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Beyerd Biergilde Breda
Bestuur: Hettie Beverdam, Mieke Luijten, Leo Loontjes, Piet de Jongh en Richard
Kessels
Secretariaat: Kastanjelaan 131, 4902 RL Oosterhout,
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 de Voorzitter
1992-2007: 15 jaar Beyerd Biergilde Breda. Het 3e lustrum en dat mag niet onopgemerkt
voorbij gaan. Het redactieteam van dit clubblad werkt al aan een speciale editie welke in
november van de pers zal komen. Elke Nuchter Bekeken mag gezien en gelezen worden en
deze speciale zal dan ook beslist een mooie worden.
Als bestuur zullen we de winterbieravond van 28 november een extra “lustrumtintje”
proberen te geven. Onze eigen brouwers en koks komen deze avond weer met hun hapjes
en drankjes die ze samen “bekokstoofd” hebben. En dit jaar al voor de 1e maal de Han
Hidalgo Wisseltrofee uitgereikt worden aan het meest succesvolle duo. Vorig jaar hebben
koks en brouwers laten zien dat hun samenwerking tot fantastische, smaakvolle resultaten
kan leiden. Het was toen nog een test en een winnaar aanwijzen was toen onmogelijk. Dit
keer gaat er serieus gejureerd worden. Het wordt een heerlijk, spannende gilde-avond.
Tijdens de Open Bredase bierproefwedstrijd in juni, heeft Sjak van Peer wederom laten
zien “Meesterproever” te zijn met 11 van de 12 bieren goed. Zijn echtgenote Cora zat hem
op de hielen met 10 goed! Vol spanning kijken we uit naar de Nederlandse
Kampioenschappen Bierproeven, waar Jac al eerder bewezen heeft ook daar de beste te
zijn. Wat resulteerde in zijn: Toffe Peer, een bijzonder bier dat we inmiddels allemaal
geproefd hebben. Ook zal er de komende weken weer flink geproefd worden (zij noemen
dat oefenen!!) in Huize van Peer. Ik wens hen heel veel succes. Verder iedereen nog een
mooie zomer en fijne vakantie met veel terrasweer en lekkere bieren gewenst.
Hettie Beverdam
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Abdij en Trappistenbieren
In vier afleveringen wordt door Han Hidalgo aandacht besteed aan de herkomst en
kenmerken van trappist- en abdijbier, meningen over beide typen bier en het gebruik van
deze bieren in de keuken. Hierbij volgt het slot.
In de vorige jaargang van Nuchter
Bekeken is in drie afleveringen aandacht
besteed
aan
het
abdijen
trappistenbier. Vooral de herkomst,
geschiedenis,
de
kenmerken
en
uitstraling van deze bieren zijn aan de
orde geweest. Ook enkele verschillen
tussen deze soorten bier zijn aan bod
gekomen. In deze laatste aflevering
geven verschillende leden namelijk
Marije, Richard, Ed en Hettie, Piet,
Mikel, Bianca en Marco, waarvan de
meeste deel uitmaken van de Bovenkamer en op gezette tijden met elkaar proeven een
reactie op drie vragen. Bedankt voor jullie reactie.
Het verschil tussen een abdij- en trappistenbier is voor mij vooral gelegen in:
•

het feit dat de paters minder commercieel bezig zijn dan de abdijbier brouwerijen en
dat ze kwaliteit en traditie hoog in het vaandel hebben staan. Ook het gegeven dat
trappistenbier nog altijd binnen de kloostermuren wordt gebrouwen draagt mede bij
aan de uitstraling van dit bier

•

een groter gevoel van nostalgie en authenticiteit bij trappistenbieren

•

het logo

•

de emotie die hierbij hoort

•

de originaliteit van de trappistenbieren in vergelijking met de abdijbieren

•

puur in de definitie

De smakelijkste trappist is voor mij:
•

Rochefort 10, omdat de Westvleteren Abt zo moeilijk te krijgen is

•

Rochefort 8, omdat er een mooie balans van doordrinkbaarheid en volheid is

•

Westmalle tripel, de meest evenwichtige tripel qua smaak en altijd constant

•

Chimay blauw

•

Westmalle tripel, mijn persoonlijke voorkeur vanwege de perfecte balans tussen zoet
en bitter plus de volle harmonische smaak. Ook Orval vanwege de hop bitterheid, een
streling voor mijn smaakpapillen

•

Westvleteren omdat hij schaars is (dus stukje psychische smaak), lekker droog en
voldoende alcohol. En anders gewoon een altijd lekkere Westmalle

Het smakelijkste abdijbier is voor mij:
•

Affligem Patersvat (eigenlijk een kerstbier wat ik dus het hele jaar drink), omdat het
dubbel gehopt is met verse Affligemse hop en teven goed doordrinkbaar is
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•

Affligem Patersvat, omdat ik blonde bieren beter vind passen in een zonnige periode en
Hommel geen abdijbier is

•

Affligem tripel, een goede tweede na de Westmalle tripel

•

Leffe Dubbel, omdat hij zo lekker smaakt bij de open haard op Terschelling. Smaak is
toch een kwestie van omstandigheden wanneer en waar je het drinkt

•

Affligem tripel

•

Affligem Patervat, vanwege de hopbitterheid eveneens een streling voor mijn
smaakpapillen

