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Woordje van de Voorzitter
29 november, de winterbieravond en tevens laatste gilde-avond van 2006 wordt een
speciale! 4 Amateur-brouwers uit ons gilde en Joppe de Bres (brouwer van de
Beyerd), zullen hun winterbieren laten proeven, en 5 koks, waaronder de enige echte
van de Beyerd, zullen deze bieren in een gerecht verwerken.
Wij mogen dat allemaal gaan keuren en beoordelen, omlijst met een gezellig stuk live
muziek van Navenant. Het wordt dus een superavond.
Trots ben ik op Sjak van Peer die op 31 oktober bij de Heineken brouwerij in
s’ Hertogenbosch de 3e plaats wist te veroveren tijdens de Nederlandse Bierproef
Kampioenschappen. Dat zijn echtgenote Cora, daar als Bredaas Bierproef
Kampioene 2006 ook stond, was op zich natuurlijk een geweldige prestatie, al
eindigde ze iets lager. Zou het één van die twee weer lukken om de Open Bredase
van 2007 in de Beyerd te winnen? We zullen zien.
In het volgende clubblad meer over wat het komende jaar ons nog meer zal brengen.
Iedereen alvast fijne feestdagen gewenst en alle goeds en gezondheid voor 2007.
Het wordt weer een fantastisch bier (gilde) jaar
Hettie Beverdam

Van de Redactie
Terwijl ik naar buiten kijk, constateer ik dat het eindelijk herfst is geworden.
Bokbieren maar zeker ook winterbieren smaken voor mijn gevoel lekkerder met
vallende blaadjes, veel regen of sneeuw en de kachel aan.
We hebben de Belgische Bierweek net achter ons liggen. En zoals gewoonlijk was
het een geslaagde week. De opening op zaterdag met de heer Th. Vervloet (Affligem
Brouwerij), Marco van Schaik en Bianca Houthooft als Zilveren Frietjes winnaars. De
dinsdagavond, waar De Zwarte Rat als winnaar uit de bus kwam en er steeds meer
teams verkleed waren. Ik heb buiten De Zwarte Rat, ridders en jonkvrouwen gezien,
engeltjes bijna zien opstijgen en er was Jazz in de Beyerd.
De mossel - Rodenbach avond, de biertombola met Cora en Marleen, Joep Peeters
en familie, het voetballen en Cyranose, waren een gezellige voortzetting van deze
week. En op zondag afgesloten met Raymond vd Velde als winnaar van de
bierproefmachine en natuurlijk het Smartlappenkoor.
Als ik zo terug kijk op het afgelopen Nuchter Bekeken en Beyerd jaar, dan kijk ik uit
naar 2007. Misschien wel een mooi nieuw brouwsel van Joppe, zeker nieuwe
brouwsels van de Cherubijn en in februari De Toffe Peer.
Namens de redactie vredige kerstdagen en een gelukkig 2007.
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Trappist- en abdijbieren, waardering en gebruik in de
keuken
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 derde aflevering: waardering en gebruik in de keuken.

In de vorige bijdrage van Nuchter Bekken van augustus is benadrukt dat het
onderscheid tussen trappisten- en abdijbier vooral te maken heeft met de historie van
de kloosters, traditie (het overnemen van elementen uit de culturele- en
brouwtechnische erfenis van de kloosterbrouwers), herkomst en de bescherming van
de authenticiteit van deze bieren. De abdijbieren die na de tweede wereldoorlog zijn
ontstaan (en dat zijn de meesten), moesten de kennis en brouwmethoden wel bij de
trappistenbrouwers halen. Het zijn vooral de trappistenbrouwers die belang hechten
aan de bescherming van de authenticiteit van hun bieren. Dit geldt ook voor de
vermelding van de herkomst van de bieren op het etiket. Bij trappistenbieren is er
geen twijfel mogelijk over de herkomst en ook de hergisting op fles, terwijl bij
sommige abdijbieren de herkomst twijfelachtig is. De trappistenbieren blijven
vooralsnog de Rolls Royces onder de bieren, maar abdijbieren als Leffe Radieuse,
Grimbergen Optimo Bruno en Affligem Patervat, om enkele voorbeelden te noemen,
doen in het geheel niet onder voor de smaakrijkdom van menig trappistenbier.

Dat er met trappisten- en abdijbieren
voortreffelijk kan worden gekookt, bewijzen
grote chef-koks in vooral België en Frankrijk
maar ook Nederland. Stefaan Couttenye
van
het
bekende
bierrestaurant
’t
Hommelhof in Watou (België) en groot
voorstander
van
de
culinaire
verworvenheden
van
de
Vlaamse
streekkeuken, schotelt ons schitterende
gerechten voor, zoals Terrine van
ganzenlever, uienjam met Affligem Dubbel,
Warme oesters in Westmalle tripel, Ragout
van kreeft met Leffe Radieuse, Hammetje
in Sint-Bernardus tripel, Wijngaardslakken
en spinazie in Affligem dubbel om een paar
tongstrelende gerechten te noemen.
Stefaan Couttenye geeft bij elk recept een
verantwoording van de keuze van het bier
en het gebruik daarvan 1.
Guy van Cauteren, meesterkok van restaurant ’t Laurierblad in Berlare (België),
verrast de lezer met gerechten die bereid zijn met Leffe abdijbieren zoals
Mosselkroketten en Leffe blond, Terrine van rode bietjes met Charolaiskaas en Leffe
tripel, Zuurkool met steurfilet, appeltjes en Leffe blond en Soufflé van pruimen en

1

Stefaan Couttenye en Jan van Hemeledonck: De Bierkeuken van ’t Hommelhof. Gent,1999
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sabayon met Leffe Radieuse. Van Cauteren adviseert het bier dat hij in de gerechten
verwerkt ook als begeleidende drank bij het gerecht 2.
De fraai verzorgde publicatie ‘Topchefs & Westmalle’ 3 is gewijd aan tongstrelende
gerechten bereid met Westmalle Trappist
dubbel en Westmalle Trappist tripel.
Veertig
vooraanstaande topkoks uit België, Nederland,
Frankrijk en Luxemburg, hebben zich door deze
bieren laten inspireren tot meer dan 80
seizoensgebonden gerechten. Het resultaat is
één van de mooiste boeken over koken met bier
in de Benelux, dat kan wedijveren met ‘Les
Grands Chefs et la bière/The Master Chefs and
Beer (2003). In ‘Topchefs & Westmalle’ worden
de smaakpapillen gestreeld door ondermeer
Ravioli van kreeft met puree van rode kool en
een schuimige saus met Westmalle tripel,
Gelakte makreelfilet, lauwwarme tartaar van
ananas en gember en een saus met Westmalle
dubbel, Bonbon van gesmolten varkenspoot met
een gratiné van Westmalle tripel, Dorade royale
met op lage temperatuur gegaarde Oosterschelde paling gelakt met citrus en
Westmalle tripel van Sergio Herman van restaurant Oud Sluis in Sluis.
Op de Belgische- en Nederlandse site van Biercuisine 4, staan inmiddels meer dan 50
recepten met Westmalle Trappist dubbel en Westmalle trappist tripel en recepten met
abdijbieren zoals Leffe, Grimbergen en Maredsous. In een aparte paragraaf over
informatie over koken met bier worden tips gegeven voor het verwerken van de
bieren in gerechten, waarbij vooral wordt gewezen op een stap-voor-stap dosering,
zodat de hopbitterheid niet gaat overheersen. De trappist- en abdijbieren zijn
uitstekend te gebruiken in sabayons voor zoete en pikante gerechten, bij het
marineren van vlees, gevogelte en wild, het verrijken van sauzen en voor het stoven
van wild, vlees en gevogelte. Hieronder laten we een recept van een bierhapje met
Westmalle Trappist dubbel volgen.

