
Verslag ONK 2015, Jan Sikkens is  
Algemeen Nederlands Kampioen. 

 
Ieder jaar is het altijd weer verrassend, zowel om te zien wie van onze 
club naar het ONK amateurbierbrouwen gaat als wel wie er met de 
prijzen wegloopt. Wat dat laatste betreft hadden wij als Koperen 
Tsjettel onze eer hoog te houden. 
Het ONK 2015 was georganiseerd door de Bergsche 
Bierbrouwersgilde, het evenement viel samen met een groots opgezet 
Proefmei festival in de Markiezenhof in Bergen op Zoom. 
Van onze vereniging waren er maar twee personen aanwezig, Jelle 
Wijbenga en ondergetekende. Mijn brouwcollega/ mede-initiatiefnemer 
voor onze zorgbrouwerji, Stefan Maats, vergezelde me naar Bergen op 
Zoom. Op station Rotterdam kwamen we Jelle tegen en we zijn verder 
die dag gezamenlijk opgetrokken. 
Ik heb in Bergen op Zoom gewoond en we konden de Markiezenhof 
goed vinden. Het was er gezellig druk, mede ook door het prachtige 
weer. De zaal waar het ONK werd gehouden konden we zo snel niet 
vinden. We werden wel gestuurd naar een zaal waar bieren geproefd 
konden worden, maar de lezingen en uitreiking was ergens anders. 
Gelukkig niet ver daar vandaan.  

 
Het programma begon met een lezing van Jacques Bertens over gisten 
en vergisten. Op zich leerzaam, zeker voor de beginnende brouwer. 
Kort door de bocht: kies bewust je gist voor het bier dat je wilt maken, 
gebruik voldoende gist voor snelle vergisting, houd de temperatuur in 



de gaten (niet te warm laten worden), hevel over naar de secundaire 
vergistingstank (opmerking Jos: doe ik al lang niet meer bij bieren die 
binnen een dag of 5-9 uitvergist zijn) en experimenteer af en toe met 
verschillende gisten: splits de wort. Verder gaf hij aan dat er 
tegenwoordig heel veel nieuwe droge gisten oude markt zijn gekomen.  
De tweede lezing was van Han Hidalgo met de titel; Beer & Food 
Pairing. Het was één grote ‘inleiding’  over het koken met bier en keuze 
van bier bij welk gerecht. Het echte verhaal, na de inleiding, kwam maar 
niet. Ik vond het verhaal daardoor een ietwat warrig maar toch wel leuk  
om te horen. Helaas heb er niet veel van onthouden. 
In de pauze werd een festivalbier gepresenteerd, een blond bier, niet 
slecht maar zeker geen ‘prijswinnaar’.  
Naar de uitreiking van de prijzen werd halsreikend uitgezien. Gelukkig 
maakten ze het niet al te spannend en begonnen ermee meteen na de 
obligate bedankjes en een toelichting van de plaatsvervangend 
voorzitter van het BKG (de echte zat in New York). 

  
 

Jelle: een 2e Prijs Jos: een 2e Prijs 

 



 Vrijwel meteen werd duidelijk dat de Koperen Tsjettel weer!!! goed 
scoort. Het begon met de eerste prijs categorie A, Jan Sikkens met een 
Brettanomyces, gevolgd door Jelle met een tweede plaats categorie C 
met een IPA  en ondergetekende ook met een tweede plaats in de vrije 
klasse met een appelstroopbier. De klap op de vuurpijl kwam toen Jan 
Sikkens uitgeroepen werd tot Algemeen Kampioen. De jury was er 
unaniem over en was zeer snel tot deze keuze gekomen. Geweldig Jan!!.  
(Voor de complete lijst met Tsjettel-resultaten: zie verderop in dit blad) 

 

 
 
 

 

 
Ik vond het, als vertegenwoordiger van de Koperen Tsjettel niet erg om 
de oorkonde en wisseltrofee in ontvangst te nemen, hoewel die nogal 
zwaar is. Het werd pas erg veel nadat we ook nog alle prijsbieren in 
ontvangst namen en dwars door Bergen op Zoom naar het station 
moesten lopen. We hebben nog een tussenstop gemaakt op het 
bierfestival in de Markiezenhof en een paar aardige bieren geproefd. Na 
station Zwolle hebben we de trofee en prijsbieren van Jan aan Jelle 
overhandigd. Ik weet niet hoe die ermee thuis is gekomen. Jan, je werd 
node gemist. 
 
Jos 



 
 

 
Grote belangstelling voor de keuringsrapporten. 

 
 

Hij staat weer in Friesland, de Wisseltrofee!! 
 


