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1. Inschrijven 
Elcano Crew 

vzw
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Alle deelnemers 
moeten gratis lid 

worden van Elcano 
Crew vzw

Verplichting vanuit 
accijnswetgeving: 

hobbybieren mogen enkel 
meedoen aan competities 
als het in een vzw is met 

deze activiteit!

Heb je teamgenoten? 
Lid worden kan op 

elcanocrew.org/word
-lid

Gebruik zoveel mogelijk 
dezelfde gegevens als op 
het inschrijvingsformulier 

van de competitie om 
verwarring te voorkomen.

Ben jij de persoon die 
de inschrijving 

voltooid heeft? Dan 
ben je vanzelf lid!

https://elcanocrew.org/word-lid/
https://elcanocrew.org/word-lid/


2. Aansluiten 
bij online 
kanalen



Facebook groep: 
facebook.com/groups/7211

72885170857

Discord server: 
discord.com/invite/ECjgTN

FAKC 
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Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes over de 
Brouwland Biercompetitie en de Elcano Crew vzw, stel 

vragen en discussieer met andere hobbybrouwers.

Facebook evenement: 
https://www.facebook.com/events/

172778871423107

https://www.facebook.com/groups/721172885170857
https://www.facebook.com/groups/721172885170857
https://discord.com/invite/ECjgTNFAKC
https://discord.com/invite/ECjgTNFAKC
https://www.facebook.com/events/172778871423107
https://www.facebook.com/events/172778871423107


3. Welkomst- 
pakket



3. Welkomstpakket bestellen

Een van de komende dagen krijg je van hello@elcanocrew.org op het emailadres 
waarmee je inschreef een welkomstmail. Deze email bevat onder meer je 

inschrijvingsnummer en de nodige documenten. 

Hou deze email goed bij. Je inschrijvingsnummer is belangrijk om te vermelden 
op je flessen en in het pakket dat je inzend.

Binnen de 2 weken verstuurt Brouwland jouw goodiepack

● Een veilige verpakking met etiketten om je bierflessen in te doen en op te sturen naar 
ons

● Gratis samples
● 3 kortingsbonnen op brouwland.com



4. Bier 
inzenden



2
Stuur je ingevulde versie voor de 
startdatum van de selectieronde 
naar hello@elcanocrew.org met 

vermelding van je 
inschrijvingsnummer. 

3
Print de brouwfiche en leg een 

afgedrukte versie vanboven in de 
doos die je gaat opsturen naar 

Brouwland (zie verder).
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1
Download de brouwfiche en vul het zo volledig en nauwkeurig mogelijk in. 

Dit document moet je correct indienen voor een geldige deelname.

Je vind het brouwfiche in de welkomstmail.

mailto:hello@elcanocrew.org


4. Bier inzenden - eigenschappen 
flessen

Zorg voor een blanco etiket op je flessen met enkel de volgende informatie 
duidelijk vermeldt: bierstijl en inschrijvingsnummer. Als dit niet in orde is kan 

de jury niet keuren!

Model fles: 33 cl vichy (bekijk hier)

In de doos die je opstuurt naar Brouwland zitten 6 flessen van je 
ingeschreven bier.

https://www.brouwland.com/nl/onze-producten/bierbereiding/bierflessen-kroonkurken/bierflessen/d/pallet-bierflessen-vichy-33-cl-bruin-26-mm-2888-stuks?gaCategory=search


4. Bier inzenden - eigenschappen 
doos

In het welkomstpakket van Brouwland zit een geschikte doos. Gebruik steeds 
dit model mét versterkte vakverdeling om je inzending klaar te maken.
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Vouw de karton zoals afgebeeld en plaats ze in de doos. 

Voeg je brouwfiche toe. Vouw de doos dicht zoals hierboven 
afgebeeld. Sluit goed af met plakband en plak je geprint pakketlabel 
er op. Je pakketlabel krijg je na de bestelling op dpdwebparcel.be.

https://www.dpdwebparcel.be
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BEKIJK VIDEO

Bovenstaande video geeft visueel aan hoe je het verzendpakket 
klaarmaakt.

Vergeet niet je brouwfiche in de doos te leggen bovenop de flessen. Plooi het 
blad indien nodig.

https://drive.google.com/file/d/14DG4a6hB8PE1N7ibmk3v1cUwaJT0z8_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14DG4a6hB8PE1N7ibmk3v1cUwaJT0z8_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14DG4a6hB8PE1N7ibmk3v1cUwaJT0z8_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14DG4a6hB8PE1N7ibmk3v1cUwaJT0z8_H/view?usp=sharing
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Andere methodes mogen ook, maar uit ons onderzoek 
lijkt DPD het voordeligst en veilig.

Verstuur je bier in de correcte verpakking naar 
Brouwland mét brouwfiche bovenop de flessen via 
dpdwebparcel.be, of lever persoonlijk af:

Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo

Volg de stappen van DPD om een verzending te doen. 
Geef je pakket af bij een ParcelShops in jouw buurt: 
pdwebparcel.be/ParcelShop#/parcelShopFinder/ 

Verzendkosten zijn voor eigen rekening 

(Prijzen België: €6 tot 10kg; €8,25 tot 20kg)

https://www.dpdwebparcel.be
https://www.dpdwebparcel.be/ParcelShop#/parcelShopFinder/


Enkel verzekering van glas gaat niet tenzij schriftelijk 
overeengekomen.

De onderstaande tekst kan in de verzendinstructies staan van je 
aankoopbevestiging bij DPD.

De organisatie heeft gecontroleerd dat het 
opsturen van glazen bierflessen via DPD geen 
probleem is indien voldoende veilig verpakt (zie 
vorige slides). 
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5. Selectieronde
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Je bier wordt getest 
door (student-) 

zythologen, 
biersommeliers en 
bierkenners in onze 

testcentra.

Is je bier bij de beste 
15? Dan gaat het 

door naar de finale 
op Brussels Beer 

Challenge en krijg je 
een waardebon van 
€100 bij Brouwland.

Als hobbybrouwer 
hoef je verder niks te 

doen.



6. Finale



Professionals op 
Brussels Beer 

Challenge proeven de 
overgebleven 
inzendingen.

De 2 besten winnen 
de Brouwland 

Biercompetitie en 
worden op de markt 

gebracht door 
bierfirma Elcano. 

Ze winnen gedurende 
1 jaar €1 per 8 

verkochte liters.

Indien mogelijk 
worden de 

deelnemers 
uitgenodigd voor de 

tasting tijdens 
Brussels Beer 

Challenge
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7. Fan Choice
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Je bier wordt gebrouwen 
door bierfirma Elcano - ze 
zijn verantwoordelijk voor 

de volledige 
commercialisering.

De Fan Choice start 
wanneer het brouwen 

klaar is.

We doen een interview 
met jou en publiceren dit 

op onze kanalen.

Iedereen kan gedurende 3 
maanden op de winnaars 

van de Brouwland 
Biercompetitie stemmen 

via elcanobeer.com.

Op het einde van de 3 
maanden maken we de 

Fan Choice bekend.

Beide winnaars blijven 1 
jaar op de markt én 

krijgen €1 per 8 verkochte 
liters in deze periode.  

Het bier met de meeste 
stemmen op de Fan 

Choice blijft minstens 5 
jaar in het gamma na het 

1e jaar. 

Tijdens deze 5 jaar krijgt 
de winnende brouwer €1 
per 12 verkochte liters, 

daarna niet meer.

https://elcanobeer.com


Vragen?
hello@elcanocrew.org 

mailto:hello@elcanocrew.org

