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Woordje van de Voorzitter
De Nuchter Bekeken die nu voor u ligt, is de eerste die tot stand is
gekomen onder supervisie van de nieuwe hoofdredacteur; Marije van
Donk. Marije heeft deze taak overgenomen van Frans Schultink, die eind
vorig jaar het bestuur te kennen heeft gegeven er mee te stoppen.
Bij dezen wil ik Frans bedanken voor zijn geweldige werk van de
afgelopen drie jaar, NB is een prachtig clubblad geworden. Natuurlijk
mede dankzij de twee andere redactieleden; Sjak van Peer en Jack van
der Linden. Samen met Marije zullen deze twee heren ervoor zorgen dat
ons mooie vertrouwde clubblad zo’n vier of vijf maal per jaar zal
verschijnen. Uit gesprekken die het bestuur inmiddels met de nieuwe
redactiecommissie heeft gevoerd, mag ik met een gerust hart afleiden
dat we het volste vertrouwen in dit team kunnen hebben! Ook zij zullen
afhankelijk blijven van de aangeleverde kopij van de leden van het Gilde
en zijn op zoek naar tenminste nog 2 adverteerders, maar met hun
enthousiasme en kennis en uw “pennenvruchten” kunnen we blijven
uitkijken naar ons clubblad.
Maar er is natuurlijk meer om naar uit te
kijken! Eerst natuurlijk de traditionele
Pinksterfietstocht, altijd leuk en de
excursie op 23 augustus naar Val Dieu
en Kerkom mag u beslist ook niet
missen. Dus als u nog niet heeft
ingeschreven; wacht niet te lang want vol
is vol!!
Verder wil ik nog even zeggen dat ik blij ben dat Richard Kessels de plek
van Frans Schultink in het bestuur officieel heeft willen innemen. Ik zeg;
officieel, want Richard was al heel wat bestuursvergaderingen zijdelings
aanwezig, gewoon omdat hij gezellig met onze secretaris meekwam. Zijn
kennis op biergebied is vaak al waardevol gebleken en zal ons in de
toekomst ook nog zeker van pas komen!
Ik wens iedereen zovast een mooie, lange zomer toe, met veel
“terrasweer” en heel veel lekkere biertjes. De Beyerd Hefe Weisse is in
elk geval een heerlijke dorstlesser zo is gebleken. Geniet ervan!
Hettie Beverdam
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Trappistenbier
In vier afleveringen wordt door Han Hidalgo aandacht besteed aan de herkomst en
kenmerken van trappist- en abdijbier, meningen over beide typen bier en het gebruik
van deze bieren in de keuken. In deze eerste aflevering: de herkomst en kenmerken
van trappistenbier.

Trappistenbier
Het komt vaak voor dat bekende bieren zoals Affligem, Grimbergen en
Leffe in de Nederlandse- en zelfs Belgische horeca worden aangeprezen
als trappistenbier. In feite gaat het om abdijbieren. In de wereld bestaan
slechts 7 trappistenbieren, die door zes brouwerijen in België en één
brouwerij in Nederland worden gebrouwen. De zes in België zijn: Achel,
Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren. In Nederland
wordt La Trappe sinds 1884 door brouwerij De Koningshoeven in BerkelEnschot gebrouwen.
De trappistenbieren worden nog steeds binnen de kloostermuren van de
monniken van de trappistenorde gebrouwen. De geschiedenis van deze
religieuze orde gaat terug tot de 6e eeuw toen
Benedictus zijn regel van de strikte observantie
heeft opgesteld. De naam trappist verwijst naar de
abdij van La Trappe, gelegen nabij het dorpje
Soligny/Orne in Frankrijk. Vanaf 1147 sluit La
Trappe zich aan bij de cisterciënzers. De trappisten
en trappistinnen vormen samen de ‘Orde van de
Cisterciënzers
en
de
Strikte
Observantie
(O.C.S.O). Deze kloosterlingen leven strikt naar de regel van Benedictus
(ondermeer sober omgaan met voedsel en slaap, ingetogenheid,
voorliefde voor handenarbeid, zich volledig tot God richtend, liefde en
respect voor de natuur, zelf in het levensonderhoud voorzien, afgesloten
van de buitenwereld).
Volgens de geschiedenis was de abdij van Sankt Gallen in Zwitserland
omstreeks 820 één van de eerste kloosters waar bier werd gebrouwen.
Daarna volgden in snel tempo andere kloosters in Europa. De
kloosterbieren werden in die tijd, maar zelfs tot in de middeleeuwen tot
de allerbeste gerekend. De kloosters hadden grote landerijen in
eigendom, waarop ze zelf gerst konden kweken. Tevens beschikten zij
over goed water omdat veel kloosters aan een bron of riviertje waren
gelegen, ver van ‘vervuilde’ gebieden. De kloosters werden in niets
gehinderd om hoogwaardige kwaliteit te leveren. Tot de dag van
vandaag staat een onberispelijke kwaliteit hoog in het vaandel van de
trappistenbrouwerijen.
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Tegenwoordig wordt van trappistenbier gesproken als het om bier gaat
dat in kloosters van monniken van de trappistenorde wordt gebrouwen,
die na 1796 (afschaffing van de kloosters als gevolg van de Franse
Revolutie) zijn gesticht of herbevolkt zijn. Het
gebruik van het logo ‘Authentic Trappist Product’
wordt geregeld en uitgegeven door de
Internationale Vereniging Trappist (I.V.T.) om het
authentieke karakter te beschermen en te
garanderen. Dit logo kan worden vergeleken met
de ‘appellation contrôlée’ die voor Franse wijnen
geldt. Om in aanmerking te komen voor dit logo
moet er een duidelijke, herkenbare band zijn
tussen de goederen (bier, kaas, likeur) en het
klooster. De productie moet integraal tot de kloostereconomie behoren
en gekenmerkt zijn door een onmiskenbare band van afhankelijkheid ten
opzichte van het begunstigde klooster. Om in aanmerking te komen voor
het logo moeten de goederen nog aan de volgende criteria voldoen:
• de goederen moeten van onberispelijke kwaliteit zijn en de kwaliteit
moet permanent worden gecontroleerd
• de goederen moeten verkocht worden onder de naam of het merk
van het begunstigde klooster
• ze moeten voldoen aan alle wettelijke normen inzake veiligheid,
gezondheid en voorlichting van de consument
• elke publiciteit of promotiecampagne moet voldoen aan de
vereisten van waarachtigheid, fatsoen en soberheid op een manier
die de religieuze dimensie van de naam trappist eerbiedigt 1
De belangrijkste kenmerken van trappistenbier zijn:
• trouw aan de oeroude hoge gisting
• hergisting op fles
• aseptische productie van steriel wort d.w.z. steriel werken in alle
stadia van het brouwproces
• eerbied voor de natuur (gebruik van natuurlijke ingrediënten)
• zwaar en donker bier
• chaptaliseren, d.w.z. het toevoegen van natuurlijke suikers om het
alcoholgehalte te verhogen
Soorten trappistenbier
De meeste trappistenbieren zijn van het type dubbel of donker. Een
uitzondering is Orval. Dit unieke bier met zijn karakteristieke licht oranje,
1