Biefstukreepjes met aardappelschijfjes en Westmalle dubbel
Ingrediënten voor vier personen:
- 400 gram biefstuk (liefst France Limousin of Charolais)
- 2 grote aardappelen
- 1 teentje knoflook
- 2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
- 3 eetlepels roomboter
- halve rode paprika
2

Guy van Cauteren: Creatief Koken met Leffe. In opdracht van Inbev (Leuven) gerealiseerd door
uitgeverij House Of Books. Niet in de handel. Informatie bij afdeling Public Relations Inbev in Leuven
3
Topchefs & Westmalle. Leuven (Davidsfonds), 2005
4
Recepten met bier op www.biercuisine.nl en www.biercuisines.be en in het Belgische tijdschrift Bier
Passie Magazine (Antwerpen))
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1 eetlepel hoisinsaus (verkrijgbaar bij Chinese voedingswinkels)
6 eetlepels runderbouillon
1 lente ui
1 dl Westmalle Trappist Dubbel (flesje van 33 cl)
peper uit de molen en zout naar smaak

Bereiding
Teentje knoflook schillen. Buitenst blad van de lente ui verwijderen en in ringetjes
snijden. Zaadlijst uit de rode paprika verwijderen en in blokjes snijden. Aardappelen
schillen en niet te gaar koken. Af laten koelen en in plakjes snijden. Roomboter in
een koekenpan verwarmen en de plakjes aardappel om en om lichtbruin bakken.
Knoflook uit de knijper toevoegen, pan goed schudden en op smaak brengen met
peper en zout. Biefstuk in dunne reepjes snijden. Olie in een wok verhitten en de
plakjes biefstuk zo kort mogelijk roerbakken. Op smaak brengen met peper en zout,
uit de wok halen en warm houden. In het achtergebleven bakvocht de ringetjes lente
ui en blokjes rode paprika in de wok doen. Roerbakken, bouillon, hoisin saus en het
bier toevoegen en al roerende 4 minuten goed verwarmen. Plakjes (lauwwarme)
biefstuk op de plakjes aardappel leggen. Een lepeltje saus, blokjes rode paprika en
ringetjes lente uit over de reepjes verdelen. Met gemengde sla serveren, vergezeld
van een goed gekoeld glas Westmalle Trappist dubbel.
Han Hidalgo
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Bier & Evenementen kalender
29 november
16 december
16-17 december

21 januari 2007
24 januari 2007
Februari 2007
16-20 februari 2007
3-4 maart 2007
18 april 2007
27 mei 2007
Augustus 2007
2 oktober 2007
28 november 2007

Bijeenkomst Beyerd Biergilde in Café de Beyerd, thema
Winterbieravond
Winterbierfestival Maaslandbrouwerij te Oss
Het 12e Kerstbierfestival van OBER, Heuvelhal te Essen (B) http://www.kerstbierfestival.be/
Wie gaat er mee met Sjak van Peer?
14e Pint Winterbierfestival – Gouda –
http://www.przh.pint.nl
Beyerd Biergilde Breda – ALV avond
Toffe Peer, bier van de maand in de ABT cafés
Carnaval @ de Beyerd
Zythos Bierfestival 2007 - Stadsfeestzaal St.-Niklaas http://www.zbf.be/nl/index.htm
Beyerd Biergilde Breda – Thema avond
Beyerd Biergilde Breda – Fietstocht
Beyerd Biergilde Breda – Excursie
Beyerd Biergilde Breda – Bockbieravond
Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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ABT bierproeffinale 31 oktober bij Heineken Den Bosch
Zoals bij een ieder bekend, had café De Beyerd dit jaar twee afgevaardigden in de
finale te weten: Sjak en Cora van Peer. Sjak vanwege het feit dat hij vorig jaar de
finale heeft gewonnen (met tien van de tien goed!) en Cora vanwege het feit dat ze
de Open Bredase Bierproefkampioenschappen had gewonnen. Voor het eerst een
echtpaar in de finale!

Op de laatste voorbereidingsdag, de zondag voorafgaande aan de finale op dinsdag,
was ik ook aanwezig in huize Van Peer om het blindproeven van groep één, zes
soorten Pilsener en groep vijf, zes soorten Speciaal Blond, mee te maken. Met Cora
ging het die middag erg goed, nog net iets beter dan Sjak, want ze had in de eerste
ronde alles goed en in de laatste ronde ook, zij het met aantekeningen erbij. Dit
laatste had de organisatie dit jaar verboden, misschien vanwege bezwaren van
sommige deelnemers een jaar eerder. Het is mij overigens wel opgevallen dat de
ABT (Alliantie van Biertapperijen) elk jaar de regels aanpast. In 2002, toen ik
meedeed samen met Björn kreeg je pas bij aankomst een lijst met bieren de je die
dag te proeven kreeg. Nu krijg je de lijst al weken van te voren en kun je gericht
oefenen. Deze keer stonden er acht categorieën op van zes bieren, totaal dus 48
bieren die je in huis kon gaan halen!
Tijdens de proeverij vroeg ik aan Sjak en Cora wie ze als secondanten meenamen,
want je mag per deelnemer twee man meenemen en als er nog plaats over was hield
ik mezelf aanbevolen! Na overleg met Mikel kreeg ik 's avonds een telefoontje dat ik

8

mee mocht. Op de dag van de wedstrijd kreeg ik 's ochtend nog een mailtje van
Mikel dat ik er op moest rekenen dat ik ook mee kon doen! Er waren maar zo'n
twintig deelnemers en dat vond de organisatie wat weinig. Dat had ik eerder moeten
weten! Maar ik had niets te verliezen dus dan toch maar mee gedaan.
Om tien uur 's ochtends naar De Beyerd en vervolgens met de trein naar Den Bosch.
Ons gezelschap bestond uit Sjak, Cora, Yvonne, Mikel en ondergetekende.
Hoe zou het deze keer gaan? Deelnemers van café De Beyerd hadden de afgelopen
jaren de ABT wedstrijd gedomineerd met Björn (2x), John en Sjak op de eerste
plaatsen. Daarnaast, omdat we bijna altijd met twee deelnemers acte de présence
gaven, waren er ook nog wat tweede en derde plaatsen te vieren.
Rond de klok van één uur rolden we bij Heineken uit een taxi waar we ons met z'n
vijven ingepropt hadden! De proeverij vond plaats in de Gambrinus kelder van het
kantoorgebouw. De wedstrijd begon om twee uur en zou binnen één uur afgewikkeld
worden, waarbij acht bieren geserveerd zouden worden.
Er was ook de nodige pers aanwezig (zowel schrijvende- als fotograferende- en
filmende pers) en we begonnen uiteindelijk met 27 deelnemers.

Om een lang verhaal kort te maken: er kwamen achtereenvolgens Jupiler, Korenwolf,
Palm, Heineken tarwebok, Hapkin, Gouden Carolus klassiek, Westmalle tripel en
Rochefort 6 langs. In totaal acht stuks, waarbij de winnaar er vijf goed had, Sjak vier,
ikzelf drie en helaas had Cora er geen enkele geraden. Ze stond niet alleen, want er
waren er nog wel meer die dezelfde score hadden. Het werd deze keer als zeer
moeilijk ervaren, je mocht geen aantekeningen bij je hebben en elke categorie was
een biertje groter dan vorig jaar, zes i.p.v. vijf. Pils en witbier is altijd lastig. Bokbier is
9

een vervelende categorie en de Hapkin leek wel erg veel op Duvel! Ook de Rochefort
6 is een bier dat toch een stuk onbekender is dan de 8 en de 10.
De verwachtingen waren hoog gespannen maar helaas geen proevers van de
Beyerd die in de prijzen vielen! Nu is het voor de overige deelnemers misschien toch
wel een stuk leuker dat niet wéér iemand uit Breda met de palmares ging strijken!
Opvallend was het feit dat het wèl weer een Brabander was die gewonnen had,
namelijk amateur-brouwer Bernhard Smits van Café 't Molentje uit Oisterwijk. De
enige andere winnaar, in het verleden, die geen Beyerdganger was, kwam namelijk
ook uit Brabant, en wel uit Dongen.

