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Artikel 1 

Inleiding  

 

De Brouwland Biercompetitie (hierna genoemd “BBC”) is een educatieve bierbrouwwedstrijd voor individuen, 

of teams tussen 2 en 8 personen. 

 

Dit reglement is van toepassing op inschrijvingen als hobbybrouwer. 

 

Deelnemers dienen hun kandidatuur in via het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier op 

www.elcanocrew.org en geven aan in welke categorie ze wensen deel te nemen. De inschrijving dient 

uiterlijk op 01/08/2021 doorgestuurd te zijn naar Elcano Crew vzw. 

 

Elke inschrijving ontvangt, mits aanvaarding van het reglement en betaling van 60 euro, een goodiebag, met 

een doos ter verzending van stalen van het ingeschreven bier naar Brouwland, alsmede kortingsbonnen bij 

Brouwland en samples van Brouwland producten.  
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Uit alle brouwsels die ten laatste 16/09/2021 afgeleverd worden bij Brouwland, zal een jury de 15 bieren 

selecteren die doorgaan naar de finale. De finale is een onderdeel van de Brussels Beer Challenge. De 2 

opties die tijdens deze ronde de hoogste score halen worden uitgeroepen tot winnaar van de Brouwland 

Biercompetitie. 

 

De 2 winnende bieren in de finale gaan naar de Fan Choice. Deze 2 bieren worden gedurende 1 jaar 

gebrouwen en gebotteld namens een bierfirma onder het merk Elcano. Hierbij wordt het oorspronkelijk 

recept van het ingezonden hobbybier zoveel mogelijk gevolgd. De 2 winnaars van de finale ontvangen 1 

euro per 8 verkochte liters van het betreffende bier in het eerste jaar na de commerciële lancering. Men kan 

online stemmen op de beste optie van de 2 winnaars. De optie met de meeste voorkeursstemmen 3 

maanden nadat de winnaars op de markt gekomen zijn blijft gedurende de 5 jaar volgend op het 1e jaar in 

het gamma. De inzender krijgt €1 per 12 verkochte liters bier van hun recept tijdens deze periode van 5 jaar. 

Na deze periode heeft de bierfirma Elcano het recht om de receptuur desgewenst te wijzigen en krijgen de 

hobbybrouwers geen prijzengeld meer. Door het winnende recept te laten commercialiseren door externen 

kan de Organisatie haar doel om het hobbybrouwen te promoten bereiken. 

 

Om deze competitie in goede banen te leiden, is het volgende wedstrijdreglement opgesteld. Elke 

deelnemer aanvaardt dit wedstrijdreglement alsook elke aanvulling op en/of wijziging aan dit 

wedstrijdreglement die de Organisatie genoopt zou zijn aan te brengen.  

 

Artikel 2 

Organisatie en afspraken  

2.1 De organisatie van de BBC is in handen van Elcano Crew vzw, gevestigd te Romeinsesteenweg 268, 

Vilvoorde (hierna genaamd “de Organisatie”).  

2.2 Elke deelnemer aanvaardt dit wedstrijdreglement alsook elke aanvulling op en/of wijziging aan dit 

wedstrijdreglement die de Organisatie genoopt zou zijn aan te brengen.  

2.3 Komen in aanmerking voor selectie van deze competitie: alle gevestigde personen ouder dan 18 jaar die 

voldoen aan de toetredingsvoorwaarden vastgelegd in artikel 3.  

2.4 Aan deze wedstrijd is geen enkele aankoopverplichting gekoppeld. 

2.5 Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig wedstrijdreglement in 

zonder enig voorbehoud, en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.  

2.6 De Organisatie behoudt zich het recht voor om de actie of zijn verloop te wijzigen, de wedstrijdperiode te 

verlengen, verkorten en elke aangekondigde datum uit te stellen of te vervroegen. Zij kan niet aansprakelijk 



 

Brouwland Biercompetitie 2021 – Reglement - pagina 3 

gesteld worden indien, door omstandigheden het verloop van de wedstrijd wordt veranderd, onderbroken, 

uitgesteld of geannuleerd.  