Jef van den Steen: Trappist. Het bier en de monniken. Leuven (Davidsfonds), 2003,
pag. 13
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gelige kleur, met een vrij hoge hopbitterheid en 6,2% alcohol is een
verhaal apart. Dit bier kent geen andere varianten in het assortiment.
Alle overige trappistenbieren hebben verschillende dubbels (6,5% tot
omstreeks 10% tot 11%) in hun assortiment. Toppers zijn
ontegenzeggelijk Westvleteren 12, Rochefort 10 en La Trappe
Quadrupel, die uitmunten door hun volmondig, karamelachtig en romig
smakenpallet met een lange afdronk. Westmalle dubbel is één van de
meest verkochte dubbels, die ook van het vat verkrijgbaar is. Naast de
dubbels zijn er drie tripels (goudgeel van kleur met een
alcoholpercentage van omstreeks 9 tot 9,5%), namelijk Westmalle tripel
(volgens velen ‘de moeder der tripels’), Achel tripel en Chimay tripel, die
ook van het vat verkrijgbaar is. Daarnaast kennen Westvleteren, Achel
en La Trappe ook een blond trappistenbier. La Trappe kent zelfs een
witbier onder de naam ‘Witte Trappist’, maar dit
wordt door de Belgische trappistenbrouwerijen niet
serieus genomen. In de kloosters drinken de
monniken het refterbier, dat aanzienlijk minder zwaar
is dan de brouwsels die voor de markt bestemd zijn.
Wie ooit een ‘Westmalle enkel’ heeft gedronken, zal
het bijzonder jammer vinden dat dit bier niet op de
markt is.
Populariteit
De populariteit van de trappistenbieren is ongekend. De kleinste
trappistenbrouwerij namelijk Westvleteren moet regelmatig neen
verkopen en de meeste bieren uit het assortiment zijn slechts op gezette
tijden in het café tegenover het klooster verkrijgbaar. Chimay, La Trappe
en Westmalle hebben de grootste omzet en exporteren naar alle
bekende bierlanden in de wereld. Ze maken op een aangepaste, sobere
wijze reclame voor hun bieren en slagen erin een deel van hun winst te
bestemmen voor charitatieve werken en sociaal-culturele projecten.
Gelet op de nadruk op kwaliteit kenmerken de brouwerijen van Achel,
Chimay, Orval, La Trappe en vooral Westmalle zich door investeringen
in moderne, hoogwaardige brouwapparatuur (‘van alles het beste dat
verkrijgbaar is’).
Het aantal monniken dat nog werkzaam is in de brouwerijen is te
verwaarlozen, als gevolg van de vergrijzing en het feit dat er nauwelijks
meer jonge mensen toetreden. Een zeer beperkt aantal monniken speelt
nog een actieve rol in de directie en op het gebied van kwaliteitscontrole,
hoewel deze werkzaamheden hoofdzakelijk door niet-kloosterlingen op
succesvolle wijze worden verricht.
Gelet op de hoogwaardige kwaliteit van de trappistenbieren, de
eeuwenoude traditie, het kwaliteitslogo en de uitstraling hiervan, zijn
6

deze bieren sieraden in het bierlandschap. Of zoals Jef van den Steen
het uitdrukt: ‘je moet als brouwer niet groeien om te overleven, maar
aandacht besteden aan mensen en kwaliteit. De stress van ‘steeds
meer’ kennen de trappisten niet’ 2.

Het is niet verwonderlijk dat veel mensen de rust van het klooster voor
enige tijd opzoeken om te ‘onthaasten’……
Han Hidalgo

2

Jef van den Steen: Trappist. Het bier en de monniken. Leuven (Davidsfonds), 2003,
pag. 26
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Bier & Evenementen kalender
26 april
7 mei
14 mei
18 mei
25 t/m 28 mei
4 juni

8 t/m 11 juni

9 juni t/m 9 juli
juli & augustus
1 juli
4 augustus
23 augustus
4 oktober
29 november
2006

Bijeenkomst Beyerd Biergilde in Café de Beyerd
Bierfestival kleine brouwers op de Markt in het centrum
van Den Bosch http://www.kleinbrouwerijcollectief.nl
Concert Kamerkoor Varietas, 15:00 uur Achelse Kluis
Verkiezing lekkerste kasteleinsbier in Café het Molentje in
Oisterwijk georganiseerd door Misset Horeca
Jazz en Blues festival in Breda (ook in de Beyerd)
Beyerd Biergilde Breda Fietstocht. Een fietspuzzeltocht
van +/- 30 km met bierthema rond Breda – meer
informatie of inschrijving aan de bar in de Beyerd.
Open brouwerijdagen (Brouwerij de Beyerd) met alle
dagen live optredens en bierproeverijen met op 8 juni het
Bierquizzenement voor teams
Alle wedstrijden van Nederland tijdens het WK in Café de
Beyerd op groot beeldscherm.
Iedere dinsdagavond Valkenberg concerten en nazit in de
Beyerd
Het Beyerd Tennis Toernooi op tennispark het Ei
Uiterste inleverdatum kopij Nuchter Bekeken (nr 3 2006)
Beyerd Biergilde Breda Excursie
Bijeenkomst Beyerd Biergilde in Café de Beyerd, thema
Bokbieren
Bijeenkomst Beyerd Biergilde in Café de Beyerd, thema
Winterbieravond
Voor informatie over bier, biercultuur, bierbrouwerijen,
bierfestivals in vooral België en Nederland
http://www.bierfestival.be
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Brouwerijbezoek woensdag 23 augustus 2006
Dit jaar heeft het bestuur (met Richard en Mieke als verkenners op onderzoek) weer
een heel leuk programma gepland.

Allereerst gaat de reis naar Brasserie de l' abbaye du Val-Dieu te Aubel.
Ik heb altijd gedacht dat
Val-Dieu ver in het
zuiden van Wallonië zou
liggen, maar dit valt
reuze mee. Aubel ligt net
onder de Voerstreek,
formeel
Belgisch
Limburg, op misschien
20 kilometer ten zuiden
van Maastricht. De 13eeeuwse
cisterciënzer
abdij van Val-Dieu ligt
buiten Aubel in een
schitterende omgeving.
De laatste kloosterlingen hebben de abdij rond 2001 verlaten en er zit nu
nog wel een soort van religieuze organisatie. De brouwerij zelf is in1997
begonnen door drankenhandelaar Alain Pinckaers, die sommigen onder
ons zich nog wel kunnen herinneren van de discussieavond "lift abdijbier
mee op het succes van trappistenbier". Buiten seizoensbieren omvat het
vaste assortiment Blonde van 6%, Brune van 8% en Triple van 9%.
Tussen de middag gaan we lunchen in de abdijtaverne "Casse-Croûte".
Dit is tevens het proeflokaal. Tegenover de abdij is een watermolen waar
men de lokale specialiteiten verkoopt zoals Herve kaas, paté en fijne
vleeswaren. Alles van uitstekende kwaliteit. Zoals de meeste kloosters is
Val-Dieu een enigszins verborgen, rustige plek. Het staat langs een
kronkelende, met eiken omzoomde landweg, in de steile vallei van een
riviertje. Eén van de abdijgebouwen is gedecoreerd met een met hop
begroeid lattenwerk. De abdij en omgeving zijn een dagtrip meer dan
waard.
Hierna is het reisdoel Brouwerij Kerkom te St. Truiden. Dit is een totaal
andere brouwerij dan de vorige. Al sinds 1878 is deze brouwerij
gevestigd in een boerderij annex afspanning. Deze heerlijke oude
brouwboerderij is misschien wel het beste proefcafé in de hele Benelux
(aldus Tim Webb, Engels journalist)! Het unieke landelijke bruine café
annex proeflokaal van de brouwerij is met zijn collectie
brouwersartikelen, tegelvloer, piano, kachel, antieke bar en nog veel
9

meer, absoluut de moeite waard. Je denkt dat je zo'n honderd jaar
teruggaat in de tijd! Het vaste assortiment bestaat uit Bink Blond van
5,5%, Bink Bruin ook van 5,5% en Adelardus van 7%. Seizoensbieren
zijn Bloesembink van 7,1% met honing en perenstroop gebrouwen en
Winterkoninkske van 8,3%. Als we geluk hebben met het weer, kunnen
we heerlijk op het terras zitten dat zich op de binnenplaats van de
boerderij bevindt.
Op de terugweg gaan we met zijn
allen
dineren
bij
Taverne
Gasthuishoeve in hartje Geel. Dit is
een taverne die zich bevindt in de
oude
paardenschuur
van
het
voormalige klooster. Ook hier
hebben ze een flink terras op de
"binnenkoer". Gelukkig hebben ze
ook een behoorlijke bierkaart met 6
bieren van het vat en 40 van de fles. Corsendonk Pater (Brasserie du
Bocq) is hier de topper van het vat. Elk menu wordt in eigen keuken en
dagvers bereid. Overigens is deze maaltijd niet bij de prijs van het
uitstapje inbegrepen.
Als er ooit reden is geweest om in te schrijven dan is het nu wel! Maak
€ 45,00 over op giro nummer 3950478 ten name van Leo Loontjens en je
inschrijving is geregeld. Tot 30 juni kunnen zich alleen gildenleden
inschrijven. Na 30 juni is de inschrijving voor iedereen vrij.
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Terugblik op het Zythos Bierfestival
Het Zythos Bierfestival zet op voorbeeldige wijze de traditie van ‘De 24
uur van het Belgische bier’ voort. Veel liefhebbers van het Belgisch bier
konden weer volop genieten van de vele smakelijke, maar vooral nieuwe
bieren, die het Belgische bierlandschap hebben verrijkt. De bezoekers
konden uit ruim 150 bieren van meer dan 50 grote en kleine brouwerijen
kiezen. Als liefhebber van speciaalbier met een aangename
hopbitterheid (zowel in de neus als in de afdronk)
vond ik vooral de nieuwe Houblon Chouffe van
brasserie d’Achouffe en Hop-It van
brouwerij De Leyerth (Hildegard en
Bas van Ostaden) verrassend van
smaak en bitterheid. Hop-It met een
hopbitterheid van maar liefst 90 EBU
en 9% vol. alcohol is wat strakker
dan het meer fruitige Houblon
Chouffe. Deze bieren zijn op dit
moment voor de export naar de VS
bestemd en zijn (nog) niet in België
en Nederland verkrijgbaar. Overigens is het opvallend dat
er in Amerika en Canada steeds meer vraag is naar
speciaalbieren van hoge gisting met een hoge bitterheid.
Hopelijk ontstaat met deze tendens ook in België en
Nederland een hoopvolle toekomst voor deze bieren.
Andere opvallende, aangename bittere bieren waren Saint
Denis (Brasserie Artisanale Millevertus) en Sodalitas
(Brouwerij Kerkom) met een volmondige bitterheid van 60
EBU. Dit bier is speciaal gebrouwen voor het bekende
bierrestaurant ‘De Heeren van Liedekercke’ in Liedekerke
(nabij Affligem) en zal het bijzonder goed doen als apéritief.
Enkele minder bekende kleine brouwerijen grepen de kans zich te
manifesteren met mooie, uitgebalanceerde speciaalbieren, zoals
brouwerij ‘The Musketeers’ (Troubadour blond), brouwerij De Glazen
Toren (Saison d’Erpe-Mere en Canaster), brouwerij St. Pieters
(Zinnebîr), brouwerij Sint Canarus (St. Canarus tripel), brouwerij Alvinne
(Alvinne extra), brasserie Les 3 Fourquets (Pilsette), brouwerij Achilles
(Serafijn blond), brouwerij den Hopperd (Kameleon Ginseng) om een
paar te noemen. Naast de vele kleine brouwerijen waren ook bierfirma’s
als ondermeer Guldenboot (Leireken amber), John Martin (het zeer
verfijnde Gordon Finest Gold), Slaapmutske, Decock (Sinpalsken blond),
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Dilewyns (Vicaris Generaal) vertegenwoordigd, die hun bieren bij
bestaande brouwerijen laten brouwen.

