Reglement ONK 2018 - Amateur Bierbrouwen – Triple-W Nijmegen.
Artikel 1: De inzending
1. Aan de wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door amateurbierbrouwers.
2. Een amateurbierbrouwer is een natuurlijk persoon die als amateur bier brouwt zonder
commerciële doeleinden.
3. Een amateurbier is een bier dat gebrouwen is door een of meerdere amateurbierbrouwers
zonder dat daar accijns over is betaald.
4. Bieren kunnen worden ingezonden in de officiële klassen volgens de officiële lijst die vindbaar is
op de website van het bierkeurmeestergilde www.bierkeurmeestersgilde.nl. Een (niet bindende)
samenvatting1:
4.1. A. Licht smalbier: bieren met een lichte kleur ≤ 30 EBC en een begin soortelijk gewicht
(begin s.g.) < 1060.
4.2. B. Donker smalbier: bieren met een donkere kleur > 30 EBC en een begin s.g. < 1060
4.3. C. Licht dikbier: bieren met een lichte kleur ≤ 30 EBC en een begin s.g. ≥ 1060.
4.4. D. Donker dikbier: bieren met een donkere kleur > 30 EBC en een begin s.g. ≥ 1060.
4.5. E. Kloonklasse:
4.5.1. een bier gebrouwen naar commercieel voorbeeld
4.5.2. kan in een van de bovenstaande klasse nooit een winnend bier opleveren
4.5.3. Dit bier is in 2018 Brugge Tripel.
4.6. V. Vrije klasse: bieren die niet naar een commercieel voorbeelden zijn gebrouwen en niet
in de klasse A t/m E passen (zie lid 6 van dit artikel)
5. Opgave voor de wedstrijd moet via de website te gebeuren (www.onkbrouwen.nl).
6. Voor een inzending in de vrije klasse moet een officieel “Logboekformulier Vrije Klasse” worden
ingevuld dat te downloaden is van de website van het BKG www.bierkeurmeestersgilde.nl
7. Na ontvangst van de inschrijving of het inschrijfformulier en het inschrijfgeld zendt de
wedstrijdorganisatie de deelnemer zijn flesetiketten.
8. De flesetiketten worden door de wedstrijdorganisatie ingevuld: flesnummer, klasse en type.
9. De deelnemer plakt de etiketten op de flesjes, ongeveer 1,5 cm boven de bodem van de fles.
10. Elke deelnemer kan per brouwsel één inzending doen (dus meer inzendingen per type en per
klasse kan wel).
11. Het maximale aantal inzendingen per deelnemer is 5.
12. Het aantal flessen per brouwsel is 3 flesjes.
13. Als een bier door meerdere mensen is gebrouwen, moeten de namen van de brouwers vermeld
worden met een maximum van drie.
14. Alle ter keuring ingezonden bieren moeten door de inzender(s) zelf te zijn vervaardigd (zie ook lid
2 en 3 van dit artikel)
15. Op, in en aan de flessen mogen geen persoonlijke kenmerken aanwezig zijn.
16. Om herkenbaarheid vanwege uiterlijke kenmerken te voorkomen, moet het bier worden
ingezonden in de 30 cl standaard “eurofles” en afgesloten zijn met een zilver- of goudkleurige
kroonkurk.
16.1. Inzendingen die van buiten Nederland komen, mogen in een ander type fles dan de
“eurofles” aangeleverd worden.
17. Alle flessen en kroonkurken moeten onbeschadigd zijn. Slijtagekenmerken op het flessenglas
gelden niet als beschadigingen.
18. De afstand tussen bovenkant kroonkurk en het bieroppervlak in de fles moet tussen 1 en 4 cm
zijn.
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Het organiserende gilde kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten, incompleetheid en onvolledigheid van de in
dit reglement opgenomen klasse-indeling. De enige geldende klasse-indelinglijst wordt door BKG beschikbaar gesteld op hun website.
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19. Het gebruik van schuimkraag bevorderende middelen, body verhogende middelen,
houdbaarheids-middelen, bierpreventieven en enzymen, anders dan die van nature aanwezig zijn
in het graan, zijn verboden.
20. Een amateurbierbrouwer die meedoet aan het ONK houdt zich aan de regels die de
wedstrijdorganisatie heeft opgesteld.
21. Alle ingeleverde flessen en inhoud zijn eigendom van de wedstrijdorganisatie.
22. Wanneer een ingeleverde inzending niet voldoet aan dit reglement dan is de inzending
automatisch uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
22.1. De afzender wordt daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld
22.2. Inschrijfgelden worden niet gerestitutioneerd
23. Als het inschrijfgeld een week na sluiting van de inschrijfdatum niet op de opgegeven
bankrekening van de wedstrijdorganisatie staat dan wordt de desbetreffende inschrijving
uitgesloten van deelname.
23.1. De afzender wordt daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
23.2. Te laat overgemaakte inschrijfgelden worden binnen 14 dagen teruggestort op de
bankrekening van de afzender
23.3. Voor het eventuele retour van de flessen moet de afzender zelf zorgdragen.
23.4. Als de flessen niet binnen 14 dagen nadat de afzender op de hoogte is gesteld, zijn
opgehaald bij een door de organisatie opgegeven adres en door de organisatie bepaald
tijdstip dan zijn ze eigendom van de organisatie.
Artikel 2: De keurmeester (leden BKG) en organisatie (Gilde / vereniging van amateurbrouwers)
1. Het is deelnemers niet toegestaan de beoordeling van de keurmeesters te beïnvloeden.
2. De jury bestaat uitsluitend uit keurmeesters van het BKG. De keurmeesters worden door de
wedstrijdorganisatie uitgenodigd.