Bovengenoemde reacties kunnen gelet op de proefervaring en voorkeuren, aangevuld
kunnen worden met andere reacties. We wensen alle leden in ieder geval veel plezier in
hun ontdekkingstocht naar smakelijke abdij- en trappistenbieren en wie weet kunnen we
ooit aan de hand van een proeverij nog meer proefervaringen aan de bovenstaande
toevoegen.
Han Hidalgo

Bier en Gastronomie Award
In navolging van de 'Beer & Gastronomy
Award', die in België onlangs door
restaurant Den Dyver in Brugge is
gewonnen,
organiseert
het
'Biergenootschap der Lage Landen' een
soortgelijke wedstrijd voor Nederlandse
restaurants. Wat is het smakelijkste bier als
begeleidende drank bij een gerecht? Dit
jaar gaat het om een abdij- of
trappistenbier als begeleidend bier.
De jury zal ondermeer letten op de
bierkaart, de keuze van de glazen, de
schenktechniek, de motivatie van de keuze van het bier, presentatie van het gerecht en de
harmonie tussen gerecht en bier (zie: Bier Passie Magazine, no. 35, 2007). Uit de
inzendingen worden 10 restaurants geselecteerd, die worden uitgenodigd voor een bier
workshop en een wedstrijdronde. Naar aanleiding van de resultaten van de bier workshop
en de wedstrijdronde zullen drie restaurants overblijven, die door de jury zullen worden
bezocht.
Restaurants kunnen zich tot medio augustus opgeven. De prijsuitreiking zal op 19 oktober
plaatsvinden. Uiteraard hopen we van harte dat het team van Restaurant De Beyerd hoge
ogen zal gooien. Vanaf het bestaan van het restaurant worden verschillende gerechten met
bier bereid, zoals 'Verdronken vis in Deugniet', 'Biefstuk van de Schele Os' en andere
smakelijke seizoensgerechten met Beyerd Hefe Weisse, Drie Hoefijzers Klassiek en Beyerd
bokbier.
Han Hidalgo
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Bier & Evenementen kalender
22 augustus 2007

Beyerd Biergilde Breda – Excursie

31 augustus – 2 september 2007

Smaakvol Breda, culinair festijn op en om het kasteelplein.
http://www.smaakvolbreda.nl

31 augustus – 2 september 2007

Belgisch Bierweekend op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1
september en zondag 2 september op de mooie historische
Grote Markt van Brussel. De belangrijkste Belgische
bierbrouwerijen zullen met een selectie van hun bieren en
misschien wel primeurs vertegenwoordigd zijn. Organisatie
'Belgische Brouwers'. http://www.beerparadise.be

1 september 2007

15 jaar Beyerd restaurant

5 september 2007

Menu d’Anniversaire: Uitgerookt? Maar niet uitgekookt!

9 september 2007

Jopenfestival. Nieuwe Kerksplein, 10.3019.00u. Historische dag met antiek- en
curiosamarkt, rolspelers, muziek, eten en
Jopenbieren. http://www.jopen.nl

9 september 2007

Brouwerij De Ryck open brouwdag met degustatie,
huifkartochten en andere attracties Kerkstraat 24 in
Herzele. http://www.brouwerijderyck.be

16 september 2007

Gulpener Oogstparade bij de hoptuinen van Gulpener in
Reymerstok. Er kan geproefd worden van al het moois en
het lekkere dat de regio biedt. http://www.gulpener.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

25 september 2007

Finale ABT-bierproefkampioenschap bij de Dommelsche
Bierbrouwerij (InBev).

29 september 2007

Presentatie ‘Beyerd Bockbier 2007’. De herfst begint pas
zodra het bockbier uit de tap stroomt.