Er was weer zoveel keus wat biertypen betreft, dat iedere bierliefhebber
zijn smaakervaringen heeft kunnen verrijken. Volgend jaar vindt dit
unieke bierfestival weer plaats op zaterdag 3 maart en zondag 4 maart in
de Stadsfeestzaal van St. Niklaas (op loopafstand van het station).
Hopelijk is er dan ook een gevarieerder aanbod van snacks en een
(grote) rookvrije ruimte.
Han Hidalgo
Noot redactie: Voor meer informatie over Zythos http://www.zythos.be, het
bierfestival http://www.zbf.be/nl/index.htm, en een reportage van het festival 2006
http://www.zythos.be/reportages/index.html
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Bieretiket van het Jaar 2005/2006
De verkiezing van het “Bieretiket van het Jaar” wordt georganiseerd door
de Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV. De leden van de vereniging
konden ook dit jaar weer kiezen uit de door de brouwerijen ingezonden
bieretiketten. Vervolgens boog de jury zich tijdens de najaarsbeurs van
de BAV in Schijndel over de door de leden genomineerde etiketten.
Hierbij is het etiket van “Drie Hoefijzers Klassiek” van Brouwerij de
Beyerd in Breda verkozen tot “Bieretiket van het Jaar 2005/2006”.
Het etiket van Bierbrouwerij De Beyerd is om diverse redenen tot
bieretiket van het jaar gekozen:
1. Vanwege de fraaie grafische vormgeving. Eigenlijk was de jury,
bestaande uit oud BAV bestuursleden Nico Been, Hans Polderdijk
en Jos Geraets, al vanaf de eerste ‘’kijkronde’’ van de
genomineerde etiketten getroffen door het etiket van Brouwerij De
Beyerd. Dat mondde na het bekijken en bespreken van de labels
uit in de verkiezing van het etiket van Brouwerij De Beyerd.
2. Daarnaast sprak ook mee dat het etiket bedoeld is voor bier dat
ook daadwerkelijk in de eigen huisbrouwerij is gebrouwen.
3. Als derde punt telt de emotie die het ‘Drie Hoefijzers Klassiek’
oproept bij de bierliefhebbers. Daarmee wordt bedoeld dat een
verdwenen biertraditie, weer tot leven is gewekt’.
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Het nieuwste van Michael Jackson3
Michael Jackson heeft een nieuwe versie uit van zijn fameuze boek
‘Grote Belgische Bieren’. ‘Vijfde volledig herziene en uitgebreide editie.
Meer dan 300 nieuwe foto’s’ heeft de uitgever op de voorkant van de kaft
gezet. En er zit nog een bandje rond ook met de vermelding ‘Bestseller.
Meer dan 100.000 exemplaren verkocht’. Ik was niet meteen van plan
het boek (a.h.w. nog eens) te kopen, maar ik heb me, zoals wel meer
gebeurt, weer laten vermurwen door Han Hidalgo.
Toen ik mij zo’n twintig jaar geleden de Spectrum Bieratlas van Michael
Jackson aanschafte, ging er voor mij een nieuwe wereld open. Ik was
toen eerder een roekeloze consument – geen enkel onbekend bier ging
ik uit de weg – veeleer dan een bierlezer. Ik werd met verstomming
geslagen door de encyclopedische kennis van die man, een
whiskyschrijver, over alles wat met brouwen en bier te maken heeft, de
wijde wereld rond. Enkele jaren later
kon ik hem voor het eerst in
levenden
lijve
ontmoeten.
Ongelooflijk hoe deze man even aan
een bier slurpte en dan allerlei
smaakomschrijvingen spuide waar je
nooit zelf op zou komen en die hij
noteerde in een klein zakboekje. En
dat niet met één bier, maar vele
bieren na elkaar, de hele dag lang in
de ene brouwerij na de andere en
dan ’s avonds nog eens voor een of
ander gezelschap. Met zoveel
aplomb dat de Belgische brouwers met trossen aan zijn lippen hingen.
Zij mogen deze niet zingende maar schrijvende Brit overigens voor
eeuwig op hun twee blote knieën dankbaar zijn. Dank zij hem werd
Belgisch bier een kleine hype in veel Engelstalige landen.
Selectief
Een boek uitsluitend over het Belgisch bier kon niet uitblijven. In 1991
verscheen ‘De grote Belgische bieren’ met op de kaft in het groot boven
zijn naam het epitheton ‘De Beer Hunter’ naar een belangwekkende
reeds tv-programma’s over Belgisch bier die Jackson maakte voor
3

