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Woordje van de Voorzitter
In de eerste plaats voor iedereen een goed 2007 gewenst, dat het maar weer een gezellig
bierjaar mag worden. Reikhalzend kijken we uit naar het bier van de maand februari: De
Toffe Peer, gebrouwen bij Us Heit naar een recept van onze eigen Sjak van Peer. Dat hij
moge smaken!
18 reacties hebben we gehad op de enquête wat betreft de jaarlijkse excursie en kort
samengevat kunnen we concluderen dat men het prima vindt zoals we het al jaren doen;
een hele woensdag met de bus op brouwerijbezoek met daarnaast bv een museum of
bezienswaardigheid. 1 Brouwerij per keer, liefst kort na de vakantie met lunch en diner
zo’n 160 km max. afstand. Er verandert dus niet zo veel en de datum voor 2007 wordt: 22
augustus. Er zijn een aantal leuke suggesties binnen gekomen en we zijn een idee aan het
uitwerken. Daar over binnenkort meer.
De overige data voor onze activiteiten verder in dit clubblad en wegens het enorme succes
van de winterbieravond zullen we deze zeker dit jaar herhalen. Daarom beste brouwers: ga
op zoek naar een kok en als het lukt, weer van die heerlijke biertjes te brouwen, die
vergezeld gaan van verrukkelijke hapjes, omlijst met een gezellig muziekje, wordt het vast
weer een succes.
Maar we beginnen gewoon in januari met De Algemene Ledenvergadering en na de
jaarcijfers, begroting en wat er verder op de agenda staat is er zeker nog voldoende tijd
voor een heerlijk biertje en gezelligheid, waarvoor we een speciale gast hebben
uitgenodigd. Wees er dus bij!!
Hettie Beverdam

Van de Redactie
Wij wensen jullie en gezond en gelukkig 2007. Zoals jullie zien is ook de eerste Nuchter
Bekeken van 2007 in A4 formaat uitgegeven. Het bestuur heeft besloten dat dit formaat
beter uiting geeft aan de activiteiten van het Beyerd Biergilde Breda en als redactie zijn
wij daar zeer content mee.
Graag nodigen wij je uit om artikelen die beter geschikt zijn voor dit nieuwe formaat bij
de redactie in te leveren. Denk hierbij met name aan fotostrips, of artikelen met grotere
foto’s. Daarnaast zijn wij als redactie blij met eventuele verbeterpunten over dit nieuwe
A4 formaat.
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'Geef een slecht uitgevallen brouwsel niet aan je vrienden,
maar aan de gootsteen'
In gesprek met Wilco Agterhuis, bierliefhebber, amateurbrouwer en bierkeurmeester
Na lange tijd konden velen weer een smakelijk bier van
Wilco Agterhuis proeven tijdens de afgelopen sfeervolle
biergilde avond in november 2006. Wilco is werkzaam bij
Interscience, een bedrijf dat laboratoriumapparatuur
verkoopt en produceert. Hij houdt zich bezig met het
ontwerp en de toepassingen van gaschromatografen
(worden ook wel gebruikt voor bieranalyse). Hobby's,
naast het brouwen van bier: muziek, lezen, koken,
fotografie, meubels maken, sporten, etc.(voor zover
daar tijd voor is in een gezin met 3 kinderen......).
Hoe heb je de reacties op jouw winterbier ervaren
tijdens de afgelopen biergilde avond?
De meeste reacties waren positief, het publiek was mild
gestemd die avond. Zelf was ik niet helemaal tevreden,
want tijdens het brouwen was niet alles volgens het
boekje verlopen. De afgelopen 4 jaar heb ik maar 2 keer
gebrouwen, dus de routine was er een beetje uit.
Welk type bier brouw je het liefst en waarom?
Vroeger waren dat de zware jongens, van 10% en hoger. De latere bieren zijn meestal wat
lichter, zoals een Alt of een Belgische Blonde. Het is moeilijker om een goed bier te
brouwen met een laag alcoholpercentage, brouwfouten zijn dan duidelijker waar te
nemen. Het bier van de afgelopen gilde avond was dus aan de vrij zware kant (9%).
Heb je nog enkele praktische tips voor amateur bierbrouwers?
Geef een slecht uitgevallen brouwsel niet aan je vrienden, maar aan de gootsteen.
Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit en waarom juist deze bieren
Mijn favoriete lijstje verandert nog wel eens. Vaak komen Westmalle Tripel en Rochefort 8
er op voor, maar ook lekker zijn:
•

Een Altbier zoals Uerige of Schlüssel uit één van de brouwerijen uit de Dusseldorfse
binnenstad. Mooie zuivere hop en moutsmaak.

•

La Chouffe. Een bier dat een mooie balans heeft (niet te veel kruiden) en niet snel
verveelt.

•

Rodenbach. Een tijdje niet gedronken, maar dankzij het laatste boek van Michael
Jackson laatst weer herontdekt. Mooie complexe geur door de lagering in eikenhouten
vaten, aangenaam zuur, ook lekker bij de maaltijd.

•

Gulpener Dort. Lekker moutig, maar ook lekker door vakantie herinneringen.