2.7 De Organisatie behoudt zich het recht voor om personen te weigeren tot deze wedstrijd. De Organisatie 

kan tevens zonder voorafgaande mededeling of verklaring het aantal deelnemers beperken. De Organisatie 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitsluiten van of beperken van het aantal deelnemers. 

2.8 Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaarden de deelnemers alle punten van het 

wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisatie of de gerechtsdeurwaarder zich genoopt 

zouden zien te treffen.  

2.9 Deelnemers verklaren er zich impliciet mee akkoord dat men als deelnemer met naam, foto en/of video, 

in de publicaties van de Organisatie en eventueel ook in andere publicaties verschijnt. De organisatie mag 

beeldmateriaal van jou delen met derden. 

2.10 De Organisatie kan de personengegevens opnemen in hun bestand, om de deelnemers op de hoogte te 

kunnen houden van latere acties die hen mogelijk zouden kunnen interesseren. De deelnemers hebben te 

allen tijde kosteloos het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. Hierbij wordt de 

wet van 8/12/'92 met betrekking tot de bescherming van de privacy strikt gerespecteerd. Het is mogelijk 

voor de organisatie om de persoonsgegevens te delen voor gebruik door derden voor zover dit noodzakelijk 

is en er toestemming voor gegeven is. 

 

Artikel 3 

Kandidatuurstelling/Selectie/Aanvaarding  

3.1 Een geldige inschrijving bestaat uit minimaal 1 en maximaal 8 deelnemers, alle leden dienen de leeftijd 

van 18 jaar bereikt te hebben. 

3.2 Bij een inschrijving als individu is deze persoon woonachtig in België of Nederland of heeft deze een 

Belgisch of Nederlands identiteitsbewijs. Bij inschrijving als team, is in elk geval de ploegkapitein zoals 

onder 3.4 beschreven woonachtig te België of Nederland of heeft deze een Belgisch of Nederlands 

identiteitsbewijs. 

3.3 De inschrijving voor hobbybrouwers verloopt via een door de Organisatie opgesteld online 

inschrijvingsformulier.  

3.4 Inschrijven kan enkel via het deelnameformulier. Per team wordt een ploegkapitein aangeduid die bij 

eventuele selecties voor het verdere verloop als contactpersoon zal functioneren. Behoudens uitdrukkelijk 

anders vermeld, is diegene die de kandidatuur indient, de kapitein. Kandidaturen worden enkel in 

overweging genomen indien ze ten laatste 01/08/2021 correct en volledig werden ingediend én indien de 

betaling van het inschrijvingsgeld voldaan is ten laatste 01/08/2021. De teams hebben er baat bij om zo 

snel mogelijk alle formaliteiten in orde te brengen. Des te sneller kunnen ze starten met brouwen om hun 

inzending tijdig op te sturen. 



 

Brouwland Biercompetitie 2021 – Reglement - pagina 4 

3.5 Het deelnameformulier dient correct en volledig online ingevuld te worden voor 01/08/2021. Ten einde 

geen officiële communicatie te missen, worden alle deelnemers aanbevolen om lid te worden van het 

Facebookevenement, de Elcano Crew Facebookgroep en de Elcano Crew Discord Channel. 

3.6 Uitgesloten van de BBC zijn de bestuursleden van de Organisatie en: 

- de personen die onder hetzelfde dak leven als bovenvermelde personen; 

- professionele bierbrouwers die commercieel bieren op de markt te brengen. 

3.7 Over de selectie- en toelatingsprocedure wordt niet gecorrespondeerd.  

3.8 Het huidig wedstrijdreglement en alle noodzakelijke documentatie is beschikbaar op elcanocrew.org 

3.9 Uitgesloten van de BBC zijn volgende biertypes: bieren met spontane vergisting. 

3.10 De receptuur van het ingestuurde bier is niet gelijk aan een reeds gecommercialiseerd bier. 

3.11 Alle deelnemers zijn verplicht toegetreden lid van Elcano Crew vzw. Dit is een vereiste vanuit de 

accijnswetgeving die stelt dat je als hobbybrouwer niet zomaar je brouwsels mag delen met derden. Een 

uitzondering hierop is wanneer het plaatsvind binnen het kader van een evenement georganiseerd door een 

vzw met dit als doel, zolang alle deelnemers aan het evenement lid zijn van de betreffende vzw én er geen 

verkoop plaatsvind. 