Michael Jackson: Grote Belgische Bieren; Antwerpen, 2005 (5e herziene,
uitgebreide editie). Uitgeverij Media Marketing Communications
(www.beerpassion.com) Prijs: 29,95 521 pagina’s ISBN 9053730168
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Discovery Channel. Heel anders dan wij in België gewend waren –
buiten het Biersmakenzakboekje van Peter Crombecq was er overigens
niets voor een groeiend bierminnend publiek – maakte Jackson op een
geheel eigen wijze een indeling van de Belgische bieren en beschreef
brouwerijen en een aantal van hun bieren. Door de titel was hij niet
verplicht alle brouwerijen te bezoeken en al hun bieren te proeven, maar
kon hij zich beperken. Een tocht van enkele weken door België moet zo
al belastend genoeg geweest zijn. Alleen was het niet erg duidelijk
waarop Jackson zijn keuze gebaseerd had. De opeenvolgende
heruitgaven werden slechts licht gewijzigd. Dit hield mogelijk eerder
verband met de vermelding ‘Deze uitgave kwam tot stand dankzij de
bereidwillige steun van…’. Deze formule gaat ook weer op voor deze
nieuwe editie.
Aan het grote raamwerk van de eerste editie is niets veranderd. Er is wat
weggelaten en bijgeschreven. Het boek geeft zeker een goed idee over
de Belgische brouwerswereld, maar ik blijf met vragen zitten. Dat hij
uitgebreid handelt over geuze, de rode en bruine Vlaamse bieren, het
tarwebier en founding father Pierre Celis, de saisons, kortom allemaal
Belgische specialiteiten, dat is evident. Dat het boek niet vooral over
Inbev gaat omdat die meer dan de helft van de markt bezet, godzijdank.
Dat de officiële categorie van abdijbieren hem worst is en hij pertinente
etiketbieren omschrijft als creaties, tot daar aan toe. Dat er op de valreep
nog niet verwezen werd naar de sluiting van Hoegaarden en van BelleVue Molenbeek, geen ramp. Dat er drie nieuwe abdij(?)bieren worden
vermeld die pas vier maanden na de publicatiedatum werden
voorgesteld, zand erover.
Marginaal
Minder goed te begrijpen is dat hij alles samen tientallen pagina’s vult
over marginalia die nog niet eens slaan op de honderdste plaats achter
de komma. En over een heleboel andere die minstens zo merkwaardig
zijn, dan weer niet. Vreemd is ook dat je ineens stuit op een interview
met de aartsbisschop van Mechelen. Met drie foto’s van de kardinaal
met een bierglas van een biermagazine in de hand. Blijkt dat deze tekst
niet van Jackson is, maar overgenomen uit dat magazine. Net als foto’s
van het proefpanel van datzelfde magazine en die van prinses Mathilde
met hetzelfde soort glas. Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat de
uitspraak van Anne Gregory, de eerste full-time professor Public
Relations van Groot-Brittannië (Metropolitan University Leeds): ‘Vijftig tot
tachtig procent van wat u in de krant leest, komt uit de koker van prmensen’, ook in grote mate toepasselijk is op dit boek. En haar stelling
dat de macht van de public relations een gevaar is voor de democratie,
geldt bij uitbreiding ook voor de bierliefhebbers.
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Wie overigens zou denken dat de 180 bladzijden extra het gevolg zijn
van nieuwe teksten en foto’s – die ik minder smaak dan die in de vorige
edities – heeft het mis voor. Het is vooral het gevolg van een nieuwe
opmaak en een groter lettertype. Het gaat wel degelijk om nieuw zetwerk
en blijkbaar heeft men niet de tijd genomen om dat ook maar enigszins
na te lezen. Men zou zowaar gaan denken dat de auteur het zelf heeft
moeten doen na weer eens een zware dag. Neen, ik haast me niet naar
de winkel om het boek cadeau te doen aan mijn schoonzoon en andere
mensen die ik wil overtuigen van de rijkdom van het Belgische gerstenat.
Deze uitgave is zowel inhoudelijk als vormelijk niet echt een eerbewijs
aan een groot bierauteur.
Louis Meulders
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Louis de Jong
Maandagavondcommissaris Brouwerij de Beyerd
Vanwege de passie voor muziek en bier is het niet onlogisch dat Louis
de Jong door de familie de Jongh (zoals je aan de naam kunt zien geen
familie van elkaar) gevraagd is om commissaris te worden van Brouwerij
de Beyerd. Door de rol van maandagavondcommissaris van de
Brouwerij te vervullen, weet Louis, tenor in het kamerkoor Varietas de
beide passie´s (muziek en bier dus) met elkaar te verweven.

