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Voorwoord van de voorzitter,  
Als de Nieuwsflits in uw postvak binnenkomt is de lente officieel begonnen. Gelukkig hebben de 
wetenschappers, die in augustus nog waarschuwden dat het mogelijk de koudste winter in 100 
jaar zou worden, geen gelijk gekregen. Maar het was geen winter waarin wij wijnmakers, 
bierbrouwers en likeurbereiders erg veel konden doen, want als je je zelfgemaakte product niet 
kunt delen met je bezoek ben je ook minder snel door je voorraad heen. Ook de maandelijkse 
afleiding wat betreft de gilde-avonden moesten onze leden missen, gelukkig zijn er wel gilden 
die onlineavonden zijn gaan organiseren maar het geeft minder het gevoel van een avondvullend 
programma dan wanneer je een bezoek brengt aan het ‘gildelokaal’. 
Juist omdat onze leden wat dat betreft meer tijd over hadden is het extra jammer dat niet elk 
gildebestuur de Nieuwsflits doorstuurt naar haar leden, zodat de leden meer op de hoogte zijn 
van wat er speelt binnen het bestuur van de Federatie. 
Dus bij deze de vraag: willen de besturen van de aangesloten gilden aub de nieuwsbrief 
doorsturen naar hun leden? 
 

  40 jaar FAWBG 
Op drie juni 1981 tekende Jan van Schaik Adriaan de oprichtingsakte van het 
Federatie Amateur Wijnmakers en Bierbrouwers Gilde (FAWBG) bij de 
notaris in Middelburg. 
Het is dus bijna 40 jaar geleden dat de Federatie het levenslicht zag. Als 
bestuur ga je jezelf dan afvragen hoe gaan we dat vieren? 
Natuurlijk is het eerste wat bij je opkomt; taart eten! Maar hoe is dat te 
realiseren? 
Zelfs als de gildeleden wel elke maand bij elkaar zouden komen zou het een 
soort van militaire operatie moeten worden om alle leden te voorzien van een 
gebakje. 

We kunnen ergens een picknick organiseren voor het bestuur van de Federatie, maar dat is niet 
wat we willen want ‘de Federatie is van ons allemaal’. 
De mooiste oplossing kwam van Bram, de penningmeester. Hij stelde voor om een omvangrijke 
onlinebijeenkomst rond een bepaald onderwerp te organiseren. Tijdens deze seminar delen 
deskundigen hun kennis met de gildeleden. Om te voorzien in ieders behoefte zullen er 
meerdere bijeenkomsten georganiseerd worden, hierover zal Gerda meer informatie geven. 
Aan de lezers de vraag; wie heeft informatie over het verleden van de Federatie, zodat het 
gebundeld kan worden? 
 

Help ons mee door actief mee te denken 
Een van de taken die overgenomen moet worden is die van de penningmeester. 
Een andere taak is het meedenken over de toekomst van de Federatie. 
 

Gelukkig heeft Bram aangegeven om de taak als penningmeester nog met één jaar te verlengen, 
omdat de zoektocht naar iemand die zijn taak over kan nemen door COVID wel erg lastig was. 
Bij deze; Dank je wel Bram! 
Uiteraard blijft hij zijn vertrek niet uitstellen, daarom zijn we echt op zoek naar iemand die het 
stokje over wil nemen. 
Zoals elke gilde, club en vereniging weet is ze afhankelijk van vrijwilligers, want zonder hen is 
het voortbestaan gedoemd om in de voetsporen van de nagenoeg uitgestorven wijndruiven ras 
rivairenc te treden. 
Er is vast wel binnen je gilde iemand te vinden die deze taak over wil nemen. 
Afgelopen jaar zijn we begonnen met online vergaderen, waardoor de afstand tussen de 
bestuursleden geen probleem is. Ook ‘na Covid’ zullen de vergaderingen zo veel mogelijk op 
afstand gehouden worden. Slechts twee of driemaal in het jaar zullen wij elkaar in het echt 
ontmoeten.  
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De digitale vergaderingen worden momenteel op woensdag gehouden, maar daar kan uiteraard 
in geschoven worden. De gezamenlijke vergadering zullen in Veenendaal (bijna het geografische 
middelpunt van Nederland) zijn. 
 

Niels Mellema 
Voorzitter FAWBG  

 

 

 

 

 

 

Met oprechte deelneming:   

Beste familie Rinus Schoondermark,                                                                                                   

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Piet. We hebben Piet leren 

kennen en waarderen als een gerespecteerde collega met een warm hart voor zijn werk.          

