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mi.luijten@casema.nl
Contributie Leden: 30 Euro, Giro: 3950478 t.n.v. Leo Loontjes, Oosterhout
Voor informatie over het Beyerd Biergilde Breda en het inleveren van uw bier CV,
kunt u zich wenden tot het secretariaat, bereikbaar via e-mail: mi.luijten@casema.nl.
Thuis in Café Restaurant Brouwerij De Beyerd, Boschstraat 26, 4811 GH Breda,
of virtueel te bezoeken op: http://www.beyerd.nl via de button biergilde
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Woordje van Jack van der Linden
Het woordje van onze voorzitter, dat normaal op deze plaats staat, is deze keer
vervangen door het woordje van Jack, redactielid van de Nuchter Bekeken.
Eind maart heb ik voor een week de Duitse Eifel opgezocht om eens rustig te kunnen
genieten van de stilte en het natuurschoon. Duitsland, het land van de pilzen en
Weizenbier, land van braadworst en het Reinheitsgebot. Ik vertoefde in de Zuid-Eifel nabij
het Kylldal en de Kyll stroomt er gestaag vanuit Belgie naar de Kronerburger See en buigt
dan weer af naar het zuiden.
Een andere stroom daar heet Bitburger die er de streek onveilig maakt, een niet te
stoppen plas pils. In elk stadje, dorpje of uithoek kom je wel een reclame tegen van “
Bitte ein Bit “. Speciaal voor Nederlanders met de toevoeging; “ Waarschijnlijk de Duitser
met de beste smaak die u sinds lange tijd hebt ontmoet”.
Het pils mag mij echter gestolen worden, ik ga voor het Weizenbier en daar kom je
natuurlijk niets tekort. Weizenbier uit Duitsland is van grote kwaliteit, keuze genoeg, een
geweldige dorstlesser. Wat te denken van Erdinger Weissbier, Franziskaner Hefe Weissbier,
Lowenbrau Hefe Weissbier of Paulaner Weissbier Kristalklar?
Maar ook eenmaal weer terug hier kan men in Breda van een goed glas Weizenbier
genieten. Het Beyerd Hefe Weisse staat bij mij hoog in het vaandel. Heerlijk op terras, het
zonnetje in het gezicht, laat de lente maar komen.
Jack van der Linden
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'De gilde avonden zouden meer in het teken van smaak
moeten staan'
In gesprek met Roy Goverde
Roy Goverde die een Zilveren Frietje heeft ontvangen voor zijn verdiensten als
ambassadeur van het Belgische speciaalbier is sinds eind jaren 90 lid van het biergilde. Roy
is van beroep penitentiair verpleegkundige. Zijn hobby's zijn: tuinieren in de eigen
moestuin, tennissen, squashen, zeilen, klussen en brouwen. Kortom, lekker actief bezig
zijn, zoals hij het uitdrukt. Samen met Sabine en de kinderen genieten ze volop van het
Brabantse Bourgondische leven.
Hoe en waar is jouw liefde voor het speciaalbier ontstaan?
Als 18 jarige samen met broer Jos op vrijdag- of zaterdagavond richting de stad. Op het
fietsje via onze vaste route vanuit de Haagse Beemden langs de suikerfabriek naar o.a. de
Beyerd. Onderweg al bedenkend wat het thema van de avond zou worden. Een
trappistenavond of oplopend de biertjes van Hoegaarden proeven. Onze geuze avond
eindigde met een Girardin, deze zuurexplosie heb ik daarna bewust nooit meer ervaren. Na
sluitingstijd een pizzaatje happen bij Willy’s tegenover de Bommel. Een leuke tijd.
Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit en waarom juist deze bieren?
•

Westmalle Dubbel of Tripel

•

La Chouffe Blond

•

Corsendonk Agnus (zacht en in balans)

Verder spreken de voorjaar- en zomerbiertjes me meer aan dan de herfst- en
winterbieren. Dit zal ook te maken hebben met mijn beleving van deze seizoenen.
Wat valt je zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse biermarkt?
Bier is niet alleen smaak maar ook de beleving eromheen. Eigenheid, traditie en
vakmanschap gaan langzaam verloren in de opkoperijen. Een schurft hekel heb ik aan de
uniformiteit van de euroflesjes. Waar zijn de
flessen met kurk, omwikkeld met papier? Deze zie
ik maar zelden bij de slijter op de hoek. Overigens
vind ik het prachtig dat het niet lukt om het
Hoegaarden Wit elders te brouwen. Dit geldt niet
alleen voor het bier, veel producten gaan op in de
grote massa. De eigenheid en het besef hoe deze
gemaakt zijn gaan verloren. Veel kinderen (maar
ook volwassenen) weten niet dat een boontje
groeit aan een plantje. Verder denken ze dat
Albert Heijn de melk maakt en het bier dat papa
drinkt van de kaboutertjes komt.......
Aan welk brouwerijbezoek bewaar je de leukste herinneringen en welke brouwerijen
zou je graag nog willen bezoeken?
Het bezoek aan Westmalle was toch wel speciaal. Dit omdat toen “De Smaakpapillen”, de
voorloper van het huidige biergilde wel toegang verkreeg om naar binnen te mogen. Maar
zeker ook het bezoek bij de Oranjeboom brouwerij te Breda heeft veel indruk gemaakt.
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Veel mensen van het gilde zullen wel denken wat is hier nu speciaal aan? Piet de Jongh had
in samenwerking met de brouwerij een smakentest geregeld waarin alle basissmaken van
de smaakpapillen op de tong naar voren kwamen. (zoet, bitter, zuur en zout.) Daarna
werden er diverse smaakafwijkingen bij pils geproefd en uitgelegd. Geoxideerd bier, bier
van over de datum, bier met een diacetyl/botersmaak etc. etc. Dit was een erg leerzame
middag en mogelijk voor herhaling vatbaar op een bieravond van ons gilde.
Ik zou wel eens bij enkele thuisbrouwers willen meekijken, ik hoop een uitnodiging te
krijgen.....
Stel dat je een bier bij een kleine brouwerij zou mogen brouwen, aan welk type bier
denk je dan?
Ik heb nu een viertal biertjes gebrouwen
en merk dat de toevoeging van
tarwemout mij charmeert. Ambermout
zal ik niet zo snel gebruiken. Jaarlijks
wordt er door ONK een wedstrijd
uitgeschreven om een kloon te maken
van een bestaand biertje. Dit jaar is La
Chouffe
aan
de
beurt.
Op
hobbybrouwen.nl
wisselen
diverse
amateurbrouwers hun ervaringen uit en
stellen hun recepten telkens bij. Naar
aanleiding van deze ervaringen en bijgestelde recepten wil ik in april een Chouffe-je gaan
creëren. Om nu zelf te gaan sleutelen aan een recept, daar ben ik nog te onervaren voor.
Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde Breda aantrekkelijker te maken?
De gilde avonden zouden meer in het teken van smaak moeten staan. Wat doen de diverse
mouten met het bier. Wat is de typische smaak van tarwemout, caramout, of rijst Wat
doen toevoegingen als bijvoorbeeld koriander, kardemom, Iers mos. De diverse
moutsoorten en kruiden laten zien en proeven en daarna het biertje daarbij.
Heb je nog iets leuks of een anekdote op biergebied?
Een tiental jaar geleden samen met zwager en oom op een regenachtige zaterdag het idee
gehad om maar eens een pilsner proeverij te houden. Ach, iedereen zou wel iets
meenemen. Stokbrood en water om te neutraliseren. Een grote mond dat het bier dat we
al jaren thuis dronken echt wel de winnaar zou worden. Een uitgebreid assortiment kwam
ten tonele. Van biologisch Kikkerbier tot dat spul van de Aldi en van Grolsch tot
huismerken van de supermarkten. We zouden het wel even doen: 26 geblindeerde flesjes
kwamen uit de koelkast. Deze werden geserveerd door de toen nog onbekende “Bob”.
Heineken zou niet hoog eindigen en Brand zou hoge ogen gooien. Al met al overmoed alom.
Het huismerk van de Super de Boer bekoorde ons het meest en wat we thuis dronken
smaakte naar een vreemd aftreksel. Natuurlijk 26 pilsjes met wat brood en water zal geen
betrouwbare uitkomst geven, maar de invloed van het etiket, reclamespotjes op tv en het
verhaal eromheen doen veel met de “ervaren”pilsdrinker. We hebben deze proef nooit
meer herhaald, al was het erg gezellig.
Roy, bedankt voor jouw antwoorden en veel plezier met jouw hobby's, de beleving van het
Bourgondische leven en vooral het genieten van bier.
Interview: Han Hidalgo
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Bier & Evenementen kalender
18 april 2007

