
PINT-MITRA Beste bockbierkeuring 2018 

Doelstellingen: 

• Het promoten van bockbieren in het algemeen en Nederlandse bockbieren in het bijzonder; 

• Het blind beoordelen van bockbieren door proevers, keurmeesters, biersommeliers en 

brouwers (juryleden) op 

o Kwaliteit (aanwezigheid van afwijkingen 

o Het voldoen aan de bij deze wedstrijd behorende bierbeschrijvingen 

• Het geven van technische feedback aan brouwers waardoor de kwaliteit van bockbieren op 

een hoger niveau kan worden gebracht; 

• Het uitreiken van oorkondes aan de brouwers met de beste bockbieren die aan de 

kwaliteitseisen van hun types voldoen. 

Reglement: 

• Alle ingezonden bieren worden gekeurd. Elk ingezonden bier moet gelijk zijn aan het bier dat 

normaal in de verkoop verkrijgbaar is; 

• Indien de organisatie meent een etiketbier te herkennen zal een organoleptische en 

technische analyse plaatsvinden. Alle etiketbieren en hun moederbrouwsels zullen worden 

uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. Als er na de wedstrijd technisch bewijs 

geleverd wordt dat een bier onterecht een prijs heeft gewonnen zal de prijs worden 

teruggevorderd en het daaropvolgende bier zal met passende publiciteit de dan gewonnen 

prijs uitgereikt krijgen; 

• Indien er overheersende afwijkingen bij de keuring van een bier worden geconstateerd mag 

het vervangen worden door hetzelfde bier uit een andere ingezonden fles en opnieuw ter 

keuring worden aangeboden; 

• Juryleden mogen geen bieren keuren van brouwerijen of brouwerijhuurders waarmee zij een 

commerciële binding hebben; 

• Inhoudelijke mededelingen over de keuring worden alleen gedaan in overleg met de 

juryvoorzitter; 

• Type-uitslagen worden pas tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt; 

• Juryleden keuren blind en worden niet geïnformeerd over het bier dat zij ter keuring krijgen 

aangeboden; 

• De keuringsruimte is afgesloten voor publiek en zo mogelijk vrij van geuren, geluiden en 

verandering van temperatuur en licht; 

• Journalisten en toeschouwers mogen de ruimte alleen betreden na overleg met de 

juryvoorzitter; 

• Het beste bockbier, beste dubbelbock/sterke bock en beste speciaal bock zullen ieder 

worden onderscheiden met aparte prijzen/oorkondes; 

• De juryvoorzitter stelt de uiteindelijke jury samen, maar heeft over de samenstelling van de 

jury, het wedstrijdsecretariaat en de steward overleg met de organiserende partners; 

• In gevallen waarin dit reglement niet toereikend is neemt de juryvoorzitter de uiteindelijke 

beslissing. 

  



Werkwijze keuring: 

• De bieren worden ingeschonken door stewards, die onder leiding staan van het hoofd 

stewards, in speciale keuringsglazen – voorzien van een code/nummer. Juryleden worden 

niet geïnformeerd welke specifieke bieren ter keuring worden aangeboden; 

• Juryleden beoordelen of het bockbier voldoet aan de typebeschrijving en of het bier 

technische afwijkingen heeft; 

• Pas nadat juryleden hun bevindingen op het keuringsformulier hebben genoteerd, deze zijn 

verwerkt door het secretariaat, kan over de bieren en hun uiteindelijke score worden 

gediscussieerd; 

• Van bieren die niet naar de volgende ronde doorgaan wordt een aantekening gemaakt met 

de reden van afwijzing. De inhoud van dit formulier wordt niet openbaar gemaakt; 

• Na iedere ronde gaan maximaal 4 bieren door naar de volgende ronde totdat de finaleronde 

bereikt wordt; 

• In de finale wordt door een jury van tenminste 3 personen het beste bockbier binnen elk van 

de drie categorieën gekozen. 

 

Definities : 

• Bierbrouwerij : een zelfstandige productie-eenheid, fiscaal bekend als accijnsgoederenplaats, 

waar de productie van de wort plaatsvindt, al dan niet onderdeel van een concern. 

• Brouwerijhuurder : een zelfstandige onderneming die onder een eigen naam maar zonder 

eigen brouwerij met een vaste regelmaat handelt in bepaald(e) bier(en), naar eigen 

receptuur en deze als hoofdactiviteit zelf commercialiseert. 

• Bierhandelaar : Onderneming die zich, onder eigen naam, hoofdzakelijk met het 

commercialiseren van bieren van anderen bezighoudt. 

• Nederlands bier : een bier dat in Nederland gebrouwen wordt of dat in opdracht van een in 

Nederland gevestigde brouwerijhuurder gebrouwen wordt en is bedoeld voor onder meer de 

Nederlandse markt. 

• Moederbrouwsel/origineel bier : een moederbrouwsel is, ten opzichte van een etiketbier, 

het bier dat het eerst op de markt verscheen en de naam draagt als bedacht door de 

bierbrouwerij van dit bier. Bieren die onder dezelfde naam in verschillende productie-

eenheden/op verschillende productielocaties worden gebrouwen mogen eveneens worden 

aangemerkt als moederbrouwsel/origineel bier, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er geen 

aanmerkelijk smaakverschil geconstateerd wordt. 

• Etiketbier : een bier dat met dezelfde receptuur maar onder afwijkende naam van het 

moederbrouwsel, (met een min of meer vaste naam) door een bierbrouwerij, 

brouwerijhuurder of bierhandelaar op de markt wordt gebracht. 


