
Supportersclub “De Ruiterzonen”  
Iepersestraat 255 
8800 Roeselare 
 
Beste sport- en wijnliefhebber,  
 
De donkere dagen komen er weer aan en we mogen stilaan beginnen denken aan de eindejaarsfeesten. Voor 
veel mensen begint dan ook de jaarlijks weerkerende zoektocht naar het meest geschikte cadeau voor een vriend 
of een familielid, of naar de best bijhorende wijn bij het eindejaarsmenu. 
 

Voor dit probleem biedt de supportersclub van KSV De Ruiter ‘De Ruiterzonen’ vast en zeker een oplossing. Want 
voor de 24ste keer reeds organiseren wij een wijnactie met een aanbod waarvan de wijnliefhebber bijna achterover 
valt.  Net als vorig jaar bieden wij voor de niet-wijnliefhebber tevens een voortreffelijke cava en porto aan. 
 
Het wijnaanbod dat u hier naast vindt, stelt u wellicht voor een hartverscheurende keuze, want elk pakket is er één 
van hoogstaande kwaliteit. Iedereen vindt er vast en zeker zijn voorkeur. Maar wat vooral belangrijk is: naast de 
aankoop van een schitterend wijnpakket, steunt u ook de supportersclub ‘De Ruiterzonen’, die zich gedurende het 
voetbalseizoen inzet om tal van randactiviteiten te organiseren voor de voetbalploeg KSV De Ruiter.  
 
Wij drinken er alvast ook een…op uw gezondheid! 
 
 

Voor bestellingen of nadere inlichtingen kan u steeds terecht bij: 
 
 

Bogaert – Bruyland  Tel: 051/69.02.48 Defraeye David Tel: 0474/31.00.39 

Borry Erik Tel: 051/22.44.66 Lamsens Erik Tel: 051/20.01.21 

Coppenolle Luc Tel: 051/20.68.25 Scheldeman Nico Tel: 0474/90.55.73 

Coppenolle David Tel: 056/40.20.23 Sinnaeve Fabian Tel: 0486/71.83.43 

Debal Krist Tel: 0486/80.78.27 Van Eeckhoutte Stefaan     Tel: 0497/55.28.67 
 
 
 
 
 

BESTELBON VERKOPER  Naam en voornaam: 
SUPPORTERSCLUB   
KSV DE RUITER Adres: 
  

 Postnr + stad: 
 
 

Wijze van betalen:  overschrijving op op rekeningnummer 884-3970116-63 
 
    cash / contant 
 
 
     Pakket 1: ex à € 100 => Pakket 6: ex à € 45 => 

     Pakket 2:  ex à € 45 =>  Pakket 7: ex à € 40 => 

     Pakket 3:  ex à € 40 => Pakket 8: ex à € 50 => 

     Pakket 4:  ex à € 100 => Pakket 9: ex (rode porto) à € 30 => 

     Pakket 5:  ex à € 100 =>  ex (witte porto) à € 30 => 
 
 
 

TOTAAL TE BETALEN:   €  
 
 
 
  



BESTELBON KOPER   Naam en voornaam: 
SUPPORTERSCLUB   
KSV DE RUITER Adres: 
  
 
Wijze van betalen:  overschrijving op op rekeningnummer 884-3970116-63 
 
    cash / contant 
 
     Pakket 1: ex Pakket 6: ex 

     Pakket 2:  ex  Pakket 7: ex   TOTAAL TE BETALEN 

     Pakket 3:  ex Pakket 8: ex 

     Pakket 4:  ex Pakket 9: ex (rode porto) €  

     Pakket 5:  ex  ex (witte porto)  
 

WIJNVERKOOP SUPPORTERSCLUB KSV DE RUITER 2013 - 2014 
 

 

 PAKKET 

1 

12 flessen Château La grand Croix  
Bordeaux 2012 

ROOD € 100 AANTAL 

Een uitstekende rode wijn die perfect past bij uw zondagse vleeskeuken of kaasplank. 
Evenwichtige en karaktervolle wijn.  

 

  

PAKKET 

2 

6 flessen  
Haut-Garriga Bordeaux 2011 

ROOD € 45 AANTAL 

Rijke bordeaux. Mooi fruitig en nu op dronk. Bij een maaltijd houdt hij zichzelf moeiteloos 
overeind.. 

 

  

PAKKET 

3 

6 flessen  
Marques de Toledo 2010 

ROOD € 40 AANTAL 

 

Een wijn met een uitgesproken karakter. Hij bevat aroma’s van bessen en rijpe 
kersen gecombineerd met een elegante kruidigheid. Ideaal bij lamsvlees en 

kazen. 
 

        

PAKKET 

4 

12 flessen  
La Mourelle 2011 

WIT € 100 AANTAL 

Een Bordeaux Appelation Contrôlée die reeds voor het 16de jaar op rij zijn vaste plaats niet 
wil afstaan wegens uitmuntend! 

 

  

PAKKET 

5 

12 flessen  
Grand Lanzenac Bergerac 2012 

WIT € 100 AANTAL 

 
Een witte wijn uit de Bergerac, een streek met een rijke ervaring aan zoete 

wijnen. Mollig karakter en natuurlijke, zachte nasmaak. 
 

  

PAKKET 

6 

6 flessen  
Domaine de Ménard 2013 (Colombard Sauvignon) 

WIT € 45 AANTAL 

 
Een explosie aan smaken en aroma’s. Kan zich gemakkelijk profileren als 

aperitief of bij visschotels en witte vleesgerechten. 
 

  

PAKKET 

7 

6 flessen  
Syrah Rosé Pays d’Oc 2012 

ROSE € 40 AANTAL 

Frisse fruitige wijn met een soepele, harmonieuze smaak uit de Provence.  
Aantrekkelijk voor een groot publiek! 

 

          

 

6 flessen  
Cava Pupitre brut (gold label) 

CAVA € 50 AANTAL 

Wegens groot succes vorig jaar, opnieuw toegevoegd en ongelooflijk maar waar tegen 
dezelfde prijs! 

 

        

PAKKET 

9 

3 flessen PORTO MONTANA  
Fine Tawny 

ROOD € 30 AANTAL 

3 flessen PORTO MONTANA  
Fine White 

WIT € 30  


