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2001-2002
Paul, Jos (T), Marc (S), Jean-Pierre, Erik (G),
Ronny en Guy zijn reeds lid.
We beginnen het jaar met een Verticale
Proeverij van Château Phélan-Ségur uit
Saint-Estephe en gaan dan al verder met
het Kapitteldiner in Restaurant Feuille
d’Or. Daarna wordt de Syrah-druif onder
de loep genomen. Na Wijn uit Eigen
Kelder volgt een proeverij van wijnen uit
de Languedoc-Roussillon.
De zomeractiviteit vindt plaats in Huis
Timmermans (appelwijnen) en het
Bakkemieske.
We sluiten, het jaar af met een proeverij
van Zuid-Afrikaanse Wijnen

2015-2016
Jubileumjaar: de MWV bestaan 25 jaar.
Met Brigitte, Joke en Relinde erbij komt
het aantal vrouwelijke leden op tien. We
beginnen met een proeverij van Viognier
wijnen en proberen daarna de “flop” te
vinden tussen de top bordeauxwijnen in
Top of Flop (wat trouwens vrij aardig lukt).
In Geur en Smaak zetten we ingrediënten
naast wijnen om de druif te ontdekken. Na
de champagne van de Nieuwjaarsreceptie
proefden we … nog Champagne.
We maakten kennis met de Rioja (warm
maken voor een reisje?).
Ikzelf presenteerde met de “Maasland
Judgement” Wijnen uit Napa Valley (proef
Meester-Commandeur) en … Napa Valley
won weer.
Nog 9 andere leden promoveerden.
Tijdens ons schitterend JubileumKapitteldiner in Chateau Neercanne
werden de nieuwe sautoirs overhandigd.

Op onze website worden
gedurende dit jubileumjaar bij
elke Jubileumflash alle verslagen
van twee seizoenen toegevoegd.
Zie Website onder Archief (de
groen gekleurde jaren)

Programma 2020 – 2021
Uitgesteld in afwachting van
versoepeling Coronaregels
Puglia
Vrijdag 15 januari 2021
(De Beurs)
Nieuwjaarsreceptie
Wijn uit eigen kelder
Vrijdag 12 februari 2021
(Paul Van Dinter)
Wijnexamens
Vrijdag 5 maart 2021
(De Beurs)
Promotieproef Danny Beuten
Vrijdag 30 april 2021 (?)
30ste Kapitteldiner
Zaterdag 12 juni 2021 (?)
Zomeractiviteit

In 2012 werden de eerste
“Promotieproeven” georganiseerd. In de
jaren daarvoor werden zilveren en gouden
medailles uitgereikt na een blinde proeverij
van één wijn, tijdens het Kapitteldiner.
En …. niet iedereen wist dat deze wijn
altijd een syrah was ….

