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Het wedstrijdreglement van het BKG schrijft voor in te zenden flesjes 
bier een vulhoogte voor van 1cm tot 4cm onder de dop.
Dit is wel eens lastig te realiseren, zeker als het te vullen bier nog een 
beetje schuimt (je moet je trouwens afvragen of je dan niet te vroeg 

ul afvult.

-De twee meest gebruikte types vulpijp: bovenaan een exemplaar met veerafsluiting, 
en onder het simpele model zonder veer -

Tijdens het vullen ga je door tot het instromende bier de rand van je 
flesje bereikt, en dan trek je de vulpijp terug. Je onttrekt dan het volume 
van het pijpje aan de inhoud van de fles en het vloeistof niveau in de 
fles daalt. Daarmee kom je dan soms nét onder die 4cm-grens uit.
Even een rekensommetje: de diameters van de vulpijpjes mét en zonder 
veer zijn respectievelijk 1,05 cm en 0,95 cm Als het pijpje 19 cm diep in 
het bier steekt is het volume van het ondergedompelde stukje vulpijp 
16,5 cm3 (geveerd) en 13,5 cm3 (ongeveerd). Een euroflesje heeft in de 
hals gemiddeld een diameter van 3 cm. Dat betekent dat bij verwijderen
van het pijpje het vloeistofniveau 2 à 2,5 cm zal dalen. En dat kan bij de 
BKG keurmeesters nou nét gefronste wenkbrauwen opleveren.
De truc om je flesjes correct te vullen is dan om het vulpijpje nog even 
met de piston schuin tegen de binnenkant van de hals van de fles te 
houden. Er stroomt dan langzaam nog een beetje bier uit. Wanneer het 
gewenste niveau bereikt is, haal je de vulpijp er uit en ga je door naar de 
volgende fles. Mijn ervaring is, dat dit in het algemeen vlot en zonder 
verspilling van bier verloopt. Zie de foto’s op de volgende pagina.
Op de eerste foto de stand van e.e.a. bij het vullen; op de tweede foto
de beschreven “bijvul-stand”, en op de derde foto nog wat meer in 
close-up. Jan S.
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