Het bier dat de winnaar gaat laten brouwen wordt overigens een Stout. Wanneer zou
de Toffe Peer (het bier van Sjak van Peer) eindelijk klaar zijn? Wordt de planning van
februari 2007 gehaald?
Richard Kessels
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'De Belgische bierweek willen we niet meer missen......'
In gesprek met Zilveren Frietwinnaars 2006: Marco en Bianca.

Marco van Schaik had één van de leukste speeches van de afgelopen jaren tijdens
de uitreiking van de Zilveren Frietjes op 14 oktober j.l. aan Bianca en aan hem.
Beiden brouwen met passie en hun enthousiasme voor bier werkt zeer aanstekelijk
op anderen. Echte bierambassadeurs. Bianca is bedrijfsleider bij TPG post en Marco
is als projectmanager werkzaam bij Van Doorne's Transmissie waar hij op het gebied
van innovatie als een soort uitvinder werkzaam is. Naast het brouwen van bier
hebben ze de volgende gemeenschappelijke hobby's, namelijk skaten, reptielen,
verre exotische en avontuurlijke reizen en lekker eten en drinken.

Hoe hebben jullie de uitreiking van de Zilveren Frietjes ervaren?
Zeer bijzonder. Eerst verbaasd. Wat is dat precies? Waarom wij? Nu het zo ver is, blij
en zeer vereerd.
Welke typen bieren brouwen jullie het liefst en waarom?
Rubin’s Vurig Rood een Irish Red ale, Kerst engel (winterbier), San d’Or een hommel
look a like, de Gouden Cherubyn onze tripel. Deze bieren brouwen wij ieder jaar
weer, vanwege het grote succes voor onszelf en de waardering van vrienden.
De Rubins MM9 staat voor een berg aan herinneringen. MM9 staat voor Mile Marker
9, wat een adres is van een brouwerij op de Florida Keys en wel 9 mijlen van de stad
Key West. Hier hebben wij voor het eerste kennis gemaakt met de bijzondere
hopsoort Cascade, met de geur en smaak van grapefruit (zeer bijzonder). Een
speciaal bier van afgelopen zomer was Rubin’s Witte Rat. Een tarwe biertje eenmalig
gebrouwen voor en door de vriendenkring de Zwarte Rat; Koen, Jeroen en kornuiten.
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Hoe ziet jullie top 5 van lievelingsbieren eruit en waarom juist deze bieren?
Marco:
- Rubin’s MM 9: eigen product met mooie herinneringen.
- Hommel: altijd bitter en fris voor alle seizoenen.
- Caracole: een nostalgische brouwerij met mooie bieren.
- Weizenbieren, specifiek: Beyerd Hefe Weizen in de zomer, Weihenstephan:
voor tijdens de wintersport.
- Westvleteren 8: niet omdat hij zo moeilijk verkrijgbaar is, maar al jarenlang
een topbier is.
Bianca:
- Rubin’s kerst engel: eigen product!
- Westmalle dubbel: bitter: constant in kwaliteit, mooi doordrinkbier (van Sjak
van Peer overgenomen, en hij heeft gelijk)
- Straffe Hendrik bruin: mooi bittere bruine, veelal onbekend.
- Westvleteren 8: schaars, mooi bitter, droog en gewoon bijzonder om te
hebben.
- Beyerd Hefe Weizen: dorstlesser, mooi niet zoet witbier.
Wat valt jullie zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse biermarkt?
Kleine brouwerijen lijken als paddestoelen uit de grond te schieten. Helaas hebben
velen last van wisselende kwaliteit. Soms onbegrijpelijk dat deze bieren toch op de
markt worden gezet.
Er zitten zeker ook toppertjes bij die kunnen wedijveren met Belgische bieren. Maar
over het algemeen hebben Nederlandse bieren toch een eigen karakter.
Aan
welk
brouwerijbezoek
bewaren
jullie
de
leukste
herinneringen
en
welke
brouwerijen zouden jullie graag
nog willen bezoeken?
Onze leukste herinnering is toch wel
Bodegon El Chanten in Argentinië.
Heerlijke potkachel, warme popcorn,
microbrewery met als brouwmeester
een Argentijnse dame, begeleid door
een
bejaarde
Tjech.
Een
nietszeggend doods dorpje in een
prachtige
omgeving
waar
de
brouwerij het enige vertier in 200 km
omtrek is.
Daarnaast is het proeflokaal van
brouwerij het IJ in Amsterdam in een
mooie molen telkens weer een feest.
Welke brouwerij we nog willen
bezoeken,
geen
idee.
Iedere
brouwerij is toch in de basis gelijk.
Het gaat om de locatie, het moment,
en de mensen waarmee je bent. Dat
maakt een bezoek speciaal.

12

Hebben jullie suggesties om het Beyerd Biergilde Breda nog aantrekkelijker te
maken?
Wij zijn nog geen 3 jaar lid van het gilde en genieten nog van alle activiteiten.
Belangrijk vinden wij om samen te kunnen genieten van bijzondere, en of moeilijk
verkrijgbare bieren.
Hebben jullie een anekdote op het gebied van bier, die we nog niet van jullie
kennen?
Aan de grens bij China eiste een zeer vervelende douane dame dat wij ons eigen
gebrouwen bier (in cola petflessen in onze rugzak) open maakten. Helaas voor haar
spoot het bier uit de fles over haar heen door vervoer in het vliegtuig. Vervolgens
eiste ze chagrijnig dat we het bier niet meer meenamen de volgende vlucht in. Marco
wilde zijn bier uiteraard niet afstaan en vroeg vervolgens bierglazen zodat we het ter
plekke op konden drinken. Hier had ze geen antwoord meer op. We mochten alsnog
alles meenemen. Een ander douaneverhaal: na ons bezoek aan de Key West
brewery hadden we grote hoeveelheden hop in onze koffers verstopt. Daar hoefde je
geen hasj-hond voor te zijn om dit te ruiken. Met zweet in onze handen hebben we
alle douaneposten vlekkeloos weten te passeren.
Zijn er punten die jullie nog willen benadrukken?
Dit jaar hebben we voor het eerst de Belgische bierweek meegemaakt. Andere jaren
hebben we die gemist door onze vakanties. Dat gaat ons niet meer gebeuren! Deze
week willen wij niet meer missen.