Beyerd Biergilde Breda – Thema avond

22 april 2007

Tour de Geuze: open dag in de lambikbrouwerijen en stekerijen
in het Pajottenland, 10-17u. Org.: Horal. € 6 degustatiekaart, €
12 busvervoer (reserveren!) + degustatie. Info: Armand
Debelder, tel. +32 2 3067103.
http://www.3fonteinen.be/route2007.htm of www.horal.be

29 april 2007

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

29 april 2007

Twente – NAC Breda op groot beeldscherm

6 mei 2007

4e KBC Festival van het Nederlands Speciaalbier. Markt, 12-18u.
Org.: Klein Brouwerij Collectief. Info: Arjan te Hoonte, tel. 070
3944359, fax. 070 3360268.
http://www.kleinbrouwerijcollectief.nl/festival.shtml of
http://www.kleinbrouwerijcollectief.nl

17-20 mei 2007

Jazz en Blues festival

20 mei 2007

Brabants Meibok-festival. Bierbrouwerij Oirschots Bier,
Koestraat 20, 13.00-18.00 uur. Info: tel. 0499 572002.
http://www.oirschotsbier.nl

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

7 - 10 juni 2007

Open Brouwerijdagen in de Beyerd

22 – 24 juni 2007

8e Bier Passie Weekend. Groenplaats, vr 17-24u, za 13-24u, zo
13-21u. Org.: Bier Passie Magazine. Entree € 2 incl glas, jetons €
1,50. http://www.beerpassion.com of
http://www.bierpassie.be
12e Burg Bieren Brouwersfeest. Putterweg 45. Met een aantal
Nederlandse brouwers. Info: tel. 0341 564934, fax 551900.
http://www.burgbieren.nl of http://www.hazeburg.nl
Beyerd Biergilde Breda – Excursie

4 augustus 2007
22 augustus 2007
9 september 2007

Jopenfestival. Nieuwe Kerksplein, 10.30-19.00u. Historische dag
met antiek- en curiosamarkt, rolspelers, muziek, eten en
Jopenbieren. http://www.jopen.nl

Midden september

Open deur dagen. Brasserie d'Orval, 8.30u-16.00u.
Vooraanmelding wenselijk/noodzakelijk, zie website Orval.
http://www.orval.be/nl/FS_nl.html

Laatste zo van september

Beiersch Oktoberfest. Bierreclamemuseum, Haagweg 375. Duits
bier, kapel, hapjes. Info: tel. 076 5220975.
http://www.bierreclamemuseum.nl

2 oktober 2007

Beyerd Biergilde Breda – Bockbieravond

28 november 2007

Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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Bijzonder bier en een bijzondere plek op onze aardbol;
De Galapagos Eilanden
Na de hoogste brouwerij ter wereld in 2006, de
Lahsa brouwerij in Tibet, ging dit jaar onze reis
naar de Galapagos eilanden. De Galapagos eilanden
zijn een provincie van het land Ecuador, in Zuid
Amerika. En dan precies op de evenaar, maar 1000
kilometer uit de kust, in de Grote Oceaan (de
Pacific).
Eigenlijk kende wij de Galapagos alleen van de TV,
bijzondere dieren, in een bijzondere omgeving van
vulkanische eilanden. Ondanks dat, je al eerder
beelden van de dieren had gezien, is het
onbegrijpelijk dat je de dieren zo dicht kunt naderen en dat de mens niet wordt gezien als
vijand. In deze prachtige omgeving hebben wij een week tussen de verschillende eilanden
gevaren, opzoek naar bijzondere beesten, bijzondere plekjes en bier.
Dat er in deze omgeving weinig bier zou zijn, hadden we zelf thuis al bedacht. Daarom
bottelden we in onze huisbrouwerij De Cherubyn, vakantie-bier speciaal in PET flessen
(Spa of Cola). Deze 1,5 liter fles is in onze rugzak de halve wereld over gevlogen, naar Zuid
Amerika en is uiteindelijk in de koelkast aan boord van ons schip geland. Wachtend op die
speciale gelegenheid.
Een belangrijk deel van onze vakantie brachten we
al snorkelend in het water door. Heerlijk tussen de
dieren; vele soorten vissen waaronder ook roggen en
haaien, penguins, aalscholvers, zeeleeuwen en
zeeschildpadden. Telkens als we uit het water
kwamen, stond de bar-man klaar met een heerlijk
vruchtensapje en zo was er ieder dag een ander
sapje na het snorkelen.
Tot op die ene dag dat we tijdens het snorkelen 62 schildpadden
hebben gezien; een heus wonder om met deze zee-bewoners te
mogen spelen. Toen we daarna exact over de evenaar vaarden was
het eindelijk tijd voor alcohol (in plaats van sap) en schonk de
bar-man ons eigen bier in, voor onze 10 mede pasagiers en de
bemanning. Een echt evenaars-feestje; je eigen bier drinken op
een bijzondere plek van onze aardbol; De Galapagos eilanden, GPS
positie 00° 00.000’.
Een unieke bier ervaring, Rubin’s Kerst Engel met als unieke ingrediënt het meervoudig
passeren van de evenaar. Voor meer informatie spreek ons gerust aan en tot ziens in de
Beyerd.
Marco van Schaik en Bianca Houthooft
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(On)zinnige info
•

In Breda heeft de politie een Engelsman opgepakt voor het stelen van twee blikjes
bier. Bij zijn aanhouding stond hij doodleuk de blikjes leeg te drinken. Volgens de
Engelsman is dat een gewoonte in zijn land.

