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Voorwoord,  

Beste mensen, 

Na één jaar de Nieuwsflits in uw mailbox te hebben ontvangen waren we benieuwd hoe deze was 

ontvangen bij de gilden. Na het verschijnen van de eerste hebben we ook een aantal positieve 

reacties ontvangen via de mail en een aantal persoonlijk. De Nieuwsflits werd op de ALV zeer 

positief ontvangen en de aanwezige leden zagen graag een voortzetting hiervan. Welnu, het 

tweede jaar is gestart en ook dit jaar proberen wij weer een stapje dichterbij de leden te komen. 

Bij de start van de Nieuwsflits hebben wij ook aan de leden gevraagd om wetenswaardigheden 

vanuit de gilden op te nemen in de Nieuwsflits. Helaas heeft geen enkel gilde daar gebruik van 

gemaakt zodat het leek alsof er alleen maar bestuursleden de pen konden hanteren. Vandaar 

nogmaals de oproep om wetenswaardigheden vanuit uw gilden aan te leveren voor plaatsing. 

Op de laatste ALV heeft het bestuur aangegeven waar het zoal mee bezig is geweest en 

terugkijkend was dat de moeite. Enkele zaken wil ik jullie toch niet onthouden zoals de 

verzekering, de website, de boeken, de keurmeesters, de keuring, bieren en zo nog een aantal 

kleinere zaakjes. 

Een aantal zaken hebben hun beslag gekregen en anderen lopen door. Voor het komende jaar 

vragen wij ons af hoe het voortbestaan van de FAWBG te borgen. Wij hebben op de ALV 

geopperd om nieuwe leden te werven voor de gilden middels presentaties op braderieën, het 

geven van beginnerscursussen, het zoeken van sponsoren, het organiseren van wijnkeuringen 

binnen de gilden en vragen ons af hoe de FAWBG jullie hierbij kan ondersteunen. Dus kom maar 

op met ideeën en vragen. 

Ook op de laatste ALV kwamen we er achter dat niet alle mailadressen op orde waren. De kans 

bestaat dat je dan niet alle informatie krijgt van de FAWBG. Inmiddels zijn alle mailadressen op 

de ALV weer in orde gemaakt maar mag ik jullie er nadrukkelijk op wijzen dat ook bij 

tussentijdse wijzigingen deze aan de FAWBG worden doorgegeven. 

Voor de Federatiekeuring op 11 mei in Oss, kunnen jullie nog flessen wijn, likeur en bier ter 

keuring aanbieden tot 30 april. Is het brengen een probleem probeer dan samen wat te 

organiseren met bv een keurmeester die toch moet gaan of een mede wijn, likeur of biermaker. 

De eerste flessen zijn al binnen, de herhaling om deel te nemen is ook verstuurd en een derde 

uitnodiging volgt half april. 

Voorafgaand aan de keuring is het misschien wel goed, maar nu te laat, om in je eigen gilde een 

keuring te organiseren om te horen van deskundigen hoe voor jouw wijn, likeur of bier de vlag 

erbij hangt. Je laat op de landelijke keuring natuurlijk geen flessen meedoen waarvan je al weet 

dat deze laag zullen scoren. Iedereen maakt graag wat goeds en wil ook graag een goede 

beoordeling. Dus voor volgend jaar op tijd een gildekeuring organiseren zodat je weet wat er in 

je fles zit. 

Voor de website zetten wij de laatste puntjes op de i. Peter is er druk mee geweest en zal 

hieronder nog e.e.a. uit de doeken doen. Op de ALV is de website gepresenteerd, uitgelegd hoe 

deze werkt en gekeken of deze volledig was. De website is goed ontvangen met een applaus voor 

Peter om het vele werk, de werking en overzichtelijkheid daarvan. 

