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UITNODIGING 

                     http://www.wijnvrienden.be/ 

Beste Wijnvriend(inn)en, 
Zoals jullie reeds in onze planning konden zien, doen we en tweede poging om de proeven voor promotie 
te organiseren. 
Drie kandidaten schreven zich reeds in. We doen nog een oproep aan de anderen. 
Vrijdag 7 mei 2021 – 18.00 uur bij Paul Van Dinter (uiteraard onder het nodige voorbehoud) 
 
Wij bekijken dit nog steeds als een avond ongedwongen proeven, waarbij je zelf je kennis eens kunt testen.  
Dus … doe mee! 
 
… en dus nog een derde poging …  
De Proeven voor Promotie zijn voorzien op vrijdag 7 mei 2021. Wij stellen voor om deze activiteit te 
verplaatsen naar vrijdag 21 mei 2021 om 20.00 uur (bij Paul Van Dinter). 
 

 

 
 
Wie kan er meedoen?  (x = ingeschreven) 

Commandeur (Sautoir ***) 

 Bert Verstappen 

 

Eric Gielen 
Marianne Bollue 
Jos Van Mol 
Rob Gommans 
 

http://www.wijnvrienden.be/


  

Grootmeester (sautoir**) 

 Marleen Coolen 

 Danny Luys 

 Daniëlle Houben 

 Johan Tollenaere 

 Patrick Schulpe 

Meester (sautoir *) 

 Marcel Angeli 

 Fred Leenders 

 Claudio Pavoncelli 

Gezel (goud) 

 Gusta Colson 

 Bep Van Doren 

 Brigitte Degraeve 

 Relinde Delbroek 

 Pol Vanhoof 

 

Joke Van den Heuvel 
 

Kunnen zich opgeven om in een van de volgende seizoen de presentatie voor Meester-Commandeur te doen: 
- Ronny Lamberigts 
- Jean-Pierre Deckers 
- Marc Vranken 

Graag even een mailtje als je wil meedoen. Dan kunnen we alvast de voorbereiding starten 

Groetjes,  

Guy, Relind, Paul, Marc, Jean 

 

                   
 

Opvatting van de proeven: 
 
De proeven bestaan uit een theoriedeel en een proeverijtje, waarbij het de bedoeling is de wijnen te 
beschrijven. Nadat we ondertussen al 9 keer deze proeven organiseerden, merken we ook dat de 
deelnemers het fijn vinden om hun kennis over wijn eens te testen. 
Het gaat hier niet om de punten (die worden alleen op vraag van de deelnemers persoonlijk meegedeeld) en 
om wie de beste is. 
 
Hoofddoel is natuurlijk om er een fijne wijnavond van te maken. De promotie (medaille, sautoir) aanzien we 
vooral als een beloning voor jaren actieve deelname in onze club. 
 

 

 



Commandeur (Sautoir ***)   

       Rob Gommans 
- 4 wijnen blind te proeven uit een reeks van 

zes en te bespreken (2 wit/2 rood) 
- 10 vragen uit de oefenreeksen en 10 nieuwe 

vragen  
    

Meester (Sautoir *)   

         Claudio Pavoncelli  
-  3 wijnen (minimum 1 rood/ 1 wit) blind te proeven  

 en te bespreken uit een keuze van 6 wijnen. 
- 14 vragen uit de oefenreeksen en 6 nieuwe vragen. 

 
“Indrinkwijnen om niet met een droge keel te starten: 

STREEK NAAM AARD JAAR PRIJS 
VACQUEYRAS BLANC DOMAINE FONTAINE DU CLOS - REFLETS DE L'AME BLANC WD 2019 15,50 € 
LIMOUX BLANC AN DE JOYEUZE - LA BUTINIERE WD 2019 12,95 € 

         

              

En dan de proeven:    

    

NR STREEK NAAM AARD JAAR PRIJS 

1 TRAISENTAL MARKUS HUBER - GRUNER VELTLINER - OBERE STEIGEN WD 2018 13,45 € 

2 PAYS D'OC CHARDONNAY DOMAINE ASTRUC - DA CHARDONNAY WD 2019 7,90 € 

3 MENDOZA TORRONTES TAPIZ TORRONTES WD 2019 10,70 € 

4 CHIANTI CLASSICO TENUTA CASENUOVE - CHIANTI CLASSICO RISERVA RO 2016 26,00 € 

5 WESKAAP SHIRAZ MAN VINTNERS - SKAAPVELD SHIRAZ RO 2017 8,10 € 

6 LONTUE VALLEY CABERNET SAUVIGNON KORTA - SELECTED VINEYARD - CABERNET SAUVIGNON RO 2019 7,90 € 

 
 
Commentaar van onze Wijnmeester na het proeven; “Zeer goed gedaan, degelijk en doordacht en zelfs bij 
sommige wijnen er pats boenk bovenop, dus erg sterk” 



 
 

     

  

  

Lekkere Tapas na het 

proeven 

         ……………. 

Dus weer voor 

herhaling vatbaar. 

Doe jij ook mee 

volgend jaar? ….. 