•

Een biertje wordt in de loop van het jaar duurder door een dramatisch slechte
oogst van brouwersgerst. De gehele bierindustrie heeft te maken met slechte
oogsten in alle delen van de wereld.

•

Begin jaren 90 werd er in de V.S. gemiddeld per inwoner 153 liter frisdrank
gedronken maar in China daarentegen maar 0.7 liter.

•

Minder koeien maar meer melk. Door betere fokresultaten, goede huisvesting en
beter management zien Nederlandse boeren steeds meer melk uit een koe te halen.

•

Heineken fleurt op door licht bier, althans in de V.S. Daar is licht
bier echt hip, het heeft minder alcohol en minder calorieën Het
wordt er verkocht in een groen flesje met een strak ogend
doorzichtig etiket met Heineken Premium Light erop.

•

Bierbrouwer Grolsch heeft vorig jaar een winststijging geboekt van achttien
procent.

•

Een test bewijst dat koeien die af en toe een pilsje
drinken vlees geven dat nog smakelijker, beter van
kleur en vetter is dan andere koeien. Verklaring: bier
remt de vergisting van het voer in de maag van de
koe, waar door er minder gas ontstaat en meer plek is
voor extra eten. Lekker veel eten, bier erbij en nog
prima biefstuk geven ook.

•

Onlangs nog gelezen; "wijnkenners zijn merkwaardige
druiven".

•

Onderzoek: wijndrinkers leven langer. Mensen die
drie tot vijf glazen wijn per dag drinken leven langer
dan zij die dat niet doen, gepubliceerd in The British
Medical Journal. Hardnekkige drinkers van sterke
drank leven korter en het drinken van bier heeft geen
invloed op de levensduur.

•

Regelmatig bier drinken verkleint de kans op
nierstenen. Een onlangs uitgevoerde Finse studie wees uit dat het drinken van een
pint bier per dag de kans op nierstenen bij mannen tot veertig procent vermindert.
Waarschijnlijk speelt hop hierin een belangrijke rol, omdat hopextracten de afgave
van calcium uit de botten zou verhinderen.

Jack van der Linden
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Rosé bier, vaak verfrissend en ook smakelijk als dressing
Als we de marketingdeskundigen van grote brouwerijen moeten geloven, dan gaan de rosé
bieren het deze zomer helemaal maken onder vooral jongeren en vrouwen. Na het succes
van Wittekerke Rosé van de Belgische brouwerij Bavik uit Bavikshove, begint Heineken aan
het begin van de zomer een grootscheepse campagne voor Wieckse Rosé. Wittekerke Rosé(
4,2%) heeft als basis witbier waaraan frambozensap (10%) is toegevoegd.
Wieckse Rosé (4 %) heeft eveneens witbier als basis, aangevuld met niet nader omschreven
vruchtensappen. Deze Rosé is aanzienlijk minder zoet en plakkerig dan die van Wittekerke,
die niet gefilterd is. De Gulpener bierbrouwerij zal ook met een Rosé van 3,5% op de markt
verschijnen ('een passionele mix op basis van puur witbier en aroma's van rode vruchten').
Er wordt al gefluisterd dat ook Grolsch en Inbev (Hoegaarden) niet zullen achterblijven...

