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1997-1998 
Alleen Paul en Jos waren erbij. Het seizoen 
wordt geopend met een proeverij van 
Champagne. Daarna wordt er twee 
avonden aan de hand van bijzondere 
wijnen en een wijnquiz gezocht naar de 
waarheid achter de wijn tijdens In Vino 
Veritas. Top Bordeauxwijnen worden 
geproefd in Grote Wijnen uit 1992. Kristof 
Mittnacht van domein Mittnacht Frères uit 
de Elzas komt zijn wijnen voorstellen. Als 
zomerse activiteit wordt een Buffet in het 
IJzeren Bed gepresenteerd. Voor het eerst 
worden Wijnen uit Oostenrijk geproefd. 
Het seizoen wordt afgesloten met een 
extra activiteit: een Wandeling in de 
Voerstreek, bezoek aan het Kaasmuseum 
van Herve met kaas en siroop degustatie 
en een diner in The Golden Horse, bij de 
Lady Chef of the Year. 

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 
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 

 

 

Paul, Relind en Guy 
ontkurken een fles wijn in 1000 

Zonnen en Garnalen en worden zo 
bekend in gans Vlaanderen. 

 

2011-2012 
Rob, Marianne en Jos (V) worden lid. We 
leren Wijn Technisch beoordelen in 10 
stappen. In Groepsblindheid proberen we 
blind proevend aan onze tafelgenoten 
onze bevindingen uit te leggen. We maken 
kennis met Madeira en Verrassende 
Wijnen uit Frankrijk. Met Gastspreker Ed 
Netten proberen we wijnen te herkennen 
aan de hand van een keuzelijstje. Voor het 
eerst vinden Promotieproeven plaats 
(Grootmeester). Medailles en oorkondes 
worden uitgereikt tijdens het Kapitteldiner 
in Kasteel Wurfeld. We maken een 
tweedaagse Wijnreis naar Rheinhessen en 
Rheingau. In Zaal Wilgenveld proeven we 
de “Appelwijnen” van Jean Timmermans 
en sluiten af met een BBQ. 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

http://www.wijnvrienden.be/2003-2004.html
http://www.wijnvrienden.be/2003-2004.html