Ook het HKW is weer opgestart en vindt dit jaar plaats in Limburg. Voor deze activiteit is weer 

veel werk verzet om het de deelnemers goed naar hun zin te maken. Verderop in deze 

Nieuwsbrief kunt je hier meer over lezen. Denkt je, goh wat leuk lijkt mij ook wel wat, schrijf je 
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volgend jaar in voor deelname en maak er kennis mee. Altijd reuze gezellig en heel wat te 

proeven. 

Op dit moment zijn jullie weer op de hoogte. Het is nog wel geen vakantie, maar omdat we pas 

in september weer vergaderen verwacht ik dat voor die tijd geen Nieuwsflits meer zal 

verschijnen. Rest mij om jullie allen, namens het bestuur, een goede vakantie toe te wensen en 

succes bij het maken van alle lekkers. 

Namens het bestuur, Wim Mulder. 

 

Bestuurszaken, 

Volgend jaar zullen er bestuurswisselingen plaats moeten vinden omdat er dan 3 bestuursleden af 

zullen treden. Bram Quist en ondergetekende hebben bij hun benoeming in 2016 aangegeven het 

slechts één periode te zullen doen om de voortgang van de FAWBG te borgen. Ook Steef Scheffers 

heeft dan zijn eerste periode gehad. Steef is echter herkiesbaar en wil dan van jaar tot jaar 

bekijken of het voor hem mogelijk is om weer een jaar te verlengen. Steef vertegenwoordigd in het 

bestuur de likeuren. Omdat het niet wenselijk is dat er in één jaar 3 bestuursleden af gaan treden 

is in overleg met bestuur en de ALV besloten om van Bram, als penningmeester, of mij, als 

voorzitter, de bestuursperiode met één jaar te verlengen, zodat er per aftreden slechts 2 personen 

afscheid gaan nemen. Dit alles los gezien van een eventuele herverkiezing. Het aftreden van Bram 

of mij is afhankelijk van de aanmelding voor onze opvolging. Meld er zich een penningmeester 

aan dan treed Bram in 2020 af en meld er zich een voorzitter aan dan treed ik af. Denk nu niet, ik 

wil geen penningmeester of voorzitter worden, geen probleem, dan kunnen de taken in het 

bestuur opnieuw worden verdeeld. Het bestuur heeft zich de afgelopen 3 jaar actief opgesteld en 

vele dingen aangepakt, georganiseerd en afgehandeld. En dat alles in goede harmonie en een 

prettige collegiale sfeer. 

Om nu te voorkomen dat er zich een situatie voordoet zoals in 2016, waarin zich in eerste 

instantie op de ALV niemand meldde voor een bestuursfunctie en pas in oktober, op een extra 

ingelaste vergadering, er drie personen bereid waren de vacatures op te vullen zodat de FAWBG 

verder kon met de belangenbehartiging van de gilden. 

In 2020 zijn we vier jaar verder en zou het fijn zijn als de opvolgers voor het bestuur klaar staan om 

taken over te nemen vandaar deze oproep. 

Op de ALV, afgelopen maart, was geen van de aanwezigen bereid om voor 2020 een 

bestuursfunctie op zich te nemen. Op zich is dat geen probleem want er waren maar een 24-tal 

leden aanwezig, hoofdzakelijk bestuursleden vanuit de gilden. Nu vertegenwoordigt de FAWBG 

zo’n 800 leden door geheel het land. Het moet toch mogelijk zijn om vanuit dat aantal leden twee 

mensen te vinden die een bestuursfunctie op zich willen nemen. 

Dankzij de invoering van deze Nieuwsflits in 2018 komt al het nieuws vanuit de Federatie, en ook 

deze oproep, bij alle leden. 

Het bestuur wacht met spanning op de nieuwe aanmeldingen. Wil je de sfeer in het bestuur 

proeven en horen waar ze mee bezig zijn, meld je aan en kom proefdraaien op de volgende 

bestuursvergadering in september. 