Ieder zijn of haar smaak en de tijd zal leren of deze bieren tot de categorie 'blijvers' in het
Nederlandse bierlandschap zullen behoren. Vervang natuur- of wijnazijn eens door dit bier.
Verwerkt in een dressing voor een zomerse salade zijn deze Rosé bieren zeker aan te
bevelen.
Meng bijvoorbeeld voor 4 personen 10 cl Rosé samen met 4 eetlepels zonnebloemolie met
een staafmixer en voeg daarna 1 eetlepel fijngeknipte bieslook of flinterdun gesneden
lente ui hieraan toe. Breng vervolgens op smaak met witte peper uit de molen en zout.
Zo'n dressing zal het zeker goed doen bij licht gerookte kip- of kalkoenfilet of licht
gerookte magere ham of gegrilde beenham in de salade.
Han Hidalgo
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Wat is de meest geslaagde combinatie van gerechten met
bier?
Bier Passie Magazine zal de komende jaren veel aandacht besteden aan het onderwerp bier
en gastronomie. In samenwerking met het culinaire tijdschrift Ambiance en het
Biergenootschap der Lage Landen zal dit jaar een 'Beer & Gastronomy Award' worden
uitgereikt aan een restaurant in België of Nederland, dat naar het oordeel van de jury de
meest geslaagde combinatie van gerechten met bier op de menukaart heeft staan.
Op 5 februari kwamen in het historierijke Brouwershuis op de Grote Markt van Brussel de
genomineerde restaurants bijeen, waarvan twee uit Nederland namelijk restaurant De
Beyerd in Breda en Belgisch restaurant Lieve in Amsterdam. Vanaf de oprichting van
restaurant De Beyerd wordt niet alleen bier in gerechten verwerkt, maar krijgen gasten
een deskundig advies om hun gerechten te laten vergezellen door bier. Belgische toppers
onder de genomineerden zijn 't Hommelhof in Watou, Den Dijver in Brugge en De Heeren
van Liedekercke in de gelijknamige plaats.
In een boeiende inleiding
plaatste bierauteur en
brouwer Jef van den
Steen de smaken zoet,
zuur, fruitig, kruidig en
bitter
in
historisch
perspektief.
Vervolgens
werd een bier uit iedere
onderscheiden
smaakcategorie geproefd
en door de restaurateurs
getypeerd op uitzicht
(onder
meer
kleur,
schuimkraag,
pareling),
geur, smaak en afdronk.
Gekoppeld
aan
de
onderscheiden
smaken
werden Oude kriek 3 Fonteinen, Rodenbach Grand Cru, Affligem tripel, Gouden Carolus
Easter (speciaal voor de Deense markt) en Malheur Brut Réserve(speciaal opgedragen aan
bierdeskundige Michael Jackson) geproefd. In de daaropvolgende levendige
gedachtenwisseling kwamen tal van suggesties naar voren over de ideale spijs- en bier
combinaties van de aanwezige koks en restaurateurs.
Na de proeverij kregen de restaurateurs een vragenlijst met 10 vragen voorgeschoteld over
gastronomische onderwerpen en over de relatie bier en gerechten. Naar aanleiding van de
beantwoording zullen uiteindelijk 5 restaurants worden geselecteerd die door de jury
zullen worden bezocht. De 'Beer & Gastronomy Award' zal tijdens de eerste avond van het
Bier Passie Weekend op 22 juni a.s. in Antwerpen aan de winnaar worden uitgereikt.
Garrett Oliver brouwer van de Brooklyn Brewery in New York en auteur van 'The
Brewmaster's Table: Discovering The Pleasures Of Real Beer With Real Food' (2003; ISBN
00600570-X) zal hierbij aanwezig zijn. Een toe te juichen initiatief om bier als
begeleidende drank onder de aandacht van een groter publiek te brengen en te ijveren
voor een volwaardige plaats op de menukaart van menig restaurant.
Han Hidalgo
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Biernieuws
Kleine Waalse brouwers smelten samen De kleine Waalse Brasserie des Géants, bekend
van Gouyasse, en Brasserie Ellezelloise, bekend van Quintine, hebben besloten tot een
verregaande samenwerking, door henzelf bestempeld als ‘mariage’.
Brasserie Ellezelloise werd opgericht in 1993 en brouwde in 2006 1.600 hl bier verdeeld
over vijf soorten. Brasserie des Géants begon in 2000 te brouwen. Ze produceert ook vijf
soorten bier, in 2006 goed voor een volume van 2.500 hl.
Beide vestigingen blijven in gebruik. In 2007 wordt € 150.000 geïnvesteerd in een nieuwe
bottellijn in Ellezelle. Door de samenwerking wordt gerekend op meer afzetkanalen en een
productie van 4.600 hl in 2007.
To 25 cl or not to 25 cl Het Belgische kasteleinsgild staat al bijna een jaar in rep en roer
omwille van de Jupiler-glazen van 25 cl. InBev bracht liefst 3 miljoen nieuwe glazen in
omloop die iets groter zijn dan de oude van 25 cl om zo de pils met een grotere ‘col’ te
kunnen tappen. Volgens de herbergiers betekende dit dat zij nu ‘meer’ bier moeten
tappen en daardoor financieel verlies lijden.
Omdat er op de nieuwe glazen een maatstreepje staat zou de klant eindelijk de 25 cl
krijgen waarvoor hij altijd al heeft betaald… Dat zien de herbergiers dus anders en zij
sleepten InBev voor de Raad voor Mededinging. InBev verdedigde zich met het streepje op
de glazen en kreeg (voorlopig) gelijk.
Rookverbod Sinds januari 2007 moeten alle eetgelegenheden in België rookvrij zijn, ook
de zogenaamde eetcafés die minstens een derde van hun omzet uit maaltijden halen. Een
afwijking is – voorlopig – toegekend aan cafés, bars, bistro’s en andere plaatsen waar
alcohol verbruikt wordt zonder daarbij maaltijden te nuttigen. Het rookverbod geldt ook
voor bars in sportclubs en sportzalen. Frietkotten krijgen een extra afwijking.
In de zaken waar roken toegestaan is, is een luchtverversingssysteem verplicht en een nietrokerszone die minstens de helft van de totale oppervlakte bedraagt, behalve wanneer de
oppervlakte kleiner is dan 50 vierkante meter. Restaurants mogen een aparte en volledig
afgesloten rookkamer inrichten waar alleen drank mag worden geserveerd. De grootte van
de rookkamer mag niet meer dan een vierde van de totale oppervlakte van het
etablissement bedragen. Zoals te verwachten waren verandabouwers en interieurinrichters
er als de kippen bij. Huisbrouwerij ’t Pakhuis
in Antwerpen pakte al eerste in de media uit
met een rookkamer. In Retie richtte de
uitbater van bistro Pas-Vite dan weer een
houten chalet in als rookkamer, compleet met
houtkachel. Andere zaken pakten dan weer uit
met het verschaffen van dekentjes en
gasstralers voor klanten die buiten zo nodig
aan een sigaret moeten gaan lurken. En ja, de
toiletten werden weer een veel opgezochte
plaats om te gaan roken. Populaire
eetgelegenheden stonden twee weken na de
invoering al aan de klaagmuur met
omzetdalingen van rond de 30% en oproepen
tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
't Wit gebrouw InBev heeft een bezoekerscentrum ingericht in de voormalige brouwerij
van Hoegaarden. "'t Wit gebrouw" moet de geschiedenis van het witbier in herinnering
brengen. Langs een mooi interactief en audiovisueel parcours kunnen de bezoekers
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kennismaken met brouwtraditie en -proces, de brouwers Tomsin en Celis, oude bierglazen
en -kruiken, Hoegaarden in de wereld...
Volgens de burgemeester is het bezoekerscentrum een mooie aanvulling op het toeristisch
aanbod van het dorp. Het bezoekerscentrum is heel het jaar open van dinsdag tot zondag
(ook op feestdagen), van 10 tot 20 u. De toegang kost € 6, degustatie en attentie
inbegrepen. Meer info op www.twitgebrouw.be
Over de kwaliteit van het witbier woedt ondertussen een zenuwoorlog tussen de directie
en de vakbonden. Volgens de directie wordt het bier al van in december met succes
gebrouwen in Jupille en doorstond het met succes de consumententests. Volgens de
vakbonden heeft de brouwerij het allemaal in de Maas geloosd. Het bier zou crèmekleurig
zijn en wrang smaken. Handelaars zouden voortdurend een tekort aan Hoegaarden hebben.
Schitterende resultaten Alle herrie over Hoegaarden ten spijt heeft InBev in 2006 nooit
