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Voorwoord van de voorzitter,  
Helaas moet het FAWBG constateren dat niet elk Gildebestuur de Nieuwsflits door stuurt naar 
onze leden. 
De eerste jubileum activiteit, ter ere van het veertig jarig bestaan van de FAWBG, is een feit. 
Ondanks dat wij niet ontevreden terug kunnen kijken op het aantal aanmeldingen, moesten wij 
constateren dat het ene gilde over vertegenwoordigd was terwijl andere gilden niets van zich 
lieten horen. De vraag die dan opkomt is: 
Komt dit omdat sommige gildeleden moeite hebben met het volgen van een digitale 
bijeenkomst of is dat omdat niet elk bestuur de Nieuwsflits door stuurt. 
Het antwoord werd al snel duidelijk, er is sprake van beide. 
Toegegeven, mensen die geen behoefte hebben aan dit soort bijeenkomsten is iets wat we 
gewoon moeten accepteren, maar het is jammer om te constateren dat de Nieuwsflits niet door 
elk bestuur doorgestuurd wordt. Blijkbaar staat de FAWBG ‘te ver van haar leden’, maar juist die 
Nieuwsflits is een middel om die afstand te verkorten. 
De Federatie is er om te helpen een Gilde ‘gezond te houden’, maar zo lang er geen geluiden 
vanuit de Gilden komen, kan het FAWBG alleen maar op haar handen zitten tot ‘Tante Co’ de 
wereld uit is. 
Zodra het ‘oude normaal’ weer het ‘huidig normaal’ is willen de bestuursleden het land in om 
Gilden te bezoeken om de contacten weer te optimaliseren. 
 

Niels Mellema 
Voorzitter FAWBG  

 

Gildekeuring,    
 

Het heeft er alles van weg dat de 
gilden na de zomervakantie hun 
deuren weer kunnen openen en 
dat de gildeavonden als vanouds 
opgepakt kunnen worden. 
Dit betekent ook dat de 
keurmeesters weer het land in zullen trekken. De eerste aanvraag is zelfs al binnen. 
De keuringen hebben een nieuwe opzet.  
In verband met de veiligheid van de keurmeesters vindt het bestuur het ‘niet meer van deze tijd’ 
dat een keurmeester, na het proeven van een aantal wijnen/bieren/likeuren, deelneemt aan het 
verkeer. Na de ervaring van de vorige landelijke keuring, waarin de te keuren flessen vooraf 
opgestuurd werden en bij de keurmeester beoordeeld is was voor de FAWBG een goede 
leerschool.  
Vanaf nu moeten de flessen vooraf ingeleverd worden bij één van de distributiecentra. Om 
onnodige kosten te maken wordt het inleverpunt bekend gemaakt bij aanmelding, het zou niet 
helpend zijn wanneer een gilde uit Maastricht de flessen naar Groningen te laten sturen terwijl 
er op reisafstand een keurmeester aanwezig is. 
De keurmeesters keuren op eigen locatie en komen op de gildeavond persoonlijk vertellen over 
hun bevindingen.    
 

Voordeel: 
- de te keuren flessen tot rust komen, het product is daardoor minder troebel; 
- de keurmeester heeft meer tijd om te keuren en de smaak te neutraliseren. Om maar een    
   voorbeeld te geven, bij een keuring werd een likeur ingeleverd die bij een verkeerde klasse  
   aangemeld was. In plaats van zoet was ze erg bitter van smaak, waardoor de smaakpapillen  
   even tot rust moest komen voordat er verder gekeurd kon worden; 
- er is meer tijd voor uitleg over de gekeurde wijn/bier/likeur en er kunnen vragen gesteld  
   worden om de kennis van het maken van likeur te vergroten; 
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- de keurmeester heeft minder alcohol tot zich genomen voordat hij/zij weer naar huis gaat. 
 

Uiteraard begrijp ik dat deze mededeling veel vragen op zal roepen. Mijn advies is dan ook, klim 
meteen in de pen en stel de vragen (hoe meer vragen hoe liever) en stuur die naar 
info@FAWBG.nl. 
Peter Majoor heeft hieronder een stukje geschreven over het aanvragen van de keurmeesters.  
 