Namens het bestuur, Wim Mulder. 
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Peter Majoor, 

Bierzaken 
Op de algemene ledenvergadering 9 maart jl. is het op de kop af een jaar gelden dat de bierpoot 
van de FAWBG weer een invulling gekregen heeft. In dit jaar is al een hoop gebeurd. Denk 
bijvoorbeeld aam de terugkeer van de bierkeuring op 11 mei. Inschrijven kan nog steeds zonder al 
te veel regeltjes. Voor de duidelijkheid leest u hier de voorwaarden voor de inlevering en keuring 
van uw bieren. 
 

Het keuren op 11 mei zal uitgevoerd worden door de keurmeesters van de BKG (Bier 
Keurmeesters Gilde). Hierbij wordt gekeurd volgens de biertypenlijst versie 1.0 (februari 2015). 
Er zijn 4 klassen die ter keuring kunnen worden aangeboden; 
 

Klasse A: Kleur ≤ 30 EBC  Begin SG < 1060 g/l 
Klasse B: Kleur > 30 EBC  Begin SG < 1060 g/l 
Klasse C: Kleur ≤ 30 EBC  Begin SG ≥ 1060 g/l 
Klasse D: Kleur > 30 EBC  Begin SG ≥ 1060 g/l 
 

Omdat de bieren dezelfde dag gekeurd worden, hoeft u maar 1 flesje bier in te leveren.  
Dit flesje moet voldoen aan: 
 

- Een standaard bruine 30 cl BNR / Eurofles voorzien van een zilveren of gouden 
kroonkurk. 

- Een etiket welke u na inschrijving en betaling per post toegezonden krijgt. 
- Bier al afgevuld in andere fles of met andere kleur kroonkurk? Geen probleem, wij zullen             

de keurmeesters vragen hier coulant mee om te gaan.  
 

En als laatste gaan wij ervan uit dat u een hobbybrouwer bent zonder commerciële activiteiten 
van het ingeleverde bier. U heeft nog ca 4 weken om uw bier aan te melden.  
Na de keuring zullen de uitslagen ook bekend gemaakt worden op onze nieuwe extra website;  
Federatiekeuringen.fawbg.nl 
 

Voor verdere uitleg van het keuren zelf, verwijzen wij u naar de website van de BKG;  
www.bierkeurmeestersgilde.nl  
Help ons de federatiekeuring voor bieren weer terug op de kaart te zetten en meld uw bieren 
aan.  
Informeer binnen uw gilde wie er op 11 mei naar Oss rijdt. Wellicht dat er iemand binnen uw of 
aanliggende gilden bereid is om uw bieren mee te nemen voor de keuring. Inleveren voor de 
keuring kan op 11 mei tussen 10.30 en 11.00 uur in het Schadewijkcentrum, Leeuwerikstraat 2, 
5348 XA in Oss. 
 
FAWBG wordt digitaler 
 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe website van de FAWBG. De oude site 
voldeed niet meer aan de huidige voorschriften en het voorzien van een SSL-certificaat (veilig 
hangslotje linksboven in de invoerbalk van uw browser) ging aanzienlijk extra kosten.  
Na diverse tips en ondersteuning van onze leden hebben wij tenslotte onze website en server 
ondergebracht bij Strato. De overstap was niet geheel zonder slag of stoot. Door de overstap van 
Joomla naar Wordpress moest de gehele website opnieuw geschreven worden. Het grote 
voordeel; de website ziet er lekker fris uit en de bestanden zijn aangepast naar de huidige tijd.  
 

Natuurlijk zijn er altijd oude verwijzingen op het net naar pagina’s die door de overstap en 
vernieuwingen niet meer bestaan. Zodra u deze tegenkomt, meldt dit dan op peter@fawbg.nl  
Met de overstap naar Strato werd het ook mogelijk twee extra websites (sub domeinen) aan te 
leggen. Namelijk; intern.fawbg.nl voor het downloaden van cursusmateriaal, certificaten etc. Een 
afgeschermde site waarbij een inlogcode gevraagd wordt. Deze wordt binnen twee weken per 
mail naar het secretariaat van uw gilde gestuurd.  
 