Marco en Bianca, bedankt voor de antwoorden en veel succes met het brouwen van
bier, het bier proeven en jullie andere fascinerende hobby's.
Interview: Han Hidalgo
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Oproep!
De leden van de Bovenkamer (een gezellig samenzijn van leden van het Beyerd
Biergilde Breda) organiseren ieder om de beurt elke eerste maandagavond van de
maand een proeverij in de kamer boven het café. Vandaar De Bovenkamer. Elke
organisator probeert de vorige af te troeven en een steeds betere avond neer te
zetten. Het is altijd heel erg gezellig, maar met wat meer meiden erbij zou het nog
gezelliger zijn. Heb je interesse? Neem dan contact op met Richard Kessels,
telefoonnummer 0162-432796 of mail:mi.luijten@casema.nl

Nationaal Hopmuseum in Poperinge en directe omgeving
Een bezoek aan het
vernieuwde hopmuseum in
Poperinge is zeer de
moeite waard. Vanaf de
oorsprong van de hopplant
en de verwerking in bier,
maar
ook
in
andere
producten
kan
op
aanschouwelijke wijze de
geschiedenis
worden
gevolgd. Dit geldt ook voor
de teelt en de oogst.
Bezoekers
kunnen
de
hopbellen
ruiken,
een
hopplukmachine zien en in
het café van het museum een smakelijk Hommelbier (hommel is de streekbenaming
voor hop) proeven. Eenmaal in Poperinge is een bezoek aan mooie brouwerijen
zoals Van Eecke (onder meer Hommelbier), St. Bernardus, Westvleteren en niet te
vergeten Restaurant 't Hommelhof met zijn uitgebreide bierkeuken op het marktplein
van Watou aan te bevelen. In dit sfeervolle restaurant worden in het hopseizoen
verschillende gerechten met de delicate hopscheuten bereid en in de zomer bruist dit
dorpje ten zuiden van Poperinge van allerlei aansprekende activiteiten op het gebied
van de dichtkunst. http://www.poperinge.be
Han Hidalgo
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Een thuisbrouwer/hobbykok wedstrijd
Vanavond is de bijzondere winterbieravond. De avond is begonnen om 20:00 en
staat geheel in het teken van thuisbrouwers en hobbykoks en de jury bestaat uit alle
mensen die op dat moment in het café zitten.
Wat houdt deze wedstrijd in? Ons gilde telt 6 thuisbrouwers, die het alle zes graag
eens willen opnemen tegen Joppe de Bres. Ons gilde heeft ook diverse hobbykoks,
die het willen opnemen tegen Piet Groenhof. En zo hebben zich vijf koppels gevormd
die meedoen aan deze wedstrijd. Dit zijn:
-

Jan van Doesburg met Gerard van Laar
Jeen Brouwer en Ad Kusters met Herman Beaujon
Joppe de Bres met Piet Groenhof
Marco van Schaik en Bianca Houthooft met Han Hidalgo
Wilco Agterhuis met Mieke Luijten

De proeverij zal – uiteraard – bestaan uit vijf rondes: steeds een bier met een
bijbehorend hapje. En om je favoriete hapje en drankje te kunnen reproduceren
volgen hier een deel van de inzendingen van de deelnemers.
Wilco Agterhuis Mieke Luijten
Onstuimige Winter Risoles met Onstuimige Winter
9% alcohol
Ingrediënten voor 25 l bier:
4.5 kg lichte mout (3 EBC)
500 g Special B mout (350
EBC)
20 g zwarte mout (800 EBC)
500 ml kandijsiroop
500 g kandijsuiker
20 g Hallertau Perle hop
(pellets)
14 g Cascade hop (bloemen)
9 g zoethout
Gist: Westmalle

Vulling
1 pond gehakt
2 winterwortels
3 preien
1 bosje selderie
2 teentjes knoflook
2 theelepels sambal
2 theelepels ketoembar
2 theelepels laos
2 theelepels boemboe saté
6 eetlepels ketjap manis
6 eetlepels beslag

Verpakking
1 pond bloem
zout
1 ei
1 flesje Onstuimige Winter
water/melk
1 pakje paneermeel
2 eieren

Hak de groenten, eventueel met behulp van de keukenmachine, heel klein. Bak het gehakt rul, voeg
de groenten en de kruiden toe en bak het geheel gaar. Voeg een beetje beslag toe en zet het weg.
Voeg het ei en een snufje zout toe aan de bloem, giet er beetje bij beetje het bier bij en vul dit aan met
water of melk totdat je een dun en klontervrij beslag hebt. Bak hiervan kleine flensjes totdat je nog een
klein kopje beslag over hebt.
Vul de flensjes met ongeveer een eetlepel vulling en vouw er mooie pakketjes van. Haal de pakketjes
door het ei en vervolgens door het paneermeel.
Bak ze in olie van 180°C in 4 à 5 minuten mooi bruin en gaar.
Hierna kun je de risoles uitstekend invriezen. Wanneer je ze wilt gebruiken ontdooi je ze en
vervolgens kun je ze in een oven van 200°C in 10 minuten opwarmen.
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Gepureerde pruimen met sjalotjes en Rubin's Kerst Engel

Ingrediënten voor vier personen:
125 gram ontpitte, gedroogde pruimen, bijvoorbeeld pruneaux d' Agen
4 sjalotjes
1,5 dl Rubin's Kerst Engel, op kamertemperatuur
2 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
2 eetlepels zachte roomboter
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
De ontpitte, gedroogde pruimen in stukjes snijden en gedurende 2 uur in een mengkom in het bier
wellen. Sjalotjes schillen en in stukjes snijden. Olie in een koekenpan met antiaanbaklaag verwarmen
en de stukjes sjalot al roerende goudgeel laten worden. De gewelde stukjes pruim en het restant van
het bier toevoegen en 7 tot 10 minuten op een lage hittebron laten pruttelen. Stukjes pruim in het
vocht laten afkoelen. Vervolgens in een blender niet al te fijn pureren. Op smaak brengen met weinig
zout en peper uit de molen en de roomboter erdoor roeren. Vervolgens in de koelkast laten opstijven.
Serveren bij bijvoorbeeld wild- of een andere paté, gebakken runderbiefstuk, gebakken struisvogel- of
hertenbiefstuk en gebakken of gegrild kalkoen- of scharrelkipfilet. Een goed gekoeld glas Rubin's
Kerst Engel van huisbrouwerij De Cherubijn hierbij serveren.
Han Hidalgo, Biercuisine

Jan van Doesburg Yvonne en Gerard van Laar
Russian Imperial Stout Winterflensjes
9% alcohol
Ingrediënten voor 10 l bier:
3000 gr. pilsmout
225 gr zwarte mout
60 gr hop Goldings
35 gr Northern Brewer
Maischschema
30 min 55 graden
30 min 65 graden
20 min 72 graden
1 min 78 graden
maischwater 9,5 liter
spoelwater 7 liter
koken 75 min,
na 10 min: 50 gr. Goldings en
30 gr. Northern Brewer
na 70 min: 10 gr Goldings en 5
gr. Northern Brewer en Iers
mos.