30 september 2007

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

2 oktober 2007

Beyerd Biergilde Breda – Bockbieravond

7 oktober 2007

Bredase Singelloop

28 november 2007

Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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'Nummer 1 is voor mij Westmalle Tripel, daar mag je me 's
nachts voor wakker maken....'
In gesprek met Jack van der Linden
Jack is 54 jaar en in 1992 heeft hij een Zilveren Frietje ontvangen voor zijn verdiensten als
ambassadeur van het Belgische speciaalbier. Vanaf de oprichting is hij lid van het
biergilde. Jack staat bekend om zijn proeverskwaliteiten en mocht hij buiten Nederland
zijn, dan weet hij velen weer te verblijden met een smakelijk buitenlands bier. Na
jarenlang gewerkt te hebben als behandelaar op orthopedagogisch gebied is Jack nu
werkzaam als begeleider bij de GGZ in Bergen op Zoom. Jack heeft best veel hobby's zoals:
hardlopen, badminton en fietsen. Daarnaast werkt hij veel in de tuin (in het bezit van een
kleine hobby wijngaard), fotografeert hij en maakt hij wijn. Koken doet hij graag en hij
kan genieten van een boeiend boek.
Hoe en waar is jouw liefde voor het speciaalbier ontstaan?
a.hoe: Ruim 30 jaar geleden kwam er op mijn werk een Belgische collega ons team
versterken. Ik raakte er mee bevriend en het gebeurde dan ook dat we in zijn woonplaats
in het weekend gingen stappen. Zo kwam ik in aanraking met onder andere Vieux Temps en
Palm van het vat. Af en toe nam ik ook een Duvel.
b.waar: Toen ik later in Breda kwam wonen kwam ik al direct in contact met café de
Beyerd. Wat ik in het verleden ook getracht heb, loop ik door de Boschstraat, dan kan ik er
haast niet voorbij. Volgens mij hebben ze mij een keer een Beyerdvirus ingespoten anders
kan ik dit fenomeen niet verklaren.......
Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit en waarom juist deze bieren?
Een top 5 is maar een kleine afspiegeling van de bieren die ik kan
waarderen, maar vooruit. Nummer een is voor mij Westmalle Tripel, daar
mag je me ’s nachts voor wakker maken. Een belegen Brigand gaat er bij
mij ook altijd in. Moeder Overste heerlijk en van constante kwaliteit. D’n
Schele Os gaat er bij mij ook altijd wel in en een Julius op zijn tijd, daar
is ook niets mis mee (noot H.H.: Julius wordt helaas niet meer
gebrouwen door brouwerij De Kluis in Hoegaarden).
Wat valt je zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse biermarkt?
Wat me vooral opvalt is dat er steeds meer kleine brouwerijen de kans krijgen hun bier in
de schappen van de winkels te krijgen. Een goede zaak vind ik dat.
Stel dat je een bier bij een kleine brouwerij zou mogen brouwen,
aan welk type bier denk je dan?
Een type bier waar ik ook erg van kan genieten is het meer zwaar
gehopte bier. Poperings Hommelbier is hiervan een voorbeeld. Z’n type
bier, wat kruidig zou ik best eens willen brouwen.
Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde Breda aantrekkelijker te maken?
Het bestuur van het Biergilde doet stevig zijn best om er wat moois van te maken. Jammer
dat de opkomst van de leden soms gering is. De sfeer van de bijeenkomsten is altijd goed,
daar gaat het vaak toch om. Daarnaast mag er van mij op deze avonden wat meer geproefd
worden.
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In Nuchter Bekeken heb je verschillende malen buitenlandse bieren beschreven. Aan
welk buitenlands bier bewaar je de prettigste herinnering en waarom?
In Frankrijk heb ik jaren geleden ’s avonds op een terrasje samen met
Anita genoten van een heerlijke Pelforth Brune. Dit diep roodbruine
bier drink ik nog graag op vakantie Het is niet te zwaar, heeft een volle
afdronk en een lange nasmaak.
Zijn er naast De Beyerd nog speciale biercafés die je bij de leden
zou willen aanbevelen?
Cafe De Beurs in Oosterhout vond ik altijd een leuke tent en Cor Hooymaayers een goede
kastelijn. In Amsterdam heb ik een paar maal het Nederlands Biercafe & Proeflokaal ’t
Arendsnest bezocht. Dat vond ik de moeite waard zo'n 12 Nederlandse bieren van het vat
(noot HH: inmiddels zijn er ruim 20 Nederlandse bieren van het vat....).
Heb je nog een anekdote op bier gebied?
We fietsen soms wat af in Frankrijk. Op een van de fietstochten ging het die middag wel
erg gemakkelijk het eerste stuk. Dat bleek achteraf. Op het keerpunt van de rit stond een
gezellig cafeetje met Leffe Blond van het vat. Na twee van die heerlijke blonde rakkers
gedronken te hebben bleek de terugweg alleen maar omhoog te gaan en na elke bocht
verscheen er weer een andere bocht, nog steiler dan de vorige zo leek het. Uiteindelijk
kwamen we op de camping aan, maar wel te voet........
Aan welk brouwerijbezoek bewaar je prettige herinneringen en welke brouwerij zou je
graag willen bezoeken?
Een aantal jaren geleden waren we in november op vakantie in
Friesland en op een middag besloten we de brouwerij Us Heit in
Sneek te bezoeken. We waren maar met twee personen maar toch
kregen we een rondleiding en proeverij aangeboden. Men nam
echt de tijd voor ons (noot red: brouwerij is tegenwoordig in
Bolsward te vinden).
Ik heb een keer brouwerij De Gouden Boom in Brugge bezocht.
Daar heb ik leuke herinneringen aan. Zo'n dag bij deze brouwerij
zou ik nog wel willen meemaken.
Jack, bedankt voor jouw antwoorden en veel plezier met jouw werk, hobby's en het
genieten van bier.
Interview: Han Hidalgo
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250 Originele cafés in Antwerpen, Brabant & Limburg
Bob Hendrickx, verkoopdirecteur van brouwerij Lefèbvre en kenner van de Belgische
bieren en biercultuur, wijst de lezer op een zeer informatieve wijze de weg naar 250
cafés. In dit deel staan de provincies van Antwerpen, Brabant en Limburg in Vlaanderen
centraal. In de uitgave van vorig jaar is aandacht besteed aan Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en Brussel.
Dit is inmiddels de 8e uitgave van deze gids. De lezer wordt op overzichtelijke wijze
geïnformeerd over de bieren van het vat, van de fles, de specialiteit van het huis,
toeristische bezienswaardigheden, fiets- en wandelroutes, bereikbaarheid en de nabijheid
van een V.V.V. kantoor. In de publicatie wordt een mengeling van cafés en eetcafés
besproken, waarvan sommige een lange biertraditie kennen. Cafés met grappige namen
