
Juryinstructie Tapwedstrijden 
In deze juryinstructie staat omschreven op welke wijze jurering bij tapwedstrijden dient plaats te 
vinden. Het doel van de jury is om het protocol te toetsen bij de deelnemers door de kwaliteit en 
vakmanschap te beoordelen aan de hand van een 12-tal jurycategorieën voor het getapte pils en 
een elftal jurycategorieën voor het uitschenken van een flesje speciaalbier.  De wijze van punten 
verdienen staat hieronder omschreven.  
 

Jury aan de bar  
LET OP: Als er slechts één jurylid beschikbaar is bij de tap dan worden 
zijn punten verdubbeld 

1. Glas/flesbehandeling: 
Aftrek van 1 punt per fout: 

Voorbereiding: 
- Dienblad droogmaken 
- Doekje terughangen 
- Juiste aantal vilten op dienblad 
- Juiste volgorde handelingen 
Speciaalbiervoorbereiding INDIEN VAN TOEPASSING 
- Controle speciaalbierglas op breuk/bierschoon 
- Glas direct op dienblad plaatsen met voet op het dienblad 
- Flesje drogen 
- Kroonkurk in en opener op het bakje plaatsen 
- In het hele traject moet zowel de fles als het glas laag beetgepakt worden 
- Volgorde: Dienblad+viltjes-flesvoorbereiding- tapvoorbereiding 
Glazen 
- Controle op breuk/bierschoon 
- Spoelen op middelste borstel met draaiende beweging 
- Glas uit laten lekken zonder schudden 
- Laag beetpakken glazen (onderste 1/3e deel) 
- Glazen met de opening naar boven op buffet 
Doorwerken 
- Treuzelen met spoelen (glazen zijn reeds bierschoon) 

2. Tappen 
Aftrek van 1 punt per fout: 
 Tappen: 

- Tapvolgorde (fluitjes eerst) en niet doortappen 
- Spoelwater uit glas laten lekken (niet schudden) 
- Kraan in één vlotte beweging open 
- Propje laten ontsnappen 
- Taptuit raakt glas niet 
- Taptuit raakt bier niet 
- Glas ver van de tapkraan neerzetten 

3. Afschuimen 
Aftrek van 1 punt per fout: 
 Afschuimen: 

- Het nog levende bier direct afschuimen 
- Afschuimen onder een hoek van 45° als een mes, niet als een kwast 
- Niet tikken met de spatel  
- Wachten met plaatsen op dienblad tot er geen bier meer over de rand stroomt 
- Laag beetpakken en manchet intact laten 

 

4. Zonder bellen egaal 
Waardeoordeel  van de schuimkraag van bovenaf gezien. 
Begin niet met te hoge scores en blijf consequent. Een redelijk egaal manchet is 6 punten. 

5. Bolling 
Waardeoordeel van de bolling van de manchetten van de getapte bieren. Kijkhoogte is de rand van het glas. 
Vaak wordt de bolling verloren door het glas te wild op het dienblad te plaatsen. Beoordeel de bolling pas als 
de bieren op het dienblad staan. 
Begin niet met te hoge scores en blijf consequent. 
 



Jury aan de tafel 

1. Gastvrijheid 
Aftrek van 1 punt per fout: 
 Gastvrijheid: 

- Gedag zeggen 
- Professionele kleding 
- Vriendelijke uitstraling 

2. Serveren 
Aftrek van 1 punt per fout: 
 Glazen juist op dienblad 

- Staan de glazen OP HET DIENBLAD met het logo richting de gast: 
Vilten juist 
- Viltjes met het logo richting de jury op de tafel 
Glazen juist 
- Glazen met het logo richting de gast 
- Laag beetpakken glazen (onderste helft) 
- Juiste volgorde serveren 
-  

3. Juiste hoogte manchet 
Waardeoordeel van de hoogte van de manchetten van de getapte bieren.  Met wedstrijdglazen bepalen de 
maatstreepjes de aftrek (1punt per streepje per glas) uitgaande van 8 punten. Valt de hoogte binnen het gele 
gebied, dan geeft men 8 punten. Valt de  hoogte exact op de diamant dan kan de jury meer punten geven. 
Werkt men zonder wedstrijdglazen, geef dan goed aan voor de wedstrijd wat de perfecte hoogte is en trek per 
millimeter afwijking 1 punt af. Begin niet met te hoge scores en blijf consequent.  