Bereid de flensjes op basis van:
Drie eieren
50 g bloem
125 ml winterbier
Wat suiker (2 scheppen)
Snufje zout
Beslag maken en daarna een eetlepel gesmoten boter erdoorheen
roeren. Tien minuten laten staan en dan flensjes bakken.
Bereid de caramel bierstroop
125 g suiker
50 ml Russian Imperial Stout
Suiker in pannetje opzetten en zodra de suiker smelt van vuur
halen en heel voorzichtig afblussen met bier (bier kan eruit
spatten), dan even laten doorkoken, zodat het een stroop wordt: let
wel op dat je niet te lang doorgaat anders wordt alles zwart en
bitter. Er moet uiteindelijk wel een stroop overblijven.
Flensjes bestrijken met stroop en oprollen en in twee of drie
stukken snijden om het "hapklaar" te maken.
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Jeen Brouwer en Ad Kusters
Het bier is een kruising tussen een tripel en La Chouffe
De moutstorting
Pilsmout (3 EBC):
80.5 %
Carahell mout (25
6.5 %
EBC):
4.9 %
Tarwemout (4
8.1 %
EBC):
Kristalsuiker
Maischschema:
40 min op 60˚C
30 min op 70˚C
2 min op 78˚C
Hopgift:
Saaz (3.4% alfazuur)
Tettnanger (4.1% alfazuur)
Kruiden:
Koriander
Karwij
Komijn
Gist:
Wyeast 3522 Belgian Ardennes (= La Chouffe gist)
Begin SG
1073
Eind SG
1016
% alcohol
7.9
Bitterheid
34 IBU
Kleur
23 EBC
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Bier Scheurkalender 2007: Bier voor iedere dag
'Het is een misverstand dat je met de punt van je tong het beste proeft. Het centrum
en de zijkanten zijn gevoeliger' (8 januari) en 'Een hardnekkige mythe beweert dat
een glas bier qua voedzaamheid hetzelfde is als twee bruine boterhammen met kaas'
(28 mei). Dit zijn twee van de vele wetenswaardigheden in de Bier Scheurkalender
2007 5 van journalist en bierliefhebber Bert van Zuilekom. Naast deze
wetenswaardigheden komen we iedere maand in contact met een bier van de
maand, variërend van Jopen tot Skuumkoppe van de Texelse brouwerij en het
complexe speciaalbier Grimbergen Optimo Bruno. Er is ook volop aandacht voor
kleine brouwerijen zoals Oudaen, De Pelgrim, De Schans, De Leckere, De Hemel, 't
IJ, Scheldebrouwerij om een paar te noemen. Allerlei aansprekende gezegden met
bier passeren de revue en het brouwproces wordt op verschillende dagen toegelicht.
Kortom beknopte en vlot geschreven teksten, die een aansporing kunnen zijn om
door middel van aanvullende informatie de nieuwsgierigheid op het gebied van bier
te bevredigen. Dat Sjak van Peer pas één keer nationaal kampioen bier proeven is
geweest en niet vier keer, dat de collega van DNA specialist Watson niet Creek
maar Crick heette en dat enkele namen van brouwcafés best hadden mogen worden
vermeld, zijn slechts luttele kleinigheden. Op maandag 31 december 2007 schetst de
auteur ons een biertoekomst voor van een fusie van grote concerns als Anheuser
Busch, Heineken en Inbev tot één mega-super-mega-brouwer. De tijd zal het leren
maar bier zal altijd een onderwerp blijven waaraan zeer velen dagelijks plezier
beleven. Een leuk geschenk met het oog op de naderende feestdagen.
Han Hidalgo

5

Bert van Zuilekom: Bier Scheurkalender 2007. Utrecht, 2006. Uitgeverij Het
Spectrum ISBN 90 274 2546 9 - 13,95 Euro
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Smeer maar in je haar
Hoewel ik bier bij voorkeur gewoon opdrink, las ik in een tijdschrift dat er meer
mogelijkheden zijn.
Glanzend blad Om het blad van mijn planten mooi te laten glimmen, gebruikte ik
vroeger bladglans uit een spuitbus. Dat is inmiddels verleden tijd. Een vriendin, zo
één met groene vingers, maakte mij erop attent dat je in plaats van officiële bladglans
veel beter bier kunt gebruiken. Gewoon wat bier op een doek of spons doen en
daarmee de bladeren afnemen. Dat geeft niet alleen een beter resultaat, maar is
bovendien milieuvriendelijker en ook nog eens goedkoper.
Gelakt en ongelakt hout Ontvet gelakt hout met water en allesreiniger; eikenhout
wordt weer prachtig schoon van lauw bier.
Toch wel enthousiast geworden, ging ik eens kijken wat oma nog voor tips heeft. Ik
sloeg er "Vraag het oma" van M. Grubert 6 eens op na.
Gevogelte, gebraden Wist u dat gevogelte een prachtig croquante 7 korst krijgt als u
het vlak voor het opdienen met bier begiet en nog even in de oven zet?
Pannekoeken bakken Als u een scheut bier door het beslag doet, worden de
pannekoeken erg mooi en luchtig.
Haarversteviging Als u het haar na het wassen met bier spoelt, wordt het steviger
en houden de krullen beter. Zodra het haar droog is, is de lucht van bier verdwenen.
Uitslag Na een paar dagen al verdwijnt de uitslag bij kinderen als u een eetlepel
biergist door het eten mengt.
Schilderen Bij het schilderen van ramen, meubels, plafonds etc. blijven uw handen
schoon, als u een bierviltje aan de steel prikt.

6
7

ISBN 90 224 01839
Zo spelde oma dat nog!
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De Smaak van Bier, een aanwinst voor de Belgische
bierkeuken
Liefhebbers van de Belgische bierkeuken weten al jaren de weg naar het sfeervolle
restaurant 't Hommelhof van Stefaan Couttenye in Watou bij Poperinge te vinden. De
vele lovende reacties hebben niet alleen geleid tot extra bezoekers maar ook tot de
publicatie 'De Bierkeuken van 't Hommelhof' (1999). De vele ontmoetingen tussen
bierauteur en brouwer Jef van den Steen en meesterkok Stefaan Couttenye hebben
geleid tot een schitterend vervolg in 'De Smaak van Bier'. Rondom de vijf
belangrijkste smaken van bier, namelijk
zoet, zuur, bitter, kruidig en fruitig
worden de specifieke kenmerken van de
verschillende soorten bier aan de hand
van voorbeelden op duidelijke wijze
beschreven. Jef van den Steen die
bekend staat om zijn onderhoudende,
verhalende stijl en grondige kennis van
de streekcultuur en biertraditie beschrijft
weer
zeer
veel
interessante
wetenswaardigheden
over
de
geschiedenis en ontwikkeling van de
Belgische gastronomie, de rol van Raoul
Morleghem in de verwerking van bier in
gerechten en het ontstaan van de
Belgische bierkeuken. Een levendig
portret van Stefaan Couttenye, een
belangrijke pionier van deze keuken,
gaat vooraf aan de vele smakelijke
gerechten die zijn ingedeeld rondom de
belangrijkste smaken van bier. Deze benadering laat zien hoe de smaakrijkdom van
bier zo goed mogelijk kan worden afgestemd met de belangrijkste ingrediënten in het
gerecht. Deze benadering vinden we ook terug in één van de hoogtepunten in de
biergastronomie 'The Master Chefs And Beer/Les Grands Chefs et la biere' uit 2003,
waarin topkoks uit Europa hun favoriete biergerechten en bieradvies geven.
Niet ver van 't Hommelhof zijn twee brouwerijen met een mooi assortiment namelijk
St. Bernardus en Van Eecke en het is niet verwonderlijk dat bieren van deze twee
brouwerijen vaak in de gerechten zijn verwerkt. Bij elk gerecht wordt een bieradvies
gegeven, dat in de lijn van het verwerkte bier ligt. Ruimte voor iets meer variatie in de
keuze van het begeleidende bier zou zeker op zijn plaats zijn geweest. Bijvoorbeeld,
bij kruidige gerechten kunnen zowel zoete, licht bittere en zoet-zure bieren passend
zijn. Kortom volop ruimte voor een persoonlijke invulling, gelet op de smaakbeleving
en voorkeuren om zelf een keuze voor het begeleidende bier te maken. Het zou te
ver voeren om in deze recensie alle gerechten op te sommen, vandaar dat we uit
iedere smaak categorie er één noemen. 'Langzaam zacht gesmoorde lamsschouder
met honing en Kapittel Prior' (zoet), 'Slaatje van gemarineerde zuiderse groenten,
salsa van mango in Geuze Boon en gebakken tongreepjes' (zuur),
'Bladerdeegkorstje met palingfilet, gesmolten ganzenlever en puree van hopscheuten
met nieuwe aardappelen' (kruidig), 'Tartaar van rund met Ganda ham en een pittig
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sausje met Duvel' (bitter) en 'Gratin van vers fruit met sabayon van frambozenbier en
pistache-ijs' (fruitig). Saison d' Erpe-Mere, het verfrissende en succesvolle bier van
Jef van den Steen is ook verwerkt in een van de gerechten, namelijk in een schuimig
gerechtje van oesters en spekjes. Enkele voorbeelden die ongetwijfeld nieuwsgierig
maken om zelf aan de slag te gaan en de tong te strelen. De recepten zijn duidelijk
beschreven en iedere gevorderde kookliefhebber zal met de aanwijzingen voor de
bereiding uit de voeten kunnen en inventief invullen met eigen smaakaccenten.
Tussen de gerechten door zijn er verschillende lezenswaardige bijdragen en tips over
bier als ideale aperitief (vooral Orval), bier als begeleider van gastronomie( bier is
vlot verteerbaar, dorstlessend en bevat minder alcohol dan wijn), kaas en bier (de
meeste bieren zullen beter bij kaas passen dan wijn). Ook onderwerpen zoals de
problematische relatie tussen bier en chocola, bier en brood, biercocktails, praktische
tips voor het schenken en serveren van bier en bier als ideale partner bij de
barbecue worden met vlotte pen beschreven. Het beknopte overzicht van de meest
voorkomende Belgische biersoorten (pag. 152) is nuttig om tot een verantwoorde
keuze van het bier zowel in als naast het gerecht te komen.
'De Smaak van Bier' is een aanwinst voor de Belgische bierkeuken, waaruit iedere
liefhebber van koken met bier inspiratie kan putten voor verdere verkenningen. Deze
publicatie is ook een aansporing om bij Stefaan Couttenye in 't Hommelhof te
genieten van veel tongstrelende gerechten met bier. De vele mooie foto's van de
gerechten zullen de appetijt zeker opwekken.
Stefaan Couttenye, Jef van den Steen: De Smaak van Bier. Leuven (Uitgeverij Davidsfonds) 2006
Gebonden. 157 pag. Prijs € 34,50 ISBN 90 5826 430 0