•

Een lekker hoppige pils. Naast het zware geweld van van de tripels en
de dubbels is er niets mis met een gewoon lekker pilsje, maar dan
wel graag een urtyp, zoals Brand Up of Jever.
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Wat valt je zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse biermarkt?
Veel Nederlandse bieren worden gebrouwen naar de klassieke stijlen van belangrijke
bierlanden als Belgie, Engeland en Duitsland. Het valt op dat het resultaat toch vaak
minder is dan het origineel. Er zijn ook geslaagde voorbeelden zoals Gulpener Dort, Brand
Up en Amstel Bokbier.
Aan welk brouwerijbezoek bewaar je de leukste herinneringen en welke brouwerijen
zou je graag nog willen bezoeken?
Leukste herinneringen: Ik heb vorig jaar een
dag meegelopen met Joppe in brouwerij de
Beyerd. Dat was een hele leuke ervaring.
Normaal wordt bij een brouwerijbezoek in
korte tijd alles uitgelegd, maar nu had ik
kans om het complete brouwen op de voet
te volgen. Dan valt op hoe doordacht deze
brouwerij is.
Welke brouwerij(en) graag te bezoeken:
Rochefort (maar dat zal zeer moeilijk te
realiseren zijn, aangezien de traditie van de
monniken niet toestaat om buitenstaanders
te ontvangen...).
Naast bierliefhebber en brouwer ben je ook bierkeurmeester. Wat doe je zoal als
bierkeurmeester?
Een bierkeurmeester beoordeelt bieren van amateurbrouwers. Hij kijkt of het ingezonden
bier voldoet aan de kenmerken, die opgesteld zijn voor een bepaald type bier (Tripel,
Stout, Weizen, etc.) en of er geen brouwfouten zijn. Momenteel zijn we bezig de typenlijst
uit te breiden met nieuwere bieren zoals Dubbel Wit en American Pale Ale.
Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde Breda nog aantrekkelijker te maken?
Ik vind de woensdag avonden heel geslaagd. Niet iedereen heeft dezelfde interesses, maar
het bestuur weet toch een goede balans tussen informatie en gezelligheid te vinden!
Heb je nog een anekdote op biergebied
Mijn bier van de laatste gildeavond was eigenlijk te vroeg gebotteld, waardoor de koolzuur
druk veel te hoog werd tijdens de nagisting. In de koelkast die ik hiervoor gebruik (met
verwarming) waren hierdoor enkele flesjes bezweken en het rondspuitend bier had
kortsluiting veroorzaakt, waardoor de stroom was uitgevallen. Mijn vrouw belde me in
paniek op dat ik hals over op kop naar huis moest om de rommel op te ruimen. Tja, een
gevaarlijke hobby, dat bier brouwen........
Wilco, bedankt voor jouw antwoorden en veel succes met het bier proeven, het brouwen,
het keuren van bier en jouw overige hobby's.
Interview: Han Hidalgo
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Bier & Evenementen kalender
24 januari 2007

Beyerd Biergilde Breda – ALV avond.

28 januari 2007

Presentatie Toffe Peer, bier van de maand februari in de ABT cafés
om 16:00 in de Beyerd. Komt allen!!

16-20 februari 2007

Pirates of the Beyerd (Carnaval).

3-4 maart 2007

Zythos Bierfestival 2007 - Stadsfeestzaal St.-Niklaas.
http://www.zbf.be/nl/index.htm

14 maart 2007

Brouwerij de Beyerd – aandeelhoudersvergadering.

18 maart 2007

13e Delta Bierfestival 2007 in het Ambachtcentrum te Goes.

18 maart 2007

Tilburgs Bierfestival 2007, Winkelcentrum Paletplein, 5044 JB
Tilburg, ingang via de Lage Witsiebaan (tussen bakker en kaasboer),
van 13:00u tot 18:00u.
http://www.prnb.pint.nl/activiteiten.shtml

31 maart 2007

Leuvense Biertherapeuten Bierfestival te Kessel-lo.

14 april 2007

Bierfestival 12 uur van het bierpatrimonium Oud-Turnhout.
http://users.telenet.be/zatte_mus/.
Locatie:
Parochiecentrum
Oosthoven, Polderstraat 85, 2360 Oosthoven (Oud Turnhout). Van
14u tot 02 uur.

18 april 2007

Beyerd Biergilde Breda – Thema avond.

29 april 2007

De Paas – varende bierproeverijen, aanvang 13:30, Dunne Bierkade
16A, Den-Haag. http://www.depaas.nl.

17-20 mei 2007

Jazz en Blues festival.

27 mei 2007

Beyerd Biergilde Breda – Pinkster ‘BIER’ fietstocht.

2 juni 2007

Open
Nederlands
Bierbrouwkampioenschap
voor
amateur
bierbrouwers. Locatie: Brouwerij van Emelesse in Kamperland.
http://onk2007.brouwen.nl

22 augustus 2007

Beyerd Biergilde Breda – Excursie.

2 oktober 2007

Beyerd Biergilde Breda – Bockbieravond.