voorziene winstcijfers behaald en dus gooit de groep ook op de beurs nooit geziene hoge
ogen. De groep wil blijven groeien, ook als de markt krimpt.
Ondertussen voert InBev naar verluidt gesprekken over een verregaande samenwerking met
de tweede grootste brouwer van de wereld Anheuser-Busch. Die staat sinds 2006 in voor de
distributie van een aantal InBev-merken in de VSA.
Alken-Maes sluit Jumet Alken-Maes, onderdeel van Scottish & Newcastle, sluit de
brouwerij Union in Jumet (Charleroi) waar tot nog toe de hogegistingsbieren zoals
Grimbergen, Judas en Ciney werden gebrouwen. De productie wordt overgeheveld naar
Alken waar enkele jaren geleden serieus werd geïnvesteerd in modernisering en
uitbreiding. Eerder werd al het brouwen van Maes Pils in Waarloos bij Antwerpen stopgezet
en overgebracht naar Limburg. Naast Alken heeft de groep nog een site in het Brabantse
Kobbegem waar de geuze Mort Subite wordt gebrouwen.
Hopmuseum Poperinge vernieuwd Het Hopmuseum in Poperinge werd na een
opknapbeurt opnieuw geopend. De
bezoekers kunnen voortaan ook
gebruik maken van een audiogids
(kosteloos) die uitvoerig commentaar
geeft in vier talen naar keuze. De
toegang kost € 5 voor individuele
bezoekers.
Overigens coördineert de toeristische
dienst nog verscheidene andere
initiatieven die te maken hebben met
de ‘hommel’ zoals de ‘hoppe’ in het
streekdialect wordt genoemd.
www.poperinge.be/hopmuseum
Te veel cafés Wat iedereen al lang weet: er zijn te veel cafés in België. Volgens Horeca
Vlaanderen zou een derde van de cafés moeten verdwijnen. Omdat de mensen minder op
café gaan. De schuld daarvan ligt zeker niet alleen bij overijverige agenten. Daarnaast
hebben de grote brouwerijen de verplichte cafés stevig in de tang. Volgens Staf De
Ruysser, voorzitter van Horeca Vlaanderen Antwerpen, zouden de helft van de herbergiers
graag van hun zaak vanaf geraken, als ze al een overnemer zouden vinden.
Passendale Het Belgische culinaire maandblad Ambiance publiceerde in februari een
recept met Passendale-bier. Koken en bier vormen blijkbaar niet altijd een mooi huwelijk,
want brouwerij Moortgat besloot in 2006 om het bier niet meer te brouwen.
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Kelder leegdrinken Herbergier Willem Lenaerts uit het West-Vlaamse Hertsberge (dicht bij
Brugge) had een origineel idee om zijn café Den Hollander te sluiten toen hij 90(!) jaar
werd. Zijn vaste klanten mochten de voorraad gratis komen opdrinken. Lenaerts stond 65
jaar achter de tapkast, daarbij regelmatig geholpen door zijn thans 77-jarige buurvrouw.
Doe de Daerden Het filmpje van de overduidelijk dronken Waalse minister Michel
Daerden, alias ‘monsieur Porsche’ (Parti Socialiste) was een ongelooflijke hit op YouTube.
Wie dacht dat de partij hem ging terugfluiten heeft het mis voor. Zijn populariteit in Luik
bereikte nieuwe hoogten. De excellentie bracht ondertussen ook al een Cd’tje uit. Voor
alle duidelijkheid, het was niet aan een volkse Jupiler dat de excellentie zich te buiten
ging. Het glas dat hij brabbelend in zijn handen hield, verwees duidelijk naar cognac.
Duits bierverbruik gestegen Voor het eerst in 6 jaar steeg in 2006 het bierverbruik
opnieuw gestegen tot 117,8 liter of 2% meer dan in 2005. In 1976 bedroeg het gemiddeld
verbruik nog 151 liter, in 1992 142 liter en in 2003 120 liter. Als mogelijke verklaringen zijn
er de hete maanden juni en juli en de wereldvoetbalbeker.
Boza-bier Met zijn toetreding tot de EU staat Bulgarije plots ook op de bierkaart. In de
omringende landen wil iedereen Boza-bier bemachtigen. Dat zou de vrouwen grotere
borsten bezorgen. Vroeger was het niet te betalen voor de export, maar nu slaan de
hotelhouders uit Oostenrijk het in voorde after-ski-party’s. Fox News meldde: “ Bulgarian
Beer Boasts Breast-Booting Benefits”. Volgens Wikipedia is boza oorspronkelijk een soort
yoghurtdrankje.
Bier voor uw trouwe viervoeter Kwispelbier Kwispelbier is
gebrouwen uit grondstoffen die uit de humanevoeding komen. Dus
topkwaliteit voor uw beste vriend. Er zit geen alcohol en koolzuur in.
Alcohol is slecht af te breken en de bijwerkingen kennen we allemaal
wel. Koolzuur kan bij honden maagpijn veroorzaken. Maar door het
even schudden van de fles (even er iets uitgieten dan schudden)
ontstaat er toch een mooie schuimkraag. Schuim of geen schuim de
honden maakt de hond niet uit ze vinden het gewoon Lekker!!!
De Aldi onder de brouwerijen: Oettinger! Deze brouwerijgroep die
verdeeld over Duitsland zijn brouwerijen heeft staan, doe het steeds
beter in Duitsland en heeft alle andere brouwerijen achter zich
gelaten als het gaat om omzet - afzet in Duitsland. Door kwaliteit en
scherpe prijzen wint dit bedrijf steeds meer terrein. Mede ook door het grote aanbod van
verschilende biertypen kan Oettinger een breed publiek bedienen. Jammer dat dit bier nog
niet algemeen verkrijgbaar is in Nederland. http://www.oettinger-bier.de
De Urthel bieren zijn terug in Nederland Eind maart werd het nieuwe speciaalbier Urthel
Parlus Magnificum gepresenteerd. Dat wordt nu gebrouwen bij brouwerij de Koningshoeven
in Berkel-Enschot, op een steenworp afstand van de streek van de Erthels waar de
Urthelbieren zijn ontstaan. Parlus Magnificum is een donker speciaalbier van 7,5%.
Hildegard van Ostaden brouwt dit bier nu in Nederland, daarvoor gebeurde dat bij
brouwerij Van Steenberge in België. Parlus Magnificum is ook het bier van de maand april
van de ABT, dit bier heeft een alcoholpercentage van 6,9% omdat er geen nagisting is. Van
alle Urthelbieren is de receptuur aangepast. Ze worden nu in hoge 33cl flessen afgevuld,
eerst was dat in buikflesjes van 33cl.
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Het Bierboek van Ton van Opstal gratis te downloaden. De Deense
uitgeverij Ventus stelt op haar website onlibri.nl gratis informatieve
boeken beschikbaar. Voorlopig zijn dat er een dertigtal waaronder het
Bierboek van PINT-lid Ton van Opstal. Van Opstal's boek bevat 54 pagina's
en is zeer informatief. Een beperkt aantal pagina's bevat reclame. Op
deze manier kan het boek gratis worden aangeboden. De auteur krijgt
een percentage van de reclameopbrengst en kan bepaalde advertenties
weigeren.
Hoegaardse huisbrouwer lanceert Alpaïde Jan Dewachter en Mieke De Backer brouwen in
Hoegaarden, in het voormalige museum ’t Nieuwhuys, hun Alpaïde. Het is een donker bier
van negen graden, verkrijgbaar in 33 en 50 cl. Ze tappen in de eigen taveerne van een
aparte tap zodat ze, heel wijs, de temperatuur net wat onder de gemiddelde maat kunnen
houden. Het bier doet aan de beste Guinness denken, smaakvol met een degelijke bittere
afdronk.
Café-brouwerij ’t Nieuwhuys, E.Ourystraat 2, B3320 Hoegaarden (Vlaams-Brabant),
+32.(0)16.81.17.64. Do., vrij., zat vanaf 17 uur, zondag vanaf 15 uur.
Leuke bonus Carlos Brito, de Braziliaanse CEO van InBev, mag tevreden terugkijken in zijn
loonzakje van 2006. De topman moest het doen met een bescheiden basissalaris van €
700.000 (in 2007 krijgt hij een kleine opslag van € 150.000), maar hij kreeg daarnaast een
bonus van € 3,2 miljoen omdat de biergroep het financieel uitstekend deed.
Van die bonus is wel de helft in aandelen die de eerste 3 jaar niet mogen
verkocht worden. Die kunnen dus stijgen of dalen. De andere helft kan hij
cash krijgen of ook omzetten in aandelen waardoor hij nog eens gratis opties
kan bijkrijgen van maximaal 4,6 maal het aantal aandelen. Vorig jaar kreeg
Brito ook nog eens 9.211 aandelen en 29.233 opties in het kader van zijn bonus over 2005.
Tegen de beurskoers van half maart nog eens goed voor 1 miljoen euro. Brito is wellicht
met voorsprong de best betaalde CEO over 2006 in België. Voor wie even duizelt: je hebt
misschien wat te veel Jupiler of Leffe op.

