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Voorwoord van de voorzitter,  
Voor iedereen was 2020 een bijzonder jaar, een jaar met beperkingen en uitdagingen. 
Een beperking was dat we de horeca niet konden bezoeken, de uitdaging was onze hobby (wijn 
maken, bier brouwen en/of likeur bereiden) uit te breiden. 
Een beperking was dat we niet naar onze maandelijkse gilde-bijeenkomst konden, de uitdaging 
voor de activiteiten commissies was te zoeken naar een mogelijkheid om toch contact te 
houden. 
Een beperking was dat de jaarlijkse FAWBG-keuring niet in Oss gehouden kon worden, de 
uitdaging was het zoeken naar een mogelijkheid om een keuring op afstand te houden. 
Voordeel was dat de flessen na het opsturen allemaal tot rust konden komen voordat de 
keurmeesters controleerden op helderheid en dat het aantal te keuren flessen per keer 
gereduceerd kon worden. Of te wel meer keuringsmomenten in een week, zodat de 
smaakpapillen rustig konden herstellen nadat die geteisterd waren door een heftige smaak. 
Binnenkort zal er een evaluatie plaats vinden. Mocht u tips hebben dan horen wij dat graag. 
Vanwege de aanhoudende pandemie is er nu al besloten dat de keuring 2021 opnieuw in 
november, en ook zo veel mogelijk digitaal, gehouden zal worden. 
Over digitaal gesproken, de jaarvergadering zal eveneens digitaal plaats vinden. Wanneer u 
punten heeft die u graag inbrengt laat het dan weten, zodat daar voldoende aandacht aan 
gegeven kan worden.  
Deze punten kunt u naar bestuur@FAWBG.nl sturen. 
Mochten er ideeën zijn voor het organiseren van een digitale gilde- avond, wilt u deze dan delen 
op de Facebook-pagina van de Federatie Amateur Wijnmakers en Bierbrouwers Gilden 
(https://www.facebook.com/FAWBG)? Wellicht kunnen andere gilden ook iets met deze ideeën. 
 
Bij deze wens ik u prettige feestdagen en een goed & gezond 2021. 
 
Niels Mellema 
 

Voorzitter FAWBG  

 

Digitale ALV, 

Hopelijk komt er snel een oplossing, zodat het leven in 2021 weer helemaal 2019 zal zijn. Hoe 

die oplossing er komt… de tijd zal het leren.                                                                                   

Ondertussen gaat het bestuur van de FAWBG er vanuit dat de Algemene Leden Vergadering in 

maart niet, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in Geldermalsen gehouden kan worden. De ALV 

zal daarom, op 6 maart 2021, digitaal plaats vinden.                                                                          

De uitnodiging komt nog, maar het bestuur verzoekt u om deze datum alvast in de agenda te 

noteren.                                                                                                                                              

Uiteraard krijgt iedereen tijdens de vergadering gelegenheid tot inspraak.  

 

Landelijke keuring FAWBG, 
 

FAWBG-likeurkeuring  

Het behoeft geen betoog dat het jaar 2020 in Nederland op zijn minst 'dynamisch' te noemen is. 

De opkomst van covid-19, de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus hebben 

forse impact op de samenleving en de economie. Daarom en vanwege de opgelegde 

coronamaatregelingen, heeft de traditionele likeurkeuring in Veenendaal plaatsgevonden bij 

onze voorzitter. Dit mocht, daar er maar twee keurmeesters nodig waren voor de keuring van de 
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likeuren en twee personen mag men thuis uitnodigen. We bleven wel op 1,5 meter afstand van 

elkaar. Ook aan tafel.                                                                                                                                                                 

Na het rangschikken van de ingezette likeuren zijn we begonnen. Het viel ons meteen al op, dat 

we mooie likeuren tegenkwamen. De kunst van het likeur maken bestaat uit de bepaling van de 

juiste hoeveelheden om een uitgebalanceerd harmonisch geheel te verkrijgen. De likeur moet: 

helder en homogeen zijn, mooi van kleur, fijn van smaak en volmondig, met een aangenaam en 

herkenbaar aroma en afdronk.                                                                                                                                                

Dit alles hoort bij het genot van een likeur om in de mond te voelen en te proeven.                             

