
 
 

 

 

Roeselare, 12 september 2022. 
 

 

 

Bijsturing blinddegustatie 

   

***  Vrijdag 16 september 2022  *** 
 
 
Beste Wijnvrienden,  
 
 
De ledenbeweging is de voorbije dagen zeer succesvol geweest, maar kondigt ook 
een aantal uitdagingen aan. Over enkele aspecten willen wij u snel inlichten. 
 
Een aantal leden verlaten de Commanderij. Maar er is nog grotere toevloed van 
nieuwe leden waardoor we de limiet van de zaalcapaciteit bereiken. Dat vraagt om 
maatregelen. 
 
We dringen aan dat iedereen aan de proeverijen deelneemt met de inoa-glazen van 
21,5 of 22 cl. We hebben er zelf momenteel geen beschikbaar door het 
faillissement van de producent. Het kost ons moeite om de juiste versie elders te 
vinden omdat de glasvoet bij veel producenten te groot is voor de glazenkistjes die 
we in voorraad hebben. 
Wij vragen dus met aandrang op de eerste activiteit zelf 6 glazen mee te brengen 
die zo goed mogelijk aan de verwachtingen voldoen. U kan wel DEZE WEEK NOG 
een bestelling plaatsen bij secretaris Bruno voor dozen van 6 glazen en eventueel 
van glazenkistjes. Maar we kunnen u niet meer helpen voor de eerste activiteit. 
De eerste nieuwkomers kunnen een gratis kwispedoor ontvangen, zo lang de 
voorraad strekt. Het is een nuttig gadget, maar geen elementaire vereiste om aan 
de degustatie deel te nemen. Je kan natuurlijk ook jouw eigen beker meebrengen. 
 
We starten vrijdagavond met een dronk op het nieuwe werkjaar, tevens een 
welkomstdrink voor de nieuwe leden. Maar omdat we dringend de achterstallige 
algemene vergadering in het begin van de avond in rust willen laten doorgaan 
dringen wij aan tegen 8 u aanwezig te zijn.  



Indien het laattijdig binnenkomen storend wordt, zullen we eventjes de deur 
sluiten. 
 
We verwachten een groter aantal aanwezigen dan we volgens de inschrijvingen op 
15 augustus konden ramen. Daarom zijn we verplicht onze schenklijst aan te passen 
als volgt: 
 

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

• bordeaux – domaine Silvestrini:  

lussac saint-émilion – L’Egérie du Château Chéreau 2016 

• côtes-du-rhône - Grand Tinel: chateauneuf-du-pape rouge tradition 2014 

• gamay – domaine Bel Avenir: juliénas 2017 

• malbec – Nozières: Cuvée Elégance 2015 

• nebbiolo – Rovellotti:  ghemme 2013 

• pinot noir – Domaine Roger Belland : santenay-beauregard premier Cru 2016 

• tempranillo – Bai Gorri: Reserva 2010 

 

Dit is de alfabetische rangschikking, maar uiteraard niet de schenkvolgorde 

waarmee keldermeester Freddy ons zal verrassen! 

 

 
 

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. 

 
 
We verheugen ons met het groot aantal nieuwe leden en engageren ons met veel 
plezier om de komende degustaties optimaal te laten verlopen.  
 
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 
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