De rol van commissaris staat in de wet beschreven: “Een commissaris
dient toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming”. De wet geeft geen voorschriften voor de
manier waarop dat toezichtvorm dient te krijgen. Binnen de Beyerd is dit
natuurlijk een vrijbrief om het toezicht in ieder geval op een prettige wijze
uit te voeren. Door de eigenaren werd dan ook aangegeven het beleid
"op een enigszins ludieke wijze" aan de kaak te stellen.
Louis heeft als commissaris in deze toezichtvorm zijn passie voor muziek
(of zoals hij zelf zegt: “ik ben een muziekdier”) met bier kunnen
verenigen zoals tijdens de aandeelhoudersvergadering bleek.
Samen met zijn mede koorleden van
Varietas, is Louis een graag en vaak
geziene gast op de maandagavond.
Voor de vaste gasten van de andere
avonden
die
denken
deze
commissaris niet te kennen, Louis is
één van de leden van het 3 Hoefijzers
Trio. Dit 3 Hoefijzers trio bestaat nu 2
jaar en heeft opgetreden bij de
opening en inzegening van de
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Brouwerij en vervolgens bij een concert van de Victoriaband (ook geen
onbekende
binnen
de
Beyerd)
en
bij
de
recentste
aandeelhoudersvergadering. Overigens, ze zijn nog steeds inzetbaar
voor driestemmige bierliederen.
Sinds 7 jaar, repeteert kamerkoor Varietas op de maandagavond.
Daarvoor gingen ze op de vrijdagavond na afloop van de repetities naar
het Hijgend Hert. Echter wegens omstandigheden verhuisde de repetitie
naar de maandagavond en het bleek dat de buren dan gesloten zijn.
Gelukkig was op maandag de Beyerd wel open en sinds dien is dat de
stamkroeg van de harde kern van het kamerkoor (dat overigens bij de
Beyerd bekend staat als het maandagkoor). Zo is het verband tussen het
koor en de Beyerd ontstaan. Eén van de eerste acties van een delegatie
van het koor binnen de Beyerd was jaren terug: het Beyerd Bier Concilie
werd opgeluisterd met geestelijke muziek.
Voor Louis is zijn kennismaking met speciaalbier via de muziek en studie
ontstaan. Na het repeteren met een carnavalsband werd op de
zondagochtend Westmalle Dubbel gedronken bij Betje de Beer (café "In
den Anker" tussen Zundert en Rucphen vlakbij het trappistenklooster).
Met als achtergrond zijn studie Proces/Chemische Techniek had hij al
eens wijn gemaakt maar ook geconstateerd dat het maken van bier een
snellere optie is om zelf een alcoholhoudend product te maken. Dat heeft
hij weliswaar nog niet gedaan maar is zeker een activiteit die ooit nog
eens wordt uitgevoerd.
De vroege voorliefde voor trappist en abdijbieren (WM Dubbel of Tripel,
Leffe Blond, soms een Verboden Vrucht), ontlokt Louis de uitspraak, “Ik
begrijp dat het gist heel belangrijk is, zeker voor mijn keuze voor een
lekker biertje."
Toen bij de Beyerd de eerste plannen voor een huisbrouwerij ontstonden
was Louis niet van de bouwtekeningen en bijbehorende werkzaamheden
weg te slaan. Dit werd mede veroorzaakt door zijn huidige werk als
adviseur arbeidsomstandigheden bij Arbo Unie. Zodra bekend werd dat
er aandelen zouden komen was hij een van de eerste die hiervoor
interesse had. Je begrijpt inmiddels wel waarom.
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Wat betreft het kamerkoor: Varietas zingt a capella
muziek uit de renaissance en vroeg barok (15001650). Daarbij hebben onbekende composities de
voorkeur. Het koor probeert zo dicht mogelijk bij een
authentieke uitvoering te komen door, voorzover mogelijk, de werken
vanuit de bron te bestuderen en de laatste jaren ook uit stemboekjes te
zingen. In een dergelijk boekje staat alleen de partij die je zelf zingt en
niet die van anderen (zoals bij koren meestal gebruikelijk is). Om een
duidelijke stemvoering en heldere klank binnen de composities te
waarborgen is het aantal leden beperkt. Met zo´n zestien tot twintig
zangers en zangeressen worden vier-, vijf- en zelfs achtstemmige
stukken gezongen.
De naam Varietas heeft betrekking op het streven naar de veelzijdigheid
van en afwisseling in de muziek. Het koor maakt daarom steeds zeer
uiteenlopende programma's waarin voor iedere luisteraar iets te beleven
valt. Ook aan het visuele aspect wordt veel aandacht besteed. Wil je
meer weten, kijk dan eens op http://www.varietas.nl
Het eerstvolgende optreden van Varietas is op 14 mei 2006 om 15:00
uur in, heel toepasselijk de Achelse Kluis te Achel.
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Biernieuws
Grolsch Premium Malt, is de vernieuwde malt, iets minder
bitter met een aangename frisse smaak van de Grolsche
bierbrouwerij. Informatie: www.grolsch.nl
Belg drinkt weer minder
Officiële cijfers van de Brouwersfederatie zijn er nog niet, maar het ziet
er naar uit dat de Belgen in 2005 weer minder bier hebben gedronken,
nl. 80 liter per persoon. Een daling met 2% volgens het
marktonderzoeksbureau GFK. Toch wordt in 4 op de 5 gezinnen bier
gedronken.
Leffe 9 is een nieuw bier van 9% vol. alcohol in het gamma van Leffe
bieren (Leffe Dubbel, Leffe Blond, Leffe Tripel, Leffe Radieuse). Leffe 9
heeft een heldere, diepe goudkleur met een sterk kruidig en fruitig
aroma. Dit bier zal eerst in België verkrijgbaar zijn.
Verzoeting geen succes
Palm is er achter gekomen dat de verzoeting van het bier, met de
bedoeling jongeren aan te trekken, geen succes was. Integendeel, een
aantal drinkers hadden geen oren naar Jan Toyes
verhaal over ‘de goesting van de streek’ en haakten
af. Over het boekjaar 2004 keek Palm Breweries aan
tegen een verlies van € 2,44 miljoen. Daardoor
moesten begin 2005 42 van de 280 werknemers
ontslagen worden. Enkele maanden later kon ook
gedelegeerd bestuurder Ludo Vermeir opstappen.
Begin 2006 werd een nieuwe topman aangetrokken
die Palm weer op de rails moet helpen. Hij was gedurende twaalf jaar
aan de slag in de uitgeverswereld, maar voordien bij Unilever. Palm zit
nu opnieuw dicht tegen de smaak van een aantal jaren terug.
Jupiler Blue, is de nieuwe light versie van 3,3% vol. alcohol van Jupiler.
Dit bier zal eerst op de Belgische markt verkrijgbaar zijn.
Duvel bouwt nieuwe brouwzaal
De brouwerij Moortgat begint dit jaar nog met de bouw van een nieuwe
brouwzaal die de productiecapaciteit moet verdubbelen. De huidige
brouwzaal, waarin 6 mensen werken, is 35 jaar oud. Het gaat om een
investering van € 10,5 miljoen. Er wordt ook geïnvesteerd in de
uitbreiding van de verwarmde rijpingskelder, een nieuwe stoominstallatie
en de vernieuwing van de watervoorziening.
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Met Duvel blijkt het goed te gaan, want de omzet nam met 5% toe. Het
bier dreigt wel uit de rekken van een aantal Nederlandse winkels te
verdwijnen omdat die tegen een lagere prijs willen inkopen. Iets waarop
Moortgat weigert in te gaan.
Ook met de trendy pils Vedett blijkt het goed te gaan, want het volume
steeg op een jaar tijd van 8.000 naar 14.000 hl. Het zeer vlakke biertje
blijkt het goed te doen bij stadsjongeren.
Wieckse Rosé, met een alcoholpercentage van 4,5% wordt in april door
Heineken in Nederland geïntroduceerd. Wittekerke Rosé krijgt op die
manier navolging in Nederland.
Maes Super Chilled
De brouwerijgroep Alken-Maes (Scottish & Newcastle) wil dit jaar nog in
1.500 Belgische horecazaken nieuwe tapkranen installeren om zijn pils
kouder te kunnen serveren. Volgens de nieuwe
Franse topman Marc Roubaud wordt het bier nu
gemiddeld op 4,5°C geschonken. Dat zou te warm
zijn. Met de nieuwe met ijswater gekoelde kranen
wordt de temperatuur omlaag gehaald naar 3°C.
Dat zou volgens de topman de verkoop in de cafés
met 10 procent doen stijgen.
ABDIS, onder deze naam zijn drie bieren, namelijk een blond, dubbel en
een tripel op de (Belgische) markt verschenen. http://www.liefmans.be
Pintje duurder
Het is bijna als de seizoenen, het kan wat later komen, maar zeker is dat
het komt: de verhoging van de bierprijs, alleen komt die voorlopig niet
met elk seizoen, hoewel vorig jaar 3-maal. InBev zal de prijs voor het
vatenbier met 2,8% verhogen vanaf 15 mei en voor de flesjes en blikken
vanaf 30 juni. Als reden geeft de brouwer de prijsstijgingen op van de
grondstoffen (3,4%) en vooral de energie (+24%), terwijl ook een
aanpassing aan de inflatie wordt doorgevoerd.
In de buurlanden is het bier duurder dan in België, behalve in Duitsland,
zegt InBev. Onlangs werd een nieuwe Leffe van 9° gelanceerd tegen de
vriendenprijs van € 3,40 in de Leffe-cafés.
Antwerps Biercollege (ABC), organiseert interessante proeverijen,
lezingen en excursies. De bijeenkomsten vinden in de Stadswaag in
Antwerpen plaats. http://www.antwerpsbiercollege.be.
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Kwaliteit is te proeven, voor iedere bierliefhebber nog steeds een
‘must’ om grondstoffen te leren kennen, smaken in bier en
smaakafwijkingen vast te stellen. In begrijpelijke taal geschreven.
Uitgave van de amateurbrouwers van De Roerstok, in samenwerking
met bierdeskundigen en brouwers Jacques Bertens en Theo
Sonnemans. Informatie over verkrijgbaarheid: http://www.roerstok.nl.
Proeflokaal Bartholomeus, is de nieuwe aanwinst van bieroloog Peter
van der Arend. Na hard werken heeft hij onder ’t Arendsnest een
proeflokaal gerealiseerd voor bierproeverijen. Adres: Herengracht 90,
Amsterdam. http://www.bierproeverijen.nl
Brasserie Hanze-Stadsbrouwerij, een nieuwe huisbrouwerij aan de
Houtmarkt 56 in Zutphen, die in mei 2006 geopend zal worden
€ 10 voor flesje Westvleteren
De zotternij die http://www.ratebeer.com veroorzaakte rond de trappist
van Westvleteren, houdt maar niet op. Er is vraag van de USA tot ZuidAfrika, moslimgebieden inbegrepen. Via eBay werden flesjes verkocht
tegen € 10 per stuk, bijna het tienvoudige van de prijs aan de abdijpoort.
De paters en broeders zijn er doodongelukkig over, maar ze zullen de
productie niet verhogen.
Grandcafé De Stomme van Campen in Kampen is sedert 1 januari
aspirant-lid van de Alliantie van Biertapperijen (ABT). Een café met
ondermeer een authentieke uitstraling en een aantrekkelijke bierkaart
http://www.destommevancampen.nl
Nieuwe Guinness voor een nieuwe tijd
Guinness begon in maart in de regio Limerick, waar de mensen een
bijzondere band zouden hebben met het zwarte bier, met het op de
markt brengen van een zogenaamde Mid-Strengthversie van de stout. Het alcoholgehalte bedraagt
slechts 2,8 vol.%, tegenover 4,2% voor de ‘regular’,
maar voor de rest zou de ‘tipple’ er niet van verschillen.
Volgens de brouwerij zouden de Ieren van vandaag
niet alleen willen drinken, maar ook hun helderheid van
geest willen bewaren in een tijd van een meer eisende
en hectische levenswijze. De brouwer wil vooral
mannen tussen 25 en 45 jaar met verplichtingen
tegenover een gezin en een baan aanspreken.
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De Ierse overheid probeert al jaren het overmatige drankverbruik en
‘binge drinking’ van de Ieren, vooral de jongeren, aan banden te leggen.
En wij die de regular van 4,2% al maar fluitjesbier vonden.
Spelen met smaak, is een interessante publicatie over smaakstijlen en
het combineren van spijs en wijn. De tips en voorbeelden bieden ook
zeer veel aanknopingspunten om op een smakelijke wijze bier met
gerechten te combineren. ‘Spelen met smaak’; Utrecht, 2005 (ISBN 90
4390 6875), € 14,95
Bierproefboekje ‘Zin in bier’, biedt bierproevers de gelegenheid hun
proefervaringen op overzichtelijke wijze vast te leggen. In de opsomming
van soorten bier ontbreken helaas bieren als ondermeer geuze, Vlaams
rood en Vlaams bruin en fruitbier. Ten onrechte wordt ervan uitgegaan
dat de basissmaken (zuur, zoet, bitter, zout) op specifieke plaatsen op
de tong zijn te lokaliseren. Het grootste gedeelte van dit boekje is
ingeruimd voor het noteren van proefervaringen op voorbedrukte
formulieren. Zeker voor beginnende bierproevers aanbevolen
http://www.zininbier.nl
Spring Bock is een nieuw fris, stevig blond
voorjaarsbier van brouwerij Bavaria, met een vleugje
anijs en koriander. De adviesprijs bedraagt € 3,99
voor een six-pack in de supermarkten.
Erkend streekproduct, vier bieren mogen dit logo
voortaan vermelden, namelijk het bijzondere
Paasbier van brouwerij Slaghmuylder, de oude
geuze en oude kriek van de 3 Fonteinen en de oude
geuze van De Cam.
Bierdrinkers, zouden ‘minder gezond’ eten dan
wijndrinkers, naar aanleiding van een onderzoek van
het Deens Instituut voor Openbare Gezondheid dat
de kassabonnen voor de inkoop van bier
(ondermeer: meer vette producten, koolzuurhoudende zoete dranken,
kant-en-klaarmaaltijden) heeft vergeleken met de kassabonnen voor de
inkoop van wijn (ondermeer: meer olijven, fruit, groenten, gevogelte). Los
van de representativiteit en de betrouwbaarheid van dit onderzoek,
hopen we niet dat bierdrinkers (weer) in een verkeerd daglicht worden
geplaatst.
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Slecht nieuws voor De Beyerd
Volgens Bart Balis van Brouwland in Beverlo, het Mekka voor het gros
van de Nederlandse thuisbrouwers, is bier brouwen een fluitje van een
cent. Voor enkele euro’s beschik je over een heuse minibrouwerij en
voor nog minder koop je bierpakketten waarmee je alle soorten bier kan
maken: van een simpele pils tot een hemels abdijbier. Gewoon wat water
en suiker toevoegen en klaar is kees na een week. Erg dom van de
familie De Jongh om te hebben geïnvesteerd in een huisbrouwerij en
minstens even dom van de klanten om niet in een handomdraai aan
zelfvoorziening te doen onder de zoldertrap.
Duitsers drinken minder bier
Het bierverbruik is er in Duitsland
in 2005 opnieuw 0,5% op
achteruitgegaan. Er werden nog
105,3 miljoen hectoliters verkocht.
Daar is het bier inbegrepen dat
over de toonbank gaat in cocktails
of ‘smoskes’ met water, cola of
limonade (Radler, Alsterwasser),
waarvan het verbruik steeg met
15% tot 300 miljoen liters.
Bier remt ontstekingen
Oostenrijkse wetenschappers hebben op bloedcellen in reageerbuizen
uitgevlooid dat bierextracten ontstekingen remmen. Tot daar het goede
nieuws, want ook met alcoholvrij bier zijn ze tot dezelfde bevindingen
gekomen. Erger nog, ‘echt’ bier zou chronische ziekten kunnen
verergeren.
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Interview met Corné Bruininckx
‘Verboden Vrucht’ was mijn eerste versnapering in De Beyerd, gevolgd
door Gulden Draak en tenslotte een Rochefort 10’.

