en zijn inwoners — als bron van
inkomsten, als handelsproduct of simpelweg als favoriete drank. Rum is bovendien een van
de belangrijkste exportproducten van het Caribisch gebied. De economische en
maatschappelijke impact van dit distillaat kunnen niet worden onderschat.

Diversiteit is een van de sterkste punten van Caribische rum. Elke
distilleerderij is weer anders, en elk bedrijf kent zijn eigen
productieprocessen. De gisting, distillatie, rijping en menging dragen stuk
voor stuk bij aan de ongekende verscheidenheid aan rums. En als mensen
zoveel tijd en moeite steken in een product, is het niet meer dan terecht dat
daar een bepaalde vorm van erkenning tegenover staat. Dit is de reden
waarom het Authentic Caribbean Rum-keurmerk werd ontwikkeld.
Dit keurmerk is een uniek voorbeeld van een diverse groep van landen en
producten die overeenstemming hebben bereikt over gemeenschappelijke
standaarden en richtlijnen — ironisch genoeg in een categorie die vaak is
bekritiseerd vanwege een gebrek aan regels. Consumenten raken daarnaast
steeds meer geïnteresseerd in verhalen over de herkomst en productie. Ze
willen weten waar een product vandaan komt, wie het heeft gemaakt en
hoe het tot stand kwam. Het ACR-keurmerk biedt exact de informatie
waarnaar zij op zoek zijn.
Binnen de drankbranche wordt rum gezien als de meest veelzijdige onder
de distillaten. Rum vormt niet alleen de basis voor de beste cocktails ter
wereld (Mojito, Daiquiri, Presidente, Cuba Libre etc.), maar kan ook
worden gebruikt om fantastische longdrinks te maken in combinatie met
ginger ale, spuitwater, gemberbier, cola of fruitsap. Premium rums lenen
zich weer uitstekend voor nippen. Waar en hoe je Authentic Caribbean
Rum ook consumeert, het neemt je mee op een reis. De geschiedenis,
landen, producenten en alle ongelooflijke smaken proef je in iedere teug.
Geniet ervan!
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EEN GOUDEN TIJDPERK VOOR RUM
Het zal geen verbazing wekken dat Authentic Caribbean Rum (ACR) een sterke
populariteit geniet. Authentieke herkomst, smaak en vakmanschap zijn gewilde
kwaliteiten in markten in alle delen van de wereld. De diversiteit en vaardigheden
die aan de basis liggen van Authentic Caribbean Rum zijn goede voorbeelden van
dergelijke unieke waarden. Ons keurmerk van authenticiteit beleefde vijf jaar
geleden zijn introductie. Onze merken hebben sindsdien een aanhoudende groei
doorgemaakt en zijn hard bezig om een plek voor zich te veroveren binnen de
wereldmarkt voor drinkwaren.