Ook het gilde Amateur Wijnmakers "Het Waterslot", waar hij zelf zo nauw bij betrokken was, 

vond in hem een gedreven penningmeester. Wij zullen zijn aanwezigheid, kennis en ervaring erg 

missen.                                                                                                                                                  

Onze gedachten gaan uit naar u en uw familie. Wij wensen u veel sterkte bij het dragen van dit 

verlies.                                                                                                                                                     

Ook bij de familie De Moor is een dierbare uit het leven gerukt                                                       

Beste familie van Wim de Moor                                                                                                      

Zojuist ontvingen wij het bericht dat Wim na lang ziekbed is overleden. Wim was jarenlang lid 

van het Opleiding Kennis Centrum (OKC) van de Federatie, en werd gezien als een waardevol lid 

met grote inbreng en door zijn gevoel voor humor wist hij bijeenkomsten vaak op te fleuren. 

Toen Luctor et Fermento dreigde ten onder te gaan bij gebrek aan bestuursleden was het Wim 

die de boel wist te redden, onder het mom ‘Luctor et Fermento zal niet ten ondergaan bij gebrek 

aan een bestuur’ pakte Wim de bestuurshamer op, wist andere bestuursleden aan te trekken en 

trok de kar weer vlot.                                                                                                                      

Namens de Federatie wensen wij Gezina, zijn kinderen, kleinkinderen en andere familieleden 

ontzettend veel sterkte bij het afscheid en de verwerking van Wims verlies.  

Met oprechte deelneming namens het hele bestuur, 

Niels Mellema                                                                                                                                  
Voorzitter FAWBG 
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HKW, 

HKW stond voor Hemelvaart Kampeerweekeinde en is inmiddels uitgegroeid tot Hemelvaart 

Kampeerweek en is een begrip voor veel leden van de gilden. Naast gezellige avonden werden er 

door de organisatie altijd zeer leuke excursies en activiteiten georganiseerd. Op deze manier 

hebben de deelnemers inmiddels door heel Nederland veel leuke plekjes gezien.                      

Mijn archief geeft aan dat het eerste HKW is georganiseerd in 1983 door wijngilde de Wijnpers 

op camping het Boerenveld in Schoorl. Ik heb echter ook begrepen dat er hiervoor ook al enige 

keren met wijnliefhebbers tijdens het Hemelvaart een kampeerweekeinde is georganiseerd. 

Vanaf het begin steeg het aantal deelnemers van het HKW ieder jaar tot het topjaar 1996. Het 

Kennemer wijngilde had dit jaar 135 eenheden (ongeveer 270 deelnemers) bij elkaar gekregen op 

de camping in Spaarnwoude. Daarna steeg de gemiddelde leeftijd van de deelnemers en daalde 

het aantal deelnemers. Persoonlijk was 1991 in Berkhout ons, Anne-Marie en ik, het eerste HKW 

en wij hebben daarna geen HKW meer gemist. Ik kan wel zeggen dat ik de deelnemers van het 

HKW zie als een vriendengroep die jaarlijks uitkijkt naar HKW.                                  

Oorspronkelijk was HKW een activiteit van enkele gilden. Later kwam het onder auspiciën van 

de FAWBG die garant stond voor financiële tegenvallers mits de begroting door hen was 

goedgekeurd.                                                                                                                                             

In 2001 is HKW tot één van de kernactiviteiten van de FAWBG geworden om de uitwisseling van 

kennis over onze hobby te delen met andere hobbyisten en de producten van onze hobby te 

beoordelen. De stelregel was toen wel dat HKW een kostenneutrale activiteit moest zijn en werd 

ieder jaar georganiseerd door één of meerdere gilden. De enkele onverwachte tegenvallers die 

zich daarna hebben voorgedaan zijn door de deelnemers zelf aangezuiverd opdat de organisatie 

niet zelf in de buidel hoefde te tasten Luctor et Fermento had op zich genomen om HKW in 

2020 te organiseren. Zij hadden daarvoor een leuke camping in Kerkwerve besproken en leuke 

excursies gepland. Corona gooide roet in het eten en HKW werd voor de eerste keer sinds haar 

bestaan geannuleerd. Met goede moed gaven zij aan dat zij HKW 2021 weer op dezelfde locatie 

wilden organiseren. Nu is inmiddels duidelijk geworden ook HKW 2021 niet door kan gaan. En 

nu maar hopen dat HKW in 2022 weer georganiseerd kan worden.                                                  

Ik hoop dat ik u hiermee enthousiast heb gemaakt om ook eens deel te gaan nemen aan het 

HKW. Ik zou zeggen wijnmakers, likeurmakers en bierbrouwers van onze gilden verenigt u om 

te zorgen dat HKW nog vele jaren georganiseerd kan worden.                                                     

Bram Groot                                                                                                                                    

Voorzitter ’t Groene Waard 
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Samenwerking met Brew Brain. 

