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2/Inleiding
De klasse van de Belgische bieren kan enkel dankzij de sterke kwaliteit van de
ingrediënten zoals bv. Belgische hop. Op 17 september 2011 start de vzw Hop
een campagne om alle brouwers te lande te sensibiliseren met Belgische hop
te brouwen.

Het Belgische hopareaal slinkt al jaren en ligt al een tijdje onder de tweehonderd
hectaren. Eigenaardig, want nergens wordt per hoofd meer bier gebrouwen en
geëxporteerd dan in België. Beide vaststellingen leiden tot slechts één conclusie:
lang niet alle Belgische bier is gebrouwen met Belgische hop.

De jongste jaren is de kwaliteit van die Belgische hop er nochtans sterk op
vooruit gegaan. Volgende stap naar een sterkere commercialisering van
die Belgische hop is de invoering van een kwaliteitslabel. Op vraag van de
vzw Hop ontwierp het ontwerpbureau Pigs in Space een attractief logo
dat het gebruik van Belgische hop in de verf dient te zetten.

Belgische brouwers mogen dat logo uiteraard niet zomaar gebruiken. De vzw



vzw

Vlaamse
Hopregio

Hop, die beslist over de toekenning en desgevallend de intrekking van het logo,
stelde een aantal voorwaarden op, vervat in een overeenkomst, die tussen de vzw
en de geïnteresseerde brouwer opgemaakt wordt. Belangrijkste voorwaarde is
dat de brouwer officieel erkent (en desgevallend bij steekproefsgewijze controles
bewijst) dat minstens de helft van de gebruikte hop voor die bepaalde biersoort,
waarvan het bewuste logo op het etiket vermeld staat, van Belgische origine is.

Contact
vzw Hop
p/a Grote Markt 1
8970 Poperinge
T 057 34 66 71

De vzw Hop, met zetel in Poperinge, is ervan overtuigd dat de creatie en
verspreiding van dit logo de Belgische hopsector een duwtje in de rug geeft en dat
de Belgische hop mee kan genieten van de uitstekende reputatie van de Belgische
bieren in binnen- en buitenland.

info@belgischehop.be
www.belgischehop.be

Meer info via

www.belgischehop.be
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3/Logo
Omschrijving
Het logo bevat duidelijk de Belgische
kleuren (zwart, geel, rood), naast het
typische hop-groen. De vermeldingen
“Belgische hop” en de Franse variant
“Houblon belge”
zijn ook steeds
vergezeld van het Engelse “Belgian
Hops”, omdat heel veel Belgische
brouwerijen exporteren naar zowat alle
uithoeken van de wereld.
Het cirkelvormige logo is dankzij een
schreefloos lettertype duidelijk leesbaar
en dat is nodig want het logo wordt erg
klein afgedrukt op de bieretiketten.

Nederlands / Engels

De mooi gestileerde B in het midden
van een strak gestileerde hopbel, die
met zijn sierlijke vorm doet denken aan
de klimplant hop, is geel ingekleurd,
wat verwijst naar het belangrijkste
bestanddeel van de hop, nl. de
gele lupuline, noodzakelijk voor het
brouwproces.

Frans / Engels

Er bestaan twee versies van het logo:
• Nederlands / Engels
• Frans / Engels

Het logo wordt steeds gebruikt met de witte
rand rond het logo. Deze maakt integraal
deel uit van het logo. Op een witte fond is
deze niet zichtbaar.
Witte rand

www.belgischehop.be
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4/Kleuren

Logo Pantone®

Logo quadrichromie

Full Colour
Het logo van “Belgische Hop” wordt bij
voorkeur gereproduceerd in 4 kleuren.
Twee mogelijkheden om dit te realiseren:
Quadrichromie - CMYK
• Cyan, Magenta, Yellow, Black
4 Pantone®-spotcolours
• Pantone® 485, 362, 109 en Black

Black

Pantone® 485

0C - 0M - 0Y - 100K

0C - 100M - 100Y - 0K

R30 - G30 - B30
HTML 1E1E1E

R213 - G43 - B30
HTML D52B1E

Pantone® 362

Pantone® 109

80C - 0M - 100Y - 0K

0C - 10M - 100Y - 0K

R63 - G156 - B53
HTML 3F9C35

R254 - G209 - B0
HTML FED100

www.belgischehop.be
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5/Zwart-wit

Logo Grey

Logo Black

Grey & Black
Enkel wanneer het druktechnisch niet
mogelijk is kan er gebruik gemaakt
worden van een Grey-versie, voor b.v.
krantenadvertenties of een Black-versie
voor b.v. copies.

