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Reglement  DUTCH BEER CHALLENGE 

Sectie 1 – Organisatie 

 

De Dutch Beer Challenge (DBC) wordt georganiseerd door: 

• Beer Communication Events (BECOMEV) Mérode straat 60, 1060 Brussel, België 
(www.brusselsbeerchallenge.com). 

• Bierburo 

• Bier! magazine (Birdy Publishing) 

• Bier&cO 

• Mitra 

Sectie 2 – Doelstellingen 

De belangrijkste dolstellingen zijn: 
 

1. De promotie van de Nederlandse biercultuur. 
2. Het organiseren van een faire en professionele wedstrijd onder de Nederlandse brouwers. 
3. Het bieden van een kwaliteitslabel aan de bierconsument. 
4. Het bieden van een sterk marketinginstrument aan de deelnemende brouwers 

Sectie 3 – Deelnemers 

Alle in Nederland geregistreerde ondernemingen die onder eigen naam een bier op de Nederlandse 
markt brengen mogen deelnemen aan de Dutch Beer Challenge. 

Sectie 4 – Registratie 

De registratie van de bieren dient te gebeuren via de website: www.dutchbeerchallenge.nl  

Sectie 5 – Kosten en betalingswijze 

Deelname kost 110 € per deelnemend bier. 

Betaling kan gebeuren door overschrijving BECOMEV BE39 0016 5981 7419 (Iban), GEBABEBB (Bank 
Identification Code) de BNP Paribas Fortis (B-1000) of door betaling per credit card Visa/Eurocard.  

http://www.brusselsbeerchallenge.com/
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Sectie 6 – Verzending bieren 

Volgende kwantiteit moet opgestuurd worden naar onderstaand adres: 

Volume = of >0.5 liter < 0.5 liters 

Aantal flessen 2 4 

 
Bier&cO/ De Man van Drank 
Abraham van Stolkweg 98 
3041 JA Rotterdam 
Telefoon:010 411 2879 
Openingstijden: maandag-zaterdag · 09:00-17:00  

Verzend- en verpakkingsinstructie: 

Zorg er voor dat uw inzendingen breukveilig zijn verpakt. Zorg er tevens voor dat aan de buitenzijde van 

de verzendverpakking duidelijk zichtbaar is wat de inhoud is en waarvan het afkomstig is. Op het 

verzameladres worden de dozen namelijk niet opengemaakt ter controle van de inhoud; alleen in geval 

van breuk krijgt u een melding opdat u eventueel een reservezending kunt sturen. Indien in een zending 

een enkele fles breekt maakt dit de rest van de zending onbruikbaar voor jurering. 

Sectie 7 – Bier Categorieën  

Elk bier dient geregistreerd te worden in de passende categorie. 

De organisatie behoudt het recht om categoriewijzingen door te voeren. 

Sectie 8 - Keuring 

1. De ingezonden bieren worden blind gekeurd door een professionele Europese jury 
aangesteld door de organisatie.. 
 

2. Elk bier wordt ten minste geproefd en beoordeeld door 3 juryleden.. 
 

3. Alle bieren worden gekeurd  volgens de stijl(categorie) richtlijnen. 
 

4. Alle juryleden maken gebruik van het Dutch Beer Challenge proefformulier. 
 

5. De bieren worden geschonken in “bierschone” Dutch Beer Challenge proefglazen.. 
 

6. Elk jurypanel staat onder de leiding van een ervaren tafelvoorzitter die 
medeverantwoordelijk is voor goede gang van zaken. 
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Criteria jurykeuze 

1. Erkenning door gelijken. 
 

2. Kennis van Nederlandse bierstijlen. 
 

3. Ruime ervaring als jurylid. 
 

4. Grondige kennis van sensorische analyse. 

Sectie 10 – Score sheet/keuringformulier  

Volgend standaard document wordt verplicht gebruikt door alle juryleden.   

 

Sectie 11 – Medailles 

Volgende medailles worden toegekend per categorie 

1. Gouden Medaille 
2. Zilveren Medaille 
3. Bronzen Medaille 

Mitraprijs: Het bier met de hoogste score uit de competitie rekening houdend met de 
standaardafwijking tussen de verschillende jury panels ontvangt de Mitraprijs. Limited 
editions of gelegenheid bieren kunnen de Mitraprijs niet winnen. 
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Sectie 12 – Algemeen 

• Iedere brouwer ontvangt de resultaten via mail. 

• De resultaten zijn finaal en bindend. 

• Elke deelnemer verbindt er zich toe het reglement van de  DBC te volgen. 

• De organisatie behoudt zich het recht de inschrijvingen vroegtijdig af te sluiten. 

• In geval van betwisting is de rechtbank van Brussel bevoegd. 