Vriendelijke groet, 
 

Niels Mellema 
 
 

 

Landelijke keuring 
 

Bij de landelijke keuring wordt dezelfde richtlijn aangehouden, met dat verschil dat de uitslag op 
een centraal punt bekend gemaakt zal worden. 
De voordelen zijn zoals hierboven beschreven, met bijkomend voordeel dat bij de Federatie 
vooraf de winnaars bekend zijn, die kunnen direct hun prijs ophalen. 
Wat ook anders is, is de mogelijkheid om de flessen persoonlijk in te leveren tijdens de 
Algemene Leden Vergadering (5-3-’22). Uiteraard kunnen de flessen ook opgestuurd worden.  
De prijsuitreiking zal drie weken later (26-3-’22) plaatsvinden. 
Uiteraard zullen we hier later nog op terug komen.  
 
 
 

Seminar van Mariëlla Beukers was een succes 
 

Om het veertig jarig bestaan van de FAWBG te vieren worden er dit jaar enkele online lezingen 
gehouden.                                                                                                                                                 
De eerste heeft op 26 mei plaatsgevonden. Het onderwerp was “Dorst! Drinken van Romeinen 
tot 1900” door Mariëlla Beukers. Er is door Mariëlla een stukje geschiedenis weergegeven over de 
ontwikkeling van het gebruik van diverse dranken, waarbij in der loop der tijd veranderingen in 
kwamen. 

Zowel wijn, bier als likeur kwam aan bod. Een grote verandering die in de loop der jaren heeft 

plaatsgevonden is bijvoorbeeld dat er in vroegere tijden erg weinig alcohol in bier aanwezig was 

(ongeveer 0,5%) terwijl bier nu een alcoholpercentage van gemiddeld 5% tot 10% (speciaal bier) 

bevat. 

Als bestuur waren we verrast door het grote aantal aanmeldingen van geïnteresseerden. Leuk!!! 

Helaas lukte het niet iedereen om zich zonder meermaals in te loggen aan te melden voor het 

deelnemen. Als iemand tips heeft hoe dat soepeler zou kunnen verlopen horen we dat uiteraard 

graag. 

Ook staan we open voor suggesties voor volgende online seminars. Ideeën? Stuur ze naar 

Info@FAWBG.nl, zodat we ze tijdens een bestuursvergadering kunnen bespreken en misschien 

in kunnen passen voor een avond wat later in het jaar. 

Gerda Mellema 

Algemeen Bestuurslid FAWBG 

info@FAWBG.nl                                                                                                              

Likeurzaken@FAWBG.nl 
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In Memoriam Ruud Hoogstraten 

Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van Ruud Hoogstraten op 19 mei 2021. 

Ruud was een actief lid van wijnmakerskring West-Brabant. In 2003 heeft Ruud de cursus 

wijnkeurmeester met goed gevolg afgerond en was daarna actief als wijnkeurmeester. Na enkele 

jaren trad hij toe tot het bestuur van de FAWBG waar hij algemeen bestuurslid was en later een 

flink aantal jaren als penningmeester. Ook was Ruud actief in de werkgroep keurmeesterzaken 

waar hij de keurmeesterbijeenkomsten leidde en de uitzending van keurmeesters naar de 

landelijke en regionale keuringen, Samen met Bram Groot heeft hij het samengaan van de 

wijnkeuringen met de Wijngaardeniers gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in mooie uitgebreide 

keuringen en informatiemarkten in Wijchen.  

Wij kenden Ruud als een integer iemand die zeer goed wist wat hij wilde en met veel gevoel voor 

humor. 

In 2017 heeft Ruud zijn activiteiten binnen het bestuur van de FAWBG beëindigd. En bleef nog 

wel actief als wijnkeurmeester. Daarna trok hij zich terug uit de vele vrijwilligersactiviteiten en 

verkocht zijn wijngaard om samen met zijn vrouw Trudie lekker te gaan genieten. 

Het mocht niet zo zijn.  Nadat de darmkanker goed was overwonnen werden er weer plannen 

gemaakt om samen met Trudie te gaan kamperen. De strijd met uitgezaaide hersentumor heeft 

hij niet kunnen winnen. In onze herinnering blijft hij als voormalig steunpilaar van de FAWBG. 