28 november 2007

Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond.
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Een zeer succesvolle Winterbieravond
Voor de laatste Beyerd Biergilde Breda bijeenkomst van 2006 had het bestuur een nieuw
format bedacht. Deze thuisbrouwer – hobbykok wedstrijd vond zeer goed aansluiting bij
het Bourgondische karakter van de gildeleden.
De avond was een groot
succes door de deelname
van 4 fantastische koppels
(waarvan 2 trio’s) en het
ensemble Navenant, die de
sfeer tussen het eten en
drinken door, op peil hield.
Als schrijver van dit stukje,
ben ik in de gelegenheid
om
een
persoonlijk
onderscheid
te
maken
tussen de deelnemende
koppels, wat de jury van 72
bezoekers niet is gelukt.
Door de verscheidenheid aan zelf gebrouwen bieren en de verscheidenheid aan soorten
gerechten, was er voor ieder wat wils en heeft de jury geen winnaar kunnen aanwijzen.
Het koppel Jan van Doesburg met Gerard van Laar hebben in mijn ogen het mooiste bier
ter beschikking gesteld, een Russian Imperial Stout. Niet voor iedereen een toegankelijk
bier, maar door Gerard subliem verwerkt in flensjes met caramel-bierstroop. Dit is een
heerlijk toetje na elke wintermaaltijd.
Wilco Agterhuis en Mieke Luijten hebben een combinatie gerecht samengesteld wat zeer
geschikt is voor de wintermaanden. Een stevige risoles waarin Onstuimige Winter van Wilco
gebruikt is en waar het bijpassende glaasje O.W. zeer goed bij smaakt.
De zilveren frietjes winnaars van 2006, Marco van Schaik en Bianca Houthooft, hebben een
trio geformeerd met een
andere zilveren frietje winnaar
Han Hidalgo.
Het huisgebrouwen Rubin’s
kerstengel vormt een mooie
combinatie met Han zijn
chutney-achtige
gepureerde
pruimen met paté. Dit misstaat
in geen enkel restaurant als
een mooie amuse vooraf.
En dan voor mij persoonlijk,
het tophapje van de avond.
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Een koekje met een stukje vis, beide gestoofd in bier van Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch
te Chaam.
Herman Beaujon heeft het bier (een chouffe look-a-like) van Jeen Brouwer en Ad Kusters
samen met zijn eigen keuken vaardigheden tot een topproduct verwerkt.
In de Nuchter Bekeken van december 2006 staan de zowel de bierrecepten als de hapjes
recepten beschreven van Jan en Gerard, Mieke en Wilco en Han, Bianca en Marco en het
recept van Jeen en Ad. In deze Nuchter Bekeken publiceren we voor het eerst het ‘koekje
met vis’.
Marije van Donk
Foto’s: Michiel Bastianen
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Bierproeftest van Belgische Tripels
Op zaterdag 14 oktober was de opening van de 31ste Belgische bierweek er een om in te
lijsten, maar de bierproeftest van de dag daarop mocht er zeker ook zijn. De opkomst van
de panelleden was zeer hoog en ze waren al ruim op tijd aanwezig. Dit was niet zo
verwonderlijk, wat te denken van namen als: Westmalle Tripel, Achel Tripel, St. Feuillien
Tripel of Val Dieu Tripel. Dit zijn toch namen om je glas er bij af te likken.
Zo rond het middaguur opent Mikel de Jongh de proeverij en vertelt erbij dat er in totaal
drie proefrondes zijn, namelijk twee rondes met vijf proefglaasjes en de laatste ronde
bestaat uit vier proefglaasjes. Als daarna de punten zijn opgeteld volgt de finaleronde.
Daarna wordt het woord gegeven aan de jury die bestaat uit Mieke Luyten en Ad Potters.
De namen van de panelleden worden voorgelezen en de proefplankjes plus de
proefformulieren uitgedeeld. Door te ruiken en te proeven moet iedereen bepalen welk
bier hij of zij het lekkerste vindt. Daarnaast is er ook de gelegenheid voor de panelleden
om de namen van de geproefde bieren op het formulier in te vullen die ze denken te
herkennen. Dit is echter bijzaak, de hoofdzaak is welke bieren komen in de finaleronde.
Zowel in de voorrondes als in de finaleronde is het opvallend stil in café de Beyerd als er
door de deelnemers wordt geproefd. Opvallend vind ik ook dat er elk jaar steeds meer
glazen water op de tafels staan om de smaak te neutraliseren. Er wordt geroken,
gesnoven, glazen worden tegen het licht gehouden en na het nemen van een kleine slok
hoor je hier en daar driftige discussies de ruimte vullen. Soms een zucht van verlichting als
men denkt een Tripel te herkennen. Rond half drie kondigt Mikel de finale ronde aan en
deze bestaat uit vijf Tripels. Deze laatste ronde is echt een aanslag op je smaakpapillen,
de Tripels zijn heerlijk en het is moeilijk om de fijnste eruit te halen. Uiteindelijk komt de
uitslag. Mikel deelt ons mede dat de punten erg dicht bij elkaar liggen dit jaar, maar de
uiteindelijke winnaar is Westmalle Tripel, gevolgd door Maredsous, Postel Tripel, Leffe
Tripel en tot slot op de vijfde plaats eindige St. Feuillien Tripel. Een prachtige uitslag na
een geweldige proeverij.
Tot slot kwamen de
kenners nog aan bod
die
de
meeste
Tripels
hadden
weten te herkennen.
De goed in vorm
stekende Cora van
Peer, gevolgd door
Coen van de Ven,
Han
Hildalgo
en
good
old
John
Simons mochten nog
een heerlijke krat
Tripels mee naar
huis nemen.
De proeverij werd
officieel afgesloten
maar het was nog
lang “onrustig” in café de Beyerd, waar met name de mensen bij de bierproefmachine van
het Beyerd Biergilde het erg druk hadden en de scores erg hoog lagen.
Wederom een prachtige dag met een prachtige uitslag.
Jack van der Linden
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Koekje met vis
Hier zijn de recepten die ik gebruikt heb voor het hapje met bier van Dorpsbrouwerij De
Pimpelmeesch (red. nagekomen recept van de Winterbieravond).
Het hapje bestaat uit een koekje met daarop een stukje vis. Deze koekjes ben ik
tegengekomen in Tsjechië. Daar worden ze in café’s gegeven, zoals hier pinda’s. Verder
vond ik het leuk om vis i.p.v. vlees te gebruiken. Overigens is dat in goed overleg met de
brouwmeesters Ad en Jeen gegaan.
Voor de koekjes heb je nodig:
•

400 gram bloem

•

400 gram witte kool

•

80 gram olie

•

peper en zout

1. Snijd de kool heel fijn en stoof hem in het bier van
Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch.
2. Laat na het stoven de kool in de pan zitten en ga
de volgende dag verder.
3. Doe de kool in een vergiet en laat hem uitlekken.

4. De bloem gaat nu in een grote kom (tenminste 5
N.B. In Tsjechië gebruikt men
liter).
zuurkool i.p.v. de witte kool, zoals 5. Knijp de kool goed uit.
hierboven omschreven. Ook gaat
6. Doe de kool en verder ingrediënten bij de bloem.
er dan wat kummel in.
7. Meng alles nu door elkaar, zodat er een vaste
massa ontstaat.
8. Laat het deeg 10 minuten rusten.
9. Verwarm de oven voor op 220ºC.
10. Vet een bakplaat in.
11. Rol het deeg uit tot een dikte van ongeveer 5 mm
en snij hier de gewenste vormen uit.
12. Leg de koekjes op de bakplaat en bak ze aan
beide zijden licht bruin.
Voor de vis heb je nodig:
•

1. Meng de boter met de kruiden.

•

Een vis die na het stoven 2. Leg de zilverfolie op het aanrecht.
stevig blijft. Ik heb nu 3. Smeer de folie licht in met olijfolie en leg de vis erop.
tilapia
gebruikt,
maar
4. Smeer de vis licht in met de kruidenboter en vouw de
bijvoorbeeld kabeljauw of
folie zo dicht dat er aan de bovenkant een opening
paling kan ook.
blijft.
Boter
5. Giet hier een scheut van het bier in en vouw de folie
Koriander
nu helemaal dicht. N.B. Zorg dat de folie niet lekt,
want dan kan de vis droog worden.
Karwij

•

Peper en zout

•

Zilverfolie

•
•

6. Doe de vispakketjes ongeveer 10 à 12 min. in een
voorverwarmde oven van 180ºC.
7. Haal de vis uit de oven en folie. Snijd hem in stukjes
die op je koekjes passen.

