
 

                                                                              

 

 

Proeven  

voor Promotie 2023 

 

Paul Van Dinter 
Vrijdag 24 februari 2023 

 

 

 

 

 

 



UITNODIGING 

 

             
 

http://www.wijnvrienden.be/ 
        
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 24 februari 2023 vanaf 20.00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit 
uur of zelfs deze dag wijzigen. Kijk hieronder naar de lijst van leden die mogen deelnemen 
 
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 
Om locatie, catering, wijnen, … enz. te kunnen vastleggen vragen wij om ten laatste in te schrijven voor vrijdag 10 
februari 2023 
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Wie kan er meedoen? 
 

Volgende leden kunnen promotieproeven afleggen: 

  

Van Commandeur naar Meester-Commandeur 

 Marc Vranken doet dit seizoen de proef 

 Jean-Pierre Deckers en Ronny Lamberigts kunnen zich opgeven voor volgend seizoen 

Van Grootmeester naar Commandeur 

 Eric Gielen 

 Bert Verstappen 

 Guido Geeraerts 

 Patrick Schulpe 

Van Meester naar Grootmeester 

 Marleen Coolen 

 Danny Luys 

 Daniëlle Houben 

 Johan Tollenaere 

 Linda Peeters 

Van Gezel naar Meester 

 Marcel Angeli 

 Fred Leenders 

 Elke De Backer 

Van Leerling naar Gezel 

 Bep Van Doren 

 Joke Van den Heuvel 

 Brigitte Degraeve 

 Ludo Jacobs 

 Maxim Geurden 
 
Wie op de website de vragen wil inkijken en de inloggegevens kwijt is, stuurt best een mailtje. We geven dan 
gebruikersnaam en passwoord door 
 
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 12 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. 

 
MEESTER (sautoir met één tros): Elke 

 
- 14 vragen uit de oefenreeksen en 6 nieuwe vragen. 
- 3 wijnen (minimum 1 rood / 1 wit) blind te proeven en te bespreken 

GEZEL (gouden medaille): Ludo 
 

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

 

                            

 
 

DE PROEVEN 

 

 

 



 

Uit volgende wijnen konden de kandidaten (blind) kiezen: 

NR STREEK NAAM AARD JAAR 
1 GARDA BRESCIANO/ RIVIERA DEL GARDA BR. BIANCO TENUTE DEL GARDA - RIESLING WD 2017 
2 PAYS DES COTES DE THAU CHARDONNAY HENRI DE RICHEMER - HIPPO CAMPE BLANC WD 2020 
3 MAIPO MERLOT SANTA EMA - MERLOT GRAN RESERVA RO 2019 
4 PAYS D'OC SYRAH DOMAINE LES YEUSES - SYRAH LES EPICES RO 2019 

 

 
 

         



             
 

    
 

          



 
De proeffiches werden toegelicht bij de jury, bestaande uit 5 bestuursleden en één Meester-commandeur. 
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 een kaas- en vleesschotel 
De geproefde wijnen werden op tafel gezet, aangevuld met een fles Miopasso Primitivo. 

 
 

                                                       
 
5 SICILIA PRIMITIVO MIOPASSO PRIMITIVO RO 2020 

 
Iedereen tevreden, eens te meer een gezellige avond. 

Niet twijfelen … volgend jaar ook meedoen 


