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Voorwoord,  

Beste mensen, 

Misschien voor sommigen een beetje dicht op elkaar maar hier alweer de derde Nieuwsflits van 

uw FAWBG. Een beetje dicht op elkaar wil zeggen dat er bij de vorige verzending hier en daar de 

Nieuwsflits is blijven “hangen” omdat niet voor iedereen duidelijk was dat de Nieuwsflits 

doorgestuurd zou horen te worden naar de leden van de aangesloten gildes.                        

Vandaar nogmaals de oproep om de Nieuwsflits door te sturen aan alle leden van jullie gilde 

zodat de FAWBG dichter bij de leden komt en ze op de hoogte blijven van het reilen en zeilen 

van de FAWBG. 

Op onze laatste extra bestuursvergadering is er aandacht besteed aan de bijeenkomst van 

keurmeesters, waarbij het nieuwe keuringsformulier, na een proefjaar, is vastgesteld en definitief 

ingevoerd gaat worden.                                                                                                                        

Ook in deze Nieuwsflits een oproep tot het volgen van een opleiding tot keurmeester. Onze 

Federatie is hier en daar wat aan het vergrijzen, oftewel antiek blond aan het worden, waardoor 

er behoefte komt om de groep keurmeesters uit te breiden. Van groot belang om onze 

aangesloten Gilden te kunnen blijven bedienen. 

De landelijke wijn-, likeur-, en bierkeuring zijn vastgelegd en vinden ook dit jaar weer plaats in 

Oss op 11 mei 2019. Hebt u een mooi product van eigen fabricaat, schroom dan niet om het ter 

keuring aan te bieden. Misschien is het mogelijk om het transport van de producten met een 

medegildelid te combineren. 

Ook is de kogel door de kerk voor het afsluiten van een nieuwe 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met betere voorwaarden, een hogere dekking en een 

lagere premie. Hieronder meer. 

De nieuwe website is ook in de lucht onder dezelfde naam maar verder nog in ontwikkeling. Wel 

is er al informatie te vinden over het bestuur, contacten, de reglementen, de landelijke keuring 

en nog het een en ander. Als deze Nieuwsflits verschijnt zou het al wel kant en klaar kunnen 

zijn. In deze Nieuwsflits ook nog een stukje over de nieuwe website en hoe er mee om te gaan. 

Verder hebben wij gekeken naar het rooster van aftreden. Zoals het er nu uit ziet treden er in 

2020, 5 bestuursleden af. Een onwenselijke situatie. Het bestuur gaat daarom op de volgende 

ALV in maart 2019 voorstellen om enkele bestuursleden een jaar door te schuiven met hun 

aftreden zodat er per bestuursverkiezing maximaal 2 tot 3 bestuursleden aftreden. Wel zijn we 

voor het komende jaar op zoek naar een lid die in 2020 de taak van penningmeester over kan 

nemen. Het zou prettig zijn als op de komende ALV iemand op zou staan om het komende jaar 

al mee te draaien in het bestuur als aspirant bestuurslid en zich zo eigen kan maken met de 

financiële administratie. We hopen hiermee een situatie te voorkomen zoals deze zich in 2016 

heeft voorgedaan waarbij er zich geen nieuwe bestuursleden beschikbaar stelden en waarbij in 

een extra ledenvergadering de FAWBG met moeite van de ondergang kon worden gered. Van 

harte welkom dus nieuwe penningmeester. 

Met deze Nieuwsflits hoopt het bestuur dat de FAWBG weer een beetje dichter bij de leden 

komt en wil het bestuur jullie allen fijne feestdagen toewensen en een gezond, gelukkig en 

gezegend 2019. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Wim Mulder. 
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Voorzitter FAWBG, 

De verzekering. 
 
Na een bijna onmogelijke opgave, voor ons als niet verzekeringsdeskundigen, om voor de FAWBG 
een nieuwe bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, is het na 1,5 jaar uiteindelijk toch 
gelukt. 
Met hier en daar een deskundig advies en opmerking gaat onze verzekering in dekking bij de 
Zeeuwse Algemene. 
Deze maatschappij biedt ons een verzekering aan met betere voorwaarden, een betere dekking en 
hogere verzekerde bedragen voor een lagere premie dan bij Allianz. Wij denken met deze nieuwe 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beter af te zijn dan de vorige. Het gaat te ver om hier in te 
gaan op de verzekeringsvoorwaarden.  Als de verzekering is afgesloten zullen wij jullie de 
polisvoorwaarden doen toekomen zodat u deze tegen het licht kunt houden en eventuele vragen, 
mogelijk al op de ALV in maart, kunt stellen. Wij zullen daar vast geen antwoordt op hebben maar 
hebben met de maatschappij afgesproken deze te verzamelen, de maatschappij aan te bieden en 
vervolgens daar een antwoord op krijgen die we in een volgende Nieuwsflits zullen opnemen, 
waardoor ieder lid deze kan bekijken. Natuurlijk hopen wij deze verzekering nooit nodig te 
hebben maar zijn naar ons gevoel met deze verzekering weer helemaal bij de tijd. 
 
Namens het bestuur, Wim Mulder. 
 

 

Peter Majoor, 

Het ABC (en D) van bier. 
Na jarenlange afwezigheid is op 11 mei 2019 ook de bierkeuring weer aanwezig op de landelijke 
Federatie keuring. De keurmeesters van het Bier Keurmeesters gilde verzorgen de keuring voor 
de titel winnaar in de klasse A, B, C en/of D. De plaatsen 1, 2 en 3 worden beloond met een 
medaille en certificaat van deelname. Alle deelnemers ontvangen na afloop het rapportage- 
formulier met de bemerkingen van de keurmeester. De keuring vindt terplekke op de locatie 
plaats, vandaar dat het inleveren van 1 flesje bier per aangeboden type voldoende is.  
 
