
 

 
 
 
 

Roeselare, 7 mei 2022 
 
 

 
Beste voorzitter, secretaris, wijnmeester 
 
 
De jaarlijkse Ken Wijn-wedstrijd wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met 
Commanderij De Mandel van Roeselare, winnaar van de vorige editie. 
 
Om de wedstrijd georganiseerd te krijgen reisde nationaal wijnmeester Peter 
Doomen de voorbije weken incognito de Vlaamse wijnhandelaars af en kocht er 
heimelijk de wedstrijdwijnen aan. 
 
De wedstrijd gaat door 
 

op zondag 12 juni 2022 
in De Oude Melkerij 
Stationsstraat 143B 
8830 Gits 

 
Info over de plaats vind je via route naar De-Oude-Melkerij.  
 
In ’t kort hoe je er komt: 
 
Op de E403 slaat u af naar het westen, richting Lichtervelde als u van Brugge komt 
en in Roeselare Beveren naar de R32 als u van Kortrijk komt Je rijdt door tot de 
Bruggesteenweg en slaat respectievelijk aan de lichten af naar links of aan het 
eerste rondpunt naar rechts. Rijdt op de Bruggesteenweg door tot het volgend 
rondpunt in Gits. Sla af naar het oosten. Na 200 m rijdt je de parking op. 
  
De wedstrijd 
 
De wedstrijd bestaat uit een praktische herkenningsproef en een theoretische proef. 
Voor de praktische proef zijn er 10 rode wijnen te herkennen. 
De wijnen zijn voorgeproefd en volgen het schema dat ook vorige keer gold. 
Het wedstrijdblad geeft een indicatie van zowel land en/of regio als druivenras(sen) 
van de wijnen. 

 
 

 
Aan de voorzitters,  
de secretarissen en de wijnmeesters  
 
van de commanderijen  
van de Vlaamse Wijngilde 

 

https://deoudemelkerij.be/locatie/de-oude-melkerij


Bij gelijke score voor de praktische proef worden de kanshebbers voor het podium 
uitgedaagd met een extra praktische proef over het herkennen van witte wijnen. 
De theoretische proef bestaat uit het beantwoorden van 10 meerkeuzevragen met 
als algemeen thema wijn. 
Er wordt één schiftingsvraag gesteld die alleen in aanmerking komt bij gelijke stand 
na optellen van de score van praktijk en theorie. Die geldt enkel voor de ploegen die 
niet op het podium staan. 
De drie ploegen met de hoogste score ontvangen een mooi wijnpakket. 
 
Puntentelling 
 
Iedere wijn die herkend werd levert een score van 9 punten op (max. 90 punten). 
Iedere juist beantwoorde theoretische vraag krijgt 1 punt (max. 10 punten).  

 
Deelname 
 
Iedere ploeg bestaat uit maximum drie leden van een commanderij. Commanderijen 
kunnen meerdere ploegen inschrijven. De deelnemers brengen zelf hun 
proefglazen mee. 
De commanderij schrijft haar ploeg(-en) in door vóór 5 juni 2022 het 
inschrijvingsformulier “Ken Wijn” wedstrijd volledig ingevuld op te sturen en het 
inschrijvingsgeld te storten, zoals aangegeven op het inschrijvingsformulier (ctrl-
toets + klikken op link opent de pagina. Als het niet lukt kopieer de link en plak in 
een webbrowser om te openen). 
 
Overschrijven van inschrijvingsgeld: op rekening van Commanderij De Mandel 
Roeselare - BE 47 4675 0327 4180. 
Sympathisanten zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij betalen de receptie 
afzonderlijk en schrijven zich hiervoor in zoals aangegeven op het 
inschrijvingsformulier “Ken Wijn” receptie.  
 
Tijdens de wedstrijd is de bar geopend. 
 
Inschrijvingskosten 
 

• Deelname “Ken Wijn” wedstrijd: €99 per team. (receptie voor teamleden is 
inbegrepen) 

• Deelname “Ken Wijn” receptie voor sympathisanten: €20 per persoon 
 
Tijdschema 
 
10u00  Ontvangst en inschrijvingen van de deelnemers en sympathisanten 
10u30  Start van de wedstrijd 
11u45  Einde van de wedstrijd 
12u15   Proclamatie  
12u30  Receptie met 5 hapjes en Crémant de Bourgogne van Dampt Frères. 
 
Blijven eten? 
 
13u30  Voor wie wil blijven eten is een menu afgesproken met  

De Oude Melkerij: 

https://forms.gle/x3eueQGLSNSppDdm6


 

Menu 
 

55 euro, inbegrepen mineraalwater,  
¼ fles witte wijn, ¼ fles rode wijn en koffie. 

 
 

Huisgerookte zalm met granny smith, sjalot, radijs, komkommer en 
mierikswortel 

Dampt Frères – Chablis Brechain 2018 
 

& 
 

Rollade van parelhoen, warme groentjes, kroketjes en een romig sausje 
Speri – Sant’Urbano Valpolicella Classico Superiore 2016 

 
& 
 

Dessertbord ‘De Oude Melkerij (5 dessertjes) 
 

& 
 

Koffie 
 

 
Uw opmerkingen over allergieën graag vermelden bij de inschrijving. 
 
 
 
Met vineuze groeten, 
 
 
 
Commanderij De Mandel en de Vlaamse Wijngilde 
 
 
 
Peter Doomen    Francky Taelman 
Nationaal wijnmeester   Voorzitter Commanderij De Mandel 