Nieuwsflits 

    
FAWBG 

            Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers- en Bierbrouwers Gilden    Pagina 4 

De tweede sub-domein is federatiekeuringen.fawbg.nl. Speciaal ingericht voor de uitslagen een 
aankondiging van de federatiekeuringen. Onder het kopstuk archief zullen wij trachten de oude 
uitslagen in een overzicht bewerkbaar te maken waarbij u kunt zoeken op verschillende termen 
zoals naam, gilde en bijvoorbeeld jaartal.  
 

Deze laatste twee sites zal echter (nog) niet voorzien van een SSL-certificaat (hanslotje). De 
kosten hiervoor bedragen €75,- / jaar waarbij het certificaat met name invloed kan hebben voor 
de vindbaarheid op Google. Ondertussen zoeken wij naar een sponsor om de website veilig maar 
zeker ook betaalbaar te houden.  
 

Tot slot; de Federatie is sinds kort ook te vinden op Facebook. Wekelijks worden hier leuke 
wetenswaardigheden, artikelen uit kranten en aankondigingen van evenementen vermeld. Des 
te meer “Likes” wij krijgen, hoe groter de vindbaarheid en bereik van deze pagina. Doel is 
tenslotte nieuwe leden te werven voor uw gilde. Mocht u eerdaags een cursus starten, heeft u 
een open dag of ander evenement, meldt dit dan aan ons voor vermelding op onze website en 
plaats dit ook op Facebook. Nogmaals, des te meer “Likes”, hoe groter het netwerk. En het is nog 

gratis ook 😉 
 

 
 

Peter Majoor 
Belangenbehartiger Bierzaken binnen de FAWBG 
bierzaken@fawbg.nl 
 
 
 

Nieuws van Luctor et Fermentor, 
 
Nieuws van Luctor et Fermento. 
 
Dit jaar bestaat het gilde Luctor et Fermento 45 jaar. Een heuglijk feit wat we niet ongemerkt 
laten passeren. Ons gilde is een actief gilde en bestaat op dit moment uit 107 leden. Dit 
ledenaantal hebben we te danken aan een gezellige sfeer binnen ons gilde hulpvaardige mensen 
en een goed draaiende beginnerscursus. De cursisten zijn geïnteresseerd in het maken van wijn 
en geven zich op dankzij, “we hebben gehoord van”, de website en het geven van voorlichting op 
braderieën. Daarnaast organiseren wij door het jaar heen thema-avonden, excursies, 
wijnproeverijen, wijnkeuringen enz. Altijd onder het genot van een eigen gemaakte wijn, die 
door iedereen geproefd kan worden. 
In september vieren wij dan ons 45 jarig jubileum. Wij zijn op dit moment bezig om een diner te 
organiseren in combinatie met een excursie o.i.d. waar alle leden gratis aan deel kunnen nemen. 
We verwachten dan ook een grote opkomst van de leden en een gezellige dag. 
 
Namens Luctor et Fermento, Wim Mulder. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FAWBG/
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John Peters, het H.K.W. Hemelvaart kampeer weekend/week, 
 
Wat is het H.K.W. Hemelvaart kampeer weekend/week, en hoe is het ontstaan. 
 
Het H.K.W.  is 37 jaar geleden spontaan ontstaan door een aantal gilden die vonden dat er iets 
aan de saamhorigheid tussen de gilden gedaan moest worden. Er is toen gekozen voor een 
Hemelvaart kampeerweekend.                                                                                                                                 
Bij toerbeurt was er een gilde aan de beurt voor de organisatie en werd er gezocht naar een 
camping in de buurt van het organiserende gilde. Zo kwam men door het heel Nederland.                                                                                                                            
De laatste jaren nemen ongeveer 30 tot 40 kampeereenheden deel aan het H.K.W.                                                                                                                     
Inmiddels is het geen kampeerweekend meer, maar voor een aantal deelnemers is het een hele 
week geworden.  
Vanaf zaterdag t/m woensdag komen de deelnemers binnen.       
 