Aldus Corné Bruininckx (34 jaar) naar aanleiding van zijn eerste bezoek
aan De Beyerd in 1989. De stappen van een liefhebber van speciaalbier
waren toen met deze keuze gezet. Na 16 jaar zegt Corné over Rochefort
10: ‘Een bier voor gevorderden’, zoals dat nog steeds in de
overzichtelijke bierkaart van de Beyerd staat vermeld. Enkele jaren
geleden ontving Corné het ‘Zilveren Frietje’ voor zijn verdiensten als
bierambassadeur van De Beyerd. Van beroep is Corné hoofd van de
salarisadministratie van een administratiekantoor dat zich op het middenen kleinbedrijf richt. Naast het drinken van bier heeft Corné voetbal,
atletiek, muziek en wandelen als hobby’s.
Tijdens de voorlaatste biergilde avond had je een aantal pittige
quizvragen opgesteld. Welke overwegingen waren voor jou
belangrijk bij het samenstellen van de jaarlijkse quiz?
De belangrijkste overweging was om een quiz samen te stellen die voor
iedereen interessant was en waarbij iedereen kans maakte om hem te
winnen; de geoefende bierdrinker, de thuisbrouwer, de partner van…, de
grootverbruiker en de gezelligheidsdrinker. Na afloop van de quiz bleken
het toch de ‘diehards’ te zijn die de meeste vragen goed hadden
beantwoord: Richard Kessels, Louis Meulders, Mikel de Jongh en Marije
van Donk.
Wanneer is jouw passie voor het (speciaal)bier ontstaan?
In 1989 werd ik voor de eerste keer uitgenodigd om eens een biertje te
drinken in de Beyerd. Er ging een wereld voor me open; er bleek nog
ander bier te bestaan dan de Oranjeboom en de Palm in de
voetbalkantine van Advendo. Er lag zelfs een boekje op tafel met daarin
de smaakbeschrijvingen van al dat lekkers. En wat te denken van de
biercourant op de muur en de 12 tapkranen?
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Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit? En waarom juist deze
bieren?
Op één: Poperings Hommel Bier, vanwege de mooie verfrissende
hopbitterheid. Een geweldig bier om je dorst te lessen. Op twee: Barbar
Winterbok, het ultieme donker bier vanwege de gebrande mout, wat
caramel- en chocoladesmaak, bitter maar toch ook wel weer een klein
zoetje. Ideaal voor een koude, natte winteravond. Daarna de
Westvleteren Abt (alleen al vanwege de cultstatus), de Brigand en de
Gouden Carolus Klassiek (laurier!). Het begint dus pas echt interessant
te worden bij 7,5%, waarbij ik qua smaak niet echt een voorkeur heb
voor een blond of een donker bier. Wel qua jaargetijde: in de lente /
zomer liever een blonde en in de herfst / winter liever een donkere.
Heb je bepaalde ezelsbruggetjes om bepaalde bieren te
onderscheiden?
Nou, van mijn reukorgaan moet ik het in ieder geval niet hebben. Door
alleen al goed te kijken kom je een hoop te weten. Kleur, schuimkraag,
wel of geen belletjes, mate van doorzichtigheid.
Vervolgens probeer je wel te ruiken, maar verdere
kwalificaties dan lekker, mwah, ruik niks of putlucht kan
ik niet bedenken. Op de ene of andere manier lukt het
me meestal wel om het alcoholpercentage te schatten,
waardoor je bij wedstrijden een hele hoop bieren kunt
schrappen. Daarna nog de nasmaak beschrijven (bitter,
zuur of zoet) en je houdt er dan meestal nog maar 2 of 3 over. En dan
raden maar (of stiekem even bestellen aan de bar), hetgeen overigens
geen garantie voor succes is.
Hoe houd je jouw kennis op biergebied bij? (welke tijdschriften,
boeken, andere bronnen)
Eigenlijk alleen maar door het proeven en maandelijks de ABT-gazet te
lezen. En als de Beyerd een nieuw bier op de kaart heeft staan, vraag ik
wel even aan het personeel of er daarover nog bijzonderheden /
wetenswaardigheden te melden zijn.
Hoe houd je jouw smaakpapillen voor het proeven van bier in
conditie?
Het enige dat echt werkt is regelmatig matig drinken. En volgens de
wetenschap is dat nog gezond ook. Positief voor het geheugen, hart en
bloedvaten, zelfs voor deelname in het verkeer. Eigenlijk zouden we van
overheidswege subsidie moeten krijgen ter bevordering van (matig)
drinken van (speciaal)bier, gezien het positieve effect op de uitgaven van
de gezondheidszorg!
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Heb je suggesties om ons Biergilde nog aantrekkelijker te maken?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat 5 avonden per jaar plus een jaarlijkse
excursie voldoende zijn om het gilde aantrekkelijk te houden. Wel moet
er gestreefd worden naar een grotere deelname van gildeleden aan de
open Bredase bierproefkampioenschappen, zodat er ook een aantal
voorrondes gehouden kan worden.
Naar welke brouwerij zou het biergilde een excursie moeten
organiseren en waarom?
Een meerdaagse excursie naar
de Oktoberfeste in München,
wat toch wordt beschouwd als
het hoogtepunt van het (Duitse)
bierjaar. En dan in zo’n tent
een lange tafel afhuren,
waarna een Duitse schone
(voorzien van de noodzakelijke
fysieke eigenschappen, u weet
wel) 20 van die literpullen over
tafel schuift, als waren het
sjoelstenen.
Heb je nog een interessant discussieonderwerp op het oog voor de
bijeenkomsten van het biergilde?
Bier en reclame. Ik zou wel eens willen weten hoe reclamemakers te
werk gaan om het publiek te overtuigen juist dat bepaalde merk bier te
drinken. Wat zijn hierbij de (on)mogelijkheden voor een kleine,
onafhankelijke brouwerij (zoals Us Heit, ’t IJ)? Hoe worden doelgroepen
gedefinieerd? Hoe worden reclameboodschappen bedacht?
Zijn er opmerkingen of anekdotes, die je graag nog kwijt wil?
Ik wil bij deze nog de complimenten maken aan diegenen die de
“Nuchter bekeken” mogelijk maken. Het is een leuk en vermakelijk
clubblad wat zeker een bindmiddel is voor alle gildeleden. Bovendien
kan je er nog eens wat van opsteken. Dus: ga vooral zo door!
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Vreemd Gaan
Een nieuwe rubriek, met een kort verslag van andere kroegen op deze aardkloot (NL
of erbuiten), als je trek hebt in bier en waar je naartoe kan gaan als de Beyerd niet op
loop afstand is.
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Tilburg
Biercafé Kandinsky
Speciaal-biercafé
Telegraafstraat 58 - 5038 BM Tilburg - Tel: 0135444924
http://www.biercafe-kandinsky.nl
Gemoedelijk café, op loopafstand van het centraal
station en het centrum van Tilburg. Uitgebreide bierkaart
met 8 bieren van het vat en circa 200 van de fles. Is lid
van de A.B.T. en organiseert regelmatig proeverijen.
Voor de fijnproevers: vraag naar de speciale oudegeuzenkaart.
Frans Schultink