Recensie van Han Hidalgo
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Biernieuws
Zythos Bierfestival 2007, Op een Zythos bestuursvergadering is besloten dat het
ZBF 2007 volledig rookvrij zal zijn.
Duvel verleidt La Chouffe of andersom, Brouwerij Moortgat heeft de Brasserie
d’Achouffe overgenomen. Duvel Moortgat realiseerde in 2005 een omzet van € 66
miljoen (+8,2%) en stelt 242 mensen te werk. La Chouffe draaide een omzet van €
4,2 miljoen. Volgens Michel Moortgat verandert er in de Waalse brouwerij niets en
blijft onder dezelfde leiding een vorm van onafhankelijkheid behouden en wordt de
jaarlijkse groei met 20% nu beter verzekerd.

La Chouffe startte in 1982 met een brouwsel van 0,49 hectoliter. De schoonbroers
Christian Bauweraerts, een Vlaming, en de Waal Pierre Gobron, waren elk voor de
helft eigenaar. Voor hoeveel zij de brouwerij van de hand hebben gedaan, is niet
bekend. Chris maakte er al meer dan 10 jaar geen geheim van dat hij bereid was de
brouwerij ‘voor veel geld’ van de hand te doen.
Hoegaarden is geen makkie voor Inbev, Als het waar is dat je Heineken of Stella
Artois om het even waar ter wereld kan brouwen – gewoon dezelfde ingrediënten
gebruiken en het water aanpassen en klaar is kees – dan gaat dit alvast niet op voor
Hoegaarden. De vakbonden, boos om de verhuis van het brouwen naar Jupille bij
Luik, lieten niet na het mislukken van het eerste brouwsel – te zuur en te donker –
aan de grote klok te hangen. Inbev nam het zekere voor het onzekere en kondigde
aan nieuwe brouwsels aan uitgebreide consumententest te onderwerpen en te laten
proeven naast bier dat nog in Hoegaarden gebrouwen wordt. En wie weet hoe dat zit
met de Hoegaarden die om accijnsredenen in Rusland wordt gebrouwen?
Een nieuw honingbier, Lambinus is goudgeel van kleur, 7.5% Vol. en heeft een wit
romige schuimkraag. Doordat de honing grotendeels vergist is heeft het bier een
zacht ronde smaak en slechts in geringe mate een licht zoete afdronk.
http://www.lambinus.com
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Uitslag van het Lekkerste Bockbier 2006 De uitslag van het Lekkerste Bockbier
van Nederland 2006:
1. Vølen Bock
2. IJsbok
3. Lindeboom Bock
4. Gulpener Herfstbock
5. Hertog Jan Bock
6. La Trappe Bock
De komplete uitslag is te lezen op http://www.lekkerstebockbier.nl/
Palm zoekt proevers Palm Breweries is op zoek geweest naar een panel van 15
externe bierproevers die maandelijks een avondje moeten opdraven voor enkele
rondjes en daarvoor nog een kostenvergoeding ontvangen ook. Daarnaast blijft Palm
het eigen interne proefpanel behouden.
Welkom is populairste cafénaam
Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur onderzocht met wetenschappelijke ernst de
cafénamen in Brussel en de vijf Vlaamse provincies. (De) Welkom blijkt met 39
vermeldingen de populairste naam te zijn, voor De Kroon (35), Hoekske (29),
Sportwereld (26) en Sportvriend(en) (23). Er werden alleen echte cafés onderzocht,
geen brasseries of tavernes.
Kwart cafés moest deuren sluiten, Op Horeca Expo, de grote jaarlijkse beurs voor
vakmensen in Gent, maakte de belangenorganisatie Horeca Vlaanderen bekend dat
de voorbije tien jaar één op de tien cafés de deuren moest sluiten. Gemiddeld gaan
per week zo’n 25 zaken op de fles. Volgens de sector ligt de belangrijkste oorzaak bij
de dalende winstmarges.
Tussen 1996 en 2005 verdwenen er 7.300 cafés. Nu zijn er in België nog 18.476,
waarvan 11.905 in Vlaanderen. Het aantal eetgelegenheden steeg ondertussen met
15% tot 26.589. Per 200 Belgen is er een horecazaak, wat vergeleken met
Nederland zeer veel is.
Lawaaierige cafés, Een Gentse rechter heeft de uitbaters van
15 cafés in de studentenbuurt veroordeeld omdat zij de
geluidsnorm van 90 decibel overschreden. Veertien uitbaters
kregen voorwaardelijke celstraffen tot twee maanden en
geldboetes tot 11.000 euro. Eén cafébaas kreeg een boete van
22.000 euro. De uitbaters zeggen dat ze de geluidsnorm niet overschreden omdat
bij de controles ook het stemvolume van de bezoekers mee werd gemeten. Volgens
de belangenorganisatie Horeca Vlaanderen is de geluidsnorm uit 1977
voorbijgestreefd.
Minder bier verkocht, In de eerste helft van 2006 is in België 1,5% minder bier
verkocht. Dat zegt Alken-Maes, de tweede grootste brouwer. Vorig jaar daalde het
bierverbruik ook al met 0,9%.
Belgen stevige drinkers, De helft van de Belgische mannen tussen 17 en 30 jaar
zakt minstens éénmaal om de 14 dagen flink door, zo blijkt uit een onderzoek in 21
landen rond ‘binge drinking’. Alleen de Ieren doen ‘beter’. Bij de Duitsers, nochtans
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ook een bierland, is dat maar 2%. Volgens de Vereniging voor Alcohol- en andere
Drugproblemen, die het alcoholgebruik aan de Antwerpse hogescholen in kaart
probeerde te brengen, zakken 22% van meisjesstudenten minstens één keer per
maand door en 7% doen dat wekelijks.
Belgische derde op WK biertappen, Inbev organiseert al een aantal jaren zijn
eigen wereldkampioenschap biertappen met Stella van het vat en Leffe uit het flesje.
Natasja Villette van café Den Toerist in Wechelderzande (tussen Oostmalle en
Herentals) werd als Belgisch kampioene derde na een Roemeense en een
Oekraïner. Het Wechelse café is erg in trek bij fietsliefhebbers.
Grote Belgische Bieren, een ontdekkingsreis door het Belgische
bierlandschap, Binnen een jaar na het verschijnen van de publicatie 'Grote
Belgische Bieren' van Michael Jackson is de vijfde, verder herziene druk van deze
lezenswaardige publicatie verschenen. Deze editie wordt nu verspreid door uitgeverij
Lannoo, waardoor een groter bereik is ontstaan. Veel taal- en spellingsfouten uit de
editie van 2005 zijn hersteld. Deze editie is geactualiseerd tot en met begin
september van dit jaar met de vermelding dat Brasserie d'Achouffe is overgenomen
door brouwerij Moortgat. Toegevoegde onderwerpen zijn onder meer de zoetere
fruitbieren, de twee klassieke bruine bieren van Haacht, namelijk Charles Quint en
het Gildenbier, Brugge Tripel, de bieren van brasserie Caulier, de bieren van
Leireken, de dubbel van Brugse Zot, de blonde en bruine van Straffe Hendrik, de
abdijbieren van Postel, de bieren van Het Kapittel van brouwerij Van Eecke en
Vondel. Verder is het pilsland bij uitstek Tsjechië in de opsomming van landen
opgenomen. De vele foto's leveren mooie plaatjes op van de flessen en bijbehorende
glazen. Grote Belgische Bieren is een leerzame wegwijzer om het Belgische
bierlandschap te ontdekken en te waarderen.
Michael Jackson: Grote Belgische Bieren. Vijfde, verder herziene druk.
Tielt/Antwerpen, 2006. Uitgeverij Lannoo i.s.m. MMC. 536 pag. ISBN 90 209 6591 3
Prijs: 29,95
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Interview met Danny Meeuwessen
“Een Kwak haal ik er puur uit op kleur. De Koninck trekt je bek droog”.