4. Gelijke hoogte Manchet 
Waardeoordeel van de gelijkheid van de manchetten van de getapte bieren. Het gaat hier dus niet om de 
HOOGTE van de schuimkraag maar om de GELIJKHEID van de schuimkragen van hetzelfde SOORT glas. (de 
hoogte wordt aan de tafel beoordeeld) 
Begin niet met te hoge scores en blijf consequent. Een afwijking van ongeveer 1 mm is 7 punten, daarna een 
punt aftrek per millimeter. 
 

  



Jury flesje aan de tafel 
1. Serveren fles 

Aftrek van 1 punt per fout: 
- De logo’s van de glazen moeten richting de gast wijzen op dienblad en op tafel 
- De logo’s van het flesje moet richting de gast wijzen op dienblad en op tafel 

2. Juiste volgorde/positie uitserveren/logo’s 
Aftrek van 1 punt per fout: 

Volgorde: 
Viltjes-speciaalbier uitschenken op dienblad- glas op tafel-flesje op tafel- eventueel 2e speciaalbier 
uitschenken-2e  glas op tafel-2e flesje op tafel 
Positie: 
Het flesje plaatst met rechts naast of rechtsachter het glas (uit het oogpunt van de gast) 
Logo 
Viltjes met het logo richting gast 
Glazen met het logo richting gast 
Flesje(s) met het logo richting gast 

3. Juist schenken 
Aftrek van 1 punt per fout: 

Witbier op 2/3 van het flesje draaien 
Knoeien 
Haperen 
Klokken 
Laag beetpakken (onderste helft van flesje en glazen) 

Aftrek van 2 punten per fout: 
Glas loopt over 
Glas zit niet vol 

4. Juiste hoogte 
Waardeoordeel van de hoogte van het manchet. Begin met 7 punten voor een redelijk goed resultaat 
Begin niet met te hoge scores en blijf consequent. 

5. Hoge bolling 
Waardeoordeel van de bolling van het manchet. Begin met 7 punten voor een redelijk goed resultaat 
Begin niet met te hoge scores en blijf consequent. 

 
 

TIPS & TRICKS: 
 
Het belangrijkste aan jureren is het consequent jureren vanaf de eerste deelnemer. Aangezien alle deelnemers 
door ale juryleden beoordeeld worden zal verschil in wijze van jureren voor iedereen hetzelfde zijn en de 
uitslag niet beïnvloeden. Het is natuurlijk wel het doel om als juryleden zoveel mogelijk hetzelfde te doen.  
 
Zorg dat de deelnemers zien dat je hun werk serieus beoordeeld. Concentreer je op elke handeling, voor je het 
weet mis je een fout of juist een goede handeling. Vergelijk het met autorijles; de examinator wil zien dat je in 
de spiegels kijkt. Hier wil de deelnemer zien dat je hem nauwkeurig beoordeeld. Buig bijvoorbeeld door je 
knieën om de hoogte van het manchet te zien. 
 
Zorg voor nette kleding, een positieve uitstraling en hoffelijk gedrag van begin tot het eind. Uiteindelijk 
beoordeel jij ook de deelnemers op deze onderdelen en is het vreemd als je daar zelf slecht zou scoren.  
 
 
 

Jury Bar (1 of 2 juryleden)   Jury tafel   jury flesje tafel   

Glas/flesbehandeling 2 x 10 pnt Gastvrijheid 10 pnt Serveren fles 5 pnt 
Tappen 2 x 10 pnt Serveren 10 pnt juiste volgorde 5 pnt 

Afschuimen 2 x 10 pnt Juiste hoogte 10 pnt juist schenken 5 pnt 
bellen/deuken 2 x 10 pnt Gelijke hoogte 10 pnt juiste hoogte 10 pnt 

bolling 2 x 10 pnt     hoge bolling 10 pnt 
            

totaal 100 pnt totaal 40 pnt totaal 35 pnt 
 