In het volgende gedeelte gaan we in op het keurmerk van authenticiteit van WIRSPA* en
de invloed die de introductie daarvan heeft gehad op de markt voor distillaten. Het
keurmerk heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het onderscheidende vermogen van
Authentic Caribbean Rums ten opzichte van andere gedistilleerde dranken. Dit succes
is te danken aan het feit dat zij het symbool van authenticiteit, herkomst en kwaliteit
dragen. Dit symbool helpt consumenten bij hun aankoopbeslissingen.
Dankzij de heropleving van de cocktailcultuur en de opkomst van steeds beter
geïnformeerde consumenten, is er wereldwijd sprake van een groeiende doelgroep die
snakt naar informatie en aanbevelingen omtrent kwaliteitsproducten. Dit is de reden
waarom we de wereldwijde markt voor rum in zijn geheel hebben geanalyseerd — het is
belangrijk om te weten voor welke typen rum consumenten in elk land kiezen, waaraan
zij hun geld uitgeven en welke merken rum de grootste populariteit genieten.
In het volgende gedeelte gaan we in op de verschillende trends en houdingen op het
gebied van rum en de populairste varianten binnen deze categorie. Recentelijk traden
we op als gastheer voor rondetafeldiscussies in Milaan, Londen en Madrid. Daarnaast
organiseerden we een online videodiscussie met branchespecialisten om een diepgaand
inzicht te krijgen in trends en houdingen. Daarnaast hebben we geprobeerd om vast te
leggen wat het Authentic Caribbean Rum-keurmerk precies beoogt te doen. Zo wil het
consumenten helpen met het identificeren van gelicenseerde merken en Authentic Caribbean
Rum promoten als een speciaal afgebakend gebied binnen de categorie van rum.
De vooruitzichten voor rum zijn zonder meer positief, en er is sprake van werkelijke
belangstelling voor alle stijlen. Witte rum, bruine rum, donkere rum, kruidenrum en
rums met speciale smaken maken stuk voor stuk een historische groei door. Dankzij de
toenemende vraag van consumenten naar informatie over de herkomst van producten
lijkt Authentic Caribbean Rum een gouden toekomst tegemoet te gaan.
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*WEST INDIES RUM AND SPIRITS
PRODUCERS’ ASSOCIATION INC. (WIRSPA)
WIRSPA werd eind jaren zestig van de vorige eeuw opgericht. De organisatie omvat een
groep van nationale verenigingen van rumproducenten uit het Caribisch gebied. Het
hoofdkantoor van de WIRSPA bevindt zich in Barbados. Rummerken onder de paraplu
van WIRSPA zijn onder meer: Angostura 1919, Appleton Estate V/X Jamaica Rum,
Barbancourt Réserve Spéciale, Barceló Imperial, Borgoe 8 Year Old, Brugal XV, Captain
Bligh XO, Chairman’s Reserve, Clarke’s Court Old Grog, Cockspur Fine Rum, Doorly’s 5
Year Old, El Dorado 15 Year Old, English Harbour 5 Year Old, Mount Gay Extra Old,
Mount Gilboa, St. Nicholas Abbey en Travellers 5 Barrel.
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EEN KEURMERK VAN AUTHENTICITEIT
Authentic Caribbean Rum kent een rijke historie en omvat dankzij de
gevarieerde samenstelling van de regio een uiterst breed scala aan
stijlen. De regio beslaat meer dan 1,6 miljoen vierkante kilometer en
kenmerkt zich door een rijkdom aan culturen en talen waarin alle
wereldcontinenten zijn vertegenwoordigd. Uit deze smeltkroes zijn
meer dan dertig distilleerderijen ontstaan die even divers zijn als hun
land van herkomst.

We hebben consumenten een ongelooflijke diversiteit te bieden. Al onze rummerken
en distilleerderijen kennen hun eigen geschiedenis, productieproces, karakter en
smaak. Deze variëteit in technieken op het gebied van gisting, distillatie, rijping en
vermenging resulteert in een uitzonderlijk brede keuze aan rum die voor elke smaak en
mix een oplossing biedt. Ondanks deze diversiteit vormt de gedeelde passie voor het
maken van rums van de hoogste kwaliteit de verbindende schakel. Deze rums zijn
authentieke producten van het Caribisch gebied, en elke producent is net zo trots op de
regio als op zijn producten.
EEN UNIEK KEURMERK
We hebben ons keurmerk in het leven geroepen om handelaars en consumenten te helpen
met het identificeren van Authentic Caribbean Rum-merken. Het keurmerk geeft blijk van
de herkomst en kwaliteit van deze producten. Rummerken kunnen het keurmerk voeren na
een aanvraagprocedure, evaluatie en toekenning van een licentie.
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RIJP VOOR SUCCES