3.12 Meerdere inzendingen per deelnemer zijn niet mogelijk. Je mag ook niet onderdeel zijn van een ander 

team als je al ingeschreven bent. Dit is nodig om de kansen voor iedereen gelijk te houden. 

Artikel 4 

Verloop van de wedstrijd  

4.1 De inschrijving kan naderhand steeds geannuleerd worden door de Organisatie indien er niet voldaan 

werd aan de voorwaarden. 

4.2 Alle officiële informatie is raadpleegbaar via https://elcanocrew.org/brouwland-biercompetitie-2021/. 

Bij eventuele verdere vragen kan men deze per mail sturen aan hello@elcanocrew.org. 

4.3 Het zelfgebrouwen bier dient uiterlijk op 16/09/2021 ingeleverd te worden bij Brouwland. De 

deelnemende teams dienen tijdens het brouwproces de receptuur en modaliteiten zo gedetailleerd mogelijk 

neer te schrijven op de hiervoor voorziene brouwfiche. Deze brouwfiche moet zowel digitaal opgestuurd 

worden naar hello@elcanocrew.org als op papier meegegeven worden in het ingezonden bierpakket. De 

ondertekende en volledig ingevulde brouwfiche wordt samen met de 6 gebottelde flesjes in een doos 

ingediend. De details voor de verzendformaliteiten zijn eveneens raadpleegbaar op 

https://elcanocrew.org/brouwland-biercompetitie-2021/. 

4.4 Enkel gebruik van drukbestendige, herbruikbare Vichy flesjes (33 cl) met kroonkurk is toegestaan. De 

flesjes moeten neutraal zijn met enkel een etiket of sticker er op die de bierstijl van de inschrijving bevat én 

https://elcanocrew.org/brouwland-biercompetitie-2021/
mailto:hello@elcanocrew.org
https://elcanocrew.org/brouwland-biercompetitie-2021/
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het inschrijvingsnummer. De achtergrondkleur van het etiket of sticker is egaal. De flesjes moeten 

afgeleverd worden in een kartonnen doos zoals vermeld in de verzendinstructies.  

4.5 De Organisatie heeft het recht om extra gebottelde flesjes van de deelnemers te vragen, mocht er niet 

voldoende bier ter beschikking zijn voor de keuring. 

4.6 Een door de Organisatie samengestelde jury onder leiding van professionele bierbrouwers zal, bij zowel 

de selectieronde als bij de finale van de BBC, alle bieren blind proeven en een objectieve score toebedelen 

aan de hand van een vooraf opgesteld beoordelingsformulier. De deelnemers krijgen feedback op basis van 

de ingevulde beoordelingsformulieren. 

4.7 De keuring zal georganiseerd worden in twee rondes. In de selectieronde worden op verschillende 

plaatsen inzendingen voor de finale gekozen. De finale vindt plaats bij Brussels Beer Challenge met een 

aparte jury. Hier worden de twee beste inzendingen gekozen die worden uitgeroepen als winnaar van de 

Brouwland Biercompetitie en doorgaan naar de Fan Choice. 

4.8 De 2 winnaars van de Brouwland Biercompetitie worden gedurende een jaar gebrouwen via een 

licentiebrouwer en gecommercialiseerd. Via een website is het mogelijk om een voorkeursstem uit te 

brengen op de finalisten tijdens de eerste 3 maanden volgend op de aanvankelijke commercialisering. Deze 

datum wordt nader bekend gemaakt. 

4.9 De winnaars van de finale worden geïnterviewd door de organisatie. Dit mag gepubliceerd worden via 

onze kanalen en die van partners. 

4.10 De primaire doelmarkt van de winnaars is het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Artikel 5  

Bepaling van de winnaars  

5.1 Elke inzending zal in de selectieronde van de Brouwland Biercompetitie een score op 100 behalen. Bij 

een ex aequo zal de jury (na een nieuwe keuring van de bieren met een ex aequo) de finalisten van de BBC 

bepalen.  