 

Peter Majoor, 

Als wij iets van het afgelopen jaar hebben mogen leren is dat, geduld hebben, creatief zijn en 

vooral “out of the box” denken. Vrijwel maandelijks heeft het bestuur van de FAWBG online 

vergaderd om op een nieuwe manier haar leden te bereiken. 

Dankzij uw medewerking en de inzet van de keurmeesters waren wij de eerste en de enige die 

het voor elkaar hebben gekregen om de Federatie-kampioenschappen en -bierkeuring digitaal 

plaats te laten vinden. Zelfs de prijsuitreikingen waren veilig en “Corona-proof". 

Wat wij met name hebben kunnen leren van deze aangepaste keuringen zijn de grote voordelen 

van het vooraf opsturen van de wijnen, likeuren en bieren. Er is gebleken dat het opsturen van 

de flessen via PostNL efficiënt en veilig (breukvrij) is en dat de bereidheid tot keuren bij de 

keurmeesters groter is. 

Het komt niet alleen de bereidheid van de keurmeesters, maar ook de kwaliteit van de 

keuringsrapporten ten goede. Er is namelijk meer tijd om de bevindingen onder woorden te 

brengen en de keuringsrapporten te voorzien van opbouwende commentaren en mogelijke 

verbeteringen. Daarom is ons voorstel vanuit het bestuur van de FAWBG om vanaf nu de flessen 

vooraf in te sturen of af te geven op een nader te bepalen adres.  

Hoe gaat dit eruit zien: 

✓ Uw keuring(en) kunt u (liefst) online aanmelden op de website van de FAWBG 

(https://www.fawbg.nl/aanvraag-keurmeester/ )* 
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✓ Na inschrijven ontvangt u een bevestiging met afleveradres waar uw flessen naar toe 

gestuurd (of afgeleverd) kunnen worden.  

✓ Het verloop van de keuring(en) zal gemiddeld 2 tot 3 weken in beslag nemen.  

✓ De rapporten en bevindingen worden op een gildeavond persoonlijk toegelicht door  

een keurmeester, die bij de keuring betrokken is. 

Het grote voordeel hiervan is, dat elke fles door iedereen geroken en geproefd kan 

worden en daarna besproken. Het advies is: zorg altijd voor een reservefles. 

Op deze manier is er een hele avond tijd, dus veel meer dan na een lokale keuring, voor 

toelichting en vragen. 

Wat betekent dit voor u als gilde: 

✓ Intern en centraal verzamelen van de flessen, zodat deze het liefst in één zending 

verstuurd kunnen worden.  

✓ Goed verpakken met/in karton en/of luchtkussen plastic en versturen met bijv. PostNL  

✓ Kosten voor het versturen van een pakket tot 23kg via PostNL bedragen € 13,- (PostNL) 

✓ Voor het fysiek bespreken van de uitslagen zullen we net als voorheen rekening houden 

met het bij de FAWBG bekende ledenaantal van uw gilde. Want gratis keurmeester(s) 

inzetten per jaar staat in directe relatie tot het aantal leden van het gilde. Namelijk als 

volgt: 

• bij een ledenaantal < 30: 1 keurmeester 

• bij een ledenaantal ≥ 30 en < 60: 2 keurmeesters 

• bij een ledenaantal ≥ 60: 3 keurmeesters. 

Een keurmeester keurt maximaal 15 flessen. Twee keurmeesters maximaal 25 flessen. 
 

Bij meer aanvragen worden de reiskosten van de keurmeester(s) à € 0,19 p/km aan uw 

gilde berekend.  

Uiteraard is het ook mogelijk om de uitslagen, door middel van een online meeting, via 

bijvoorbeeld een beamer in uw zaal te bespreken. Uw wensen of voorstel vernemen wij graag.  

Grotere evenementen die bijvoorbeeld op een zaterdag de gehele dag plaats vinden, blijven 

natuurlijk in goed overleg mogelijk. Neem hiervoor contact op met het bestuur van de FAWBG. 

Voorwaarden met betrekking tot het aanvragen van keurmeesters vindt u op; 

https://www.fawbg.nl/informatie-keuringen/ 

 

 


