
 

Beste sommelier, 

 
Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de ‘Groupe du Vin Sommelier 
Cup’ op maandag 10 februari 2020 tijdens het HorecaEvenTT in Assen. 
 
In deze brief leggen we kort het verloop van de wedstrijd uit, proberen we u alvast te enthousiasmeren 
door de schitterende prijzen die te winnen zijn en lichten we kort Groupe du Vin toe.  
 
Wedstrijd  
 
We willen u vragen je aan te melden bij stand van Groupe du Vin- stand nummer 3835 op maandag 10 
februari om 11:00 uur.  
 
Het gebruik van mobiele telefoons, tablet of laptop is niet toegestaan. U mag geen hulp inroepen van 
het publiek. Er mag tijdens de wedstrijd niet gecommuniceerd worden over de opdrachten met 
omstanders of publiek. 
 
U heeft een uur de tijd om 6 opdrachten te vervullen. Bij iedere opdracht staat een tijdsschema. U 
dient zich hier, in verband met de voortgang van de wedstrijd, aan te houden. Na iedere opdracht 
schuift u door naar de volgende tafel. 
 
Er worden uitsluitend wijnen gebruikt waarin de kenmerken van de wijn zodanig zijn als je ze van 
deze wijn uit dit gebied mag verwachten. Uiteraard worden de wijnen op de dag van de wedstrijd 
voorgeproefd door de organisatoren van de wedstrijd en gecontroleerd op kruk / oxidatie / 
maderisatie en andere fouten. Mocht u  twijfels hebben over een bepaalde wijn, kunt u aan het 
einde van de wedstrijd de jury om een oordeel vragen. 
 
Mocht u tussendoor vragen hebben, steek uw hand omhoog en de wedstrijdleiding of de jury zal 
naar u toe komen om de vraag te beantwoorden. Wij geven uiteraard alleen antwoorden op vragen 
van organisatorische aard en niet op de vragen in de opdracht. 
 
Vul uw antwoorden uitsluitend in op het antwoordvel (de achterste twee pagina’s van dit document) 
 
Beoordeling: 
Voorafgaand aan de wedstrijd is door de vakjury de optimale score bepaald. De beoordeling van de 
ingeleverde wedstrijdformulieren vindt plaats a.d.h.v. een standaard correctiemodel. De winnaar is 
degene met de meeste punten. Bij gelijke score beslist de ‘open vraag’ nl. smaakomschrijving. De 
beoordeling van de jury is bindend, hierover wordt niet gecommuniceerd. 
 
Deelname aan de wedstrijd zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Na afloop lever je het 
wedstrijdformulier in bij de vakjury. De prijsuitreiking vindt plaats om 16.00 uur op het podium van 
EvenTTCulinair. 
 

 

 

 



 

 

Prijzen 

1e prijs  Tweedaags bezoek aan Domaine Gayda (2 personen) t.w.v. € 1.500,- 
 
2e prijs  Groupe du Vin wijnkist t.w.v. € 300,- 
 
3e prijs  Groupe du Vin wijnkist t.w.v. € 150,-  
 
Groupe du Vin 
 
Groupe du Vin deelt een passie voor wijn en ondernemerschap. Door samen op te trekken, koppelen 
we inkoopkracht aan persoonlijke aandacht. Zo krijgt u het beste van twee werelden: service en advies 
van iemand die uw lokale markt door en door kent en een exclusief wijnaanbod dat uw gasten nergens 
anders vinden. Letterlijk, want alleen de leden van Groupe du Vin mogen deze wijnen leveren. Meer 
informatie is te vinden op groupeduvin.nl. 
 
Succes met de voorbereiding en tot 10 februari!  

 
 
 
Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.  
Voor meer informatie over de wijnen en/of de wedstrijd neem je contact op met Linda de 
Bruin via l.debruin@lfe.nl. 
 
 