Onlangs is de Federatie een samenwerking aangegaan met een producent van ‘intelligente 

producten’ die het de wijnmaker en bierbrouwer makkelijker moet maken.                                 

Tot op heden heeft het bedrijf een drijver die de fermentatie op de voet volgt in producten, en 

naar verwachting komt er dit jaar een slimme temperatuurrelais bij.                                            

Wie zo’n slimme dobber via de Federatie bestelt krijgt €10,00 korting.                                            

Bij deze wil Brew Brain zich graag aan jullie voorstellen: 

Beste lezers,                                                                                                                                         

Een kleine introductie is op zijn plek: mijn naam is Eric Stricker en ik heb in 2017 met een aantal 

collega’s Brewbrain opgericht. Brewbrain heeft als doel slimme producten te ontwikkelen die de 

brouwer helpen bij het meten en aansturen tijdens het brouwen. Wij hebben op het moment één 

product in de markt – de Float. De Float is een hydrometer en thermometer die zijn metingen 

via WiFi verstuurd naar my.brewbain.nl, waar ten alle tijden de voortgang van de vergisting kan 

worden ingezien. De Float is inzetbaar voor het meten aan bier, cider, wijn, kombucha en 

eigenlijk alle vloeistoffen met een SG tussen de 0.970 en 1.200. 

Eén van de mooie voordelen van je werk hebben in de brouwwereld is dat het een omgeving is 

waar iedereen elkaar helpt met het verbeteren van de vaardigheden. Hierdoor hebben wij ook 

het nodige aan ons product kunnen verbeteren en ook zeker aan de biertjes die we zelf brouwen. 

Wij hebben met het bestuur een mooi voorstel overeen kunnen komen: wij willen graag de 

lezers van FAWBG de kans geven om tegen gereduceerd tarief een Float te kopen en in ruil voor 

elk gekocht exemplaar doneren wij € 10,- aan FAWBG. Wij hopen dat wij hierdoor een deel 

kunnen teruggeven aan de brouwwereld en tegelijkertijd helpt het ons weer om mooie 

producten te creëren voor de brouwwereld.                                                                                          

De Floats kunnen met € 20,- korting aangeschaft worden bij Brouwstore.nl, met de kortingscode 

FLOATFAWBG2021. Deze actie loopt van 1 t/m 30 April 2021.       

Voor meer informatie, ga naar brewbrain.com en my.brewbrain.nl  

 

 

 

 

https://brewbrain.com/
https://my.brewbrain.nl/
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Nieuw bij de FAWBG: Online workshops/seminars 

Zoals tijdens de ALV in februari is genoemd willen we vanuit de FAWBG online 

workshops/seminars gaan aanbieden aan al onze leden, dus niet alleen aan de Gildebesturen 

maar ook aan alle leden van de bij de FAWBG aangesloten Gilden. 

We zullen proberen een gevarieerd programma aan te bieden. Er zijn inmiddels verschillende 

contacten gelegd en er is overleg gaande over invulling van een online workshop/seminar. De 

conclusie is dat er zeker iets aan de leden aangeboden kan worden wat voor eenieder interessant 

kan wezen en aansluit bij de hobby rondom Wijn, Bier en/of Likeur maken. 

Er is momenteel contact met: 

1. Mariëlla Beukers 

- Historica, Vinologe en Schrijfster.  

Ze heeft o.a. “Wijnkronieken” en “Punch, Kandeel en Clairet” geschreven. 

• “Wijnkronieken” beschrijft de eeuwenlange relatie die Nederlands hebben 

met wijn, van de Romeinen tot de 21e eeuw. 

• In “Punch, Kandeel en Clairet” laat Mariëlla aan de hand van originele, 

historische recepten uit handgeschreven bronnen zien hoe men in vroegere 

tijden zelf frisdrank, likeur, wijn en bier maakte omdat men het nog niet 

kant en klaar kon kopen en ook hoe men deze drankjes nu zou kunnen 

maken. 

