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Voorwoord,
Beste mensen,
Voor u op de mail de tweede Nieuwsflits van uw FAWBG. Zoals we u hebben laten weten in de
eerste nieuwsflits is het verschijnen van de Nieuwsflits gekoppeld aan de bestuursvergaderingen
en deze heeft zojuist weer plaatsgevonden. Nieuwsgierig waren wij naar de reacties op de eerste
Nieuwsflits en u hebt ons niet teleurgesteld. Alleen maar positief wat ons aanspoort om
enthousiast door te gaan.
Op de laatste bestuursvergadering hebben wij ons bezig gehouden met het protocol rondom de
privacywetgeving, de afgelopen landelijke keuring, de landelijke keuring in 2019, bierzaken, de
WA-verzekering, de website, de Nieuwsflits, financiën, de vergaderlocatie en de keuringen.
Fijn is het om te constateren dat de bierpoot vorm begint te krijgen. Peter is ver gevorderd met
het opzetten van een cursus bier maken voor op de website zodat iedereen die daar behoefte aan
heeft, zelfstandig de cursus kan volgen. Voor vragen kun je dan altijd contact zoeken met Peter.
Ook is er besloten, om bij wijze van proef, het komende jaar bij de landelijke keuring bieren in te
laten brengen ter keuring. Wij zullen dan zorgen dat er vakbekwame keurmeesters aanwezig
zijn.
Voor het vaststellen van de privacy protocollen hebben we van de overheid wat extra ruimte
gekregen om reden dat de meeste verenigingen meer tijd nodig hadden om e.e.a. uit te zoeken
en vast te stellen. Voor onze privacy protocollen hebben wij gekozen voor een algemene variant
die door een gemeente beschikbaar is gesteld en waarin de verenigingen de vrijheid hadden om
deze aan te passen naar hun wensen en activiteiten. Wij hebben in onze vergadering van 5
september deze protocollen als zodanig vastgesteld en zullen deze op de website plaatsen. U als
aangesloten gilde mag deze protocollen gebruiken en aanpassen zoals jullie willen voor je eigen
gilde.
Het vinden van een goede WA-verzekering blijft moeilijk en daar zijn we nog niet uit. Wel
hebben we nu een maatschappij gevonden die een offerte uit zal brengen die goedkoper is en
meer dekking geeft dan de huidige. Nog even geduld dus. In de laatste ALV is gevraagd of er,
wanneer er bekend is wie er gaat verzekeren, een voorlichtingsavond georganiseerd kan worden
om verzekeringsvragen te beantwoorden. Dit is voorgelegd aan de verzekeraar en deze geeft aan
dat dit niet gebruikelijk is omdat de polisvoorwaarden hierin duidelijkheid zullen moeten geven.
Als extra zou er dan een kostenplaatje aangeplakt moeten worden v.w.b. de tijd en de reiskosten.
Dit zou overeenkomen met het bedrag dat wij op jaarbasis aan verzekeringspremie zouden
moeten gaan betalen. Een te groot bedrag wat wij als FAWBG niet op kunnen brengen. Daarom
is binnen het bestuur afgesproken om op de ALV de vragen die er zijn samen te vatten en voor te
leggen aan de verzekeraar die daar dan gratis antwoord op zal geven. Een betere en voordeliger
optie dachten wij.
Ook zullen zich in deze Nieuwsflits weer een aantal bestuursleden aan u voorstellen. Hiermee
krijgt u zo langzamerhand een compleet beeld van de bestuursleden die uw gilden landelijk
vertegenwoordigen.
De website wordt op dit moment, n.a.v. vragen en opmerkingen uit het verleden en heden,
kritisch bekeken en onder handen genomen. Er kan dus een moment zijn waarop u even niet op
de site kunt komen. De veiligheid was onvoldoende en ging veel kosten, de indeling kan beter en
overzichtelijker en het kan vast goedkoper. De voorbereidingen voor deze zaken zijn in volle
gang en wij verwachten dat e.e.a. voor januari zijn beslag zal krijgen.
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Beste mensen, ik verwacht dat u weer aardig op de hoogte gebracht bent van de werkzaamheden
en vorderingen binnen het bestuur. Om iets dichter op de zaken te blijven zitten heeft het
bestuur besloten om dit jaar nog een extra vergadering in te plannen om de vaart erin te houden.
Graag tot de volgende Nieuwsflits.
Namens het bestuur met vriendelijke groet, Wim Mulder

Secretaris FAWBG,
De federatie is zonder meer uniek te noemen. Terecht beschouwen velen het als een stukje
ondernemerschap buiten het eigen gilde. De diversiteit van het FAWBG weerspiegelt zich in de
rijke historie van het zelf maken van dranken, met daarbij de uitvoering van een landelijke
keuring en het organiseren van bijeenkomsten waarop wijnmakers, bierbrouwers en
likeurbereiders hun ervaringen en resultaten kunnen uitwisselen.