Vreemd Gaan
Een 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:

Utrecht

Etablissement:

Cafe "Ledig Erf"

Soort:

Schaak- en spelletjescafé

Adres:

Tolsteegbrug 3

Web:

http://www.ledigerf.nl/

Kenmerk:

Een klein café met een groot terras op het einde van de Oude Gracht.
Een mooie plek op een zonnige zomerdag, maar ook geschikt als aperitief
plekje voor een concert in Tivoli.

Extra:

Fietsclub Ledig Erf voor tourfietsers en hardrijders

Reporter(s):

Jackie en Marije van Donk
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Sjak als Gids – Tour de Toffe Peer
Sjak had zich voorgenomen om zijn eigen bier in zo veel mogelijk ABT cafés in de maand
februari te gaan drinken. Nu is het natuurlijk niet gezellig om in je eentje bier te
drinken, enkele ‘vrijwilligers’ hebben zich aangesloten bij de Tour de Toffe Peer en
hebben Sjak als Gids ervaren. Deze vrijwilligers waren Cora van Peer, John Zonneveld, Ad
Verdaasdonk, Rob van Nieuwkoop, Jack van Gils, Marco van Schaik, Eric Visser, Marije van
Donk en Richard Kessels. Hier wat korte indrukken.
Start van Tour de Toffe Peer (John Zonneveld). Na de officiele introductie van Toffe
Peer in de Beyerd had ik de eer samen met Sjak aan de 'Tour de Toffe Peer' te beginnen in
Oisterwijk. Vol spanning gingen we naar Boshuis de Venkraai, een mooi café in een
schitterende omgeving, en daar troffen we voor de eerste (en zeker niet de laatste) keer
de reclameborden met daarop de Toffe Peer aan. Daar moesten natuurlijk (veel) fotó's van
genomen worden en dat werd een ritueel bij elke keer dat Sjak met mij en anderen zijn
bier heeft geproefd. Die dag hebben we nog twee bezoeken afgelegd aan Café-Zaal 't
Molentje in Oisterwijk en Café de Beurs in Oosterhout.
Een week later hebben we na de
vrijdagmiddagborrel op het werk Tapperij
het Weeshuis in Schiedam aangedaan. En
natuurlijk hebben we daar ook een
jenever gedronken aangezien Schiedam DE
jeneverstad van Nederland is. De avond
werd afgesloten in Bierlokaal Locus
Publicus Rotterdam en het werd daar een
hele gezellige avond waar er naast de
Toffe Peer nog enkele andere bieren de
revue passerden.
Er
was één
etablissement
dat een
beetje buiten alle geplande routes lag en
dat was Café Studio in Haarlem. Die
hebben we op een doordeweekse dag na het werk bezocht. Een mooie zaak, mooie bieren
en een brutale huismuis die gezellig over de vloer kuierde.
Wat mij het meest is bijgebleven van al die cafébezoekjes is de hartelijkheid waarmee we
ontvangen werden. Meerdere keren kregen we een rondleiding en ook ontvingen we
menigmaal een biertje van de zaak. Daarnaast waren er de mooie verhalen die de
kasteleins te vertellen hadden en daardoor was het soms moeilijk te vertrekken omdat het
zo gezellig was.
In totaal heb ik met Sjak zes ABT-café's bezocht, de Beyerd niet meegeteld. En ik moet
zeggen het smaakt naar meer, want deze zaken stralen toch de liefde voor het speciaal
bier uit. Ik ga niet zoals Sjak al de ABT-cafe's in één maand langs, maar ik ben zeker van
plan de komende tijd meerdere van deze kroegen te bezoeken.
Donderdag 22 februari. Vroege peer toer nummer x (Marco van Schaik). Voor mij, Marco
van Schaik, is de keuze gevallen op het Noorden des lands, te beginnen in Friesland. Enige
inbreng heb ik bij deze keuze niet gehad. Sjak heeft voor dit lange traject, alles bij elkaar
600 kilometer, het comfort van een Mercedes gekozen, in plaats van trein en bus. Een
logische keuze omdat Sjak zelf ook een Mercedes rijdt, daarmee was ook mijn lot
bezegeld. De dag begint met uitslapen, koffie in de Rembrandtstraat en 12 uur vertrek.
Tasje met goodies van Cora mee, voor de lange reis naar Sneek. Een Peer begeleider zijn,
is eigenlijk heel ontspannend.
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Sjak rijdt zelf heen. Inmiddels kunnen we de route naar het noorden al dromen. Deze weg
naar Us Heit in Bolsward, waar de Toffe Peer is gebrouwen, hebben we al 3 keer samen
gereden. De Eerste keer voor kennismaking met de brouwer en om het recept te
bespreken. De tweede keer voor het brouwen zelf en daarna nog een keer om de Toffe
Peer voor te proeven.
In Groningen begon mijn taak
als begeleider pas echt, de
Toffe Peer was OP!!! Na enige
geestelijke ondersteuning en
commericiele
pep-talk
vervolgen we onze weg naar
Deventer. Daar in cafe de Heks
was de Peer een echte
beroemdheid, eerst het bier en
sinds die dag ook in persoon.
Een VIP met alles erop en
eraan. Spontane herkenning op
straat, pers en media aandacht
in volle omvang en zelf
groupies (wel 2). Als begeleider
of beter gezegd bodyguard heb
ik Sjak moeten beschermen
tegen al dit geweld. Anders
hadden we het laatste cafe in Wageningen niet gehaald.
Op de laatste etappe terug naar Breda, nog even langs Wageningen, ABT cafe De Vlaamse
Reus. Men zegt wel eens de laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat klopt. Het was
inmiddels na middernacht en wederom de Toffe Peer was OP!!! Na enige geestelijke
ondersteuning en commericiele pep-talk namen we een ander super speciaal biertje. Dit
keer was het de kastelein die voor de nodige afleiding zorgte.
Een lange dag, vier leuke ABT cafe’s, de vele afwisselingen maakte er een TOP dag van die
ik voor geen goud had willen missen.
Vrijdag 23 februari. Tijdens zo'n week is er altijd een 'koninginnerit' (Eric Visser). Niet
bij voorbaat de mooiste, maar
vaak wel de zwaarste rit van het
klassement. Kijkende naar de
hoeveelheid kroegen (7) en de te
overbruggen afstand (start in
Noord-Holland) durf ik te stellen
dat deze etappe in mijn ogen
deze naam mag dragen. Een
zware dag met een start om
09:00. Een lange dag want er
werd gefinished om 01:30.
In deze etappe kwalificeerde
Proeflokaal
Konincksplein
in
Zaandijk zich als de lastigste
klim, maar na die klim lag er bij
de 'Bonte Koe' in Purmerend &
'het Arendsnest' in A'dam een
tweetal juweeltjes op de route. De finish lag natuurlijk in 'De Beyerd' waarna het
klassement opgemaakt kon worden. Al met al een zeer geslaagde rit.
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Zaterdag 24 februari. Het einde is in zicht - helaas (Marije van Donk).
Vrijdag de 23e ontvang ik de eerste telefoontjes: Hoe laat gaat de bus naar Wormer? Leuk
café de Bonte Koe. De Maredsous 10 smaakt prima. Deze berichten geven mij een goed
gevoel om de zaterdag met veel plezier tegemoet te zien. De vraag is alleen, welke café’s
staan nog open om te bezoeken?
De beste beschrijving van deze dag
kenmerkt
zicht
door
Brabantse
gezelligheid en Zeeuwse drukte. Bar le
Duc, Deugniet, het Veulen, Kandisky en
de Mug zijn allen unieke biercafé’s,
waarvan twee hun eigen bier hebben
(Kolleke en Mug Bitter). Gesprekken over
bier, Joppe’s brouwkunsten en Toffe Peer
in het bijzonder kleurden een leuke en
vermoeiende dag, die afgesloten is in de
Beyerd.
Sjak ging nog 2 dagen op stap om de
laatste café bezoeken af te ronden. Ik heb
een rustige zondag gehad en heb met
plezier nagenoten.