zoals Den Stillen Genieter, De Pispot van Keizer Karel, 't Sterk Water, De Luien Hoek, Het
Vijfde Wiel, 't Sot Genoegen, In De Oude Bedstede, passeren de revue. De gids bevat ook
enkele 'grensgevallen', namelijk een paar karakteristieke cafés in Amsterdam en andere
plaatsen in Nederland. De publicatie wordt afgerond met een beknopte beschrijving van
enkele bekende brouwerijen in de drie provincies.
De auteur is erin geslaagd een informatieve wegwijzer naar originele cafés samen te
stellen. Een uitnodigende ontdekkingstocht om te genieten van de vele Belgische
speciaalbieren en kennis te maken met de bier- en café cultuur van de drie beschreven
provincies in Vlaanderen. Bij het tonen van de publicatie is in de meeste cafés een tweede
consumptie gratis.
Bob Hendrickx: 250 Originele cafés in Antwerpen, Brabant & Limburg. Uitgeverij Edifa.
Lier, 2007. ISBN 90 75463 80 4 Prijs: € 14,75
Han Hidalgo
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Is er een Beyerd in Tunesie?
Rick en Mirjam Bertens zijn weliswaar geen lid van het Biergilde maar lezen als
aandeelhouder en regelmatig bezoeker van de Beyerd wel altijd de periodiek "Nuchter
bekeken". Hetvolgende verslag en foto’s heeft de redactie met plezier ontvangen en
geplaatst.
Aangezien in de Nuchter Bekeken regelmatig een
brouwerijbezoek in het buitenland staat beschreven
moesten wij daaraan denken toen wij in de
kustplaats Hammamet de Tunesische variant van de
Beyerd bezochten.
In dit geval betreft het overigens een Duitse variant
want de caféhouder annex restauranthouder
(pizzeria en cafetaria) annex brouwer heeft een
Stadtcafe geopend onder de naam "Le Berbère". De
eigenaar is ook erg trots op zijn etablissement en
laat dit ook merken op zijn menukaart door daarop
te vermelden "das erste Deutsche Brauhaus in Tunesien" en op de gevel heeft hij laten
opnemen "Wir brauen nach dem Deutschen Reinheitsgebot".
De brouwerij is gesticht in 1997 en is volledig in het cafégedeelte opgenomen met zelfs
een heuse "Stammtisch". Tijdens ons bezoek op donderdag 16 mei j.l. (we hebben dit jaar
met Hemelvaartsdag het Jazz-festival een keer overgeslagen...) was men met 2 man aan
het werk in de brouwerij.
Ze hebben evenals de Beyerd 3 eigen brouwsels op tap en gezien het vroege tijdstip dat we
daar waren hebben we ons maar
beperkt tot één Weizenbier, een
goed gekoeld en getapt glas van
25 cl kost daar 2.400 Tunesische
Dinar en da's ongeveer EUR 1,50.
Wij vermoeden dat ze het
moeten hebben van toeristen, het
café ligt immers tegenover de
eeuwenoude
Medina
in
Hammamet
en
da's
een
behoorlijke
toeristische
trekpleister. Op het vroege
tijdstip (iets na elf uur in de
ochtend) waren dus naast 2
Bredanaars een aantal Duitsers en
een aantal Engelsen aanwezig die
wel allen aan het bier zaten.
Het Weizenbier was evenals de Beyerd Hefe Weisse erg lekker maar het viel op dat het
bier kouder was, het was sowieso fris in het hele café en met name bij de "Bierkeller" was
het koud wat zijn uitstraling had op het hele café. Afgezien dat het dus in Tunesië is
gelegen betreft het een erg Duits café.
Als je in de buurt bent dan kun je er gerust binnenstappen voor een goed eigengemaakt
bier.
Rick en Mirjam Bertens
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Biernieuws
Duurder bier De Belg gaat zijn pintje alweer duurder moeten betalen. De ene na de
andere brouwerij verhoogt haar prijzen, de grootste voorop, met als argumenten de
stijgende grondstof- en energieprijzen. Bij InBev stijgen bieren met een verschillend
percentage, van 2,5 tot 4%, bij Haacht met 5,5% voor bier in flesjes en 3% in vaten. Het
ziet er overigens naar uit dat dat in de nabije toekomst nog wel eens kan voorvallen, als
meer akkerbouwers kiezen voor de subsidies verbonden aan het zaaien van koolzaad voor
biobrandstof. Duvel-Moortgat rekent vanaf het najaar 1,4 cent per liter meer omwille van
de verpakkingsheffing. Dat is 0,35 cent voor een glas van 25 cl. Benieuwd hoe de
cafébazen dat gaan doorrekenen.
Meer gebrouwen, minder gedronken De Belgische brouwers hebben in 2006 ruim 18
miljoen hectoliter bier gebrouwen, een stijging met 6%. Dat vroegen niet de Belgen zelf,
die dronken er ‘maar’ 89 liter van (per hoofd van de bevolking, zuigelingen en bejaarden
inbegrepen), of weer een liter minder dan het jaar voordien. In 2000 was dat nog 99 liter.
Die achteruitgang baart de brouwers al jaren zorgen, want de thuismarkt moet toch een
uithangbord zijn. De daling wordt geweten aan andere prioriteiten in het uitgavenpatroon
zoals reizen, de toenemende populariteit van andere dranken (water, limonade en wijn)
en de strenge alcoholcontroles. En niet te vergeten de prijzen in de horeca die de pan uit
swingen. Voorlopig is er nog geen probleem voor de brouwers, want de uitvoer steeg met
15% tot 10 miljoen hectoliter. Alles samen gaat 55% naar het buitenland. Daarvan 2,6
miljoen hectoliter naar Nederland, na Frankrijk de belangrijkste afzetmarkt. Zelfs kleinere
brouwers zoals Affligem (Heineken), Achouffe, Huyghe en Lindemans slagen erin de helft
tot driekwart van hun productie uit te voeren.
Tweede adem voor Palm De brouwerij Palm verkocht tussen mei
2006 en mei 2007 4% meer bier. Alle merken zaten in de lift, maar
vooral Palm zelf en Rodenbach waarvoor nadrukkelijke campagnes
werden gevoerd. De brouwerij Haacht besliste Palm uit 3.000
eigen cafés te weren en een eigen amberkleurig bier te lanceren.
De invloed daarvan zou voor Palm beperkt zijn gebleven.
Hoegaarden is maar moeilijk uit het nieuws te branden. Eerst was
het bier dat in Jupille werd gebrouwen niet van de vereiste
kwaliteit – niet zurig genoeg en te bruin van kleur – en zou tot groot jolijt van Nederland
aan Nederlandse varkens gevoerd zijn. Daarna was er geen Hoegaarden in flesjes meer te
koop omdat er te weinig flesjes waren. Omdat grote voorraden geblokkeerd staan wegens
kwaliteitsproblemen, beweerden insiders. Door een toegenomen vraag uit het buitenland,
luidde het officieel. Ondertussen werd een Hoegaarden Rosé gelanceerd, dat zal niemand
ontgaan zijn. Enkele jaren geleden bracht de brouwerij Bavik al een Wittekerke Rosé uit.
Te weinig bierflesjes Met de zomer in aantocht kampten verscheidene Belgische brouwers
met een tekort aan bierflesjes. Enkele kleinere brouwerijen konden tijdelijk niet meer
bottelen. Het probleem zou veroorzaakt zijn door concentraties in de glassector met