2. Fiona de Lange 

- Professioneel en gediplomeerd biersommelier, zytholoog (bierkundige) en 

schrijfster van o.a. “Wat je als bierliefhebber moet weten” en “Ontdek de smaak van 

bier” 

3. Jody Mijts 

- Heeft o.a. een eigen eet/drink/reis pagina, OngewoonLekker.com, waar ze schrijft 

over bijzondere bieren, whisky, gin, wijnen en andere alcoholische versnaperingen. 

Verder schrijft ze over combinaties van drank en lekker eten en ook over diverse 

reizen die met eten en drinken te maken hebben. 

4. Veldman Stokerij 

- Dit is een lokale stokerij/distilleerderij in Reuver (Limburg) met een passie voor 

diverse fruitlikeuren en distillaten geproduceerd met vrijwel uitsluitend lokale 

grondstoffen 

Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden in combinatie met het kostenplaatje voor de 

FAWBG. Het ligt namelijk in de bedoeling dat er door deelnemers aan aangeboden 

workshops/seminars misschien wel wat “aanbevolen materialen” in huis gehaald kunnen 

worden, maar dat men geen kosten heeft voor deelname. 

Meer informatie over een datum en wat voor een workshop/seminar er dan aangeboden zal 

worden volgt in de volgende Nieuwsflits. We houden u op de hoogte. 

Als iemand trouwens nog tips of ideeën heeft? Stuur ze naar Info@FAWBG.nl 

Gerda Mellema                                                                                                                                  

Algemeen Bestuurslid FAWBG 

 

mailto:Info@FAWBG.nl


Nieuwsflits 

    
FAWBG 
 

            Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers- en Bierbrouwers Gilden    Pagina 6 

 

Opleiding en keurmeesters-zaken 

Een stukje over opleiding en keurmeesters-zaken. Ook hier gooide Covid 19 behoorlijk roet in 

het eten. Geen regionale bijeenkomsten, noch voor de keurmeesters, noch voor de OKC. Ook de 

geplande start van een nieuwe cursus keurmeesters moest worden uitgesteld. Verder was door 

ziekte van Jos het extra moeilijk iets te regelen. Inmiddels is Jos weer bijna de oude. 

Dat wil niet zeggen, dat er niets is gebeurd. Integendeel er is heel hard gewerkt achter de 

schermen. Er is contact gelegd met de Brabantse wijnbouwers, zij heten nu Wijnbouwers van de 

lage landen. Er is een aantal keren overleg geweest met Marcel Bul, voorzitter, om te zien, hoe 

wij zouden kunnen samenwerken. Eerst vooral op wijngebied, omdat zij vrijwel uitsluitend 

druivenwijnen maken. Kunnen hun leden een keurmeestersopleiding bij ons volgen? Kunnen we 

een gezamenlijke landelijke keuring organiseren. Beide partijen kijken daar positief naar uit. Het 

zal de nodige organisatie en aanpassing van beide partijen vragen. We hebben echter gezien, dat 

dat ook met de wijngaardeniers tot hele positieve resultaten heeft geleid. 

Op de ALV in maart 2021 hebben de gilden zich uitgesproken door te gaan op deze weg. 

In november 2020 is er een FAWBG-keuring geweest, waarbij inschrijvingen via de website 

verliepen. Ik mocht de wijnkeurmeesters organiseren en de keuring heb ik in mijn leslokaal 

kunnen houden. Op afstand en volgens alle regels.  

Intussen is met behulp van de keurmeesters Henk en Jannie Hazeleger een nieuwe opzet 

gemaakt voor de wijnkeurmeestersopleiding. Dit wordt deze maand nog toegezonden aan alle 

keurmeesters voor commentaar. We hopen in september 2021 te kunnen starten met een nieuwe 

opleiding. Tegen die tijd is corona niet het land uit, maar zijn we hopelijk allemaal ingeënt, 

zodat we weer bij elkaar kunnen komen voor les. Leren ruiken met geurpotjes en kritisch 

proeven van zelfgemaakte wijn gaat moeilijk via online lessen. Theorie is te organiseren, maar 

het proeven en ruiken niet.                                                                                                

Jos en ik hopen dan ook weer bijeenkomsten voor keurmeesters te kunnen regelen, zodat we 

weer gezamenlijk kunnen keuren en beoordelen en onze kennis weer bijschaven. 

Diny van der Graaff                                                                                                                                       

OKC en Wijnzaken                               

 

 

 