Black

Black

0C - 0M - 0Y - 100K

0C - 0M - 0Y - 75K

Black

Black

0C - 0M - 0Y - 40K

0C - 0M - 0Y - 15K

1 kleur
Als het logo druktechnisch maar in 1 kleur
kan/mag gerealiseerd worden dan
reproduceren we het Black-logo in de
gekozen of voorgestelde kleur.
Let wel op een goeie leesbaarheid!

Logo 1 kleur

www.belgischehop.be
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6/Goud

Logo Goudgeel - CMYK

Logo Pantone 871 - Gold

Goudgeel - CMYK
Het gouden label kan in het geval van
4-kleurendruk in cmyk gebruikt worden.
Lees aandachtig wanneer je dit label
mag toepassen bij “Gebruik”

Goudgeel
Pantone 871
20C - 30M - 100Y - 0K

Pantone 871
Het gouden label kan eveneens in een 5de
kleur (Pantone 871) gedrukt worden. Lees
aandachtig wanneer je dit label mag
toepassen bij “Gebruik”

!

Gebruik
Enkel bieren die met 100% belgische
hop gebrouwen zijn kunnen het gouden
“belgische hop”-label dragen.
Neem contact op met de vzw hop voor je
vragen in verband met het gebruik van dit
speciale label.

Vragen?
vzw Hop
p/a Grote Markt 1
8970 Poperinge
T 057 34 66 71
vzwhop@poperinge.be

www.belgischehop.be
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7/Gebruik
Wat mag niet?

ok!
Correct logo

Geef de witte rand geen kleur

Gebruik de correcte Pantone®-kleuren
of CMYK-waarden

Draai het logo niet

Wissel geen kleuren om

Laat de witte rand niet weg

Vervorm het logo niet

Geef het logo geen slagschaduw

www.belgischehop.be
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8/Formaten
Minimum Formaat - Ø 11 mm
Het minimum formaat van het logo is
11 mm diameter, witte rand inbegrepen.
Op het buik- of rugetiket van een bierflesje
is dit dus ook een absoluut minimum
formaat. Op een etiket zorgen we dat het
logo voldoende vrij staat op een, bij voorkeur, neutrale / effen achtergrond.

Ø 11 mm

Ø 11 mm

Logo-formaat
Bij dragers waarbij het logo groter kan
staan, zoals op brochures, posters, vlaggen
of banners, wordt het logo in verhouding
tot het formaat van de drager aangepast.
Bij de “toepassingen” op bladzijde 10 een
voorbeeld van een etiket.
Zorg ervoor dat het logo altijd voldoende
vrij staat op een, bij voorkeur, neutrale /
effen achtergrond.

www.belgischehop.be
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9/Lettertypes
PRINT
VAG Rounded Std
en Helvetica Neue LT Std
Voor gedrukte toepassingen (bv folders,
advertenties, posters,...) gebruiken we
“VAG Rounded Std”, een aangenaam,
eigentijds en schreefloos lettertype die u
zowel kunt gebruiken voor titels als voor
lopende teksten. Bovendien is de “VAG
Rounded Std” beschikbaar in voldoende
variaties: van Thin over Light, Bold en
Black.
Voor lopende tekst kan gebruik gemaakt
worden van de Helvetica Neue LT Std
fontfamilie.

VAG Rounded Std THIN
ABCDEFGHIJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
VAG Rounded Std LIGHT
ABCDEFGHIJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
VAG Rounded Std BOLD
ABCDEFGHIJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
VAG Rounded Std BLACK
ABCDEFGHIJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Neue LT Std Roman
ABCDEFGHIJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

OFFICE en DIGITAAL
Voor geprinte toepassingen, zoals
brieven, nota’s, enz. gebruiken we steeds
de Verdana. Lopende tekst wordt altijd in
Verdana Regular gezet.

Verdana REGULAR
ABCDEFGHIJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Specifiek voor doorlopende teksten die
enkel op een beeldscherm gelezen
worden, zoals websites en e-mails,
kunnen we de Verdana gebruiken,
omwille van zijn vlotte leesbaarheid op
het scherm.

Verdana BOLD
ABCDEFGHIJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

www.belgischehop.be
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10/Toepassingen
Logo positionering
Het ‘Belgische Hop’-logo kan op het
buik- of rugetiket geplaatst worden.

Zorg ervoor dat het logo altijd voldoende vrij staat op een, bij voorkeur, neutrale / effen achtergrond.

33 cl
Fictief etiket

Buiketiket - minimumformaat Ø 11 mm

Blond bier /
Con ulla core min vel duisi tie magna
feum niamet wis nim autpat. Facigait
adiametum qui blamet lum nonsequat volenis augait auguero.
www.exerilitlandigna.com

5 425 022 0701 00

Rugetiket - minimumformaat Ø 11 mm

www.belgischehop.be
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Contact
vzw Hop
p/a Grote Markt 1
8970 Poperinge
T 057 34 66 71
vzwhop@poperinge.be

www.belgischehop.be