sluitingen van productiecentra als gevolg.
Grootste brouwer SAB/Miller heeft met enkele overnames InBev voorbijgestoken als
grootste brouwer. SAB/Miller verkocht 216 miljoen hl bier t.o.v. 212 miljoen voor InBev.
De Belgisch-Braziliaanse groep zegt er niet naar te streven de grootste te zijn, maar de
beste. Waarmee bedoeld wordt winstgevend. Intussen heeft InBev zijn oog laten vallen op
India. Daar ligt het verbruik op minder dan één liter per inwoner. Naar verluidt zou ook
Bavaria in Lieshout op het verlanglijstje staan.
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1.069 cafés ineens verkocht Brouwerijen hebben zich altijd van hun afzet verzekerd door
cafés te kopen. Maar onroerend goed is geen kernactiviteit, oordeelde InBev en dus deed
de brouwerij een deel van haar eigendommen van de hand. Liefst 245 cafés in Nederland
en 824 in België in één klap. Dat zijn ongeveer 3,8% van het aantal cafés in België.
Vastgoeddochter Immobrew behoudt wel een vinger van 10% in de pap.
Maes Zero De brouwerij Alken-Maes bracht een 100% alcoholvrije pils op de markt. In
andere zgn. alcoholvrije bieren zit nog ca 0,5%. Doelpubliek zijn in eerste instantie
jongeren in discotheken.
Mistafereel met Duvel In de aanloop naar de verkiezingen zetten de CD&V-jongeren (te
vergelijken met CDA) een filmpje op hun webstek waarop een consecratie met een glas
Duvel werd nagespeeld. Niet iedereen in de partij was opgezet met de gag.
Cafébezoek fiscaal aftrekbaar Al is het moeilijk te lachen in/met de politiek, in de
verhitte sfeer van de verkiezingen kan het toch. De belangenorganisatie Ho.Re.Ca
Vlaanderen lanceerde een voorstel om het cafébezoek fiscaal aftrekbaar te maken.
Verkiezingen kunnen de geestelijke gezondheid schaden.
Brouwerij De Ryck open brouwdag met degustatie, huifkartochten en
andere attracties op zondag 9 september, Kerkstraat 24 in Herzele
http://www.brouwerijderyck.be.
Brugs Bierfestival op zaterdag 15 (12.00 – 22.00) en zondag 16
september (11.00 – 21.00) in de Stadshallen in het centrum van Brugge.
Dit bierfestival wordt voor de eerste keer georganiseerd
http://www.brugsbierfestival.be.
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.
Gulpener Oogstparade op zondag 16 september bij de hoptuinen van Gulpener in
Reymerstok. Er kan geproefd worden van al het moois en het lekkere dat de regio biedt
http://www.gulpener.nl.
Wielemans Ceuppens, een bekende brouwerij uit het verleden werd in 1988 definitief
gesloten. Nu is er het 'Centrum voor hedendaagse kunst Wiels' in gevestigd aan de Avenue
Van Volxem 354 in Brussel, gemeente Vorst. De voormalige brouwzaal met daarin de
roodkoperen ketels van Wielemans Ceuppens wordt nog verbouwd tot entree van het café
van Wiels. Te bezichtigen van woensdag tot en met zaterdag 12.00 – 19.00. Zondag tot
17.00 Bron: De Volkskrant 27 juli 2007.
Helderrood en schuimig zoet, onder deze titel wordt in de bijlage Intermezzo van De
Volkskrant van 28 juli j.l., verslag gedaan van een proeverij van 4 rosé bieren namelijk
Wieckse Rosé, Wittekerke Rosé, Gulpener Rosé en Adriaan Rosé van de Jopen brouwerij.
Tevens werden geproefd frambozenbier van Liefmans, Mongozo Banana, Mongozo Coconut
en Grolsch Lemon. De meeste bieren maakten de tongen weliswaar los, maar niet van
verrukking.
PINT Nieuws no. 161 met interviews met Piet de Jongh en Jos Arts, die in september 40
jaar respectievelijk 25 jaar werkzaam zijn bij De Beyerd
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Nieuw bezoekerscentrum Duvel De brouwerij Duvel nam een nieuw bezoekerscentrum in
gebruik, inclusief fanshop. Voor € 4,00 krijgen bezoekers twee glazen Duvel, boterhammen
en een verrassing. Per bezoeker draagt de brouwerij € 1,00 af aan het Zeepreventorium in
Den Haan.
Phoenix bier, weer terug van weggeweest in Amersfoort. Presentatie op 21
september http://www.phoenix-bier.nl.
Hophoogdag in Poperinge Poperinge is goed voor driekwart van de hopproductie in België.
In september heeft de oogst plaats. Wie daarvan de sfeer wil opsnuiven wordt op zaterdag
15 september 10 u. verwacht aan de Dienst voor Toerisme, Grote Markt. Er wordt eerst
een bezoek gebracht aan de brouwerij Van Eecke (Hommelbier, abdijbieren ’t Kapittel) in
Watou. In de namiddag bezoekt men een hopbedrijf in werking met een machinale pluk op
een hopveld. De dag wordt afgerond in het opgeknapte Hopmuseum.
Deelnemen kost € 50,00 per persoon, busvervoer, degustaties, lunch, toegangsgelden en
gidsbegeleiding inbegrepen. Reserveren vóór 10 september door storting van het
verschuldigde bedrag op rekening 738-3122129-12 van Dienst voor Toerisme, 8970
Poperinge, met de vermelding “hopdag”. Meer info op tel. 0032/57-34 66 76 – 77 of
toerisme@poperinge.be.
Belgian Beer Weekend In het weekend van
vrijdag 31 augustus tot zondag 2 september
heeft in het historische kader van de Grote
Markt van Brussel de negende editie plaats van
het Belgian Beer Weekend. Vorig jaar lokte dit
evenement tussen de 60 en 80.000 bezoekers,
onder wie massaal veel buitenlanders, zo schat
Alain
De
Laet,
voorzitter
van
het
organisatiecomité binnen de Ridderschap van
de Roerstok. Liefst 44 brouwers tappen er uit
hun beste vaatjes volle glazen tegen zo goed als
gewone prijzen.
Meer info op http://www.weekendvanhetbier.be/nl/pages/programma.htm
PALM Breweries tekent een intentieovereenkomst met KOMPANIA PIWOWARSKA,
dochteronderneming van SABMiller, voor de distributie van PALM in Polen en de overdracht
van haar belang in BROWAR BELGIA .
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Excursie Programma Biergilde – Woensdag 22 augustus
Hallo excursiegangers,
Leuk dat jullie woensdag de 22e meegaan naar De Westhoek
van Vlaanderen.
Wie ’s morgens nog graag een kopje koffie wil drinken, zal
om half negen in het café moeten zijn, want de bus vertrekt
precies om negen uur!
Het is namelijk geen kort ritje deze keer. Maar dan heb je
ook wat, want omstreeks 11.30 uur arriveren we in Westvleteren. Hier drinken we “een
lekker pilske” en nemen een eenvoudige lunch.
Om 14.00 uur begint onze rondleiding door het Hopmuseum in Poperinge. Aansluitend
degustatie van een Hommelbier.
Om ongeveer 16.00 uur zullen we in Ieper zijn, waar iedereen zijn/haar eigen programma
bepaalt. In de bus worden plattegrondjes en informatie rondgedeeld.
Om 20.05 uur vertrekt de bus weer naar Breda.