Er zijn elk jaar een aantal vaste activiteiten zoals:                                                        
Elke morgen gezamenlijk koffie/thee drinken en de briefing voor die dag.                                  
Elke avond koffie/thee en daarna een gezellig samenzijn, waarbij genoten wordt van elkaars 
meegebrachte wijnen, bieren en likeuren enz. Ervaringen te delen en eventueel recepten uit te 
wisselen. Soms worden er tijdens de avondactiviteiten georganiseerd zoals een conferencier, een 
quiz, een zangroep enz. Woensdagavond wordt het H.K.W. traditioneel geopend.                                 
Onder het zingen van het H.K.W.-lied wordt dan de H.K.W.-vlag gehesen.                                                                                                                                
Donderdagmorgen is er het gezamenlijk ontbijt.                                                         
's Middag zijn de jeu de boules wedstrijden en s avonds de prijsuitreiking.                                                
Zaterdag is de gezamenlijk BBQ.                                                                           
Daarna wordt de H.K.W.-vlag gestreken en volgt de bekendmaking waar het volgende jaar het 
H.K.W. georganiseerd wordt.                                     
Zondagmorgen voor de laatste keer koffie/thee en afscheid nemen.                                                                                                                                                                                                                                                              
Elk jaar worden er extra activiteiten in de omgeving georganiseerd waarvoor apart ingeschreven 
moet worden. Zie de activiteitenlijst. 
 

Het H.K.W. wordt dit jaar gehouden van 25 mei t/m 02 juni. 
 

Dit jaar is de organisatie van het H.K.W. in de handen van Midden Limburg met ondersteuning 
vanuit de Noordoostpolder. Als camping is gekozen de boerderijcamping Groot Einder te 
Baexem in het mooie Leudal.                                  
Wij hebben de beschikking over het gehele kampeerterrein inclusief de kantine.   
                                                                                 
De extra activiteiten voor het a.s. H.K.W. zijn: 
 

Maandag 27 mei                                                                                                                   
Bezoek aan de aspergeboerderij Oppe Haes.                                                                   
Ontvangst koffie/thee met Limburgse vlaai. Ondertussen kijkt u 
een film over de aspergeteelt in Nederland. Daarna naar de 
aspergevelden waar uitleg gegeven wordt hoe de asperges groeien 
en hoe ze gestoken en verwerkt worden. Ook krijgt u tips over het 
schillen en bereiden. 

 

Dinsdag 28 mei                                                                                                         
Botanische tuin Jochumhof, met de daarbij verschillende deeltuinen. 
Het is het werk van Pater Jochum. Verder het missiemuseum en de 
St. Michaëlkerk.                                                                                                                    
Onder leiding van gidsen bezichtigen wij de diverse tuinen o.a. de 
botanische tuin, de rotstuin, de geurtuin enz. en de grote kas met 
bijzondere en zeldzame cactussen.                                                                                                                          
In de St Michaëlkerk is er een rondleiding door de beneden en boven 
kerk.                                                                                                                          
Vervolgens bezoeken wij het missiemuseum van de missionarissen van Steijl. Deze brachten 
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allerlei voorwerpen mee uit de diverse landen, o.a. Afrika, China, Indonesië enz. Verder is er een 
collectie van 1500 opgezette dieren.  
 

Woensdag 29 mei                                                                                                                 
Parkhof en het museum van het rijke roomse leven.                                                     
Ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai. Daarna 
een bezoek aan de prachtige tuinen. In de Rozerie is het 
museum van het rijke roomse leven gevestigd met een 
scala aan beelden, vaandels en andere devotionalia.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vrijdag 31 mei                                                                                                    
Openluchtmuseum Eynderhoof.                                                                                                                                                                                                                         
Na het passeren van de ijzeren poort wordt u meegenomen naar de 
tijd zoals het vroeger rond 1900 was. Er wordt volop gesmeed, 
getimmerd, gebakken, bier gebrouwen en de drukpers draait op 
volle toeren.                                                 
Na afloop is er voor iedere H.K.W.-bezoeker een leuke museum 
herinnering. 
 