Geniet van de hapjes.
Herman Beaujon
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Bier bij Harold McGee en Johannes van Dam
'Goed bier kan een mondvullende ervaring zijn
zijn die langzaam en aandachtig proeven
verdient', aldus Harold McGee in zijn
indrukwekkende publicatie 'Over eten en koken.
Wetenschap en cultuur in de keuken' (ISBN 90
468 0067 9. Prijs € 49,95. Uitgeverij Nieuw
Amsterdam). McGee bespreekt niet alleen het
brouwproces, soorten bier en hun algemene
eigenschappen, maar geeft ook een overzicht
van veel voorkomende bier stijlen. Hij staat
beknopt stil bij het ontstaan van bier en de
verschillende ontstaansvormen. Aan faro dat
verkregen wordt uit lambiek wordt echter geen
koriander toegevoegd maar kandijsuiker. De publicatie van McGee is een aanrader voor
iedereen, die zich wil verdiepen in de essentie van koken en vooral de wetenschap en
cultuur rondom eten en drinken.
In de 'DIKKEVANDAM' van Nederlands bekendste culinaire journalist Johannes van Dam
(onder meer bekend van zijn spraakmakende colums in Het Parool) wordt nauwelijks
aandacht besteed aan het onderwerp bier. Bier wordt onder meer opgevoerd bij de
bespreking van het onderwerp ansjovis, waarbij wordt aangegeven dat bier ansjovis ontzilt
en zacht maakt (p. 44). Ook de 'DIKKEVANDAM. Van aardappel tot zwezerik' (ISBN 90 388
1435. Prijs 45.-- Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar) bevat een schat aan informatie over
kooktechnieken, achtergronden van ingrediënten en hun toepassingsmogelijkheden in de
keuken.
Han Hidalgo
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Biernieuws
Varende Bierproeverijen 2007. De Paas (http://www.depaas.nl) organiseert i.s.m.
Stichting De Ooievaart 6 varende bierproeverijen. De kosten bedragen €25,00 per persoon.
Voor dit bedrag gaan we 1½ uur varen, U krijgt uitleg van een gids over de historie van de
Haagse grachten en zijn gebouwen. Verder krijgt U uitleg over het brouwen van bier,
biertypes, het brouwproces. We zullen U 4 uitstekende bieren laten proeven en tevens
krijgt U een lekker hapje bij het bier aangeboden. De eerstvolgende vaarten zullen
plaatsvinden op zondag 29 april om 13.30 uur, zondag 27 mei om 13.30 uur, zondag 24 juni
om 13.30 uur, zondag 29 juli om 13.30 uur, zondag 26 augustus om 13.30 uur, zondag 30
september om 13.30 uur. Inschrijvingen en vooraf betalen op deze geplande vaarten is nog
mogelijk iedere dag bij De Paas vanaf 15.00 uur.
Palm wil meer eigen cafés. De brouwerij Palm heeft de voorbije
jaren flinke klappen gekregen doordat bierdrinkers het
amberkleurige biersegment links lieten liggen. De brouwerij wil het
tij keren door te sleutelen aan de smaak van het bier en aan haar
imago. Dat begon al met de reclamespotjes met acteur Wim
Opbrouck en de Brabantse trekpaarden van de brouwerij. In dat
kader passen ook de Palm-cafés, een beetje naar het model van de
Leffe en Hoegaarden-cafés van InBev.
Palm was al eigenaar van enkele opmerkelijke horecazaken zoals
Belga Queen in Brussel en Gent en het Grand Café Horta in
Antwerpen. Een nieuw project is De Pekton, een historisch café in
Mechelen dat overwegend in hout is opgetrokken.
Minder water en CO2. De brouwerijen van de groep InBev hebben in 2005 meer CO2
uitgestoten dan ooit voordien, maar omgerekend naar hectoliters bier of soft drinks was er
een daling naar 14,47 kg/hl, ruim onder de 16,84 kg in 2003. Het energieverbruik steeg tot
28,7 miljoen gigajoule, maar per hl bier daalde het verbruik naar 0,16 gj. Het
waterverbruik steeg ook tot 957,3 miljoen hl, maar per liter bier was er in 2005 nog maar
5,2 liter water nodig.
Innovatiecentrum InBev. InBev heeft in Leuven een innovatie- en technologiecentrum
officieel in gebruik genomen. Het Global Innovation and Technology Centre (GITeC) zal
werken voor alle brouwerijen van de groep, wereldwijd. Er werken 90 mensen.
Professionele proevers zijn er elke dag aan de slag. In het centrum worden van ideeën
marktrijpe producten gemaakt. Zo het voorbije jaar Leffe 9°, Jupiler Blue en de kriek met
appel/kers.
In de laboratoria wordt ook onderzoek gedaan naar verpakkingen en de invloed van
atmosferische omstandigheden en transport op de kwaliteit van de producten. Tot de
innovaties behoren plastic bierflessen van 5 liter voor Centraal en Oost-Europa, waar bier
in PET-flessen al gewoon was. Voorts worden in het centrum de originele biergisten van de
groep bewaard op een temperatuur van -145 °C.
Leffe Tablée. InBev test in een aantal restaurants in Lyon en nieuw Leffe-bier uit dat
bedoeld is om bij het eten te drinken. Het is 7,1% alcohol sterk en bestaat in drie
varianten: dorée, cuvée en ambrée, volgens het gerecht dat het moet begeleiden. Het bier
is ontwikkeld in het nieuwe innovatie- en technologiecentrum (GITeC) van de biergroep in
Leuven. Volgens de onderzoekers werd nauwgezet nagegaan waarom de consument een
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bepaalde soort wijn drinkt bij een gerecht en is geprobeerd deze eigenschappen ook in
bier tot uiting te brengen. De testen zitten in hun eindfase en de lancering van het bier in
Frankrijk zou voor binnenkort zijn. Of het ook in andere landen zal worden verkocht, is nog
niet uitgemaakt.
IJf Blokker en Big Chouffe. Deze combinatie heeft geleid tot een
aansprekend etiket gemaakt door bierkenner, bierdeskundige en
striptekenaar IJf Blokker voor de speciale 1.5 liter flessen van La
Chouffe. Deze flessen staan ook bekend onder de naam 'Collectors
Edition' en worden in een beperkte oplage geproduceerd. Een mooi
geschenk voor de verzamelaars van flessen met unieke etiketten. Deze
flessen zijn officieel vanaf maart 2007 verkrijgbaar. Informatie:
http://www.achouffe.be
Zythos bierfestival. dit groots opgezette bierfestival met de toppers van ongeveer
Belgische brouwerijen vindt plaats op zaterdag 3 maart 2007 vanaf 12.00 – 24.00
zondag 4 maart 2007 vanaf 11.00 – 21.00 in de Stadsfeestzaal van St. Niklaas,
loopafstand van het trein- en busstation in het centrum. Toegang gratis. Prijs voor
bieren 1 Euro in een glas van 15 cl. Informatie: http://www.zbf.be
http://www.zythos.be.

