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 Vosselaar, 9 december 2022 

 
 
Geachte Mevrouw, Geachte Heer Directeur, 
Geachte Leraar Drankenkennis, 
 
De Belgische Sommeliersgilde organiseert op maandag  
27 maart 2023 het: 
 
“Nationaal kampioenschap voor de Beste Junior Sommelier en de Beste Commis 
Junior Sommelier 2023”  

 
Deze wedstrijd richt zich tot de leerlingen van het 6de en 7de jaar (specialisatie 
drankenkennis) van Hotelscholen en Vormingsinstituten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 
 
De bedoeling van deze wedstrijd is de interesse op te wekken van de jonge “toekomstige 
professionals” van het hotelwezen, restauratie en het sommeliersambt door ze met elkaar te 
laten wedijveren in een theoretische en praktische proef over “Wijn en Geestrijke Dranken” 
die in hun latere beroep een grote rol zullen spelen.  
 
De wedstrijd en prijsuitreiking zullen plaatsvinden op maandag 27 maart 2023 

De leerlingen van het 6de en het 7de jaar zullen een vragenlijst krijgen over de wijn in 
het algemeen, druivensoorten, de wijnbouw, wijn maken, wijngaarden en alcoholische 
dranken van Europa. 

 
 
 
De wedstrijd en de prijsuitreiking gebeuren dezelfde dag. 
  

mailto:info@sommeliers-gilde.be
http://www.sommeliers-gilde.be/
https://www.facebook.com/SommeliersGilde


 
Belgische Sommeliersgilde  

Guilde des Sommeliers de Belgique 
AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN DE INTERNATIONALE SOMMELIERS 

AFFILIEE A L’ASSOCIATION DE LA SOMMELERIE INTERNATIONALE 

 

             Osseven 35 – 2350 Vosselaar      info@sommeliers-gilde.be     +32 476 55 95 15 

             http://www.sommeliers-gilde.be      https://www.facebook.com/SommeliersGilde 

Datum: Maandag 27 maart 2023 
 
Plaats: Brouwerij De Koninck – Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen 
 
Programma (onder voorbehoud):  
09h00 Aankomst kandidaten + ontbijt 
10h00 Theoretisch en praktisch examen 
13h00 Broodjes Lunch en brouwerijbezoek 
14h30 Prijsuitreiking. 
 
De kandidaten zijn verplicht zich aan te bieden in professionele kledij. 
 
Inschrijving dient uiterlijk op 24/02/2023 bij ons te zijn.  
 
 
Wij wensen van ganser harte dat alle scholen en instituten zullen deelnemen zodat deze 
manifestatie “nationaal” kan zijn en dat ze hierdoor ook een publiciteit wordt voor 
deelnemende scholen en instituten. 
 
Hierbij kan u het wedstrijdreglement en programma vinden. 
Noteer dat de organisatoren in geen geval winstbejag najagen. 
 
In de hoop de deelnemers van Uw School te mogen verwelkomen, Geachte Mevrouw,  
 
Geachte Heer Directeur, Geachte leraars,  
 
Verblijven wij met de meeste hoogachting, 
 
 
 
Het bestuur van de Belgische Sommeliersgilde 
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Wedstrijdreglement  
 
1° De wedstrijd wordt “gratis” georganiseerd onder de benaming  
"Nationaal Kampioenschap voor de Beste Junior Sommelier en de Beste Commis Junior 
Sommelier " 
 
 
2° Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het bestuur van de Belgische Sommeliersgilde 
en voor alle Belgische Hotelscholen en Vormingsinstituten. 
 
3° De deelnemers: maximum twee leerlingen uit het 6de jaar en/of maximum twee 
leerlingen uit het 7de jaar (specialisatie) per Hotelschool en Vormingsinstituut. 
 
Indien het aantal deelnemers aan de wedstrijd te groot zou zijn, eigenen de organisatoren 
zicht het recht toe de deelname te beperken tot één deelnemer per school. In dit geval 
worden de deelnemende Hotelscholen hiervan op de hoogte gebracht. 
 