Het beloofd weer een gezellig H.K.W. te worden.                                                        
                                                                                                                                                                                                            

Mocht u belangstelling hebben, er zijn nog enkele kampeerplaatsen vrij. 
 

Voor informatie:                                                                                                           
John Peters                                                                                                                        
Telefoon: 0527-251646                                                                                                
Email: petersnellestijn@ziggo.nl 
 
 

Wijn- en Biergilde, ’t Groene Waard, 
 
Kick off bieractiviteit in gilde ’t Groene Waard 
 

29 maart hebben wij de kick off van de nieuwe bierafdeling van ons gilde. Wij hebben twee 
goede thuisbrouwers gevonden om deze activiteit in ons gilde te integreren. Als gilde bieden wij 
de thuisbrouwers een organisatorisch onderkomen en ruimte om de gewenste bieractiviteiten  
uit te voeren. Naast een aantal dagen waarop er daadwerkelijk bier wordt gebrouwen zullen er 
educatieve lezingen en activiteiten in ons programma worden ingepast. Uitgangspunt is dat ons 
programma voor zowel de wijn en likeur makers ook voor de biermakers interessant is en blijft. 
Met deze uitbreiding van deze activiteit aan ons gilde denken wij dat de continuïteit van ons 
gilde gewaarborgd is.  
 

Bram Groot 
voorzitter AWBG ’t Groene Waard 
bramgroot48@gmail.com 
 
 

Nieuws van de FAWBG-wijnkeurmeesters, 
 
Beste gildeleden,  
 

Het is de bedoeling in september 2019 opnieuw een cursus wijnkeurmeester te starten. Je moet 
hiervoor 9 zaterdagen (1 x per maand) voor vrij roosteren. En nog een examendag. Je leert 
tijdens deze cursus naast veel theorie, ook veel praktijk. Een belangrijk onderdeel is het leren 
ruiken en herkennen van geuren, zowel goed als fout. Het zijn allemaal geuren, die in wijn 
kunnen voorkomen. Daarnaast is het proeven en beoordelen van wijnen een vast onderdeel van 
elke cursusdag, alsmede het determineren van fouten. Ook commerciële wijnen kunnen fouten 
hebben. Er zijn recent nieuwe boeken voor gevorderden en één voor keurmeesters ‘her’schreven. 
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Je leert tijdens deze cursus heel veel en bent daarna in staat goede adviezen te geven aan een 
wijnmaker, waardoor het wijnproces nog beter kan worden. Door je kennis ben je in staat naast 
keuringen ook lezingen te geven voor een gilde. Basis is, dat je zelf al enige tijd wijn maakt en 
het proces van wijn maken redelijk beheerst. 
 

Het leuke van amateurwijnen is, dat je niet alleen druivenwijnen hebt, maar 
ook veel verschillende vruchtenwijnen. Mocht je niet over een tuin 
beschikken: er groeien zoveel vruchten in het wild, zoals b.v. vlierbessen, 
rozebottels, sleedoorn of vlierbloemen.  Een andere optie is: ga aan het einde 
van een marktdag/ochtend en kijk wat een fruitkoopman over heeft en graag 
kwijt wil tegen een kleine vergoeding. (Hoeven ze het niet meer in te pakken 
en mee terug te nemen) Dit betekent dan wel, dat je gelijk aan het werk moet 
om de wijn op te zetten. 
 

Als gildebesturen een lid kennen, die interesse heeft, promoot deze cursus dan s.v.p. 
 

Kortom het is een leuke cursus en als je geïnteresseerd bent, kun je vast contact met mij 
opnemen. 
Ik ben altijd bereid hierover uitleg te geven of een verhaal/lezing voor het gilde te verzorgen. 
 

Diny van der Graaff,  
Bestuurslid FAWBG en wijnkeurmeester. 

 
 
FAWBG-kampioenschappen,  
 

                 Vergeet het niet! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     Landelijke keuring FAWBG 
               

              Op 11 mei 2019  
 

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