60
en
op
de
en

Bier is geen dikmaker. Bier heeft volgens onderzoek geen merkbaar effect op de body
mass index (BMI = gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte). Voor meer
informatie over dit onderwerp en andere onderwerpen waarin de relatie tussen bier en
gezondheid wordt besproken, zie: http://www.bierengezondheid.nl
Leffe aan tafel. In Frankrijk wordt bij enkele restaurants in Lyon onder de namen ambrée,
dorée en cuvée onderzocht op welke wijze een speciale variant van Leffe met een
alcoholpercentage van 7,1% het beste kan aansluiten bij gerechten die normaliter door
wijn worden begeleid. Een toe te juichen initiatief om bier naast wijn een volwaardige
plaats te geven. De speciale Leffe zal eerst in Frankrijk worden geïntroduceerd. Wanneer
dit bier op de markt zal komen in België en in Nederland is nog niet bekend.
Phoenix verjaardagskalender. Herinneringen aan deze mooie brouwerij uit Amersfoort die
in 1970 definitief werd gsloten. Deze verjaardagskalender met veel nostalgische
afbeeldingen is voor 6,95 verkrijgbaar (excl. verzendkosten) via de website van BAV,
namelijk http://www.bav.nl
Bonnetje na de mis. Politici en publiciteit, het blijft een onvoorspelbare cocktail. Zo
kwam burgemeester De Padt van Geraardsbergen op de proppen met het voorstel om alle
kerkgangers na de mis een bonnetje te geven om daarmee in de dorpscafés iets te gaan
drinken zoals vroeger. Kwestie van de maatschappelijke contacten te verhogen. Er blijven
wel twee tere punten: a) wie gaat dat betalen en b) de schaarse kerkgangers die
overblijven in het eens zo katholieke Vlaanderen zijn vooral oude vrouwen. De Padt is ook
kamerlid voor de VLD (te vergelijken met de VVD) die een reeks notoire papenvreters telt.
Bag-in-box voor bier. Marktleider in bag-in-box-systemen Rapak uit Düren (Dl.) heeft
samen met Ankerbräu uit het Beierse Ries voor een wereldprimeur gezorgd: bier in een
bag-in-box. Volgens beide firma’s heeft het systeem niets dan voordelen. Zo moet er
aanzienlijk minder gewicht vervoerd worden op de heenreis en is er geen retourvracht,
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want de bag-in-box is verloren verpakking. Op dit ogenblik blijven erg veel van de dure
roestvrij stalen vaten achter, tot 30% in Oost-Europa. Geschat wordt dat met het systeem
€ 20 per hl bespaard kan worden.
Vooraleer het bier in de ‘zakken’ wordt gedaan, wordt het CO2-gehalte teruggebracht van
5,5 gram per liter tot 1 gram. In het café wordt het koolzuurgehalte weer op peil gebracht
met een normale tapinstallatie. Door de lage druk kan de zak hoge temperaturen aan, tot
80 °C, vooraleer hij ontploft. Dit is vooral van belang voor export naar tropische landen.
Voorlopig wordt gekozen voor verpakkingen van 25 liter.
Celis haalt uit. Hoegaarden was het hele jaar 2006 niet uit het nieuws te branden door de
geplande sluiting. In het jaaroverzicht van de kleine Belgische krant De Morgen haalt Pierre
Celis, godfather van het witbier en ondertussen 81, fors uit naar InBev. Het bier is volgens
hem niet meer te vergelijken met dat van
vroeger. “Als je granen gebruikt van mindere
kwaliteit, dan verandert de smaak. Het is
minder volmondig. De smaak heeft minder
kracht en verdwijnt sneller uit de mond”.
Het enige dat bij InBev telt, is winst, aldus
Celis die er niet aan twijfelt dat de
biergigant er uiteindelijk in zal slagen het
witbier te produceren in Jupille.
Celis heeft nog twee eigen bieren op de
Belgische markt, Celis White dat gebrouwen
wordt door Bios in Ertvelde, en Grottenbier
dat uit de ketels van Sint-Bernardus in Watou vloeit. De bieren zijn moeilijk te slijten,
omdat InBev een zeer grote controle heeft over de biermarkt, van productie over
distributie tot café. Celis heeft pas nog een contract ondertekend met een Canadese
brouwer om ginder witbier te gaan produceren volgens het oude recept.
Rampzalige toestand mout en hop. De graanoogst van 2006 was rampzalig, zegt Euromalt,
de overkoepelende organisatie van de Europese moutindustrie. In Tsjechië, Polen en
Duitsland ging 50 tot 75% van de oogst verloren als gevolg van het abnormale weer en is
amper nog geschikt als veevoer. Er zal er een tekort aan mout zijn, tenzij de brouwerijen
bereid zijn hun kwaliteitseisen te verlagen, wat betekent dat wintergerst het tekort aan
zomergerst zal moeten opvangen. Invoer is geen optie omdat ook elders de oogst slecht
was of er uitvoerbeperkingen zijn.
Er zal waarschijnlijk een tekort zijn van 508.000 ton brouwgerst. De mouters pleiten er
daarom voor een gedeelte gekiemde gerst te vermouten. De vraag is alleen of die in de
lente nog vermout kan worden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met minstens
300.000 ton mout die normaal wordt geëxporteerd. De mouterijen maken zich ook zorgen
over een toenemend areaal dat in gebruik zal worden genomen voor de productie van
biobrandstoffen.
Hop. Niet alleen voor de mout, maar ook voor de hop is de toestand zorgwekkend. Volgens
de voorzitter van de Duitse Hopunion is er in 2006 tussen 700 en 1.300 ton te weinig aan
alfazuren geoogst, of circa 8.6% - 15.5% van de jaarlijkse vraag. Komt daarbij dat veel
grote brouwers hun voorraad al hadden verminderd, China meer hop invoert, er de
voorbije 5 jaar 9.400 hectaren minder werden verbouwd door de lage prijzen en er de
voorbije 5 jaar 222 miljoen hl meer bier werd gebrouwen.
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Als gevolg hiervan verkeren veel brouwerijen in een precaire situatie. De hopproducenten
pleiten voor meer verantwoordelijkheidszin vanwege de brouwerijen, die te veel rekenden
op een overaanbod.
Kost mout is te verwaarlozen in bierprijs. Euromalt becijferde de prijs van mout in de
kostprijs van het eindproduct bier. In november 2006 bedroeg de prijs van een ton mout €
395,00. Indien er 15 kilo mout gebruik wordt voor een hectoliter bier, kost die € 5,93 aan
mout of € 0,0015 per glas bier van 25 cl dat verkocht wordt aan € 2,50 of 0,59%. In juni
was dat nog maar 0,34% en de verwachtingen zijn dat dit eerlang zal stijgen naar 0,79%.
In de Hemel slapen? Stadsbrouwerij de Hemel in Nijmegen biedt sinds kort de
mogelijkheid te overnachten in een vrijstaand bijgebouwtje op de binnenplaats van de
Commanderie. In dit met wingerd begroeide huisje zijn twee
appartementen ingericht. De kamers bevinden zich in het hartje
centrum, op 100 meter van de Grote Markt, maar zijn toch
onverwacht rustig. De "Keumegas" is éen kamer groot en heeft een
tweepersoonsbed. De "Franseplaats" bestaat uit een woonkamer met
een slaapzolder met twee (koppelbare) éenpersoonsbedden.
De Stadsbrouwerij De Hemel is een levend museum; een huisbrouwerij gevestigd op de
