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Beste ouders en sympathisanten,  

 

Het GymTeam Sint-Niklaas staat bekend om zijn goede structuur en werking binnen 
de turnsport. Zoals elke vrijwilligersvereniging heeft ook onze turnclub nood aan ac-
ties om de financiering van de club rond te krijgen. We vragen dan ook jullie steun 
om onze wijnverkoop tot een succes te laten uitgroeien!  

 

Dankzij onze wijnverkoop kan u het jaar inzetten met een goed glas cava! De aange-
boden cava is nog steeds dezelfde en is prijs/kwaliteit één van de beste die er is.  

 

Naast deze cava bieden we ook twee witte en twee rode wijnen aan. Wie er graag 
een ‘knabbeltje’ bij heeft, kan ook altijd koekjes of truffels kopen. Dus voor ieder wat 
wils.  

 

We besluiten dan ook graag met een welgemeend ‘DANKJEWEL’ aan iedereen die 
onze turnclub op een of andere manier een warm hart toedraagt.  

 

Proost!  

 

Het GymTeambestuur  

Voorwoord 



 

 

WIJNVERKOOP 2021- Gymteam Sint-Niklaas 3 

GymTeam Sint-Niklaas 

Onze Cava 
CAVA  - Trankilo ‘Reserva’ Brut 

Spanje - € 10 

Het enorme succes dat cava de laatste jaren ook bij ons 
kent, inspireerde ons ertoe om opnieuw een voortreffelijke 
cava te presenteren: de ‘Trankilo Reserva’, bekend om zijn 
heerlijk verfrissende smaak! Hij heeft de eer en het geno-
egen ‘Reserva’ op het etiket te mogen dragen doordat hij 18 
maanden op zijn droesem heeft gelegen i.p.v. slechts 9 
maanden zoals bij gewone cava. Hierdoor neemt de volheid 
en het intense karakter van deze wijn beduidend toe. 

Deze feestneus laat zich net zoals champagne best 
schenken op ongeveer 6 graden. Geniet ervan als aperitief 
of als verfrissend en feestelijk glaasje met vrienden. Je zal 
snel merken dat  hij naar meer smaakt…! 

 

Onze witte wijnen 
Oude Kaap Chenin Blanc  

Zuid-Afrika, Western Cape - € 8 

Het prachtige Zuid-Afrika is tegenwoordig erg in trek als wijnland. Er 
wordt reeds 350 jaar wijn gemaakt, maar de laatste decennia (sinds 
het afschaffen van de ‘apartheid’) is er meer gebeurd en geëvolu-
eerd dan in de eeuwen ervoor. Zuid-Afrikaanse wijnen weerspiege-
len het klassieke element en de traditie van de ‘oude we-
reld’ (Europa dus), maar worden tevens beïnvloed door de heden-
daagse stijlen van de ‘nieuwe wereld’. 

Een nieuwe generatie wijnproducenten maakt dankbaar gebruik 
van de modernste wijnbouwtechnieken en trends in de wijnwereld. 
Zij bouwen verder op de bestaande kennis en profiteren optimaal 
van het unieke terroir om prachtige wijnen te produceren die inter-
nationale prijzen in de wacht slepen. De druiven worden hier ge-
plukt in februari of maart, we bevinden ons hier immers op het zui-
delijk halfrond. Het klimaat is nagenoeg ideaal voor de wijnbouw en 

de natuur is prachtig. De Kaap-provincie, waar alle wijnbouw zich bevindt, oogt zowel 
weelderig als streng: enerzijds vredige, groene weilanden, anderzijds steile rotsen. 

Zuid-Afrikaanse wijnen staan vandaag de dag vooral bekend om hun zeer interessan-
te prijs/kwaliteitsverhouding. Dat bewijst ook deze witte wijn van ‘Oude Kaap’ als geen 
ander. Het is een zeer vlot drinkbare wijn met een heerlijke fruitigheid en heel veel 
charme! Je drinkt hem best jong en fris, op ongeveer 10 graden. 
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LE CERF NOIR 'SAUVIGNON'  PERIGORD IGP   

Frankrijk - € 9 

Op basis van 100% Sauvignon Blanc is deze 'Le Cerf Noir' een 
zeer verfrissende witte wijn die perfect als aperitief bruikbaar is 
maar ook visgerechten zoals tonijn, zeebaars, kabeljauw of forel 
met veel plezier vergezeld. Uitzonderlijk dat een wijn in deze prijs-
klasse een 'Coup de Coeur' krijgt in de Franse wijnbijbel 'Le Guide 
Hachette des Vins 2020'! Te schenken op 9 à 10 graden tussen 
zijn eerste en derde jaar en genieten maar! 