Te Koop Aangeboden

Voor een liefhebber (die er een likje verf voor over heeft) gratis af te halen in het oosten
van Brabant: fietsenrek van Breda bier.
Meer info: Niels Welten - niels.welten@gmail.com
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Veel tips voor smakelijke bier- en spijscombinaties
'When we are matching beer and food, the most important thing we're
looking for is balance. We want the beer and food to engage in a
lively dance, not a football tackle', aldus Garrett Oliver brouwmeester
van de Brooklyn Brewery in New York en liefhebber van lekker eten
en drinken. Als brouwmeester heeft Oliver verschillende prijzen met
de
bieren
van
de
Brooklyn
Brewery
gewonnen
(www.brooklynbrewery.com).
Hij steekt zijn bewondering voor de Europese bierstijlen en de Belgische stijlen in het
bijzonder niet onder stoelen of banken. In 'The Brewmaster's Table. Discovering The
Pleasures Of Real Beer With Real Food 1', gaat Oliver uit van het zeer gevarieerde
smakenpalet van bier. Op basis hiervan komt hij tot de keuze van gerechten, die zo goed
mogelijk beantwoorden aan de smaakrijkdom van de bieren. Zo ontstaan allerlei
combinaties, die het probren meer dan waard zijn. Aangevuld met eigen smaakervaringen
kan de bierliefhebber zijn eigen ideale spijs- en biercombinatie samenstellen. Oliver geeft
een opsomming van de meest gangbare biertypen (p. 46, 49) en bij elk type komt hij tot
aanbevelingen voor de keuze van gerechten.
De aanbevelingen komen in grote lijnen overeen met de benaderingswijze van de Belgische
meesterkok Stefaan Couttenye en Jef van den Steen in hun zeer lezenswaardige publicatie
'De Smaak van Bier' (2006). Zo beveelt Oliver bij chocolade, zoete desserts maar ook
romige- en blauwaderkazen een volmondig bier van het type gerstewijn (barley wine). Bij
kruidige, Oosterse, barbecue gerechten, zomerse salades worden onder meer Weizen,
witbier uit België, zachte, fruitige blonde bieren en niet te vergeten pils aanbevolen.
Goed gedocumenteerd en op basis van bezoeken aan verschillende Europese brouwerijen
bespreekt Oliver in vogelvlucht de Engelse, Franse (bière de garde), Belgische, DuitsTsjechische (pilsner) brouwtraditie met hun zeer gevarieerde biersmaken en specifieke
kenmerken van bepaalde soorten bier. Lambiek, geuze, fruitbier, Vlaams rood en bruin,
saison en niet te vergeten de trappistenbieren staan centraal in de bespreking van de
Belgische brouwtraditie. Vooral de smaakrijkdom van de trappistenbieren en de verwerking
in gerechten worden door Oliver geroemd.
Enkele mooie foto's geven een extra kleurrijk accent aan het Belgische bierlandschap en de
indrukwekkende gastronomie van dit land. Een speciale vermelding krijgen enkele typische
Duitse bierstijlen zoals Alt, Kölsch en Rauchbier. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de
Amerikaanse brouwtraditie met aandacht voor onder meer India Pale Ales, Brown Ales,
Steam Beer, Porter en Stout. Deze bieren worden ook voorzien van waardevolle tips voor
het combineren met gerechten.
Aan het einde van de publicatie is een overzicht opgenomen van
gerechten die met bepaalde biertypen kunnen worden
gecombineerd, variërend van aïolie (soort knofloookpasta) tot
wild zwijn. Kortom veel nuttige tips om zelf mee aan de slag te
gaan, te vervolmaken en aan te vullen met eigen
smaakervaringen.'The Brewmaster's Table' is een publicatie die
we van harte kunnen aanbevelen.
Han Hidalgo

1

Garrett Oliver: The Brewmaster's Table. Discovering The Pleasures Of Real Beer With Real Food.
New York, 2003 Ecco Harper Collins Publishers. 372 p. ISBN 0 06 000570 X $ 29,95
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Kip met Groenten in Witbier
Dit recept heb ik uit de Boodschappen (soort van Allerhande, maar dan van Jumbo)
gehaald. Geheel tegen mijn gewoonte in, heb ik eens een keertje precies gedaan wat er
stond en Richard en ik hebben er van gesmuld. Echt lekker! Proberen dus.
Het is een hoofdgerecht voor 4 personen, de bereidingstijd is 60 minuten.
Ingredienten:
• 200 g winterwortel
• 400 g prei
• 250 g sperziebonen
• 2 lente-/bosuitjes
• 5 bolletjes gember
• 500 g kipfilet
• peper en zout
• 1 theel. Gemberpoeder
• 25 g boter
• 1 flesje witbier
• 150 ml kippenbouillon (van tablet of uit pot)
• 2 eetl. gembersiroop (uit het potje)
• 1 eetl. maïzena
Voorbereiding:
Schrap de wortel, was hem en snijd hem in stukjes. Snijd de prei in ringen en was ze. Haal
de sperziebonen af. Snijd de uitjes in ringen en de gember in stukjes. Verdeel de kipfilets
in blokjes en bestrooi deze met peper, zout en gemberpoeder.
Bereiding:
Verhit de boter in een braadpan en bak de kip in ca. 5 minuten lichtbruin. Voeg wortel,
prei, gember, bier, kippenbouillon en gembersiroop toe. Stoof met de deksel op de pan
zachtjes 45 minuten. Voeg de sperziebonen de laatste 15 minuten toe. Roer de maïzena
met 2 eetlepels koud water glad en voeg dit al roerende aan de stoofpot toe tot een
lichtgebonden saus ontstaat. Breng op smaak met peper en zout. Strooi de bosuitjes
erover.
Eet smakelijk.
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Kalfsschouder met Pompoen en Beyerd Speciaal
Ingrediënten voor 4 personen:
•