begane grond en in de kelders van de Commanderie van St.Jan. Er zijn rondleidingen door
de brouwerij en de distilleerderij De Geest. Brouwerij De Hemel bestaat sinds tien jaar in
Nijmegen, oprichter Herm Hegger begon al in 1983 te brouwen in de nu gesloten brouwerij
de Raaf in Heumen. Stadsbrouwerij De Hemel, Franseplaats 1, 6511 VS Nijmegen, 0243606167.
Hollander is een nieuw bier, dat ergens in de loop van 2007 in de
winkels moet komen. Al doet de benaming bier deze drank
waarschijnlijk tekort. Het persbericht heeft het over een fruitig
bouquet, zachte afdronk en subtiele hopsmaak. En over een pilsener
die is bedoeld voor mannen die van schoonheid en puurheid houden,
en die traditie weten te waarderen. En die van geld houden, want
het eerste glas Hollander werd geschonken op de Miljonair Fair. Het
5 procents-bier gaat ongeveer 6,75 euro kosten voor zes flesjes en
komt vermoedelijk in maart in de handel.
'Heineken hield niet van bier'. Freddy Heineken is nooit gek geweest op bier. Kroegen
vond de vijf jaar geleden overleden biermagnaat maar niets. Dat valt te lezen in het
vandaan verschenen boek ‘Geef mij maar slappe whisky’. Heineken deed zijn uitspraken
tegenover journalist Anne-Marie Schutten, die het verwerkte in een boek, zo meldt het
Algemeen Dagblad. ‘Het is geen biografie, maar eerder een biografische schets’, aldus
Schutten in het AD over het boek.
Het boek meldt dat Heineken toneelde speelde wanneer hij zijn liefde voor bier en
kroegen verkondigde. Hij moest dit doen uit pr-overwegingen, aldus Schutten. In
werkelijkheid hield Heineken niet van bier en het hangen in kroegen. De voorkeur van
Freddy Heineken ging uit naar slappe whisky en rustige horecagelegenheden.
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Amerikaanse speciaalbieren op de Nederlandse markt
Als we Rick Kempen van het import- en distributiebedrijf Bier & Co moeten geloven, zullen
de Amerikaanse speciaalbieren de Nederlandse markt gaan veroveren. Sedert 1999
importeert dit bedrijf de bieren van de bekende Anchor Brewing Company uit San
Fransisco, waaronder het Anchor Steam Beer, dat sedert 1896 wordt gebrouwen. Naast de
bieren van deze historische brouwerij worden bieren geïmporteerd van Left Hand Brewing,
Fying Dog Brewery en Great Divide Brewery.
De Left Hand Brewing in Longmont (Colorado) staat bekend om onder meer Black Jack
Porter, Milk Stout, Juju Ginger en Imperial Stout. De Flying Dog Brewery in Denver
(Colorado), staat bekend om onder meer de Old Scratch Amber Ale, de Gonzo Imperial
Porter van 9%, Double Dog van 10,5% en Horn Dog Barley Wine van 10,5% en verchillende
seizoensbieren. In het assortiment van de Graet Divide Brewery, eveneens gevestigd in
Denver (Colorado) vinden we bieren als Hercules Double Indian Pale Ale van ruim 9% en
Yeti Imperial Stout van 9,5%.
De toenemende belangstelling voor Amerikaanse speciaalbieren is niet zo verwonderlijk.
De honderden huisbrouwerijen slagen er steeds meer in kwalitatief hoogwaardige bieren te
brouwen. De vele hoge klasseringen op inernationale bierfestivals bevestigen de kwaliteit.
Met een knipoog naar de Belgische brouwtraditie typeren sommige kleine brouwerijen hun
bieren als 'Abbey Style' of 'Belgian Style'. De tijd zal het leren of de Amerikaanse
speciaalbieren zullen aanslaan. Degustaties van deze bieren zullen de bierliefhebbers
zeker de weg wijzen. Voor informatie over Amerikaanse speciaalbieren:
http://www.bierenco.nl
Han Hidalgo
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Kerstbierfestival te Essen (BE)
Een van de bierfestivals waar een bierliefhebber
minimaal eenmaal in zijn leven moet zijn geweest is het
Kerstbierfestival
te
Essen
georganiseerd
door
O.B.E.R.(Objectieve Bierproevers Essense Regio). Dit was
al weer het twaalfde Kerstbierfestival en vond plaats op
16 en 17 december. In totaal 1800 dorstige
kerstbierliefhebbers wisten de weg te vinden naar de
Heuvelhal. En dat het festival ook buiten België bekend is
blijkt wel uit de vele buitenlandse bezoekers uit
Engeland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zweden,
Noorwegen, Denemarken, Italië, Spanje, Rusland, NieuwZeeland, Japan, de Verenigde Staten en natuurlijk
Nederland.
De vraag is natuurlijk waarom een bierfan hier naar toe
moet gaan? Nou, vanwege een lijst met een kleine 120
kerstbieren. Daar zitten dan wel enkele bieren dubbel in,
maar dat komt omdat ze zowel op de fles, als van het vat
beschikbaar waren. Voor €1,25 wordt je proefglas (15cl)
gevuld door één van de vele vrijwilligers.
En dan komt het grote probleem, wat ga ik bestellen ? Gelukkig wordt er een goede
catalogus uitgegeven (€1,25), waarin alle bieren staan met
een uitgebreide omschrijving. Niet dat dit de keus veel
eenvoudiger maakt, want er is gewoon teveel om te proeven,
zelfs voor 2 dagen. De score dit jaar was 10 geproefde bieren,
heel wat minder dan vorig jaar, maar ik wilde voorkomen
weer in zekere toestand huiswaarts te keren. Van die bieren
was dit jaar (vorig jaar ook trouwens) mijn favoriet de
Melchior van brouwerij Alvinne, een zeer zware (11%)
ongefilterde gerstewijn, een heerlijk bitter bier. Goede
tweede was voor mij de Sint Bernardus Christmas Ale, op de
voet gevolgd door de Père Noël van brouwerij Ranke. Eervolle
vermeldingen wil ik nog geven aan de Triest Christmas, de
Gaspar van brouwerij Alvinne en de Stille Nacht Special
Reserva 2005 van de Dolle Brouwers. Grootste tegenvaller
vond ik de Tsjeeses van Deca Services i.o. zo plakkerig zoet,
dat ik hem echt niet weg kreeg.
Grap van de dag was ons aller Sjak, notoir liefhebber van zware jongens, die bij
binnenkomst een lekkere Slaghmulder's Kerstbier uitkoos. Helaas bleek dit een van de
weinige kerstbieren in het pilsgenre te zijn met een alcoholpercentage van 5,2. Volgende
keer toch maar eerst de catalogus raadplegen, dus.
En nu is het weer een vol jaar wachten tot op 15 en 16 december 2007 het volgende
Kerstbierfestival is. Ik heb het alvast in mijn agenda gezet en overweeg sterk om dit jaar
twee volle dagen te gaan.
John Zonneveld
info : www.kerstbierfestival.be
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GEEF jouw mening over trappist- en abdijbier!
In de afgelopen 3 nummers van Nuchter Bekeken is door Han Hidalgo aandacht besteed aan
het onderscheid tussen trappist- en abdijbier. Ter afsluiting wil Han jouw mening in een
eerstvolgend artikel opnemen. Graag onderstaande vragen zo beantwoorden en opsturen
naar de redactie van de Nuchter Bekeken t.a.v. Marije.
De antwoorden voor 1 april opsturen naar: nuchterbekeken@vandonk.net.
1.Het verschil tussen een trappist- en abdijbier is voor mij vooral gelegen in:

2.De smakelijkste trappist is voor mij:
omdat:
3.Het smakelijkste abdijbier is voor mij:
omdat:

Alvast bedankt voor de medewerking!

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:

Den-Haag

Etablissement:

Cafe "De Paas"

Soort:

Bierspeciaalcafé

Adres:

Dunne Bierkade 16A

Web:

http://www.depaas.nl/

Kenmerk:

Een mooi café met fijne muziek (jazz, soul, lounge). Als fervent lid
van de ABT zijn er 165 bieren op fles en de 11 bieren van het vat.
Daarnaast 15 blend-whiskies, 25 soorten malt-whiskies, een dertigtal
prachtige jenevers uit Nederland en Belgie, verrukkelijke eau de vies,
cognacs, armagnacs en calvados.
Dit alles gevoegd bij de zéér grote collectie likeuren en de diverse
borrelhapjes, maakt dat het voor menig levensgenieter goed toeven is.

Extra:

Een terrasboot in de gracht voor het café van april tot november

Reporter(s):

Jackie en Marije van Donk
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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:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer + e-mail adres
&
Top 3 van favoriete bieren
mailto:mi.luijten@casema.nl met de bovenstaande gegevens.
Tot Ziens bij een activiteit van het Beyerd Biergilde
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Kerstrestjesstoofpotje
Tweede kerstdag stond er een tapas avond met familie gepland. Dat kon jammer genoeg
niet doorgaan omdat ik met een of ander virus in bed lag. Gelukkig was ik snel weer
hersteld. In de koelkast lag een zootje ongeregeld:
1 bosje basilicum

1 bakje champignons

1 bosje bieslook

1 pakje magere gerookte ham

1 zakje worteltjes

1 pakje kipreepjes

1 rode paprika

1 zakje krieltjes

Het leek me geen gek idee om alles gewoon bij elkaar in één pan te gooien. Voor de smaak
voegde ik nog toe:
2 rode uien