Danny Meeuwessen (32 jaar). Van beroep constructeur werktuigbouwkunde.
Hobby’s: computers, lezen, fietsen, duiken, fotograferen (zowel boven als onder
water), vrijwilliger bij het Breda Jazzfestival enne… oh ja: bier drinken.
Wat was voor jou de reden om lid van het Biergilde te worden?
Samen met o.a. Corné en Marije kwam ik eigenlijk al zo lang in de Beyerd en in de
loop van de jaren ga je toch steeds enthousiaster bier degusteren, dat het een
logische volgende stap was. Bij veel gilde gelegenheden was ik toch al aanwezig.
Wanneer is jouw passie voor speciaalbier ontstaan?
Waarschijnlijk toen ik al een jaar of 4 in de Beyerd kwam (na
deze uitspraak zal ik waarschijnlijk enkele weken Mikel en
Orson moeten ontwijken). In 1992 kwam ik voor het eerst in de
Beyerd en ik dronk voornamelijk veilige (lees: zoete) biertjes.
En warme chocomel met slagroom. Eerst omdat ik het lekker
vond, later om Mikel, Orson en Jos te kwallen. Ik zie nòg die
chagrijnige gezichten voor me! Maar op een gegeven moment
ga je toch van het gebaande pad af en ga je bieren proberen
die je niet kent en daar zitten dan aangename verrassingen
tussen. Ook evolueert jouw smaak in de loop der jaren.
Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit? En waarom juist deze bieren?
1. Beyerd Hefe Weisse
2. Liefmans Goudenband
3. La Chouffe
4. Westmalle Tripel, Malheur 10, Achelse Kluis Tripel
5. Klassiek
1. Deze hoef ik nauwelijks uit leggen: geef mij een grote Beyerd Weisse, een
Beyerdbolletje kipfilet en een zonovergoten terras en ik ben in extase. Dan krijgen
ze me met 10 paarden nog niet weg.
2. Gewoon een lekker toetje, na een avondje bieren.
3. Een mooi bier en omdat het alleen in grote flessen te verkrijgen is ook een bier
dat verbroedert. Pieter Brooijmans en ik hebben er heel wat achter ons liggen.
4. Ik noem deze 3 bieren in een adem omdat ze allemaal dezelfde gist gebruiken en
daardoor qua smaak zeer dicht bij elkaar liggen. Heerlijk dat bittertje!
5. Een lekker dorstlessende pils plus. Een goed begin van de avond.
Heb je bepaalde ezelsbruggetjes om bepaalde bieren te herkennen?
Niet bewust. Een Kwak haal ik er puur uit op kleur, geen ander bier heeft dat. Maar
goed ook, want hij is niet meer zoals vroeger. Verder Klassiek op pure herkenning,
dat drink ik gewoon vaak. De Koninck “trekt je bek droog”. Dat soort dingetjes.
Heb je suggesties om ons Biergilde aantrekkelijker te maken?
Een fatsoenlijke website opzetten, met biernieuws, een forumpje, fotogalerijen, etc.
Met een paar activiteiten per jaar creëer je mijns inziens geen brede betrokkenheid.
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En een jaar lang aankondigen dat “hier binnenkort de website van het gilde komt”
werkt ook niet in je voordeel natuurlijk. Het klinkt hard, maar zo denk ik er over.
Naar welke brouwerij zou het biergilde een excursie moeten organiseren en
waarom?
Westvleteren en Rochefort lijken me werelds om te zien, maar die zijn niet te
bezoeken. Westmalle weet ik niet, maar dat lijkt me dan wel wat! Moeten we
natuurlijk nog wel even wat muilkorven regelen voor du’n vuilen ‘oek natuurlijk. De
monniken zijn zoveel decibellen gewoon niet gewend.
Heb je nog een interessant discussie-onderwerp op het oog voor de
bijeenkomsten van het biergilde?
Kan alcohol sportprestaties verbeteren?
Na een paar biertjes verbetert mijn
biljartspel. Niet tot Raymond Ceulemans
niveau hoor, maar in die mate dat ik
zowaar 1 van de 10 ballen maak. Drink ik
meer dan ga ik steeds meer losse banden
spelen. En dat betekent bij mij dus dat de
gespeelde bal alléén maar de banden
raakt. Conclusie: er is een optimum. Maar
is dit gedachte of heeft dit te maken met
spierspanning, coördinatie etc. Een
zoektocht met Google brengt me naar
de site van het NOC*NSF waar op te
lezen valt dat alcohol op de dopinglijst
van de IOC staat, zou er misschien iets
inzitten……? Een puntje van aandacht
overigens: onderaan dezelfde pagina
staat dat 1 tot 2 glazen alcohol de kans
op hart- en vaatziekten verhoogt.
Hadden wij laatst niet geleerd dat 1 tot
2 glazen bier of wijn die kans juist
minder maakte?

Danny, bedankt voor jouw antwoorden. Veel plezier met het proeven, jouw andere
hobby’s en de activiteiten van het biergilde en het Bredase jazzfestival.
Interview: Han Hidalgo
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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.