 
4° De kandidaten mogen zich zowel schriftelijk als mondeling in het Frans of het Nederlands 
uitdrukken. 
 
5° De deelnemende leerlingen zullen door de directie van de school gekozen worden. Deze 
beschikt over de volledige vrijheid om zijn kandidaten te selecteren. 
 
 
6° De jury zal onder het oog van commissarissen samengesteld worden uit leden van de 
Belgische Sommeliersgilde en personaliteiten uit de wijnwereld. 
 
 
7° De commissarissen zullen waken over het goede verloop van de proeven en van de 
wedstrijd in het algemeen. Zij zullen niet het recht hebben te quoteren. Zij zullen de jury 
bijstaan als “technische raadgevers”. 
 
 
8° De algemene organisatie wordt toevertrouwd aan het wedstrijdbestuur van de Belgische 
Sommeliersgilde 
 
 
9° De wedstrijdmaterie bestaat hoofdzakelijk uit: 
Franse wijngaarden, alsook geestrijke dranken, aperitieven, klassieke likeuren en cocktails. 
Vragen over hoofdbestanddelen van niet-Franse wijngebieden kunnen gesteld worden, Bv. 
Italië, Portugal, Spanje, VS … 
 
 
10° De kandidaten moeten officieel ingeschreven zijn in een Belgische Hotelschool of 
Vormingsinstituut en in België woonachtig zijn. 
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11° De beslissingen van de jury zijn niet aanvechtbaar en de scholen en instituten en hun 
ingeschreven kandidaten aanvaarden stilzwijgend het reglement waarvan zij in kennis 
gebracht werden. 
 
 
12° Na afloop van de finale zal de uitslag van het “Nationaal kampioenschap voor de Beste 
Junior Sommelier en de Beste Commis Junior Sommelier 2023”, bekend gemaakt worden. 
De winnaar zal een prijs en een geschenk ontvangen. Er zal hem ook een diploma 
overhandigd worden. 
 
 
13° De jury zal aan de andere geklasseerde deelnemers een “Diploma van Finalist” 
overhandigen. 
 
 
14° De directies van Hotelscholen en Vormingsinstituten worden gevraagd hun 
deelnemingsformulieren in te sturen met de namen van de deelnemer(s) en de naam van de 
begeleidende leraar en dit uiterlijk op 24 februari 2023.  
 
 
15° De organisatoren eigenen zich het recht toe eventuele wijzigingen in het reglement aan 
te brengen die het wedstrijdverloop gunstig zouden kunnen beïnvloeden. 
 
 
16° Alle correspondentie moet geadresseerd worden aan de  
(vragen en de inschrijvingsformulieren) 
 
Belgische Sommeliersgilde 
Bart Sap 
Osseven 35 – 2350 Vosselaar  Tel.: +32 476 55 95 15 
(per mail info@sommeliers-gilde.be) www.sommeliers-gilde.be 
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DEELNEMINGSFORMULIER 
 
 
Ik ondergetekende: ...................................................................................... 
 
Functie : ................................................................................................. 
School: …………………………................................................................. 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………  
 
E-mail : ………..………….………………………… 
 
 
Wens deel te nemen aan het “Nationaal kampioenschap voor de Beste Junior Sommelier 
en/of de Beste Commis Junior Sommelier-2023” en aanvaard het reglement. 
 
Verbind mij ertoe het wedstrijdsecretariaat in te lichten over alle wijzigingen inzake leerlingen 
en leraar die zouden optreden na het insturen van dit formulier. 
 
 
Inschrijving voor de Beste Commis Junior Sommelier 2023 
(6de jaar) 
 

1) Naam en voornaam: 
……………………………………………………………………….…… 

 
2) Naam en voornaam: 

……………………………………………………………………….…… 
 

Inschrijving voor Beste Sommelier Junior 2023 
(7de jaar) 
 

1) Naam en voornaam: 
……………………………………………………………………….…… 

 
2) Naam en voornaam: 

……………………………………………………………………….…… 
 

 
Stempel van de school: Naam en handtekening 
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