5.2. De 15 bieren met de hoogste score in de selectieronde worden gequoteerd tijdens een finale op de 

Brussels Beer Challenge onder een aparte categorie met een apart beoordelingsformulier van de Brussels 

Beer Challenge. De 2 bieren met de hoogste score op de Brussels Beer Challenge winnen de BBC, komen 

commercieel op de markt en gaan door naar de Fan Choice. 

5.3 Tijdens de Fan Choice bepalen de hoogste nominale aantallen voorkeursstemmen de winnaar. De 

voorkeursstemmen worden uitgebracht vanaf de datum dat ze officieel commercieel verkrijgbaar zijn tot 3 

maand later via een hiertoe bestemde webpagina. Hiervoor is er geen specifieke jury. Iedereen heeft de 

mogelijkheid om te stemmen. 

5.4 Alle teamkapiteins zullen enkele weken vooraf uitgenodigd worden met praktische informatie (exacte 

plaats en aanvang) indien er een evenement is op Brussels Beer Challenge voor de finale. 



 

Brouwland Biercompetitie 2021 – Reglement - pagina 6 

5.5 De winnaars staan toe om hun beeltenis te gebruiken op de flessen van hun bier dat op de markt komt. 

5.6 De winnaars kunnen achteraf bekendgemaakt worden in diverse media. De Organisatie behoudt zich het 

recht voor om de prijzen aan de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals 

van foto’s, genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, voor promotionele doeleinden. Bijgevolg 

verklaren alle deelnemers zich akkoord dat men als deelnemer met naam/foto en/of video in de publicaties 

van de Organisatie en zijn mogelijke partners verschijnt.  

5.7 De deelnemers kunnen geen bier commercieel uitbrengen onder de opgegeven naam of recept van hun 

inzending, tenzij de Organisatie achteraf expliciet aangeeft dat dit wel mogelijk is. Op deze manier bereikt 

de Organisatie zijn doel om het hobbybrouwen te promoten voor het brede publiek. Winnaars van de finale 

mogen hun ingezonden recept dus nog steeds brouwen voor eigen gebruik, maar het recht op de 

commercialisering van het ingezonden bierrecept en diens naam staan ze af. De deelname en de ontvangen 

prijzen onder artikel 6 omvatten de vergoeding voor de eventuele overdracht van intellectuele 

eigendomsrechten. 

5.8 Alle deelnemers, inclusief de afzonderlijke leden van de teams, geven Brouwland BV onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk het recht om het ingezonden bierrecept onder de vorm van een moutpakket of bierkit uit 

te brengen en geven Brouwland BV het recht om de ingezonden benaming hiervoor eventueel te gebruiken. 

De deelname en de eventueel ontvangen prijzen onder artikel 6 omvatten de vergoeding voor de eventuele 

overdracht van intellectuele eigendomsrechten. 

5.9 Alle deelnemers, inclusief de afzonderlijke leden van de teams, geven de organisatie onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk het recht om het ingezonden bierrecept voor onbepaalde duur te delen met derden in het 

geval de inschrijving één van de 2 winnaars is die de Fan Choice bereikt. Op deze manier kunnen derden het 

brouwen en vermarkten. De deelnemers kunnen geen bier commercieel uitbrengen onder de opgegeven 

naam of recept van hun inzending, tenzij de Organisatie achteraf expliciet aangeeft dat dit wel mogelijk is. 

Op deze manier bereikt de Organisatie zijn doel om het hobbybrouwen te promoten voor het brede publiek. 

Winnaars van de finale mogen hun ingezonden recept dus nog steeds brouwen voor eigen gebruik, maar het 

recht op de commercialisering van het ingezonden bierrecept en diens naam staan ze af. De deelname en 

de ontvangen prijzen onder artikel 6 omvatten de vergoeding voor de eventuele overdracht van intellectuele 

eigendomsrechten. 

5.10 De uitbetaling van de vergoeding voor de gecommercialiseerde winnaars van de BBC wordt gebaseerd 

op de cumulatieve bestelhoeveelheid in de orders die de door de Organisatie aangewezen bierfirma krijgt 

voor de betreffende bieren tot een jaar na de initiële lancering, waarvan de datum nader bekend wordt 

gemaakt. De uitbetaling gebeurd binnen de maand na het verstrijken van dit jaar. 