Onze rode wijnen 

SAF WESTERN CAPE 'EERSTERIVIER' ROOI 2019 - € 9 

'Deze rode is een samenstelling van 52% Merlot en 48% Cabernet Sauvignon. Hij is 
zeer vlot drinkbaar en heeft veel charme! Heerlijk zal hij smaken bij allerlei zomerse 
gerechten en koude schotels, pasta's, vleesgerechten en natuurlijk bij de barbecue. 
Schenk hem wat gekoeld op zo'n graad of 16 en schrik er niet 
voor terug om hem op een warme zomerdag een half uurtje of 
een uur in de koelkast te zetten. Mooie ronde wijn! 
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COTES DU RHONE ROUGE ROCCA MAURA 2019 -  9€ 

De Rhône streek heeft een zeer grote verscheidenheid in 

bodem, druivenrassen en zelfs klimaat. Deze Rocca Maura is 
gemaakt met hoofdzakelijk Grenache, aangevuld met Syrah 
en Carignan. Na een maceratie (contact schil met het drui-

vensap) van ongeveer 3 weken met strenge temperatuurcon-
trole, bleef hij nog een tijdje in contact met zijn droesem. Dit 
alles om zo veel mogelijk materie en fruit te behouden. Het 

resultaat is een heel mooie Côtes Du Rhône met een robijn-
rode kleur en paarse rand, en een expressieve neus, vol en 
fruitig met toetsen van zwarte bessen en kersen. De smaak is 

zonnig, vol en kruidig met hints van zoethout. Heel lekker bij 
gemarineerde vleesbereidingen met kruiden, champignons, 
wildpaté, couscous, charcuterieschotels, koude schotels en 

veel verschillende kazen. Schenk hem tussen zijn tweede en 
vijfde jaar en heel belangrijk, niet te warm. Ideaal iets ge-
koeld, op zo'n graad of 16 of 17 en genieten maar!  

 

Chocolade truffels (200g) - 5€ 
 Een heerlijke premium Belgische truffel met smeuïge 
melkchocolade vulling en een knapperige korst van cho-
coladevlokken. Maak van je truffelverkoop een succes. 
Overweeg deze pralines zeker in je assortiment tijdens 
de eindejaarsperiode. Verwarm het hart van de chocola-
deliefhebber tijdens de grijze wintermaanden.  

Dé klassieker onder de notenmixen: gezonde cas-
hewnoten, walnoten, pecanoten, pistaches & rozij-
nen. Een vaste waarde om de hedendaagse fitte 
foodie te verleiden. Heerlijk en bovendien lang houd-
baar.  

Studentenhaver (250g) - 5€ 
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Bestelformulier wijnverkoop 2021 
Graag je bestelling doorgeven  

ten laatste op 11/12/2021 

De wijnen en koekjes kunnen afgehaald worden op zaterdag 18/12/2021 in KG 

(Klein-Hulststraat 124) tussen 12u00 en 13u00 

 

Nabestellen van wijn is mogelijk. 

Wijn / Wafels Prijs Aantal Totaal 

Cava Brut Trankilo Reserva 
Spanje (cava) 

€ 10,00   

Oude Kaap Chenin Blanc  
Zuid-Afrika, Western Cape (wit) 

€ 8,00   

Le Carf noir ’Sauvignon’ (wit) € 9,00   

Saf Western Cape ‘eerste rivier’ Rooi 2019 (rood) € 9,00   

Cotes du Rhone Rouge Rocca Maura 2019  € 9,00   

Chocolade truffels € 5,00    

Studentenhaver € 5,00   

Algemeen totaal   

Je kan je bestelling doen via onze website (www.gymteamsintniklaas.be) - tevens onze 
voorkeur. Indien dit niet haalbaar is, is het ook steeds mogelijk bovenstaand bestelformu-

lier in te vullen en af te geven aan één van onze trainers.  (nabestellen is mogelijk) 

 

Betaling gebeurt bij voorkeur per overschrijving  

op volgend rekeningnummer: IBAN BE82 9795 9119 2268  

(vermelding: Wijnverkoop2021 + naam) 

 

Dankjewel voor je bijdrage aan deze actie! 

Naam Verkoper  

Naam Koper  

Adres   

Telefoon  
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Zoals velen van jullie wellicht weten, is Gymteam Sint-Niklaas ook 

actief op het niveau van multimedia.  

 

Daarnaast kan u het Gymteam ook ‘leuk’ vinden op facebook, 

instagram en twitter.  

Op deze manier blijft u ook volledig op de hoogte. Daarnaast 
worden er ook regelmatig foto’s - filmpjes of evenementen op 

gezet. Zeker de moeite dus!  

 

Website: www.gymteamsintniklaas.be  

Facebook: www.facebook.com/gymteam.sintniklaas 

Twitter: https://twitter.com/Gymteam_STN 

Instagram: https://www.instagram.com/gymteam_sintniklaas/ 

 

 

v.u. 
Geert Verhelst 
Beeldstraat 19 
9140 Temse 
tel. 03 771 95 09 

 
 november 2021 

Gymteam Sint-Niklaas