Dankzij het fantastische Caribische klimaat rijpt de rum die daar wordt geproduceerd twee
tot drie keer sneller dan distillaten die in koelere klimaten worden geproduceerd. Hierdoor
kan een vijf jaar oude rum moeiteloos de complexiteit en ‘ouderdom’ evenaren van een
premium gedistilleerde drank uit een andere regio die veel langer heeft gerijpt. Authentic
Caribbean Rum hoeft niet acht, tien of vijftien jaar oud te zijn om uitzonderlijk te zijn. Daar
hebben onze rums veel minder tijd voor nodig.
In tegenstelling tot andere distillaten is rijping dus niet de enige belangrijke kwaliteitsindicator.
De ‘master blender’ (de persoon die individuele vaten selecteert en vervolgens de subtiele
smaken en aroma’s van de rums daaruit met elkaar in evenwicht brengt) vormt volgens velen
de sleutel tot de totstandkoming van een uitmuntende rum. Desondanks is het belangrijk
dat consumenten duidelijkheid wordt verschaft over de kwaliteiten van het product dat ze
nuttigen. Alle beweringen met betrekking tot ouderdom dienen transparant en eenvoudig te
begrijpen zijn.
Alle Authentic Caribbean Rums voldoen aan de richtlijnen van de Caribbean Community
(Caricom) en Europese Unie met betrekking tot de vermelding van hun ouderdom. Alle
beweringen die daarop betrekking hebben, verwijzen louter naar de leeftijd van de jongste
rum die deel uitmaakt van de blend. Als het etiket van een fles met Authentic Caribbean
Rum ‘8 jaar oud’ vermeldt, kan het product dus heel goed een deel rum bevatten dat veel
ouder is. Aan de andere kant zal geen enkel deel rum ook maar een seconde minder dan acht
jaar zijn gerijpt.
Authentic Caribbean Rums maken bovendien nooit gebruik van de ‘Solera’-methode, een
techniek om vers distillaat toe te voegen aan vaten die oudere distillaat bevatten om een
bepaalde ouderdom voor een product te kunnen claimen. Evenmin gaan we uit van de
gemiddelde rijping. Hoewel deze techniek in sommige landen wordt gebruikt, is het niet
toegestaan voor het toeschrijven van een ouderdom aan door ACR gecertificeerde rums of
om dit te doen binnen de Europese Unie (dan wel vele andere internationale markten).
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AUTHENTIC CARIBBEAN RUM:
EEN REIS DOOR DE WERELD
De populariteit van rum neemt wereldwijd toe. Dat is misschien ook niet
zo verbazend, omdat je met recht kunt zeggen dat rum het meest
veelzijdige en productieve distillaat ter wereld is. Rum ontstijgt aan alle
poging tot generalisatie. In tegenstelling tot andere gedistilleerde
dranken kan rum worden beschouwd als een distillaat met een
daadwerkelijk wereldwijde aanwezigheid en doelgroep.

Ondanks de wereldwijde erkenning vormt het Caribisch gebied het spirituele thuisland
van de wereld van rum. Het distillaat dat we vandaag de dag kennen als rum heeft zich
parallel aan de suikerindustrie van de koloniale Caribische wereld ontwikkeld. De
productie van rum is en blijft een van de grootste industrieën van de regio. Rum
vertegenwoordigt daarmee een belangrijke bron van inkomsten. Veel van ’s werelds
beste rums zijn afkomstig uit het Caribisch gebied. Dit is waar de Rum Masters een
ambacht beoefenen dat een rijke traditie kent.
‘S WERELDS BESTE?
Er zijn net zo veel definities van wat een goede rum maakt als er landen zijn die rum
produceren. Naast het Caribisch gebied zijn belangrijke rum producerende landen
Australië, India, Madagaskar, Mauritius, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Réunion, ZuidAfrika en de landen van Zuid- en Midden-Amerika. Rum wordt daarnaast in tal van
andere locaties vermengd en gebotteld. Niet al deze locaties passen binnen de definitie
van Authentic Caribbean Rum. Maar hoe je het ook wendt of keert, het drinken van rum
is een bijzonder smaakvolle manier om een reis door de wereld te maken.
EEN ZOETE GESCHIEDENIS
Hoewel gedistilleerde dranken op basis van suikerriet overal te vinden waren waar er
maar suiker werd verbouwd (men is het erover eens dat de suikerrietplant zelf
afkomstig is uit Papoea-Nieuw-Guinea), groeiden de rums uit het Caribisch gebied al
snel uit tot de beste in hun soort, lang voordat suikerriet een handelsgewas werd. In de
zeventiende eeuw beschreef een schrijver het heldere distillaat dat hij in Barbados
aantrof als “heet, hels en afschuwelijk”. Een paar jaar later bleek daar verandering in te
zijn gekomen. Een Nederlandse zeekapitein die terugkeerde uit West-Indië schreef:
“De gedistilleerde dranken liggen nu zachter op de tong en hebben tijdens de reis een
goudgele kleur aangenomen.” In de achttiende eeuw werd een vat met de beste gerijpte
rum van Barbados geschikt geacht voor het inauguratiefeest van George Washington.
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Dit blijk van vertrouwen heeft de Caribische rumproducenten er ongetwijfeld toe
bewogen om zich de volgende twee eeuwen toe te leggen op het perfectioneren van de
kunst van het gisten, distilleren, rijpen en mengen. Momenteel wordt veel rum gerijpt
in eiken vaten, waardoor het distillaat een goudgele tot donkerbruine kleur aanneemt.
Het laatste productiestadium, het mengen, is al even belangrijk, zo niet belangrijker.
Dit is het punt waarop verschillende rums vakkundig worden gecombineerd. Daarbij
worden de personaliteit van het land en een scheutje erfgoed samengevoegd om een
product af te leveren dat tekenend is voor het Caribisch gebied.
DE DEFINITIE VAN RUM
In overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie en de rumstandaarden die
van toepassing zijn op lidstaten van de WIRSPA, kan elke drank met een alcoholpercentage
onder de 96 procent die is gedistilleerd uit de gegiste suikers van de suikerrietplant, worden
aangemerkt als rum (“rhum” in het Frans en “ron” in het Spaans). Wat Authentic Caribbean
Rums uniek maakt, is dat ze geen gebruikmaken van toevoegingsmiddelen (iets wat op
brede schaal wordt toegestaan in andere landen). Ze zijn louter gebaseerd op vakmanschap
en de vaardigheid om een breed scala aan smaken te creëren.
Wereldwijd zijn er tal van rums in omloop die niet aan de bovenstaande specificatie voldoen.
Sommige van deze producten worden vervaardigd op basis van neutrale distillaten die zijn
gewonnen uit landbouwproducten zoals bieten, graan of aardappelen. Hier worden
vervolgens kleur- en smaakmiddelen aan toegevoegd zodat ze op rum lijken. In het geval
van Batavia Arrack (ook wel arac of arak genoemd), wordt er gegiste rode rijst toegevoegd
tijdens het gistingsproces. De gedistilleerde drank wordt dus niet exclusief verkregen uit de
gegiste suikers van de suikerrietplant. Geen van deze producten voldoet aan de definitie van
rum die wordt gebezigd in lidstaten van de WIRSPA of Europese Unie.
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DE GOUDEN TOEKOMST VAN RUM
Als we kijken naar de marktontwikkelingen en
meningen van invloedrijke branche-experts, blijkt
er sprake te zijn van een enorm optimisme over
de toekomst van rum. Dit valt toe te schrijven
aan vier factoren: de brede aantrekkingskracht van
rum, de toenemende populariteit van cocktails, de
wereldwijde trend van premiumisering en het
enthousiasme van belangrijke handelaars in rum.