De geschiedenis van het uitwisselen van kennis en ervaring, die aan de vorming van onze
federatie voorafgaat, is even ingewikkeld als interessant. Geen enkele andere gilde binnen
Nederland is zo duidelijk gevormd door de gebieden: die kennis en ervaring uitwisselen,
contacten onderhouden, proeverijen en keuringen organiseren en geven van voorlichting en
informatie.
De rijke historie van de federatie is tastbaar in de vele documenten en leerboeken die het
FAWBG rijk is.
Maar ook het karakter van de federatie, het zijn allemaal facetten van de diamant die FAWBG
heet.
Zelf ben ik, samen met mijn zwager Hans, in 2003 begonnen met het zelf maken van wijn en
daaropvolgend ook likeuren. Voor die tijd dronken wij alleen de commerciële uitvoeringen
daarvan.
Een heldere wijn is het mooiste bezit van elke wijnmaker. Door jarenlang experimenteren met
eigengemaakte drank heb ik uiteindelijk het recept voor een goed biologisch evenwicht
gevonden. Maar ook de weg naar het verenigingsleven. Zodoende ben ik nu bestuurslid bij het
wijnmakersgilde Midden-Limburg en voorzitter van de keurgroep aldaar. En nu, sinds kort, na
eerst een tijd als algemeen bestuurslid te hebben gefunctioneerd, secretaris van het FAWBG.
De verslaving zet zich voort, verder doe ik bij mijn eigen gilde ook de p.r. door samen met nog
andere gildeleden op diverse markten te staan. De bezetting van onze marktkraam bestaat uit
bierbrouwers, wijn- en likeurmakers.
Wij bieden passanten onze eigengemaakte producten gratis aan, met als doel het zelf maken van
wijn, het zelf brouwen van bier en het zelf bereiden van likeur als vrijetijdsbesteding. En, dat ze
dat niet op eigen houtje moeten doen, maar met een lidmaatschap van een gilde. Het liefst
natuurlijk ons gilde.
Er is, om een voorbeeld te noemen, weinig fantasie voor nodig om zich bij een bezoek aan onze
marktkraam je eigen vervaardigd, zelfgemaakt drankje voor te stellen.
Daarnaast organiseer ik voor mijn gilde keurmeesterbijeenkomsten, vak-avonden en een
jaarlijkse wijnkeuring en in gezamenlijke samenwerking het onderhoud van een boomgaard met
de daarbij behorende snoei-, pluk- en persdagen.
Ben naast deze werkzaamheden ook FAWBG-wijn-, en likeurkeurmeester.
Ik woon in het zuiden van het land, in de nabijheid van Maastricht (Trajectum ad Mosam). Op
het gebied van "Wijnbouw en Omgeving", en uitgaande van de temperatuur en uren zon, zit ik
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hier niet zo slecht. Een berekening die is gebaseerd op vegetatie-eenheden, de zogenaamde VEwaarde, krijgt hier ook vaak een voldoende en geeft steeds vaker een verbetering aan. Wat
betreft de waterstand en de pH-waarde van de grond, löss, kalk en klei (mergel, krijtgesteente,
kalksteen), kan het er ook mee door. Bij de aanleg van een wijngaard hoeft men hier doorgaans
alleen te letten op de plantrichting, slagschaduw en windrichting. Voor de rest, groeien hier de
ranken als onkruid.
Regelmatig snoeien en uitdunnen is dan vaak ook noodzakelijk.
Afsluitend, veel hobbyplezier en de beste wijn-, bier- en likeurgroeten,
Tinus Notermans

Peter Majoor,
Vele Gilden zullen het misschien nog hebben liggen; een transparant documentenmapje met een
zwart/wit gekopieerde brouwcursus welke ooit vele jaren geleden geschreven is door een
enthousiaste gildebroeder. Voor ons bierbrouwers is er de laatste jaren gelukkig veel veranderd.
Goed gesorteerde (web-) winkels en een groot scala aan boeken voor zowel beginnend als
gevorderd brouwer.
Waarom zou je je nog willen inschrijven bij een gilde in de buurt voor het volgen van een
brouwcursus? Er is al genoeg over geschreven en vrij verkrijgbaar?
Rare vraag vanuit een federatie welke jullie belangen en ondersteuning behartigd. Het antwoord
is dan ook simpel; Koken, bakken, klussen, kinderen opvoeden (☺) en alle andere activiteiten
leer je ook niet uit een boekje. Het is de praktijk en ervaring die telt.