paar teentjes knoflook

Ik bakte de gewassen en gesneden groenten en kruiden in sesamolie, voegde de kipreepjes
en de kleingesneden gerookte ham toe en de krieltjes. Op de Wunderbar thuistap zat
toevallig Affligem, dus ik liet alles stoven in
1 glas Affligem blond, en voegde er nog 1 theelepel Sambal Oelek aan toe.
Na zo'n 20 minuten, nét op tijd voor de Top 2000 a Go Go, stond het stoofpotje op tafel.
Richard vond het zó lekker dat hij mij vroeg om het recept te bewaren. Ik had namelijk
(nog) niet verteld dat ik zomaar op goed geluk iets bij elkaar had gemikt.
Overigens doe ik dat wel vaker en meestal smaakt het best goed, alleen naderhand vergeet
ik het altijd. Vandaar dat ik het deze keer maar heb opgeschreven. Probeer het ook eens,
het is écht lekker en zéker vergezeld van een lekker versgetapt glas Affligem Blond!
Eet smakelijk.
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Salade van gerookte kalkoenfilet met kastanjechampignons
en Toffe Peer
Ingrediënten voor 4 personen:
250 gram gerookte kalkoenfilet, in dunne plakjes
200 gram kastanjechampignons
2 sjalotjes
2 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
2 dl Toffe Peer
50 gram kropsla
50 gram eikenbladsla
sprietjes bieslook
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Sla in stukken scheuren, afspoelen en in een vergiet laten uitlekken. Sjalotjes schillen en
in plakjes snijden. Kastanjechampignons borstelen en in plakjes snijden. Olie in een
koekenpan met antiaanbaklaag verwarmen en de plakjes kastanjechampignon en sjalot
roerbakken. Bier toevoegen en nog 3 tot 4 minuten al roerende goed verwarmen. Op smaak
brengen met peper en zout. Uitgelekte sla en dunne plakjes kalkoenfilet over de borden
verdelen en de kastanjechampignons, sjalotjes en wat saus over de plakjes lepelen. Met
sprietjes bieslook garneren. Serveren met stokbrood of ciabatta, vergezeld van een goed
gekoeld glas Toffe Peer, naar een recept van Sjak van Peer, nationaal kampioen
bierproeven 2005. Dit speciaalbier is gebrouwen bij de Friese brouwerij Us Heit in
Bolsward. Dit bier is tevens 'Bier van de maand' in februari in de ABT cafés.
Han Hidalgo
http://www.biercuisine.be en http://www.biercuisine.nl
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Hopduvel - Toevoegingen
Waar ik niets van begrijp is het feit dat er vrijwel niemand van de bierliefhebbers
protesteert tegen bier(schuim) dat naar ijzer c.q. naar metaal ruikt (en soms smaakt)!
Probeer het maar eens: een beetje schuim op de rug van je hand uitsmeren en daarna
ruiken, je komt tot verrassende conclusies! Soms is het een hele sterke lucht, soms heel
vaag. Bij de bieren van De Koninck ruik je het niet, maar bij de bieren van Affligem maar
al te duidelijk. Alleen bij het paradepaardje van deze brouwerij, het voortreffelijke
Patersvat, is het niet aanwezig. Nu is het zo dat de brouwer, om een mooie schuimkraag te
krijgen, vaak naar toevoegingen grijpt: zeewierextract en ijzerverbindingen zijn veelvuldig
toegepaste mogelijkheden.
Wist je dat Arabische gom en Iers Mos (Irish Moss) ook bij het brouwen
gebruikt kunnen worden? Of om eens met een E-nummer te strooien: E
405 Popyleenglycolalginaat? De ijzer(roest)smaak kan ook vergezeld
gaan van bruine slierten in het schuim. Ook zonder toevoegingen kan
een ijzerlucht of -smaak ontstaan, namelijk bij gebruik van oude mout
of door het gebruik van metalen gereedschappen. Nu zal dit laatste
eerder bij kleine brouwers of amateurbrouwers gebeuren dan bij de
grote concerns. Waar ik eigenlijk naar toe zou willen is dat de
overheid brouwers verplicht om alle ingrediënten op het etiket te
vermelden. De bierconsumentenvereniging Pint ijvert hier al jaren voor.
De meeste brouwers zullen zich niet op de borst gaan staan rammen om het feit dat ze
met rijst, maïs of met welk E-nummer dan ook staan te brouwen. Men heeft de mond vol
over traditioneel en ambachtelijk, maar dit zijn over het algemeen
loze kreten. In bierreclames zie je bijvoorbeeld de brouwer de hele
gedroogde hopbellen in de brouwketel gooien, nou vergeet het maar:
het zijn hoppellets of het is hopextract! Ook dit zou eens bij de
reclamecodecommissie voorgelegd moeten worden.... Gelukkig is het
wel verplicht dat men kunstmatige zoetstoffen op het etiket vermeldt.
Jaren geleden al, ben ik gestopt met het drinken van Mestreechs Aajt,
vanwege de toevoeging van kunstmatige zoetstoffen. Hop, mout en
water zijn echt niet meer de enige ingrediënten waarmee men bier kan brouwen.
Waar ik ook voor zou willen pleiten is het feit dat je geen bier zou moeten drinken als je
niet weet waar het gebrouwen is. Op vrijwel alle supermarktbieren (private labels) staat
niet op het etiket waar het gebrouwen is. Ook brouwerijhuurders maken zich hier schuldig
aan. In een vorige column had ik het er al over dat Heineken nog steeds doet alsof Murphy's
Irish Red uit Ierland komt en Wieckse Witte nog steeds uit Maastricht. Ook andere
brouwerijen doen dit: Haacht doet nog steeds of er in Valkenburg bij brouwerij de Leeuw
gebrouwen wordt. Niks ervan, alles komt uit Boortmeerbeek België. Ook kerstbieren met
klinkende Engelse of Schotse namen worden gewoon in België gebrouwen.
Zolang brouwerijen verzwijgen wat er allemaal in hun bier zit en er nog steeds bierflessen
zonder adres van herkomst de brouwerijen verlaten worden wij als consument niet serieus
genomen en nog steeds als kleine kinderen behandeld.

22

De vorige keer ben ik begonnen met het opsommen van bieren die er, mijns inziens, op
achteruit zijn gegaan. Ik zou het overigens leuk vinden als jullie de redactie zouden mailen
met jullie eigen bevindingen.
Wieckse Witte: sinds dit bier niet meer in Maastricht wordt gebrouwen is het bij
proeverijen vaak als laatste geëindigd. Het is ook wel eens fout gegaan tijdens het
brouwproces: omschrijvingen als putlucht ben ik vaak tegengekomen. Voor
Witbierliefhebbers zijn er betere alternatieven.
Hoegaarden Witbier: toen Pierre Celis nog aan de roerstok stond was het bier op z'n best.
Na de overname door Interbrew, halverwege de jaren tachtig, van de afgebrande
brouwerij van Pierre sloeg de versimpeling al toe. Nu is het nog steeds een keurig witbier,
maar men heeft wel degelijk problemen om de kwaliteit te waarborgen als de brouwerij
gedwongen wordt de tent te sluiten en de productie overgeheveld gaat worden naar
Jupille.
Brand Urtyp pilsener: voor mij nog steeds het beste pils van de wereld. Echter, men heeft
toch enkele jaren geleden een klein beetje aan de smaak gesleuteld. De bitterheid is
subtiel teruggebracht om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Vraag ook maar aan
Piet de Jongh. Heineken is overigens 100% eigenaar van Brand, maar dit terzijde.
Christoffel bier blond: toen Leo Brand nog aan de roerstok stond was dit een Pilsener bier,
Duitse stijl, op z'n best. Helaas, Leo verkocht enige jaren geleden de tent en de nieuwe
eigenaren dachten een groter publiek te kunnen bereiken door het bier minder bitter te
maken. Foutje, het bier verdween daardoor van de tap in Café de Beyerd en enige tijd
later moesten de nieuwe brouwers erkennen dat ze in de fout waren gegaan. Toen heeft
men het bier weer enigszins in de richting van het oude product gebracht. Ik heb het een
tijdje niet meer gedronken, maar ik denk dat het toch niet meer is zoals vroeger...
N.B. Het oude Christoffelbier was voor mij de ultieme doordrink pilsener, Brand Up kwam
toen op de tweede plaats.
Hommelbier: hier is hetzelfde gebeurd als met Brand Urtyp en Christoffel bier, men
maakte het op een gegeven moment minder hoppig, minder bitter. Men heeft de fout
inmiddels ingezien en volgens kenners is het bier bijna weer terug op het oude niveau.
Westmalle Dubbel: volgens mij heeft ook hier de versimpeling toegeslagen. Nog steeds
een uitstekend bier, maar bij blindproeverijen heb ik vaker dan vroeger moeite om dit bier
te herkennen. Ligt dit nu aan mij of ligt dit aan Westmalle? Het was eerder een meer
uitgesproken bier en geen allemansvriend. Vroeger kon ik mij wel voorstellen dat er
groseille bij gekieperd werd om de bitterheid te bestrijden. Nu kan ik me dit écht niet
meer voorstellen.
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