De uitslagen van de keuring vindt u elders in deze nieuwsbrief en op onze website. 

Tinus Notermans 
Secretaris FAWBG  

 

FAWBG-wijnkeuring  

Rode druivenwijnen  

Dit jaar was een bijzonder jaar met consequenties voor de keuring. Geen centrale keuring waar 
de inzenders de uitslagen gepresenteerd kregen en de beste wijnmakers hun prijs in ontvangst 
konden nemen. Dit jaar moesten wij het doen met een digitale verwerking van de inzendingen, 
dat volgens mij een verbetering is met voorgaande jaren. Compliment dus voor de maker. De 
inzendingen wijn werden bij Diny van der Graaff gekeurd door keurmeesters. 
Ik mocht hier ook een rol in spelen en heb samen met Ton Molenaar de rode druivenwijnen 
gekeurd. Hiervan kan ik wel zeggen dat de kwaliteit van de inzendingen minder was dan 
voorgaande jaren. Natuurlijk waren er heel mooie wijnen waarvan het een genoegen was om die 
te beoordelen. Toch waren er ook een aantal bij die de toets der kritiek maar nauwelijks haalden. 
Dit betekent dat sommige inzenders hun proces kritisch moeten evalueren, liefst samen met 
collega wijnmakers om de kwaliteit van hun product te verbeteren. Dit geldt overigens ook voor 
de ervaren wijnmakers omdat de omstandigheden altijd anders zijn en de kwaliteit altijd beter 
kan. Neemt u die uitdaging aan? 
Tevens spreek ik de wens uit dat de landelijke keuring van de FAWBG volgend jaar weer op de 
ouderwetse wijze georganiseerd kan worden. 
 
Bram Groot 
Wijnkeurmester FAWBG 
 

Witte/rode vruchtenwijnen en witte druivenwijnen           

Over het bijzondere jaar 2020 zeg ik niets meer, dat is al aan de orde geweest. 
De witte en rode vruchtenwijnen zijn door Alma Oldert en mij (Diny van der Graaff) gekeurd. 
Opvallend was de goede kwaliteit; slechts een paar zieke wijnen. Dat is altijd heel fijn voor ons 
als keurmeesters. Het maakte het moeilijk om de beste er uit te halen, temeer, daar er zoveel 
verschillende soorten waren. Van droge witte vlierbloesem tot gedroogde pruimen dessert 
wijnen, maar wel een boeiende opgave. 
De witte druivenwijnen zijn door Henk en Jannie Hazeleger gekeurd, waarbij ik heb geassisteerd. 
Ook hier opvallend veel goede wijnen, slechts enkele wijnen met een afwijking. Opvallend was 
het hoge zuurgehalte bij de druivenwijnen. Naar ons idee toch net niet helemaal rijp genoeg en 
dat is jammer. Verder waren de meeste goed gemaakt. 
We zijn blij, dat we toch konden meewerken aan een keuring, de behoefte eraan bleek erg groot.  
 

Diny van der Graaff. 
Wijnkeurmester FAWBG 
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Bierzaken 

 
Corona oftewel Covid-19. We kunnen er niet omheen. Iedereen heeft in zijn of haar omgeving 
hiermee te maken. Namens ons allen, heel veel sterkte in de laatste run richting een 
beschermend vaccin. Volgens de berichtgevingen dienen wij nog tot zeker augustus rekening te 
houden voordat iedereen die zich wil laten vaccineren aan de beurt geweest is of misschien wel 
aan de beurt zal komen.  
Terugblikkend op 2020 kunnen wij ook een klein lichtpuntje melden. Ondanks alle beperkingen 
is het toch gelukt een landelijke Federatiekeuring te organiseren. Dankzij de intensieve inzet en 
creatieve geest van het bestuur en het begrip en medewerking van u, is het toch gelukt om 
corona-proof het kampioenschap wijn- en likeur-maken te organiseren. Daarbij willen wij de 
inzet en de mogelijkheden van de keurmeesters en bestuur van de BKG bedanken om het keuren 
van de bieren ook mogelijk te maken.    
 