een goede kennis van hoogwaardige gerijpte
distillaten. Het vereist simpelweg iets meer
informatievoorziening om het werkelijke potentieel
daarvan te ontsluiten.
Daarnaast liggen er voor bruine rum volop kansen
in het verschiet in het horecasegment. Bartenders
kunnen voor hun cocktailrecepten experimenteren
met verschillende stijlen rum. Het smaakprofiel van
Authentic Caribbean Rums leent zich bovendien bij
uitstek voor gebruik in desserts of als digestief.

EEN DISTILLAAT MET EEN UNIVERSELE
AANTREKKINGSKRACHT

“Rum biedt fantastische kansen als digestief
ter vervanging van pakweg een cognac na
Zoals velen hebben opgemerkt, is er dankzij de
de maaltijd.” Alice Lascelles (journaliste en
enorme diversiteit aan stijlen rum voor elk wat wils.
rumexpert)
Niemand is gedwongen om concessies te doen aan
zijn of haar smaakvoorkeuren.
COCKTAILS, MIXOLOGIE EN CREATIVITEIT

Het laatste rapport van just-drinks biedt een aantal
interessante marktinzichten. Een daarvan luidt dat
rum: “…de energie van wodka bezit en
uitnodigt tot het onderscheidingsvermogen
en het kennerschap dat we kennen van
liefhebbers van scotch en cognac. Rum kan
in alle wensen voorzien.” In de mainstream
zullen mixdranken waarschijnlijk aan de basis van
rumconsumptie blijven staan, hoewel veel mensen
geloven dat er volop kansen liggen voor nieuwe
toepassingen van rum.