600 gram ontbeende kalfsschouder

•

4 sjalotjes

•

350 gram pompoen

•

2 theelepels milde kerriepoeder

•

3,5 dl gevogelte- of kalfsbouillon

•

4 eetlepels zonnebloem- of olijfolie

•

1,5 dl Beyerd Speciaal

•

2 eetlepels fijngeknipte bladpeterselie

•

peper uit de molen en zout naar smaak

Bereidingswijze:
Pompoen schillen, zaadlijst verwijderen en in blokjes snijden. Sjalotjes schillen en in
stukjes snijden. Ontbeende kalfsschouder in gelijkmatige blokjes snijden en met weinig
zout en peper bestrooien. Olie in een braadpan verhitten en de blokjes kalfsschouder aan
alle kanten aanbraden. Stukjes sjalot al roerende kort mee braden. Bouillon en
kerriepoeder toevoegen, goed roeren en de hittebron op de laagste stand zetten.
Gedurende 1,5 uur stoven tot het vlees gaar is. Vijftien minuten voor het einde van de
stooftijd het stoofvocht iets inkoken. Vervolgens blokjes pompoen en het bier toevoegen
en verder stoven. Vlees en saus over voorverwarmde borden verdelen en met fijngeknipte
bladpeterselie garneren. Serveren met aardappelpuree of aardappelkroketjes en een goed
gekoeld glas Beyerd Speciaal of een andere volmondige, zachte tripel.
Han Hidalgo
http://www.biercuisine.be en http://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:
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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Hopduvel – Biercultuur in Nederland?
In Nederland hebben we een biercultuur waar we, vergeleken met de Belgische, nog steeds
niet echt trots op kunnen zijn. Qua volume wél (Heineken), maar qua variatie niet. Net na
de oorlog hebben we nog zo'n 80 brouwerijen, wat eind jaren zeventig is teruggelopen tot
13 stuks. Pas rond 1980 komt er een omslag met het ontstaan van de - nu Hertog Jan
hetende - brouwerij in Arcen en de oprichting van de bierconsumentenvereniging Pint. De
grootste brouwerijen zijn pilsgiganten die af en toe schuchtere pogingen ondernemen om
eens iets anders in de markt te zetten zoals dat zo fraai heet!
Een redelijk positieve trend is natuurlijk wel het ontstaan van vele kleine brouwerijtjes de
afgelopen twee decennia. Maar: ze komen soms snel en verdwijnen vaak ook weer net zo
snel. Onlangs hielden de Heeren van Beeck en Klokbier in Lelystad op te bestaan. Nu moet
ik zeggen dat heel veel van die kleintjes bij proeverijen vaak door de mand vallen: de
bieren van o.a. de Drie Horne, de Maaslandbrouwerij, de Leckere en het IJ - en zo kan ik
er nog wel een paar noemen - smaken allemaal naar amateur-brouwsels! Vaak véél te
zoet, soms zuur en soms met allerlei brouwfouten. Daar word ik nou weer níet vrolijk van.
Er wordt wat afgeknoeid door bierbrouwend Nederland.
De grote jongens op de Nederlandse biermarkt produceren eigenlijk bijna allemaal
hetzelfde pils. Brand Urtyp springt eruit en Gulpen Chateau Neubourg, maar dan heb je het
wel gehad. Ik zou hier graag nog Christoffel Blond aan toevoegen, maar dit bereikte mij
laatst weer (bij de slijter gekocht en bijna over de datum) in een niet te drinken staat.
Overigens kan een kleine brouwerij ook een voortreffelijk Urtyp Pilsener brouwen:
Brouwerij de Beyerd is op de goede weg met haar Dirk. Nog een tikje hoppiger en we zijn
er!
Wat is er bij de grote brouwerijen misgegaan? Enkele decennia geleden besloten ze dat ze,
behalve allemaal hetzelfde pils brouwen, ook allemaal dezelfde flesjes moesten gaan
gebruiken. Zelfs aan Westmalle werd door de Nederlandse supermarkten gevraagd om het
bier in Nederlandse flesje te bottelen, anders zou Westmalle wel eens uit de schappen
kunnen verdwijnen. Gelukkig gingen de paters hier niet op in en Westmalle verdween écht
niet uit de schappen! In België wordt het bier in allerlei flesjes in verschillende maten en
vormen afgevuld, wel zo leuk voor de consument! Wijn zit toch ook niet altijd in dezelfde
eenvormige flessen?
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Met het glaswerk is het in Nederland van hetzelfde laken een pak. Ik heb 150 bierglazen en
de allermooisten komen uit België en Duitsland. Privé drink ik ook het liefst uit Koninck,
Leffe, Westmalle, Duvel of Affligem glazen, uiteraard met het bier van de betreffende
brouwerij er in. Het absolute dieptepunt van mijn collectie zijn de Grolsch glazen in de
stijl van de beugelfles! Absoluut lomp, lelijk en onplezierig om uit te drinken. Nog steeds
presteren de grote spelers op de biermarkt het om met lompe glazen te komen, soms met
halverwege een ribbel aan de binnenzijde om ze beter stapelbaar te maken! Heerlijk is het
toch om in Duitsland een pils te bestellen en deze heel vaak in een elegant glas met voet
te krijgen inclusief druppelvanger. Ik kan de Nederlandse brouwers alleen maar adviseren
om gewoon weer afwijkende leuke flessen te gaan gebruiken en zeer verschillende
elegante glazen in omloop te brengen.
De grote brouwerijen weten zich geen raad op dit moment, want de liters bier per hoofd
van de bevolking lopen alleen maar terug. Overigens, met andere glazen en andere flesjes,
zijn ze er nog lang niet. Ze moeten ook eens wat meer durf hebben met het introduceren
van andere bieren c.q. van bierstijlen die er al langer zijn en niet meer worden
gebrouwen. Dat terwijl de liefhebber er van watertandt. Maar wat gebeurt er? Men komt
met Wieckse Witte Rosé en met Gulpener Rosé bier. Of zoals Grolsch met z'n Blond licht
gerijpt bier, je weet wel, van die reclame met Marilyn Monroe. Ik kwam in een kerstpakket
een blikje van 50 cl tegen. Er stond op: 30% minder calorieën en 4.2 % alcohol. Wat mij
echter het meeste stoorde was het feit dat er op de ingrediëntenlijst stond dat er gebruik
gemaakt wordt van E950 Acesulfaam K een synthetische zoetstof! Op zo'n moment word ik
een echte bierfundamentalist: ik begin dan ineens een voorstander te worden van het
Reinheitsgebot! De inhoud ging na twee slokken door de spoelbak! Wedden dat dit bier
geen lang leven beschoren zal zijn?
Heren brouwers kom eens met wat anders, durf eens bier te brouwen wat je zelf ook
lekker vindt! In Nederland, maar ook in het buitenland, hoor je van liefhebbers dat ze
snakken naar hoppige en bittere bieren. Terug naar de roots dus. Zou bijvoorbeeld een
India Pale Ale het niet goed kunnen doen? Waarom geen Schwarzbier geïntroduceerd, dit
kan toch best spannend en trendy zijn? Wie zou er niet met een zwart biertje gezien willen
worden? Kijk ook eens wat er in de USA gebeurt op dit moment, waarom niet eens gestoeid
met Amerikaanse hop? La Chouffe en Urthel zijn ook al bezig met zeer hoppige bieren,
maar helaas niet bedoeld voor onze markt.
Buiten een gebrek aan creativiteit en te weinig voeling met de markt denk ik dat het
grootste probleem is: grote brouwers hebben de ballen verstand van bovengistend bier!
ps: ik heb laatst Hommelbier van het vat gedronken: heerlijk, weer helemaal terug op het
oude niveau!
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