Juist daarom wordt er momenteel gewerkt aan een brouwcursus in de vorm van een presentatie.
De ervaren brouwer binnen uw gilde kan aan de hand van 5 PowerPointpresentaties zijn
ervaringen, kneepjes en valkuilen overbrengen en rondom aanvullen tijdens een interactieve
cursus. Daarnaast kan je bijvoorbeeld gebruik maken van het boek “Verander water in bier”
geschreven door Adrie Otte. Een onmisbaar naslagwerk voor de cursisten.
Goede (cursus-) boeken zijn er tenslotte al genoeg.
Op zeer korte termijn is op de website van het FAWBG onder “Downloads” een kleine
presentatie te vinden hoe een cursus eruit zou kunnen zien. Hierin staat onder andere; de lessen
met onderwerpen, benodigdheden voor het geven van de cursus en tips voor een interactieve
invulling van de cursusavonden.
Weer een nieuwe invulling van de “B” in de FAWBG; een brouwcursus.

Steef Scheffers,
Steef Scheffers (algemeen bestuurslid met als specialiteit de Likeur groep).
Ik heb tijdens het werkzame leven veel in het buitenland gezeten, Afrika (Sahel) en Z.O. Azië.
Voor het technische gedeelte van het boren van waterputten.
In het heden bemoei ik mij met het uitzenden van Likeurkeurmeesters, het organiseren van
landelijke keuringen en ben lid van het federatiebestuur.
Daarnaast ben ik ook nog druk met het organiseren van Nederlandse taallessen voor
buitenlandse volwassen nieuwkomers.
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Landelijke keuring 26 mei 2018,
Het was even zoeken naar een geschikte locatie maar na een aantal tips zijn we terechtgekomen
in Oss, in een oud schoolgebouw dat netjes was gerenoveerd en dat gerund werd door mensen
met een beperking en zeer belangrijk, centraal in het land en betaalbaar.
De wijnen en likeuren die bij voorinschrijving waren aangemeld werden keurig op tijd ingeleverd
waardoor ook de keuring op tijd kon beginnen. De organisatie was in handen van Bram Groot en
Ruud Hoogstraten en werd ondersteund door Trudie Hoogstraten, Tinus Notermans en
ondergetekende. De keuring was door Bram en Ruud prima georganiseerd, alles liep volgens de
planning en ik heb geen smetje kunnen ontdekken. Natuurlijk zal een ras-criticus wel iets
kunnen vinden, maar zonder dol een prima keuring. De keuring van de likeuren en de wijnen
vonden plaats in verschillende ruimtes en ook de resultaatverwerking was apart en alleen voor
de organisatie toegankelijk.
Er werden 66 flessen wijn en 22 flesjes likeur ingeleverd, een vergelijkbaar aantal met 2017. De
keurmeesters hebben zich in groepjes van twee over de wijnen en likeuren gebogen en
geconstateerd dat de ingeleverde wijnen en likeuren van goede tot zeer goede kwaliteit waren.
Een compliment aan de makers is zeker op zijn plaats. Helaas waren er ook een paar flessen van
mindere kwaliteit maar wij rekenen erop dat de opmerkingen en tips van de keurmeesters ter
harte worden genomen en de kwaliteit alleen maar zal verbeteren. Rondlopend heb ik
geconstateerd dat de keurmeesters zeer deskundig te werk zijn gegaan en serieus tot de
puntentotalen zijn gekomen. Een compliment aan de dames en heren keurmeesters is zeker na
zo’n keuringsdag op zijn plaats.
Ook voor volgend jaar zal er weer een keuring worden georganiseerd voor wijn, likeur en deze
keer aangevuld met bier. Als bestuur denken wij dat met de cursus de vraagbaak en de keuring
het bier weer op de kaart staat van de FAWBG met grote dank aan Peter Majoor. De datum is
geprikt maar staat nog niet vast omdat we afhankelijk zijn van de organisatie en de zaalruimte.
Wanneer alles vaststaat zullen we u benaderen voor de inschrijving.
Terugkijkend was het een gezellige en ontspannen dag met elkaar. Ook de mensen die de wijnen
en likeuren hadden ingeleverd hebben genoten van de omgeving van Oss en het gratis bakje
koffie bij het brengen en halen van de wijnen en likeuren. Rest mij om allen, die aan deze dag
hebben meegewerkt en deze tot een succes hebben gemaakt, van harte te bedanken en stiekem
hoop ik dat we ook volgend jaar weer op jullie mogen rekenen.
Wim Mulder.

Landelijke keuring FAWBG
Onder voorbehoud op 13 april 2019
Schadewijkcentrum
Leeuwerikstraat 2 te Oss
Voor
Wijnen, likeuren en bieren.
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