Stad:

Heerhugowaard

Etablissement:
Soort:
Adres:
Web:
Kenmerk:
Extra:
Reporter(s):

Cafe "De Geuzen"
Bier en proeflokaal
Middenweg 201
http://www.bierenproeflokaaldegeuzen.nl/
Klein bier en proeflokaal waar ook proeverijen mogelijk zijn
Met regelmaat interessante bieren van het vat zoals onlangs St
Bernardus Abt
Eric Visser

Stad:

Stockholm

Etablissement:
Soort:
Adres:
Web:
Kenmerk:
Extra:

Oliver Twist
Real ale pub en restaurant
Repslagargatan 6, 118 46 Stockholm
http://www.olivertwist.se
Bar en Restaurant
15 bieren van het vat, bijna 100 van fles. Enkele cask-conditioned
ales en zeer goed eten.
Marije van Donk

Reporter(s):
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Hammetje met kastanje champignons, knolselderijpuree en
Beyerd Herfstbock
Ingrediënten voor vier personen:
4 licht gezouten, licht gerookte, ontvette (ambachtelijke) hammetjes
2 uien
4 bleekselderijstengels
2 kleine takjes tijm
1 laurierblad
200 gram kastanje champignons
350 gram aardappelen
350 gram knolselderij
4 eetlepels roomboter
2 dl Beyerd Herfstbock
2 eetlepels fijn geknipte bladpeterselie
peper uit de molen en zout naar smaak

Bereidingswijze:
Kastanje champignons voorzichtig schoon borstelen en in gelijkmatige plakjes
snijden. Uien schillen en in grove stukken snijden. Draadjes van de bleekselderij
stengels afsnijden en in grove stukken snijden. De hammetjes in 1,5 liter water
waaraan de stukken ui, bleekselderij, tijm en het laurierblad zijn toegevoegd in ruim 2
uur op een lage
hittebron
laten
pruttelen tot het vlees
gaar is. Ondertussen
de aardappelen en
knolselderij schillen, in
stukken snijden en
gaar koken. Afgieten,
boter erdoor roeren,
fijn stampen en op
smaak brengen met
peper en zout. De
hammetjes uit het
kookvocht halen en
warm houden. Bouillon
zeven
en
zoveel
mogelijk inkoken tot er ongeveer 2 tot dl van over is. Plakjes kastanje champignons
en het bier hieraan toevoegen en nog ruim 5 minuten op een niet te hoge hittebron
laten pruttelen. Op smaak brengen met peper en zout en warm houden. De
hammetjes in de pan doen, nog 3 tot 4 minuten goed verwarmen en over
voorverwarmde borden verdelen. De warme saus erover gieten. Met fijngeknipte
bladpeterselie garneren. Serveren met de warme puree, vergezeld van een goed
gekoeld glas Beyerd Herfstbock.
Han Hidalgo
www.biercuisine.be en www.biercuisine.nl
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Lid worden van Beyerd Biergilde Breda
Drink je ook graag iets anders dan pils en vind je het leuk nieuwe bieren uit te
proberen?

Ga je graag 1x per jaar mee op een excursie langs een bierbrouwerij?

Word dan lid van het Beyerd Biergilde Breda!

Stuur een e-mail naar het secretariaat: mi.luijten@casema.nl met de volgende
gegevens:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer + e-mail adres
&
Top 3 van favoriete bieren
Tot ziens bij een activiteit van het Beyerd Biergilde
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Hopduvel - Affligem en Heineken
Vorige keer had ik het over Heineken en z’n Beertendervaatjes en het feit dat men aan het sollen was
met het merk Affligem. Hier komt deel 2:

Affligem, ook wel Brouwerij de Smedt (BDS) is een Belgische brouwerij waar
Heineken een meerderheidsbelang in heeft. De bieren van BDS zijn voor Heineken
een welkome aanvulling op het assortiment. Heineken cafés kunnen nu ook blonde
of bruine abdijbieren van de tap serveren.
Nu sprak ik tijdens de uitreiking van de zilveren frietjes met Théo Vervloet,
afgevaardigd bestuurder van deze brouwerij en tevens de voorzitter van de
Belgische brouwers. Ik vertelde hem dat de Affligem vaatjes zeer kort na de
introductie al niet meer verkrijgbaar waren. Hij beaamde dit en vertelde dat er 500
hectoliters Affligem blond waren gebrouwen
door BDS. Binnen de kortste keren was alles
uitverkocht en BDS kreeg al de eerste
meldingen van ontevreden bierliefhebbers
over het feit dat er niet aan vaatjes te komen
was. Voor Heineken was de 500 hectoliter
een soort proefballonnetje, zo bleek achteraf,
en men maakte er zich helemaal niet druk
over want Heineken heeft maar één doel: de
hele wereld aan het Heineken pils!
Théo vertelde mij dat alle berichten van
verontruste consumenten - waaronder de
Hopduvel - direct werden doorgestuurd naar
het hoofdkantoor van Heineken. Maar pas
nadat Inbev met 6-liter-vaatjes Leffe Blond
op de markt kwam, besloot Heineken om
BDS opdracht te geven om 800 hectoliter te
brouwen om in Nederland in 4-liter-vaatjes af
te vullen. Gelukkig is Affligem Blond nu dus
weer te koop. Voor de liefhebber: niet in de
supermarkt alleen bij de slijter of bij de
horecagroothandel.
Benieuwd of de verkrijgbaarheid in de toekomst gewaarborgd blijft.
De smaak van vroeger
De liefhebbers die al wat langer meelopen in de bierwereld (de Hopduvel dronk z’n
eerste Trappist al in 1971!), zijn het er allemaal over eens: nogal wat Belgische
bieren zijn er in de loop der jaren op achteruit gegaan. In Nederland komt dit
fenomeen hoofdzakelijk bij bieren van het Heineken concern voor, maar daarover
meer in het volgende nummer. Zoetjesaan wordt het een lange rij, daarom zal ik me
beperken tot de wat bekendere merken:
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Liefmans Goudenband: is nog steeds een mooi bier, maar sinds Riva
(tegenwoordig Liefmans Breweries) de brouwerij zo’n 16 jaar geleden overnam, is
het bier niet meer wat het geweest is. Het heeft niet meer zijn traditioneel zurige
smaak.
Duvel: is ook nog steeds een goed bier, maar het was ooit een uitmuntend bier!
Duvel heeft iets van zijn subtiliteit en veel van zijn legendarische hoparoma verloren.
Niettemin is Duvel nog steeds een bier dat ver boven het gemiddelde niveau
uitsteekt.
La Chouffe: met La Chouffe blond is nog steeds niets mis, maar de afgelopen jaren
is dit bier een beetje aangetast door versimpeling. Het is wat vlakker en minder
complex geworden.
Chimay: dit bier is achteruit gegaan op het moment dat men van echte hop
overgeschakeld is naar hopextract, inmiddels ook alweer de nodige jaren geleden.
Ongeveer eenderde deel van de graanbasis van het bier bestaat uit tarwezetmeel en
kandijsuiker. Sommigen omschrijven dat als heiligschennis…
Palm: dit is het bekendste voorbeeld van een bier dat er in de loop der jaren op
achteruit is gegaan. Lekker meegegaan in de algehele verzoetingtrend! Na een
gevoelig verlies van marktaandeel in – vooral - Nederland is men nu weer op de weg
terug naar minder zoet bier.
Brugge Tripel: Palm sluit Brouwerij de Gouden Boom te Brugge waar Brugse Tripel
gebrouwen werd (samen met nog andere bieren) en brengt de productie over naar
Steenhuffel. De naam wordt veranderd in Brugge Tripel omdat men dit in het
buitenland makkelijker uit kan spreken en vervolgens is ook dit bier niet meer
zichzelf.
In de volgende Nuchter Bekeken ga ik verder met “De smaak van vroeger”, waarbij
Heineken wederom niet gespaard zal worden!
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