
 

 
BBC – BeComev - Rue de Mérode 60 - B-1060 Brussels 

Thomas Costenoble - beers@becomev.com +32 476 91 70 49  

www.brusselsbeerchallenge.com 

 
 
 

“Within a few years only Brussels Beer Challenge has become one of the leading 
international beer competitions in Europe with judges from around the world 

participating in an extremely well organized tasting panel. The good thing for us 
judges is that the competitions gives us both the cosmopolitan flair of an international 
expert group and the unique Belgium touch as it takes us to experience the country’s 

wonderful cities and places.” 
 

Sylvia Kopp 

Na Brussel (2012 & 2016), Luik (2013), Leuven (2014) en 
Antwerpen (2015), keert dit internationale bierevenement terug 

naar Wallonië en meer bepaald naar Namen. 

De Brussels Beer Challenge keert voor de zesde editie terug naar Wallonië. De Waalse 
hoofdstad Namen wordt de gaststad van deze editie. Deze stad aan de samenvloeiing 
van Maas en Samber is alom gekend voor zijn imposant citadel, zijn belfort, het 
Felicien Rops Museum, ... en natuurlijk de knusse straatjes in het historische centrum. 
Namen staat ook bekend als een studentenstad. De Facultés Universitaires Notre-
Dame de la Paix heeft meerdere faculteiten in de stad. Dit gegeven zorgt ervoor dat 
de oude binnenstad van Namen bruist. 
 
Kortom, Namen is de ideale gaststad voor deze zesde editie van de Brussels Beer 
Challenge. 
 
Drie dagen lang proeft een panel van 85 internationaal gereputeerde bierkenners 
1400 bieren uit alle hoeken van de wereld. De deelnemende bieren worden 
onderverdeeld in categorieën, gebaseerd op origine, typiciteit en stijl en vervolgens 
gewikt en gewogen. Op het einde van de drie degustatiedagen worden de beste 
bieren in elke categorie beloond met een gouden, zilveren of bronzen award. 
 
De degustaties vinden plaats in het iconische Oude Arsenaal in het centrum van de 
stad. 
 
Deze professionele bierwedstrijd is een unieke opportuniteit voor alle 
bierproducenten om zich te meten met de allerbeste internationale en Belgische 
brouwers. 
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BELANGRIJKE DATA 
 

 10 JULI 2017 
Start van de inschrijvingen - www.brusselsbeerchallenge.com 
 
 VAN 28 AUGUSTUS TOT EN MET 6 OKTOBER 2017 
Ontvangst van de proefstalen 
 
 TARIEF TOT EN MET 1 SEPTEMBER 2017 
Voordeeltarief aan : 160€ / staal 
 
 TARIEF NA 1 SEPTEMBER 2017 
170€ / staal 
 
 2 OKTOBER 2017 
Einde van de inschrijvingen 
 
 VAN ZATERDAG 28 OKTOBER TOT EN MET MAANDAG 30 OKTOBER 2017 
Brussels Beer Challenge 
 
 MAANDAG 20 NOVEMBER 2017 OM 10U 
Bekendmaking van de resultaten open voor professionals en publiek op de Horeca 
Expo Gent 
 

 

mailto:beers@becomev.com
http://www.brusselsbeerchallenge.com/
http://www.brusselsbeerchallenge.com/