In tegenstelling tot de Open Nederlandse Kampioenschappen heeft de FAWBG de keuring van 
de “vrije Klasse” en de “kloon bieren” niet in de mogelijkheden meegenomen. Bij de nieuwe start 
moet je immers ergens beginnen.  
 
Op de vernieuwde website van de FAWBG zal kort na afloop van de keuringen de uitslagen 
online vermeld worden.  
 
Aanmelden is eenvoudig; ga naar de website van de FAWBG, klik op “Federatie Keuring 2019”. 
Download het inschrijfformulier en meldt u aan. Er geldt geen maximum aan bieren per klasse. 
Niet voldoende ruimte voor het invullen van uw bieren? Print het formulier dan nog een keer uit 
en lever 2 of meer formulieren in. Inschrijven bedraagt € 3,75 per aangemelde fles bier.  
 
Help mee de bier-kant van de FAWBG weer terug op de kaart te zetten en te verbeteren. Lever 
uw bier in. 
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Likeur-keurmeesters, 
 
Het is eigenlijk heel eenvoudig, als je er een nodig hebt, bestel je er een en dat gaat meestal 
goed, want hij verschijnt op de geplande avond en doet z’n ding.  
 

Dat is goed voor de een en slecht voor de ander, want er kan maar één winnaar zijn. 
 

Het probleem doet zich voor, dat met name de vergrijzing onder de likeur-keurmeesters steeds 
groter wordt en dat er geen jongeren zijn die het stokje willen overnemen. 
 

Ik besef heel goed dat de meeste jongeren het vreselijk druk hebben, zeker als je ook nog een 
gezin moet runnen.  
Maar er zijn ook mensen van middelbare leeftijd waar de kinderen het heerlijk vinden, als je 
eens een avond weg bent! Ik ben ook jong geweest.  
 

Wat doet een keurmeester eigenlijk, buiten het eigenlijke keuren en dat is nu welbeschouwd de 
gein van het geheel, namelijk de inzenders vertellen hoe ze een betere likeur hadden gehad, door 
b.v. iets minder suiker te gebruiken of door iets meer zuur of bitter erbij te doen. Ook het 
alcoholpercentage (%) is veelvuldig te hoog. Dit is in a nutshell, wat het werk leuk maakt.  
 
Met andere woorden, we zitten te schreeuwen om jongere keurmeesters want anders heeft 
keuren geen zin meer. 
 
Steef Scheffers 
 
 
 

Wijnkeurmeesters, 
 
In de eerste Nieuwsflits heeft Paula Soeteman u een kijkje achter de schermen van de 
keurmeester gegeven. Graag wil ik daar op inhaken als keurmeester en opleider van 
keurmeesters. 
 

Op 11 mei 2019 is er weer een landelijke keuring en ja daarvoor zijn er keurmeesters nodig.             
Op onze laatste keurmeesterbijeenkomst in november hebben wij besloten de termijn van 2 
maanden voor een landelijke keuring niet te keuren te verlagen naar 2 weken. Verder is het 
nieuwe keuringsformulier na een aantal “blinde" geurtesten tussen de keurmeesters onderling 
goedgekeurd. Op officiële keuringen wordt dit formulier gebruikt. Wij verzoeken alle gildes zich 
daar aan te houden, anders ontstaat er verwarring. 
 

Opleiding keurmeesters: 
Het is een waardevolle opleiding en heel leuk om te doen. Het kost best veel tijd en studie, maar 
het vergroot de wijnkennis flink. Bovendien is er constante aanvulling nodig van keurmeesters 
door het afhaken van oudere keurmeesters. Als er interesse is bij één van uw leden, neem dan 
gerust contact met mij op. In september 2019 is er weer een nieuwe opleiding bij voldoende 
belangstelling. Dit zal binnenkort op de vernieuwde website worden vermeld. 
Verder wens ik u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toe. Diny van der Graaff 
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Landelijke FAWBG wijn-, likeur- en bierkeuring, 11 mei 2019, 
 
Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de FAWBG worden er jaarlijks landelijke 
keuringen georganiseerd. De afgelopen jaren was de keuring beperkt tot wijn en likeur. Dit jaar 
heeft het bestuur het brouwen van bier in haar taakstelling opgenomen. Er is dan ook een 
bestuurslid bijgekomen die zich specifiek richt op deze doelgroep. Dit heeft geresulteerd is het 
toevoegen van bier aan de landelijke keuringen. Het komende jaar zal deze keuring, net als vorig 
jaar, plaatsvinden op 11 mei 2019 in het Schadewijkcentrum, Leeuwerikstraat 2, 5348 XA in Oss. 
De keuring staat open voor alle leden van bij de FAWBG aangesloten gilden. Om een goede 
organisatie mogelijk te maken kunnen flessen uitsluitend aangemeld worden via een 
voorinschrijving. Het inschrijfformulier zal aan de gildebesturen worden toegezonden en u kunt 
het downloaden van de website van de FAWBG. De wedstrijdreglementen voor wijn en likeur en 
de te gebruiken biertypelijst van de BKG zijn ook op de website te vinden. U kunt uw flessen 
inleveren tussen 10.30 en 11.00 uur op de keuringslocatie. De keuring zal plaatsvinden tussen 
11.30 en 16.00 uur. Na de keuring zal de prijsuitreiking starten om 17.00 uur. 
 
Namens de wedstrijdcommissie en het bestuur 
Bram Groot 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     Landelijke keuring FAWBG 
               

              Op 11 mei 2019  
 

          Schadewijkcentrum 
      Leeuwerikstraat 2 te Oss 
                      Voor 
    Wijnen, likeuren en bieren. 
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