
 
 

 

 

Roeselare, 22 augustus 2022. 
 

 

 

Blinddegustatie 

   

***  Vrijdag 16 september 2022  *** 
 
 
Beste Wijnvrienden,  
 
 
We starten het nieuw werkjaar met de klassieke blindproef om onze zintuigen 
terug aan te scherpen en om de ‘gezellen’ van onze commanderij een uitgebreide 
oefening aan te bieden ter voorbereiding op het nabije examen van meester. 
 
Omdat de algemene vergadering in juni samen met de slotavond weer eens van de 
agenda is gevallen starten we terug met een korte algemene vergadering. Bij een 
glas witte chateauneuf-du-pape 2015 legt het bestuur u de resultaten voor van het 
werkjaar 2021-2022. 
Commissaris Geert De Muynck licht zijn bevindingen toe. 
 
Na uw goedkeuring van de cijfers schenken wij u blind 8 rode wijnen. 
In bijlage vindt u de algemene beschrijving van de monocepage wijnen en blends 
van deze degustatie. 
Aan jullie om de wijnen samen met de tafelgenoten te bespreken en uit te maken 
in welke volgorde ze geschonken worden. 
 
  



- barbera d’asti nizza – azienda Pico Maccario: tre roveri 2019 

- beaujolais – cave des grands vins: fleurie 2015 
- bordeaux – lussac saint-émilion – domaine Silvestrini:  

L’Egérie du Château Chéreau 2011 
- bourgogne – Dampt frères - epineuil 2009 
- côtes-du-rhône - Grand Tinel – Chateauneuf-du-pape rouge tradition 

2014 
- malbec – Nozières: Cuvée Elégance 2015 
- nebbiolo – Rovellotti 2017 

- tempranillo – Bai Gorri Reserva 2010  
 
 
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen en wensen u een gezellige startavond! 
 
 
 
Het bestuur 
 
Francky Taelman, voorzitter: 0475 42 80 16     fta@skynet.be 
Bruno Provoost, secretaris: 0477 91 16 30     bruno.provoost@skynet.be 
Marnik Bucket, wijnmeester: 0475 86 54 47     marnik.bucket@gmail.com 
Freddy Verslyppe, ondervoorzitter-keldermeester: 0468 25 60 81 freddy.verslyppe@telenet.be 
Luc Veracx, ondervoorzitter-penningmeester: 0468 46 51 13   lucmarleen@telenet.be 

 
 
 
 

 

Afspraak: Op vrijdag 16 september 2022 om 20.00 h stipt  
 

  In CM kantoor – Mandellaan 79 te 8800 Roeselare 
 

Vergeet uw degustatieglazen en uw kwispedoor niet ! 
 

 
 
 
 


 Wil secretaris Bruno verwittigen indien je niet aanwezig zal zijn! 

Ook wanneer je jouw plaats aan een vriend wil doorgeven. 
Dit helpt ons erg goed om de avond optimaal voor te bereiden. 
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