Het diverse karakter van rum biedt een keur aan
toepassingsmogelijkheden, en de recente wereldwijde cocktailrenaissance genereert nieuwe aandacht
voor deze categorie. Bartenders doen steeds opnieuw
een beroep op rum als hun favoriete distillaat voor
het bereiden van cocktails.
Deze heropleving van de cocktailcultuur vormt
zonder twijfel een belangrijke reden voor de groei
die rum het afgelopen decennium in een breed scala
aan markten heeft doorgemaakt. Bartenders zijn
voortdurend bezig met innoveren en het ontdekken
van nieuwe smaken. In plaats van witte rum
beginnen ze voor hun cocktails gebruik te maken
van gerijpte en premium rum. Hierdoor raken
nieuwe consumenten vertrouwd met deze stijlen en
worden ze aangemoedigd om meer met rum te
experimenteren.

In het jongere segment van de markt zorgen
kruidenrum en rum met speciale smaken ervoor dat
er voortdurend nieuwe mensen met deze categorie
vertrouwd raken. Naarmate zij hun kennis op het
gebied van rum verdiepen, groeit de kans dat zij op
zoek gaan naar premium producten met andere
kwaliteiten. Veel mensen geloven dat de werkelijke
opleving in rum nog moet komen, en dat deze de
vorm zal aannemen van premium gerijpte rum voor
consumenten die de voorkeur geven aan nippen en
savoureren. In veel markten is er reeds sprake van
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“In veel markten is de mojito ongekend
populair geworden. Dit biedt een
uitmuntende gelegenheid om mensen
vertrouwd te maken met de categorie
van rum, zeker als ze gewend zijn aan
meer neutrale distillaten.”
Amit Sood (ervaren bartender en trainer)
De cocktailcultuur vormt in veel markten een
geliefd onderwerp van gesprek, en just-drinks
meldt dat de “consumptie van cocktails in
zwang raakt in Azië” en dat “de toekomst
er goed uitziet” voor rum.

willen weten waar de ingrediënten vandaan komen
en nemen de tijd om meer over een product te lezen.
Ze zullen volledig voor een product gaan als ze
overtuigd zijn van de authenticiteit daarvan.
“Authenticiteit houdt verband met ervaring en
vakmanschap. De combinatie van
hyperspecificiteit en bewijzen van
duurzaamheid en verantwoord ondernemen
kan nichemerken daarom enorm helpen.”
Philip Duff (Liquid Solutions)
Authentic Caribbean Rums kunnen bogen op een
uiterst rijke historie en traditie, en zijn daarmee
perfect gepositioneerd om van deze ontwikkeling te
profiteren door consumenten een breed scala aan
stijlen en smaken te bieden. Het ACR-keurmerk
vormt in dit verband een perfect communicatieinstrument en onderstreept de authentieke
Caribische herkomst van rum.

Gebruikseenvoud en betaalbare luxe worden
gezien als de belangrijkste trends voor de toekomst.

HET POTENTIEEL VAN PREMIUM –
DE KOMST VAN DE KENNER
Hoewel er binnen de wereldwijde markt voor
distillaten stemmen opgaan dat de groei uit de
opkomende markten moet komen, liggen er
belangrijke kansen in het verschiet voor premium
rum in de meer volwassen regio’s, ondanks de
zwakke wereldeconomie. Deze ontwikkeling valt
terug te zien in alle categorieën gedistilleerde
dranken en andere luxemarkten en is te danken
aan ambitieuze consumenten in alle delen van de
wereld. Het IWSR voorspelt dat de verkoop van
super-premium rum tegen 2017 met de helft zal
zijn toegenomen en wijst erop dat veel landen blijk
geven van de juiste randvoorwaarden voor de groei
van deze sector.

R U M

“Bartenders zijn dol op verhalen. Er is geen
ander distillaat met een dergelijke
bijzondere geschiedenis. Rum is de meest
interessante van alle categorieën
gedistilleerde drank. Er is een deel van de
wereld dat het Caribisch gebied wordt
genoemd waarin deze [rum] een manier van
leven is.”
Andrew Nicholls (mixoloog, presentator en
medeoprichter van Barchaeology)
Veel mensen zijn van mening dat de markt voor
rum ruimte biedt voor verdere premiumisering.
Het hogere segment is nog relatief onontgonnen,
en het potentieel daarvan is reeds door veel
analisten aangestipt. In het meest recente rapport
van just-drinks over de markt voor rum stelt Yves
Schladenhaufen (de internationale marketingdirecteur
van Havana Club) het volgende:

In de meeste markten worden consumenten steeds
beter geïnformeerd over voedingswaren en
dranken. Ze zijn voortdurend op zoek naar nieuwe
trends en smaken uit alle delen van de wereld. In
dit kader speelt de herkomst van producten een
steeds grotere rol bij hun aankoopbeslissingen. Zij
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“Rum is wereldwijd gezien een nog weinig “Lokale producenten leggen de lat hoger
gepremiumiseerde categorie, zeker in
op het gebied van verpakking,
vergelijking met whisk(e)y en wodka. vloeistofkwaliteit en marketing. Ze zijn
Naar onze mening zal het deze distillaten
duidelijk gebrand op het bevorderen van
langzaam maar zeker voorbij streven, hun exportomzet.”
zeker nu de sterkere spelers het superWat standaarden betreft wordt rum vaak in negatieve
premium en hogere segment betreden.”
zin neergezet als een ongrijpbare categorie zonder
regelgeving — iets wat voor sommigen de
In hetzelfde rapport zegt Russell Jones, de
aantrekkingskracht ervan juist vergroot. De WIRSPA
wereldwijde merkdirecteur van Captain Morgan:
is echter van mening dat duidelijkheid en structuur
“Het is ongelooflijk hoe onderontwikkeld
nodig zijn om ervoor te zorgen dat Authentic Caribbean
de markt voor super-premium rum is, Rum op brede schaal wordt gerespecteerd. Het winnen
zeker als je bedenkt dat rum zich
van het vertrouwen van zowel handelaars als
uitstekend leent voor het combineren van
consumenten vormt een van de belangrijkste redenen
de energie van witte distillaten met de
voor de introductie van hun keurmerk van authenticiteit,
traditie en authenticiteit van donkere
herkomst en kwaliteit.
distillaten. Er is geen reden waarom het
We weten dat consumenten actief op zoek zijn naar
super-premiumsegment niet groter zou
producten met een duidelijk verhaal over hun herkomst
kunnen zijn dan momenteel het geval is. De
en kwaliteit. Dit geldt zonder meer voor cocktailbars.
vraag is niet zozeer ‘Zal de markt
Premium, super-premium en niche rummerken (zoals
langzaamaan
veranderen?’
als
wel
Authentic Caribbean Rums) passen perfect in deze
‘Wanneer gaat deze exploderen?’ Zodra de
categorie. Zoals Bastian Heuser (ervaren bartender en
markt voor super-premium rum vlam
medeoprichter van Bar Convent) suggereert:
begint te vatten, zal er geen sprake zijn van
een geleidelijk maar een razendsnel en “De enorme verscheidenheid aan rums voor
fijnproevers die de afgelopen jaren op de
ingrijpend proces.”
markt is geïntroduceerd, geeft blijk van de
Een andere factor die bijdraagt aan de populariteit
krachtige trend van premiumisering in de
van premium rum is de toename van de kwaliteit
wereld van rum.”
daarvan. Terwijl multinationals beschikken over
sterke merken en alle marketingcapaciteit die nodig Voor bruine rum, en in het bijzonder Authentic
Caribbean Rum, is daarmee de tijd aangebroken om
is om hun producten onder de aandacht van
zijn kwaliteit te bewijzen.
consumenten te brengen, timmeren ook de
nicheproducten aan de weg. Om met de woorden
van just-drinks te spreken:
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Veel bartenders maken van de gelegenheid gebruik
om blijk van hun talent te geven. Hierdoor ontwikkelen zij niet alleen hun vaardigheden, maar
ontdekken ze ook nieuwe toepassingsmogelijkheden