Stockholm
Glenfiddich Warehouse no 68
Restaurant Bar
Vasterlanggatan 68, 111 29 Stockholm
http://www.gfw68.com
Niet alleen HEEL veel soorten whisk(e)y’s wat de naam
doet vermoeden, maar minimaal een 12-tal Zweeds
gebrouwen bieren van het vat, variërend van Lager via
India Pale Ale tot een zeer smakelijke stout van 7,2%.
Daarnaast een Belgische Bierkaart met o.a. Achel,
Duchesse, Karmeliet en Rochefort.
Van buiten lijkt het een smal café echter achterin is een
grote ruimte waar goede gerechten geserveerd worden.
René Lambers en Marije van Donk
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Mijn Eerste Brouwervaring
Zaterdag morgen, telefoon. Marco van Schaik, huisbrouwer, inmiddels
beroemd binnen het Beyerd Biergilde, aan de lijn. We gaan niet
volgende week, maar vandaag al brouwen. Hoera! Vlug ontbijten,
douchen en dan met een lekkere tegenwind naar zijn huisbrouwerij 'De
Cherubijn' gefietst. Met een bezweet voorhoofd kom ik aan en vanwege
de enigszins late start zijn de voorbereidingen al gemaakt en kan ik
direct aan de slag.
De eerste taak is het schroten van de 10 kg. mout. Ik heb geluk, er rest
nog slechts één kilo, want het grootste deel is reeds gedaan (dank je wel
Bianca). De schrootmolen is een mooi exemplaar met handbediening
vergelijkbaar met de vroegere koffiemolens, waarbij je met de hand een
soort slinger ronddraait. Hierbij worden de korrels tussen twee kleine
metalen 'molenstenen' gekneusd, waardoor het zetmeel straks goed kan
oplossen in het water. Waarom wordt de mout niet gewoon vermalen?
Bij het schroten gaat het vliesje van de korrel niet kapot en deze vliesjes
hebben later een belangrijke functie bij het filteren van de wort.
De volgende stap is het maischen, het omzetten van het zetmeel in
suikers. Hiervoor zijn de enzymen nodig, die zijn ontstaan tijdens het
kiemen van de korrels in het moutproces. Onze maisch-kuip is een grote
60 liter pan met enige aanpassingen. Het water is
op ongeveer 56 graden gebracht en langzaam
roeren we de geschrote mout in de vloeistof om
klonteren te voorkomen. Het roeren gaat
aanvankelijk heel zwaar, maar wordt lichter,
naarmate het zetmeel meer oplost. Voor het eerst
van mijn leven hanteer ik de roerstok! Daarna
brengen we de temperatuur omhoog voor het
eigenlijke maischen. Hierbij zijn enige temperaturen
erg belangrijk: bij 60-62 graden wordt het zetmeel
omgezet naar vergistbare suikers, die later de hoeveelheid alcohol
bepalen, en bij 70-72 graden vindt een omzetting plaats naar
onvergistbare suikers, die van invloed zijn op de zoetheid. We hebben
gekozen voor een zgn. 'Tripel-maisch' schema: met 65-67 graden zitten
we tussen de eerder genoemde temperaturen in. Het maischen duurt
een uurtje en we hebben nu alle tijd voor wat lekkere pizzapuntjes met
verse basilicum en het proeven van een paar verschillende biertjes. Op
het eind wordt gecontroleerd of al het zetmeel is omgezet met een
jodium test: de gele jodium kleurt zwart bij aanwezigheid van zetmeel. In
ons geval blijft de jodium geel en het maischen is dus klaar!
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Tijd om te gaan filteren. Allereerst wordt de temperatuur verhoogd naar
ongeveer 78 graden, om alle enzymreacties te stoppen, m.a.w. om de
omzettingen te fixeren en zo onvoorspelbare smaakverschillen te
voorkomen. De wort wordt (ha ha) via een door Marco zelf gemaakt
systeem gefilterd en overgeheveld naar een lager gelegen reservoir om
van daaruit overgepompt te worden naar de kookketel. Het filter bestaat
uit het bezinksel van de mout met de vliesjes, waar de wort doorheen
gaat, en een buis met vertakkingen onderin de kuip met heel kleine
openingen, waar de wort langzaam aangezogen wordt met behulp van
slangen en de 'communicerende vaten' techniek. De 10 kilo mout heeft
ongeveer 11 liter wort 'opgezogen' en we winnen zoveel mogelijk van
deze wort terug door te spoelen. We gebruiken hiervoor 18 liter water
van ongeveer 80 graden. Dit water gieten we heel voorzichtig op een
omgekeerd schoteltje om te voorkomen dat het
natuurlijke filter beschadigd raakt. Het spoelen
gebeurt natuurlijk om het rendement te
verbeteren. Een andere belangrijke functie van
het filteren is, dat er ook veel onoplosbare
eiwitten achterblijven. Waarom is dit belangrijk?
Als er te veel eiwitten in het bier zitten, dan
schuimt dit veel te hard. Enige nadelen zijn, dat
er verdunning optreedt, en dat er een beetje
bitterheid uit de vliesjes meekomt. Na het
filteren en spoelen blijft een laag van ongeveer
20 liter over en dit wordt bostel genoemd.
Vandaag treed ik toe tot het Gilde der
Bostelscheppers. Ik heb een kilootje bostel meegenomen en Cora heeft
er een smakelijk zij het wat vast brood van gebakken. Een volgende keer
wat langer laten gisten misschien.
Alle wort zit nu in de kookketel en we voegen drie soorten hop toe (Saaz,
East Kent Golding, en Tettnanger) in zodanige hoeveelheden, dat ze
alledrie een evenredige bijdrage in de bitterheid leveren. We koken een
uur om de bitterheid van de hop in de wort te laten trekken en om alles
steriel te krijgen. Verder treedt hierbij stolling van aanwezige eiwitten op.
Na 45 minuten voegen we 1 kilo bruine kandij, 1 kilo witte basterd en Iers
mos toe. Dit mos vlokt de eiwitten en bevordert de helderheid. De
bedoeling is, dat er tijdens dit koken minimaal 10% wordt ingedampt en
we zitten hier nog wat boven dankzij Marco's zelfgemaakte regelbare
afzuigsysteem. Het is een mooi gezicht om te zien hoe de hopbellen
dansen in de kokende wort; het doet me een beetje aan groentesoep
denken. We hebben nu weer alle tijd om enige biertjes te proeven en
kwijten ons dankbaar van deze aangename taak.
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De gehopte wort moet nu worden gefilterd, gekoeld en overgebracht
naar het gistvat. Het filteren gebeurt op dezelfde wijze als eerder
beschreven, maar nu betreft het een hopfilter i.p.v. een moutfilter. De
gefilterde vloeistof wordt afgekoeld van ongeveer 100 naar ongeveer 25
graden met een zelfgemaakt systeem, een spiraal gemaakt van 7 meter
koperen buis die in een bassin met stromend water ligt. De
doorloopsnelheid kan worden aangepast om de temperatuur te
beïnvloeden. Van de gekoelde wort bepalen we het resultaat door het
soortelijk gewicht (of de gravity zoals de Engelsen zo mooi zeggen) te
meten. We komen op 1072, wat een alcohol potentieel van ongeveer 8%
oplevert. Hier komt met de nagisting op fles nog ongeveer 0,4% bij. Heel
mooi, de doelstelling van 8,5% alcohol zal worden gehaald!
De laatste fase. Marco is een week eerder begonnen met het opkweken
van de gist. Gestart wordt met een vingerhoedje gist, en nu hebben we
ongeveer een halve liter, voldoende voor zo'n 40
liter bier. De opgekweekte gist wordt toegevoegd
aan het gistvat en er wordt een waterslot op
gezet. De gist zal de (vergistbare) suikers van de
gehopte wort nu omzetten in alcohol met als
resultaat een 'lekker pilske'. Het gisten zal
ongeveer twee weken in beslag nemen en door
meting van het soortelijk gewicht kan worden
bepaald, wanneer we kunnen bottelen. Dit getal
moet uitkomen op ongeveer 1012 en is dus lager
dan bij de eerdere meting, omdat alcohol lichter
is dan wort. Na het bottelen moet het bier nog
ongeveer 8 weken gelagerd worden; norm hierbij is een week lagering
per procent alcohol. Door de nagisting zal het alcohol percentage nog
iets oplopen tot ons einddoel van ongeveer 8,5%.
Het bier wat hier gebrouwen wordt betreft een prototype van het 'bier van
de maand', dat ik deze zomer mag gaan brouwen bij de Friese
Bierbrouwerij Us Heit in Bolsward. Marco heeft samen met mij, aan de
hand van enige recepten, een eerste opzet gemaakt voor dit bier en ik
ben erg benieuwd hoe het eindresultaat zal zijn. Ik vond de eerste
smaaktest van de gehopte mout veelbelovend. Marco en Bianca hartelijk
bedankt, het was een prachtige en leerzame ervaring die ik niet snel
meer vergeet.
Sjak van Peer
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Rundvleesstoofschotel
met courgette en perzik
Ingrediënten voor vier personen:
50 gram boter
600 gram runderlappen
2 uien
3 tomaten
1 flesje blond abdijbier
2 laurierblaadjes
2 theelepels paprikapoeder

enkele druppels tabasco of sambal
peper en zout
1 rode paprika
2 courgettes
8 halve perziken op sap
2 eetlepels tomatenpuree

