
Wedstrijdreglement  

 

Brabants Kampioenschap, wie brouwt ons 

jubileumbier ? 

 

De Brouwerij Vandeoirsprong uit Oirschot organiseert het eerste 

Brabantse kampioenschap bierbrouwen voor thuisbrouwers uit Brabant.  

  

Hoe werkt het? 

Thuisbrouwers kunnen zich tot en met maandag 1 juni 2020 aanmelden 

middels een mail(debrouwer@vandeoirsprong.nl). Minimum leeftijd is 

18 jaar.  

3 flessen van 30cl met uw zelf gebrouwen bier moeten voor 21 juni 

worden ingeleverd bij de drive through Vandeoirsprong.  

  

De opdracht 

Brouw thuis een Jubileumbier. Alles mag, maar bedenk wel dat het 

bier moet passen bij Vandeoirsprong en geschikt moet zijn om te 

drinken tijdens ons jubileumweekend in September. 

  

Finale 

De jurering vindt plaats achter gesloten deuren in de periode 

tussen 21 en 27 juni. Op zondag 28 juni zal de winnaar worden 

bekendgemaakt via een live facebook event.  

  

Prijs 

De winnaar mag samen met de meesterbrouwers VandeOirsprong een 

brouwsel maken wat gebaseerd is op de winnende receptuur 

(afhankelijk van beschikbaarheid van gebruikte ingrediënten). 

Uitgangspunt daarbij is dat het brouwsel uitsluitend gangbare 

natuurlijke ingrediënten mag bevatten. Indien een ingrediënt om 

hygiënische, gezondheids- of productietechnische  redenen niet 

verwerkt kan worden, zal in overleg een oplossing worden gezocht. 

Als het brouwsel voldoet aan alle kwaliteitseisen, kan het bier 

door Ons op de markt worden gebracht. Op het etiket zal 

vanzelfsprekend de naam van de winnende thuisbrouwer staan. 

 

Indien Vandeoirsprong het bier op de markt brengt krijgt de winnaar 

100 liter bier in flessen van zijn/haar winnende bier. Brouwerij 

Vandeoirsprong krijgt het recht de receptuur te gebruiken. De 

flessen jubileumbier die de winnaar ontvangt geldt als vergoeding 

voor het gebruik van de naam van de winnende thuisbrouwer en 

gebruik van het recept. 

   

  

  



Publiciteit 

Media zullen benaderd worden om aandacht te besteden aan deze 

wedstrijd. De deelnemer geeft toestemming om zijn/haar naam  te 

publiceren. 

  

Overig 

Door mee te doen aan deze wedstrijd verklaar je je akkoord met het 

wedstrijdreglement. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet 

beslissen Vandeoirsprong en de jury-voorzitter. Over de uitslag van 

de wedstrijd kan niet gecorrespondeerd worden. Vandeoirsprong 

behoudt zich het recht voor om bepaalde ingrediënten in de winnende 

receptuur te vervangen indien deze op commerciële schaal niet te 

verkrijgen zijn. Hierbij proberen we samen met de thuisbrouwer de 

winnende receptuur zo dicht mogelijk te benaderen. 

Privacy 

Vandeoirsprong  neemt jouw privacy serieus en zal de door jou 

opgegeven persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in dit 

wedstrijdreglement of anderszins aan jou gecommuniceerd. Jouw 

contactgegevens worden gebruikt voor jouw deelname aan de 

wedstrijd. Jouw contactgegevens worden alleen bewaard om je te 

informeren over volgende edities en worden niet voor andere 

doeleinden bewaard of opgenomen in een database. Vandeoirsprong kan 

beeldmateriaal van jou gebruiken voor promotionele doeleinden.  

Je kunt op elk moment tijdens of na de wedstrijd jouw 

privacyrechten uitoefenen, bijvoorbeeld door Vandeoirsprong te 

verzoeken niet langer persoonsgegevens van jou te verwerken. 

Tijdens de wedstrijd kan dit betekenen dat je niet langer kunt 

deelnemen.  
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