Aan onze wedstrijdorganisatoren

NIEUWE OPZET NK BIERTAPPEN
Woerden, 10-2-2015

Beste wedstrijdorganisator,
Afgelopen jaren is de structuur van het Nederlands Kampioenschap Biertappen geweest dat wij als
Stichting Tapwedstrijden.nl de landelijke finale op de Horecava en de halve finales in Nijkerk
organiseerden. Daarnaast worden de voorrondes georganiseerd door ondernemers of afdelingen van
KHN. Wij zien dat het moeilijk is om landelijke dekking te krijgen wat wij echt willen en ook het aantal
wedstrijden en deelnemers in totaal blijft achter bij wat onze doelstellingen zijn. Dat heeft vooral te
maken dat het moeilijk is om organisatoren te vinden maar ook voor de organisatoren blijkt het op
enkele uitzonderingen na moeilijk te zijn om deelnemers te bereiken en te overtuigen om mee te
doen.
Dit seizoen gaat de Stichting Tapwedstrijden.nl het probleem van de landelijke dekking oplossen
door zelf 5 regionale wedstrijden te organiseren op diverse beurzen (de eerste op de Horecabeurs in
Goes op maandag 9 maart) en daarnaast zijn wij in gesprek met diverse andere beurzen. Op deze
manier is voor iedere potentiële tapper en een professionele wedstrijd redelijk in de buurt. Ook door
gebruik te kunnen maken van de marketingmachine van deze beurzen verwachten wij meer
aandacht en respons op onze wedstrijden.
Natuurlijk willen wij absoluut dat lokale wedstrijden blijven bestaan en we blijven met ambassadeurs
werken richting deze wedstrijden. Wel is het zo dat de inschrijvingen van deelnemers en uitslagen via
onze site MOET verlopen.
Door het organiseren van deze regionale voorrondes willen wij de halve finales in Nijkerk laten
vervallen. Wellicht dat we in Nijkerk een regionale voorronde organiseren omdat we zulke goede
ervaringen hebben met deze locatie maar de opzet zal als volgt zijn:
5 regionale voorrondes
 per voorronde 3 winnaars door naar de landelijke finale
Lokale voorrondes/voorwedstrijd
 25-40 deelnemers -> winnaar door naar landelijke finale
 40-60 deelnemers -> 2 winnaars door naar landelijke finale
 60+ deelnemers -> 3 winnaars door naar landelijke finale
Voor de lokale voorrondes geldt:
 Werken met protocol van Stichting Tapwedstrijden.nl
 Inschrijvingen en uitslagen via website Tapwedstrijden.nl
 Afstemming met toegewezen ambassadeur die ook aanwezig zal zijn op de wedstrijddag
Nota bene: Deelnemers mogen zowel aan één lokale wedstrijd meedoen als aan één regionale
wedstrijd!
Jurering
Wij hebben een aardige lijst met ervaren juryleden en mocht u voor uw wedstrijd nog juryleden
zoeken kunnen wij een verzoek rondsturen naar deze juryleden. Het digitale jurerngssysteem met
projectie zoals gebruikt op de horecava is te huur. Voor meer informatie hierover kunt u een mail
sturen naar info@tapwedstrijden.nl

Website Stichting Tapwedstrijden.nl
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van ons deelnemersveld (is een must voor onze partners)
MOET elke wedstrijd zich aanmelden via onze site en ook deelnemers moeten een account
aanmaken op deze site zodat ze zich kunnen aanmelden voor een wedstrijd. Op de wedstrijddag zelf
kan dat natuurlijk ook nog maar belangrijk is dat de deelnemerslijst compleet is en op basis van deze
lijst worden ook het aantal finaleplaatsen bepaald. Via de site wordt ook de uitslag doorgegeven en
als u daar als organisator vragen over hebt kunt u ondersteuning vinden bij uw toegewezen
ambassadeur of uw vraag stellen via info@tapwedstrijden.nl
Accounts
Er kunnen op de nieuwe site 2 soorten inlogaccounts aangemaakt worden:
Deelnemersaccount
Hiermee kan een deelnemer zich aanmelden voor wedstrijden. Deelnemers moeten altijd zijn
aangemeld via de site willen ze deelnemen aan een tapwedstrijd. Dit kan natuurlijk via de site van
tevoren maar ook tijdens de wedstrijd kan eenvoudig een deelnemer toegevoegd worden. Een
deelenemr mag één keer deelnemen aan één van de vijf regiowedstrijden die door de Stichting
Tapwedstrijden wordt georganiseerd en daarnaast één keer aan een lokale voorronde.
Wedstrijdorganisatoraccount
Voor het organiseren van een wedstrijd dient een organisatoraccount aangemaakt te worden waarna
een wedstrijd aangemeld kan worden. Deze aanmelding komt bij ons terecht en de Stichting
Tapwedstrijden.nl zal kosteloos een ambassadeur koppelen aan de wedstrijd/organisator die de
organisator ondersteunt in het voortraject en ook op de wedstrijddag aanwezig zal zijn om de
organisator te helpen met inschrijvingen en dergelijke. De ambassadeur is geen jurylid maar meer
een contactpersoon die helpt de wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen volgens ons protocol .
Natuurlijk ontvangt de wedstrijdorganisator ook een vernieuwd ondersteuningspakket.
Voor ons is het belangrijk dat de wedstrijdkalender zo spoedig mogelijk gevuld wordt met
tapwedstrijden zodat deelnemers zich in kunnen schrijven bij een wedstrijd naar keuze. Wij hopen op
deze wijze een goede stap te kunnen nemen in het ondersteunen van voorwedstrijden, het
professionaliseren van voorwedstrijden en op deze wijze het laten groeien van het aantal
deelnemers aan tapwedstrijden.
Mochten er vragen, opmerkingen zijn over onze nieuwe insteek dan horen wij dat graag en mochten
er onduidelijkheden zijn of tips wat betreft de website dan nemen we die graag ter harte.
Wij wensen jullie veel plezier en succes met het organiseren van jullie voorwedstrijd.

Het bestuur van de Stichting Tapwedstrijden.nl
info@tapwedstrijden.nl