Bereidingswijze:
Verhit de boter en bak hierin het vlees in 5 minuten rondom bruin. Pel de
uien en snijd ze in ringen. Kruis de tomaten in, leg ze enkele tellen in
heet water, pel ze en snijd ze in stukjes. Schep de uien door het vlees en
bak ze even mee. Voeg de helft van de tomaat en verder bier,
laurierblaadjes, paprikapoeder, tabasco, peper en zout toe. Breng het
geheel aan de kook en stoof daarna met het deksel op de pan twee uur.
Roer regelmatig om. Halveer de paprika, verwijder de zaadlijsten en
snijd het vruchtvlees in reepjes. Snijd de courgette in plakjes. Giet de
perziken af en verdeel ze in partjes of stukjes. Voeg de laatste 15
minuten van de stooftijd de rest van de tomaten, de paprikareepjes,
courgetteplakjes en de tomatenpuree toe. Voeg voor het serveren de
perzik toe en warm even door. Serveer de stoofschotel met
aardappelpuree of rijst.
Tip:
Je kunt dit gerecht heel goed van tevoren voorbereiden. Wanneer je het
nodig hebt, warm je het vlees op en voegt er de tomaten, de
paprikareepjes, courgetteplakjes en de tomatenpuree aan toe. Zelf ben
ik nogal een "Jantje gemakkelijk" en voeg er ook krieltjes aan toe. Je
hebt dan een heerlijke eenpansmaaltijd!
Bereidingstijd: Circa 2,5 - 3 uur
EET SMAKELIJK!
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Tortillawraps
lamsfilet, rode bonen, lente-uitjes en Spring Bock4
Ingrediënten voor vier personen:
400 gram lamsfilet of ontbeende lamsbout
200 gram rode bonen (red kidney beans) uit blik
2 lente-uitjes
4 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
2 eetlepels zongedroogde tomaten (op olie)
1 eetlepel chilipoeder (milde smaak)
2 eetlepels gevogelte- of vleesfond
1,5 dl Spring Bock (flesje van 30 cl)
4 tortillawraps
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Het buitenste blad van de lente-uitjes afsnijden en in flinterdunne
ringetjes snijden. Lamsfilet of ontbeende lamsbout in dunne reepjes
snijden en met weinig zout bestrooien. Rode bonen (red kidney beans)
afspoelen en in een vergiet laten uitlekken. Een eetlepel olie in een
koekenpan verhitten en de uitgelekte red kidney beans al roerende
verwarmen. Lente-uitjes en chilipoeder erdoor roeren en nog kort
verwarmen. Warm houden. Drie eetlepels olie in een wok verwarmen en
de reepjes lamsfilet roerbakken. Vervolgens het bier en de fond erdoor
roeren, hittebron verhogen en nog 3 minuten al roerende goed
verwarmen. Op smaak brengen met peper en zout. Tortillawraps volgens
de gebruiksaanwijzing verwarmen en opvullen met de rode bonen en
reepjes lamsfilet en saus. Garneren met flinterdun gesneden
zongedroogde tomaat. Op een bedje van gemengde sla met blokjes
tomaat en plakjes radijs serveren, vergezeld van een goed gekoeld glas
Spring Bock van Bavaria.

4

http:www.biercuisine.nl
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Hopduvel - bier naar een hoger niveau?
Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan mij danig ergeren aan hoe
het er in de Horeca soms met bier aan toe gaat. En niet alleen hoe de
Horeca er mee om gaat maar ook hoe sommige brouwers met bier
omgaan.
Neem nou de uitroep "Biertje" van Heineken; hier haal je toch je eigen
product mee omlaag? Andere producenten hebben het toch ook niet
over "autootje" of "keukentje"? Nee, zo krijgen we bier gevoelsmatig
nooit op het niveau van wijn. Vervolgens: welke malloot heeft ooit het
Oer-Hollandse stapelglas uit gevonden? Gelukkig kom je dit in de
Beyerd niet tegen en in het buitenland al helemaal niet. In België en
Duitsland zijn ze wel andere glazen gewend. De Engelsen met hun
lompe "emmers" laten we even buiten beschouwing. Er is ook een
Nederlandse brouwer die zonodig halverwege de binnenkant een ribbel
moest aanbrengen om het glas beter stapelbaar te maken. Het moet niet
gekker worden!
Het lijkt er veel op dat brouwers alleen geïnteresseerd zijn in het snel
kunnen vullen van grote glazen met goedkoop gebrouwen gerstenat dat
zich in niets onderscheidt van de overige aanbieders. Wanneer krijgen
begrippen als kwaliteit, stijl en klasse weer de overhand? Nee, de (grote)
Nederlandse brouwers (inclusief Inbev) denken alleen in termen van
goedkoop produceren en veel verkopen en maken het de kleine
brouwers steeds moeilijker om hun waren landelijk te kunnen slijten.
De laatste vondst is de Beertender en de Perfect Draft.
Hiermee worden alle kleinere brouwerijen buitengesloten.
En denk je dat er ook vaatjes speciaal bier op de markt
komen? Nou, dat laatste moet ik nog zien. Ja, Wieckse
Witte voor je Beertender kun je krijgen, nou dàt is lekker
drinken!
Ook een leuk idee van de brouwers is de "longneck". Geweldig om uit de
fles te kunnen lurken! Is een mooie schuimkraag niet belangrijk meer? Is
het niet belangrijk meer om bier te ruiken? Is het niet belangrijk meer om
de koolzuur op te zien stijgen in het glas. De dames vinden het ook
geweldig … niet dus!. Wederom geen stijl en geen klasse!
Het volgende briljante idee was de kunststof fles (Dommelsch). Ik hoop
dat dit fenomeen een zachte (maar snelle) dood zal sterven, ik zie het
gelukkig niet meer in de schappen van mijn supermarkt. Dit zie je een
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wijnproducent toch ook niet doen: ja jongens, drink maar gezellig uit de
longneck kunststof wijnfles! Zo tillen de brouwers bier naar een "hoger"
niveau!
Waar ik me ook zo aan erger zijn recepties waar ze met grote
dienbladen rondgaan met wijn, Spa, Cola, Port etc. maar waar je om bier
moet gaan staan vragen en waar ze je dan aankijken of je uit een of
andere sociaal lagere klasse afkomstig bent! En wat te denken van
restaurants waar ze een uitgebreide wijnkaart hebben, maar waar je
vervolgens alwéér moet vragen wat voor bier ze in huis hebben. In
sommige gevallen blijken ze zelfs nog best een flinke keus te hebben
ook. Zet dat dan op de kaart, verdomme! Maar ja, ze verkopen liever
wijn, denk ik dan maar.
Waar ik ook een hekel aan heb is bier uit blik en uit een blikje drinken al
helemaal! Dat heeft toch geen niveau. Het beste bewijs is het feit dat bier
in blik het in België zeer slecht doet. Kijk maar eens hoe klein de afdeling
bier in blik is bij het Bierparadijs in Meer. Een Belg heeft het liefste een
mooi glas in zijn handen. En gelijk heeft ie! Als het op eten en drinken
aankomt heeft de Belg tenminste smaak.
P.S. Toen ik dit artikel al naar de redactie had gestuurd, kreeg ik een folder in de bus,
waarin stond dat er sinds kort ook vaatjes Affligem Blond en Murphy's Irish Red voor
de Beertender te krijgen zijn. Alsnog petje af voor Heineken, nu Inbev nog!
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