PROGRAMMA ‘DE
WIJNRONDE’
6DE EDITIE - 2018
LES VINS DE
CHAMPAGNE
Lees aub het onderstaande document grondig : het bevat belangrijke informatie die je toelaat de Wijnronde
vlot te voltooien.
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Je komt naar de startplaats in Rilly-La-Montagne – Rue Carnot 9
tussen 8.30 en 11.00 uur (volgens doodle)
Meld je aan de Inschrijvingsbalie
Volgens aanduiding aan balie zul je starten ofwel met een bezoek aan dit champagnehuis, ofwel
onmiddellijk vertrekken op parcours Noord of parcours Zuid. Deze aanwijzingen dienen strikt
gevolgd te worden anders riskeer je geen picknick te hebben.
De beide parcours zijn tussen 80 en 90 km. met telkens een bezoek aan 5 wijnbouwers
Bij aankomst bij een wijnbouwer zal telkens door deze een groep van +- 15 deelnemers verzameld
worden. Er volgt een voorstelling van het domein, een korte ‘Masterclass’ over een thema uit
Champagne en een proeverij van enkele door de wijnbouwer geselecteerde champagnes.
Omdat de meeste deelnemers reizende wijn- en champagneliefhebbers zijn, hebben we de
wijnbouwers verzocht geen bezoek te organiseren van de kelder.
Wie een champagnekelder echt nog eens wil zien, kan dat vragen bij Champagne Forget-Chemin op
het einde van parcours Noord. Misschien heb je er dan nog even tijd voor.
Glazen worden in elk wijndomein ter beschikking gesteld. Vergeet deze niet telkens terug te geven
aan de wijnbouwer.
Er is mogelijkheid tot aankoop van 2/3/6 /12 of meer flessen (vanaf 12 flessen bij één en dezelfde
wijnbouwer geniet je bovendien van de ‘Rondekorting’ van 5% voorzien door deze wijnbouwer)
Aanbeveling: wacht niet tot op einde – er is verder is geen mogelijkheid meer tot aankoop van
flessen van de reeds bezochte wijnbouwer.
Tip: Koop bij diverse wijnbouwers enkele flessen – steeds mooie herinnering aan de wijnronde en
een verrrijking van je wijnkelder.
Elke wijnbouwer presenteert een BSA (de basiswijn – Brut Sans Année) en een speciale cuvée of
millésimé.
Blijf niet langer dan 40 minuten bij een wijnbouwer. De rallyroute is langer dan je denkt!
Voor diegenen die zich ingeschreven hebben in formule 2 en 3, en dus een voucher aan de
inschrijvingsbalie hebben gekregen, is er op het parcours een picknick voorzien, verzorgd door de
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Epicerie ‘Au Bon Manger’ te Reims. Topadres voor de liefhebbers van de fijnste Franse charcuterie
en kazen!
Deze gelegenheid voor picknick bevindt zich:
Route
Noord
bij
Jean-Paul
Hebrart
(Champagne Hébrart)
Route Zuid bij Diogène-Tissier (Champagne
Diogène-Tissier)
Het parcours eindigt (geen routeaanduiding
meer):
voor parcours Noord op Champagne ForgetChemin (Ludes)
voor parcours Zuid op Champagne Waris–
Larmandier (Avize)
Je kunt van daar op zaterdag even terugkeren naar het hotel.
Op zondag wordt er nog een prijsuitreiking voorzien. Zie verder.
U houdt uw roadbook en fotoquiz-documenten goed bij. Op zondag worden er aan de start geen
nieuw fotoquizdocument aangeleverd. Het is belangrijk ook op de tweede dag aan de startplaats te
beginnen, indien u de fotoquiz tot een goed einde wil brengen.
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Enkel voor wie ingeschreven is op formule 3
We worden verwacht voor het aperitief vanaf 19.30 uur in de Cercle Colbert – Rue Noel 4 in Reims
centrum.
Je kunt gemakkelijk parkeren in PARKING d’ERLON (ondergronds – place Drouet d’Erlon is autovrije
hoofdstraat van Reims) – 500 meter wandelen tot Cercle Colbert – inrijden via Bd du Général Lerclerc
of bovengronds PARKING PROMENADES – langs Bd du Général Leclerc.
Het diner begint om 20.30 uur (4 gangenmenu aan tafel)
Dresscode: stadskledij
Er zijn geen vooraf bepaalde plaatsen. Er zijn ronde tafels van 8 personen.
Nodig gerust een wijnbouwer aan je tafel uit. Ze zijn allen present!
Aan de ingang zal u een CARTE A CHAMPAGNES aangereikt worden.
Er is permanent een CHAMPAGNEBAR open tot 23.30 uur.
Te beginnen vanaf het aperitief kies en koop je zelf de wijnen die je wenst te proeven.
Uitsluitend Champagnes van de wijnbouwers in de wijnronde worden er verkocht door de leden van
het Nationaal Comité van de Vlaamse Wijngilde
De deelnemers kopen en betalen uitsluitend met jetons:
prijs 5 euro per jeton.
Naast de champagnebar zal u de verantwoordelijken
voor verkoop van deze jetons vinden.
Champagne zal enkel per fles aan te kopen zijn.
De wijnbouwers brengen telkens twee champagnes mee
(12 flessen per soort), meestal verschillend van degene
die je op het parcours geproefd hebt.
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Begeef je op hetzelfde uur als op zaterdag naar de startplaats in Rilly-La-Montagne. Wie op aterdag
Champagne François Lecompte nog niet bezocht heeft, start alvast hier ter plaatse.
De andere deelnemers vertrekken van hieruit voor de andere parcours.
Wie op zaterdag parcours Noord reed, gaat nu voor parcours Zuid en vice versa.
Heb je de fotoquiz afgerond en bevind je je bij Waris-Larmandier (eindpunt route Zuid), begeeft je
dan naar Champagne Forget-Chemin te Ludes. Wie zondag het parcours Noord genomen heeft, is al
op de juiste plaats aanwezig.
Hier kan je je antwoordformulier deponeren in een urne vanaf 17u30 en uiterlijk om 18u. De
prijsuitreiking – 12 mooie flessen champagne – vindt plaats om 18u.
Een laatste glas topchampagne word aangeboden door Thierry Forget. Einde 19.00 uur.

BELANGRIJK: INSCHRIJVEN VOOR STARTTIJD
Bepaal je starttijd en startparcours via deze link naar doodle. De plaatsen per startuur zijn beperkt, wie eerst
komt, eerst maalt!
Bepaal de gewenste starttijd en
startparcours voor de deelnemers
waarvoor jij de kaarten hebt gekocht. Je
start met die groep op de beide dagen
op hetzelfde uur. Als je de eerste dag het
parcours noord neemt, dan heb je de
volgende dag het zuidelijke parcours en
omgekeerd. Wil je met andere groepen
afspreken om hetzelfde parcours te
rijden op hetzelfde moment, doe dat dan
voor je deze doodle invult.

www.wijnronde.be