Veel bartenters schrijven de populariteit van rum
toe aan het feit dat het van suikerriet is vervaardigd
en zodoende een opmerkelijke basis biedt voor het
voor merken.
mixen en overbrengen van smaken. Dankzij de
diversiteit van rum — wit, bruin, donker, kruidenrum, “Door middel van wedstrijden en
uitdagingen kun je jonge bartenders
rum met speciale smaken — is er voor iedereen wel
aanmoedigen om creatief te zijn, om zich in
een rum die op zijn of haar smaak aansluit. Maar
dienst te stellen van merken en om nieuwe
boven alles biedt rum meer dan andere distillaten
dingen te creëren. We moeten niet vergeten
bartenders de vrijheid om een ‘fusie van smaken’ te
dat de jonge bartenders die in de frontlinie
verkennen en ontdekken.
werken de mensen zijn die in feite het
“Toen ik mijn loopbaan begon, was het
merk verkopen.”
voldoende om simpelweg op mijn werk te
Bonny Sila-Trakoon (internationale bartender)
verschijnen, maar we bevinden ons nu in
een gouden tijdperk van mixologie, en de
Voor bartenders is rum een van de meest geliefde
lat ligt enorm hoog.”
Philip Duff (Liquid Solutions)
De rol die bartenders spelen bij het beïnvloeden
van de keuze van consumenten mag niet worden
onderschat. De communicatie met bartenders
vormt daarom een cruciaal onderdeel van het
informatievoorzieningsproces.
“Bartenders promoten momenteel bruine
rum om het succes ervan te bevorderen.
Als mensen een bar binnenlopen en om een
rum-cola vragen, is het hun taak om een
interessanter alternatief te suggereren,
zoals Authentic Caribbean Rum.”
Bonny Sila-Trakoon (internationale bartender)
“De groei en populariteit van rum wordt
gedeeltelijk beïnvloed door de grote
merken, maar we moeten ook oog hebben
voor de belangrijke beïnvloeders die in bars
in alle delen van de wereld mixen en
schenken.”
Cyrille Hugon (directeur van de Rhum Fair
van Parijs)
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distillaten die tot hun beschikking staat. Het onder
de knie krijgen van de eindeloos veelzijdige
categorie van rum is een absolute must voor elke
succesvolle bartender. Zoals Misja Vorstermans
(een gerenommeerde bartender) het stelt:
“Rum is de meest favoriete gedistilleerde
drank van bartenders om mee te werken en
om te drinken. Het is een enorm interessant
distillaat, zonder al te pretentieus te zijn
— whisky en cognac zijn soms simpelweg
te elitair.”
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er mid denin.”
Dr. Frank Ward, voorzitter van WIRSPA
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“Rum is een fantastisch distillaat — veelzijdig, uniek en vertrouwd, en dat allemaal in
één teug. Ik heb altijd versteld gestaan van het enorme aantal soorten rums dat op de
markt verkrijgbaar is — zo veel smaken en varianten!
Daarnaast kun je de smaak van rum op tal van manieren verfijnen — door gisten,
distilleren en mengen, om er slechts een paar te noemen. Dit distillaat biedt dan ook
oneindig veel mogelijkheden en een keur aan smaken – subtiel of pittig, soepel of ruw,
vol of delicaat, bloemig of houtig, of een beetje van elk. En dan hebben we het nog niet
eens over wat allemaal mogelijk is door het mengen daarvan.
Het is geweldig dat Authentic Caribbean Rum al deze aandacht krijgt en zo sterk in
populariteit groeit. Het Caribisch gebied vormt het spirituele thuisland van rum, en ik
vind het prachtig om mensen alles te vertellen over de prachtige geschiedenis daarvan.
Rum vormt al eeuwenlang onderdeel van het dagelijks leven in de regio, en ik weet zeker
dat we door het delen van onze passie, energie en kennis ertoe zullen bijdragen dat dit
distillaat de tand des tijds met glans zal doorstaan.”
Proost!
Dan Biondi (de oprichter en CEO van Rum Club Italiano)

Dankbetuigingen:
Onze welgemeende dank gaat uit naar de organisaties die hun gegevens aan
dit rapport bijdroegen. Voor dit rapport werden de volgende bronnen gebruikt:
Just-drinks/the IWSR Global Market Review of Rum
– Forecasts to 2017. (mei 2013)
Just-drinks. www.just-drinks.com
De IWSR. www.iwsr.co.uk
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1. Angostura 1919 (Trinidad & Tobago)

8. Clarke’s Court Old Grog (Grenada)

2. Barbancourt Réserve Spéciale
Five Star Rum (Haiti)

9. Cockspur Fine Rum (Barbados)

3. Barceló Imperial (Dominican Republic)
4. Borgoe 8 year old (Suriname)
5. Brugal XV (Dominican Republic)

10. Doorly’s XO (Barbados)
11. El Dorado 15 Year Old (Guyana)
12. English Harbour 5 Year Old
(Antigua)

6. Captain Bligh XO
(St. Vincent & the Grenadines)

13. Mount Gay Extra Old (Barbados)

7. Chairman’s Reserve (St. Lucia)

15. Travellers 5 Barrel (Belize)

14. St Nicholas Abbey (Barbados)