Zo is het ons gelukt de inschrijvingen digitaal via een webshop te laten verlopen. Sneller, 
makkelijker en vooral minder kans op (schrijf-) fouten. Door de betalingen via IDEAL mogelijk 
te maken scheelt dit de organisatie en vooral de penningmeester een hoop werk. Al met al 
positieve veranderingen welke ook voor de komende jaren gehandhaafd zullen blijven.  
 
Ondanks alle beperkingen en aanpassingen hebben wij toch een opmerkelijk aantal 
inschrijvingen mogen ontvangen. In het totaal zijn er 68 wijnen, 27 likeuren en 20 bieren 
gekeurd.  
Mede door de beperkingen hebben wij dit jaar ook de jurering aangepast. In tegenstelling tot 
andere jaren hebben wij dit jaar de prijsgroepen aangepast naar wijn, likeur en bier. Geen bekers 
maar een gouden, zilveren en bronzen plak met gravure op naam. Een aanwinst in uw 
prijzenkast.  
 
Ook de prijsuitreiking verliep dit jaar digitaal. Vooraf waren de winnaars voorzien van een dichte 
enveloppe welke pas tijdens de prijsuitreiking geopend mocht worden. Bij het bekendmaken van 
de top drie mochten de deelnemers op volgorde na bekendmaking van hun naam de enveloppe 
open maken.  
 
De prijswinnaars 2020 zijn: 
 
Voor de wijnen: 
1ste plaats (Gouden medaille); Klasse WDD3 Pinotin, Regent, Cabertin van Henk Teekman: 93 
punten 
2de plaats (Zilveren medaille); Klasse WDD3 Marechal Foch van Joke Nederhof : 90 punten 
3de Plaats (Bronzen medaille); Klasse WDD1 Solaris van Gerard Domhof : 88 punten 
 
Likeur: 
1ste plaats (Gouden medaille); Klasse L2 Kweepeerschillen van Anton Keetels : 92 punten 
2de plaats (Zilveren medaille); Klasse L1 Sinaasappel kruidnagel van Gert van Bruksvoort : 89 
punten 
3de Plaats (Bronzen medaille); Klasse L2 Appeltaart van Dick van Straalen : 88 punten 
3de Plaats (Bronzen medaille); Klasse L1 Framboos van Gerda Mellema : 88 punten 
 
Bier: 
1ste plaats (Gouden medaille); Marcel de Cock met een Alt bier Klasse B : 90 punten 
2de plaats (Zilveren medaille); Marcel de Cock met een Kölsch Klasse A : 89 punten 
3de Plaats (Bronzen medaille); Eiso Zanstra met een Blonde Klasse C : 82 punten 
 
Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd! 
De gehele lijst kunt u teruglezen op federatiekeuringen.fawbg.nl  
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Ondertussen zijn wij weer bezig met de voorbereidingen voor 2021. Met name voor de bierleden 
zijn wij hard bezig om weer een competitieve wedstrijd te organiseren met misschien wel in 2022 
een heuse Europese Craft Bier Kampioenschap. Nu op dit moment zijn de ideeën en 
uitwerkingen erg pril. Een klein tipje van de sluier; denk aan “Die Mannschaft”, “Rode Duivels” 
en de “Oranje Leeuw”…. Wilt u hierover rechtstreeks op de hoogte gehouden worden, schrijf u 
dan in voor de nieuwsbrief en u ontvangt alle nieuwtjes en updates rechtstreeks in uw mailbox. 
Inschrijven kan op de website www.FAWBG.nl .  
 
Bij deze wil ik u hele fijne feestdagen wensen en vooral een gezond 2021! 
Tot volgend jaar. 
 
Peter Majoor 
Bestuurslid bierzaken 
 
 
 

 

 