Richard en Mieke
Namens het Bestuur van
Beyerd Biergilde Breda
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Bier Nu en in de Toekomst
discussieavond bij Café De Beyerd op 18 april 2007
Op de dag dat de bierwereld wordt opgeschrikt doordat de Europese Commissie aan drie
Nederlandse brouwerijen een boete van in totaal € 274 miljoen oplegde in verband met
vermeende prijsafspraken, wordt diezelfde avond in de Beyerd gediscussieerd over het bier
van nu en het bier in de toekomst.
Onder leiding van Hans Steenbergen, hoofdredacteur van Misset’s Horeca, waren de
volgende panelleden uitgenodigd om hierover te debatteren:
• Theo Vervloet, voorzitter van het CBB (Confederatie van Belgische Brouwerijen),
directeur van Brouwerij BDS Affligem, ook wel bekend als de “Hans Wiegel van
België”;
• Jack Verhoek, directeur van het CBK (Centraal Brouwerij Kantoor);
• Arjan ten Hoonte, voorzitter van het KBC (Klein Brouwers Collectief),
vertegenwoordiger van zo’n 50 brouwerijen (waaronder de Scheldebrouwerij en
brouwerij Maasland).
De panelleden zijn terughoudend in hun reactie over genoemde prijsafspraken. Benadrukt
wordt dat het reeds een langlopend onderzoek is (de invallen werden in 2000 gedaan en
het onderzoek betreft de jaren
1996-1999) en dat de boete in
geen verhouding staat met de
opgelegde
boetes
voor
brouwerijen in België, die
eerder voor dezelfde vergrijpen
waren aangeklaagd. Overigens
kan de boete voor dit soort
overtredingen
oplopen
tot
maximaal
10%
van
de
jaaromzet. De verwachting is
dat eurocommissaris Neelie
Kroes een afschriktactiek heeft
gebruikt om met name de
kleinere spelers in de markt in
het gareel te houden. Het lijkt
er zelfs op dat de boete al wordt opgelegd vóórdat de exacte feiten bekend zijn en dat
mag op zijn minst merkwaardig worden genoemd. De consument zou er overigens
nauwelijks nadeel van ondervonden hebben, hoogstens 2 cent per pilsje. Voor de
speciaalbierdrinkers geldt dit al helemaal niet.
Het volgende item van de discussie betreft de verschillen tussen Nederland en België.
Onderzoek heeft geleerd dan de verhouding tussen pilseners en speciaalbier in Nederland
92%-8% is en in België 75%-25% en in de grote steden zelfs 60%-40%. Verder valt op dat
speciaalbier met name in de zuidelijke helft van Nederland wordt geconsumeerd, terwijl in
België dit over het hele land evenredig is verdeeld. Het totale marktaandeel van bier
neemt steeds meer af ten gunste van onder andere wijn, frisdranken en water.
België heeft in het verleden het ‘geluk’ gehad dat brouwerijen pas veel later zijn gaan
fuseren / samenwerken dan in Nederland waardoor er een grotere verscheidenheid aan
bier is ontstaan, denk bijvoorbeeld aan de trappistenbieren. In Nederland leefde zelfs het
plan om in totaal slechts 2 of 3 (grote) landelijke brouwerijen te laten bestaan, maar

