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BRUSSELS BEER CHALLENGE 
De prestigieuze wedstrijd die de beste bieren ter wereld 

samenbrengt, zal in Bergen aan zijn achtste editie toe zijn.  

 

 

Na een succesvolle editie in Mechelen trekt de wereldberoemde wedstrijd dit jaar naar 

Henegouwen. Waarom Henegouwen? Met ongeveer 40 brouwerijen (waaronder de oudste 

al sinds 1769 bierflesjes vult!) bestaat er geen twijfel over dat deze provincie de Belgische 

bieren op z’n best vertegenwoordigt.  

De wedstrijd zal van 1 tot en met 3 november 2019 doorgaan in Bergen, en dit al voor de 

achtste keer. Beroemd om haar rijke geschiedenis en folkore, beseffen velen misschien niet 

dat Bergen daarnaast een levendige studentenstad is waar talloze evenementen doorgaan. 

Deze bruisende stad is dan ook de perfecte omgeving voor het belangrijkste bierevenement 

van België.  

The Brussels Beer Challenge verandert niets aan zijn opzet: brouwerijen de mogelijkheid 

geven om hun producten in de schijnwerpers te plaatsen met behulp van een erkend 

kwaliteitslabel. Een selectie professionele bierproevers van overal ter wereld zal de 

kwaliteiten en kenmerken van de verschillende bieren in de wedstrijd beoordelen. Heel wat 

bierprofessionals waaronder bierauteurs, leraren, sommeliers en gediplomeerde zythologen 

maken deel uit van de gerenommeerde jury. Goud, zilver of brons wordt uitgereikt aan de 

beste flessen van elke categorie. Een prestigieus symbool voor het beste uit de sector én een 

marketingtool voor brouwerijen die het uitzonderlijke karakter van hun producten in de verf 

willen zetten. 

Hoewel populaire bieren zoals Tripels en IPA’s nog steeds de basis vormen van deze wedstrijd, 

krijgen ze het gezelschap van nieuwe en creatieve bieren. Landen met een rijke 

brouwgeschiedenis delen hun plaats met veelbelovende nieuwe deelnemers die enthousiast 

experimenteren met nieuwe technieken en aloude vergeten recepten. De Brussels Beer 

Challenge is de ideale setting om het grote publiek te laten kennismaken met deze nieuwe 

spelers op de markt. Nog meer dan een gids voor de beste bieren, wil de wedstrijd immers de 

ambassadeur van een bloeiende biercultuur worden. Met meer dan 50 landen die samen 

meer dan 1500 bieren inzenden, mogen we terecht spreken van een internationaal 

evenement!  

The Brussels Beer Challenge, georganiseerd door Becomev (Beer Communication & Events), 

is de grootste wedstrijd in België. Andere landen organiseerden al gelijkaardige evenementen, 

maar een bierland als België kan niet achterblijven en is het aan zichzelf verplicht om zo’n 

uitzonderlijk, onafhankelijk event te organiseren.  



De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de Horeca Expo in Gent: de kans voor 

brouwerijen om hun bekroningen meteen te verzilveren bij mogelijke geïnteresseerden.  
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https://www.brusselsbeerchallenge.com/  
https://www.facebook.com/bbeerchallenge/  

https://twitter.com/bbeerchallenge 
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