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Beste Wijnvriend(inn)en, 
 
Zoals ieder seizoen, organiseren we ook nu weer onze proeven voor promotie. 
Er zijn dit jaar veel leden die de kans hebben om mee te doen. Daarom willen we tijdig starten met de 
organisatie ervan. 
De proeven zij ingepland vrijdag 18 februari 2022 vanaf 20.00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
kan dit uur of zelfs deze dag wijzigen. 
 
Wij bekijken dit nog steeds als een avond ongedwongen proeven, waarbij je zelf je kennis eens kunt testen.  
Dus … doe mee! 
 
Graag even een mailtje als je wil meedoen. Of laat het even weten tijdens de proeverij. Dan kunnen we alvast 
de voorbereiding starten 
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Wie kan er meedoen? 
 

Commandeur (Sautoir ***) 

 Bert Verstappen 

 

Eric Gielen 
Marianne Bollue 
Jos Van Mol 
Math Deweerdt 
Eric Langie  
Guido Geeraerts  

Grootmeester (sautoir**) 

 Marleen Coolen 

 Danny Luys 

 Daniëlle Houben 

 

Johan Tollenaere 
Linda Peeters 

 

Patrick Schulpe 
Claudio Pavoncelli 
Werner Bijnens  

Meester (sautoir *) 

 Marcel Angeli 

 Fred Leenders  
Gezel (goud) 

 Gusta Colson 

 Bep Van Doren 

 Brigitte Degraeve 

 Relinde Delbroek 

 Pol Vanhoof 

 

Joke Van den Heuvel 
Elke De Backer 
 

Kunnen zich opgeven om in een van de volgende seizoenen (2022-2023 en verder) de presentatie voor 
Meester-Commandeur te doen: 

- Ronny Lamberigts 
- Jean-Pierre Deckers 
- Marc Vranken 

 
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 11 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 ***) 

Marianne Bollue 

Jos Van Mol 

Math Deweerdt 

Eric Langie 
 

- 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 

 

 

 

 

 

  

Grootmeester (sautoir**) 

Patrick Schulpe 

Claudio Pavoncelli 
 

 

 

 
- 3 wijnen blind te proeven uit een reeks van zes en te 

bespreken (1 wit/1 rood/1keuze) 
- 12 vragen uit de oefenreeksen en 8 nieuwe vragen 

 

 

Gezel (goud) 

Elke De Backer  

 
- 2 wijnen blind te proeven uit een reeks van zes en te bespreken (1 wit/1 rood) 
- 16 vragen uit de oefenreeksen en 4 nieuwe vragen 

 
 

DE PROEVEN 

   



 

Uit volgende wijnen konden de kandidaten (blind) kiezen: 

NR STREEK NAAM AARD JAAR PRIJS 
1 TERRE SICILIANE BIANCO FEUDO DI SANTA TRESA - MIOPASSO - PINOT GRIGIO WD 2020 8,20 € 
2 BIANCO DI TOSCANA CANONICO DI CASTELLARE WD 2020 0,00 € 
3 ALTO ADIGE TRAMINER AROMATICO (GEWURZTRAMINER) PETER SOLVA - GEWÜRZTRAMINER WD 2018 22,50 € 
4 WESKAAP PINOTAGE MAN VINTNERS - BOSSTOK PINOTAGE RO 2019 8,10 € 
5 BARBERA D'ALBA MONTARIBALDI FRERE - BARBERA D'ALBA RO 2018 13,50 € 
6 CACHAPOAL VALLEY SANTA EMA - AMPLUS CARMENERE RO 2018 16,60 € 

 

              
 

            



 
 

 
 

 



De proeffiches werden door iedereen toegelicht bij twee bestuursleden. 
 
 
 

 
 

 
Eens te meer bleek dat onze leden perfect een wijn kunnen omschrijven en soms zelfs de druiven kunnen 
benoemen (wat zeer moeilijk is) 
 
Na de proeven werden de deelnemers (naar gewoonte ondertussen) getrakteerd op lekkere tapasschotels 
 
 

     

 
 
 



 
De geproefde wijnen werden op tafel gezet, aangevuld met enkele extra flessen. 

7 TREBBIANO D'ABRUZZO FATTORIA NICODEMI - LE MURATE WD 2018 10,60 € 
8 LEYDA VALLEY CHARDONNAY SANTA EMA - AMPLUS CHARDONNAY WD 2018 14,50 € 
9 BERGERAC ROSE CHATEAU MONTDOYEN - UN POINT C'EST TOUT - ROSE RS 2018 8,50 € 

 

 

 

 
Commentaar (van een deelnemer): 
…. Een gezellige avond met veel lekkere en verrassende 
wijntjes in een wijn minnend gezelschap, dat duidelijk 
kennis van zaken heeft …  



 

Iedereen tevreden, eens te meer een gezellige avond. 

Niet twijfelen … volgend jaar ook meedoen 

 

 