3. Uitgesloten van de wedstrijd zijn alle direct bij deze wedstrijd betrokken (leden van de):
3.1. Keurmeesters
3.2. Wedstrijdorganisatie
3.3. Wedstrijdcommissie
3.4. Persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de prijsuitreiking
3.5. Ander(e) dan in bovengenoemde subleden 3.1 – 3.4 genoemde persoon of personen die op
een of andere wijze betrokken zijn bij de uitvoering, de voorbereiding en/of daadwerkelijke
fysieke organisatie van de wedstrijd
4. De wedstrijdcommissie is het onderdeel van de wedstrijdorganisatie dat actief betrokken is bij de
jurering. Hieronder worden verstaan: de voorzitter van de wedstrijdorganisatie (tevens
aanspreekpunt van de organiserende vereniging voor de keurmeesters van BKG) en de personen
die de keuringsformulieren inzamelen en verwerken tot de wedstrijduitslag.
5. De wedstrijdcommissie is gerechtigd om bij twijfel of een aangeboden bier de status van een
amateurbier heeft, dit bier uit de wedstrijd te nemen.
6. Eén van de keurmeesters wordt aangewezen als de juryvoorzitter. De juryvoorzitter kan worden
bijgestaan door de wedstrijdorganisatie.
7. Het is de taak van de keurmeester om per klasse de rangorde aan te geven. Elke keurmeester
keurt maximaal 15 bieren in de klassen A en B, en maximaal 10 bieren in de klassen C, D, E en V.
Hij/zij kan worden bijgestaan door een steward. De keurmeester vult een standaard
keuringsformulier in.
8. Als in een bepaalde klasse het aantal inzendingen groter is dan 15 dan wordt deze klasse
gesplitst. Het eerste te beoordelen bier wordt dan gezamenlijk gekeurd om tot hetzelfde
puntenniveau te komen. Elke keurmeester bepaalt in zijn/haar deel van de klasse de rangorde.
Hierna keuren zij de beste bieren gezamenlijk en maken dan gebruik van het 2e flesje.
9. Bij onvoldoende kwaliteit kan de keurmeester de organisatie adviseren één of meerdere prijzen
niet toe te kennen.
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10. Als de jurering in meerdere rondes verloopt dan is het de keurmeester en de organisatie
verboden om tussentijds mededelingen te doen vóór de prijsuitreiking.
11. Als een bier, buiten de schuld van de inzender, in de verkeerde klasse is terecht gekomen (qua
type of klasse) dan zorgt de keurmeester ervoor dat het wordt beoordeeld in de juiste klasse.
12. Tijdens de keuring zorgt de wedstrijdorganisatie voor rust in de keuringsruimte. Publiek kan in
beperkte mate worden toegelaten mits er niet wordt gerookt en geen lawaai wordt gemaakt,
een en ander ter beoordeling van de juryvoorzitter en organisatie.
13. Het oordeel van de keurmeester is bindend.
14. De keuringsformulieren worden na de keuring overhandigd aan de deelnemers door de
keurmeester of de organisatie als deelnemers aanwezig zijn.
15. Als de inzender niet bij de uitreiking op 23 juni aanwezig kan zijn:
15.1. Kan nazending van een kopie keuringsformulieren op verzoek van inzender via email aan
de wedstrijdorganisatie tot 7 juli 2018 aangevraagd worden.
15.2. Kan het originele keuringsrapport via email op verzoek van inzender aan de
wedstrijdorganisatie op kosten van de inzender tot 7 juli 2018 per post nagezonden
worden.
16. De uitslag is in te zien na de prijsuitreiking en zal gepubliceerd worden op de website van de
organiserende vereniging.
17. Wanneer een deelnemer meent dat er fouten zijn gemaakt en hij/zij kan dat aantonen dan is
protest mogelijk tot één week na het bekend maken van de uitslag bij de wedstrijdorganisatie.
18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury als het de
jurering betreft. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdorganisatie.
19. Het maximaal aantal bieren is 550. Als er 550 bieren zijn ingeschreven dan stopt de inschrijving.
Artikel 3: De puntenberekening
1. De rangorde per klasse wordt bepaald door de punten zoals door de keurmeester op het
standaardkeuringsformulier is aangegeven.
2. De bepaling welk bier ‘overall’ het best is, gebeurt door een extra keuring van de bieren die als
eerste in hun klasse eindigden.
3. De organisatie is verplicht om bij de registratie van hun keuring voor zowel de inschrijving als de
keuring zelf de daarvoor vervaardigde officiële software te gebruiken.
4. De wedstrijdorganisatie is verplicht de uitslagen als mede een proces verbaal over het
wedstrijdverloop ter beschikking te stellen aan het secretariaat van organiserende gilde.
Artikel 4: Klachten procedure
1. Klachten over vermeende onregelmatigheden in het verloop van de open wedstrijd moeten bij
de wedstrijdorganisatie worden ingediend.
2. De termijn waarin men een klacht kan indienen loopt af op zaterdagnacht 30 juni 2018 voor
middernacht.
3. Als een wedstrijdorganisatie klachten van (een) deelnemer(s) ontvangt dan stelt die het BKG en
het organiserende Gilde op de hoogte van de aard van de klacht en van de gevolgde wijze van
afhandeling en zal er in redelijk en billijkheid in redelijk overleg naar een oplossing gestreefd
worden.
Belangrijke adresgegevens
Organiserend Gilde: Triple-W Nijmegen www.Triple-W.org
BKG: www.bierkeurmeestersgilde.nl
ONK website: www.onkbrouwen.nl
Email klachten en informatie over inschrijven: inschrijven@onk2018.nl
Website ONK2018: www.onk2018.nl
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