5.11 De uitbetaling van de vergoeding voor de winnaar van de Fan Choice wordt gebaseerd op de 

cumulatieve bestelhoeveelheid in de orders die de bierfirma krijgt voor het betreffende bier tot 5 jaar na het 

eindigen van de initiële 1 jaar waarin het commercieel beschikbaar was. De uitbetaling is jaarlijks en wordt 

uitgevoerd binnen de maand na het verstrijken van het afgelopen jaar. 
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5.12 De externe partij is de eindverantwoordelijke voor de verkoop van finalisten en winnaars. Ze bepaald 

onder meer de prijszetting, etikettering en distributie. 

5.13 De externe partij heeft het recht om de ingezonden receptuur uit het brouwfiche te bewerken in de 

mate die noodzakelijk is om het te laten vervaardigen op commerciële schaal. 

5.14 Toegekende punten in de selectieronde worden niet overgedragen naar de finale. 

Artikel 6 

Prijzen 

6.1 De 15 inschrijvingen die de finale halen hebben recht op een waardebon bij Brouwland. 

6.2 De prijzen kunnen niet omgeruild, noch omgezet worden in speciën of andere voordelen in natura.  

6.3 Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.  

6.4 De Organisatie zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde 

modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. 

6.5 De Organisatie maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisatie kan 

niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband 

houdt met een gewonnen prijs. 

6.6 De ingezonden bierrecepten van de twee winnaars worden gedurende minstens een jaar gebrouwen via 

een externe partij en gecommercialiseerd onder de merknaam Elcano. De twee winnende deelnemers 

krijgen een vergoeding van 1 euro per 8 liter die via deze weg verkocht wordt tot 1 jaar na de initiële ter 

beschikkingstelling aan particulieren. Op deze manier wordt het hobbybrouwen gepromoot bij het grote 

publiek. 

6.7 De winnaar van de Fan Choice komt ten minste tot 5 jaar na het einde van het initiële jaar waarin het 

commercieel beschikbaar was in het Elcano gamma. De winnaar van de Fan Choice wordt verder 

gebrouwen door een externe partij en gecommercialiseerd onder de naam Elcano. De winnende inzender 

heeft gedurende deze periode van 5 jaar na het einde van het eerste jaar van commercialisering recht op 1 

euro per 12 liter die verkocht wordt van hun winnende inzending via de externe partij. Na deze periode van 5 

jaar verliest de winnaar van de Fan Choice zijn recht op een vergoeding. 

6.8 De uitbetaling van het prijzengeld voor de winnaars is jaarlijks en vindt plaats in de maand volgend op 

het einde van het afgelopen jaar. 

6.9 In het geval een team recht heeft op een prijs, wordt de vermeldde prijs slechts eenparig en voor de 

kapitein ter beschikking gesteld. Het is dus niet zo dat elk teamlid recht heeft op de prijs. Het team beslist 

onderling over de interne verdeling. 

6.10 De organisatie kan deelnemers in de selectieronde of finale weigeren en prijzen niet toekennen indien 

ze geen toegang heeft tot een behoorlijk ingevuld brouwfiche. 
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Artikel 7 

Geschillen  

7.1 Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van de Organisatie wier beslissingen onaanvechtbaar en 

onherroepelijk zijn.  

7.2 Elke klacht in verband met de huidige wedstrijd moet schriftelijk en aangetekend verstuurd worden 

binnen de zeven werkdagen na het ontstaan van de klacht naar de Organisatie en uiterlijk voor 01/08/2021. 

De persoon dient bij zijn klacht een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te 

voegen. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal/telefonisch behandeld worden.  

Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.  

7.3 Het huidig wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele geschillen vallen 

onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank. 

7.4 Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betreffende inzending.  

7.5 Als de Organisatie fraude vaststelt, zal een minimale forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 

2.500,00 euro onder voorbehoud van een bewezen groter geleden schade.  

7.6 De Organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen noch voor schade die niet te 

wijten zijn aan de Organisatie. De Organisatie kan onder geen enkel beding aangesproken worden voor 

enige onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak van de geleden schade.  

7.7 Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke 

verplichtingen dan ook in hoofde van de Organisatie.  

 

Opgemaakt te Vilvoorde op 02/06/2021 