15

langzaamaan is ook in Nederland gelukkig meer verscheidenheid in bier ontstaan. Er is
zeker ruimte voor groei voor het Klein Brouwers Collectief naar een marktaandeel van 3 à
4% (nu 0,1%). Het KBC en CBK denken dat samenwerking met elkaar zeker mogelijk is!
Het blijkt in Nederland moeilijker te zijn een brouwerij te starten dan in België. Hier loopt
men nogal eens aan tegen de onwil, onwetendheid en onkunde van ambtenaren. Er is
bovendien een groot aantal administratieve regels waaraan een horecaonderneming in
Nederland moet voldoen. Bovendien heeft men te maken met bestaande
bestemmingsplannen. In België is de regelgeving meer geregionaliseerd, zodat het daar in
bepaalde gebieden eenvoudiger is om een brouwerij te starten.
Volgens Theo Vervloet kan het marktaandeel van speciaalbier niet via dure marketingcampagnes worden opgebouwd, maar dient dit via de culturele weg te geschieden
(cafébezoek, etc). Verder lijkt het dat speciaalbierdrinkers minder moeite hebben met de
prijsstelling van bier dan de pilsdrinkers. Toch denkt men dat de prijs wel degelijk een
drempel kan zijn om over te stappen naar het speciaalbier.
De panelleden vinden dat er geen afbreuk moet worden gedaan aan de pilseners. Men
vindt “pils het mooiste speciaalbier dat er is”: het is het moeilijkste bier om te brouwen,
omdat elke smaakafwijking direct opvalt.
Bierdrinkers schijnen nog steeds een imagoprobleem te hebben. De buitenwereld heeft nog
steeds het vooroordeel dat “bierdrinkers pils drinken en ook nog in grote hoeveelheden”,
terwijl het toch ook met name een sociale bezigheid is waarbij wel degelijk ook van het
bier wordt genoten.
Een andere hedendaagse ontwikkeling is dat de jeugd steeds vaker thuis gaat “indrinken”
en pas laat (tegen middernacht) de horeca en de discotheek gaat bezoeken. Een
ontwikkeling die afkomstig is uit de Angelsaksische landen en Scandinavië. De jeugd gaat
trouwens ook steeds op jongere leeftijd drinken. Onderzoek in Ierland laat bijvoorbeeld
zien dat ouders zich schuldig voelen voor de opvoeding aan hun kinderen, waardoor deze
steeds eerder toestemming krijgen om te drinken.
Het laatste onderwerp van de bijeenkomst was het bier in de toekomst. Er is een
ontwikkeling gaande dat steeds meer wordt teruggegrepen naar klassieke brouwmethodes.
Voorbeelden hiervan zijn de ‘stouts’ en de ‘porters’. Probleem blijft vooralsnog, althans
voor de buitenwacht, de stabiele kwaliteit van het bier.
Verder krijgt het speciaalbier wereldwijd steeds meer ruimte. Net name in Denemarken,
Ierland, Engeland en de Verenigde Staten is er een enorme gang naar speciaalbier, een
ontwikkeling die alleen maar kan worden toegejuicht. Ook vrouwen krijgen in
biercampagnes een steeds prominentere rol, denk hierbij vooral aan de introductie van het
rosébier.
De panelleden zijn het dan ook niet eens met de stelling dat de smaak van bier aan het
vervlakken is (zoals vaak uit krantenkoppen wordt opgetekend), juist omdat de kleine
brouwerijen steeds meer stoeien met het brede gamma van zoet, zuur en bitter.
Tenslotte wordt aan de heren nog naar hun favoriete bier gevraagd:
Theo Vervloet:
Jack Verhoek:
Arjan ten Hoonte:

Affligem (uiteraard)
Orval, Rochefort 10
Bier van het “Anker” in Mechelen (België)

Corné Bruininckx
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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:

Oisterwijk

Etablissement:

Boshuis ‘de Venkraai’

Soort:

Bruin woonkamer-café
Boshuis Venkraai

Adres:

In
de
bossen
Oisterwijk

Web:

http://www.venkraai.nl

Kenmerk:

De Venkraai ligt op een prachtige plek midden in de bossen tussen de
vennen. Vanwege het lekkere weer gaan we buiten op het grote terras
zitten. Het café zelf is vrij klein, maar gezellig ingericht met kleedjes op
de tafels, zoals we dat van de Beyerd kennen. Het eigen huisbier, de
Blonde Kraai, is een lekker blond bier met een mooi droog bittertje van
6,5 %.

Extra:

Blonde Kraai is gebrouwen in samenwerking met de Brouwketel, DenBosch. Een blond bier van hoge gisting met 6,5% vol. alcohol. Een
smaakvol verfrissend bier wat dankzij een uitgebalanceerde mix van
hopsoorten en kruiden tot een bijzonder evenwicht is gekomen. Getapt in
zijn bolvormige en gedecoreerde voetglas komt dit blonde bier het beste
tot zijn recht.

Reporter(s):

John Zonneveld en Sjak van Peer

bij
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Rondje ABT
Een toch langs de aangesloten café’s naar aanleiding van het Bier van de Maand ‘Toffe
Peer’
Het is alweer enige tijd geleden dat ik Nederlands Kampioen Bierproeven werd. We
schrijven eind oktober 2005, locatie café 1615 in de nieuwe Grolsche bierbrouwerij in
Enschede. Tijdens de wedstrijd van de ABT herken ik, als afgevaardigde van café de
Beyerd, 10 van de 10 bieren: een perfecte score en als prijs mag ik de naam en het recept
van een bier van de maand voor de ABT bedenken. Dit finalebier krijgt van mij de naam
Toffe Peer en de brouwerij die aangewezen is om het bier te brouwen is de Friese
Bierbrouwerij Us Heit uit Bolsward. Ook maak ik op verzoek een logo en een tapruiter voor
dit bier. Na enige maanden uitstel wordt Toffe Peer in de ABT-cafés geschonken als Bier
van de Maand in februari 2007.
Wat vind ik nu zelf van dit bier? Het resultaat voldoet niet helemaal aan mijn eerdere
beschrijving 'Een donker bier met een mooie balans tussen zoet en bitter'. Wat ik wilde
vermijden is toch gebeurd: het bier is wat te zoet…. Verder een volle smaak en een mooi
(hop) bittertje, een prachtig rood-amber kleurtje (niet zo donker als bedoeld dus) en best
wel toegankelijk en lekker. De overheersing van de zoete smaak is mogelijk veroorzaakt
door het meer dan halveren van de gebruikte hoeveelheid donkere cara mout t.o.v. het
recept van het proefbrouwsel, waardoor het mout-bitter essentieel is teruggebracht, door
het gebruik van de minder agressieve Us Heit gist, en mogelijk ook door het niet volledig
uitgisten van het brouwsel, waardoor te veel restsuikers zijn achtergebleven.

Om dit prachtige avontuur waardig af te sluiten neem ik me voor om een groot aantal ABTcafés langs te gaan en daar een Toffe Peer te bestellen. Hiervoor gebruik ik de ABT uitgave
'Bijzondere Biercafés in Nederland' van 2007. Een bezoek aan de biercafés uit deze gids
heeft me al lang aangesproken en dit is een mooie gelegenheid om het ook daadwerkelijk
eens te doen. Dit gaat natuurlijk niet op één dag en ik besluit er meerdere dagen en
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weekenden op uit te trekken met een steeds wisselende reisgenoot. Deze zijn gelukkig
makkelijk te vinden, want veel mensen blijken het een leuk idee te vinden.
De toer begint voor mij natuurlijk op zondag 28 januari met de presentatie van de Toffe
Peer in mijn favoriete café de Beyerd, waarna de eigenlijke aftrap op de eerste zaterdag
van februari begint in Oisterwijk. Het is een leuke ervaring om buitenborden en bierlijsten
tegen te komen met Toffe Peer erop. Een weekje later bezoek ik op vrijdag na de
wekelijkse borrel op mijn werk en op de terugweg naar huis nog twee ABT-cafés en ik heb
op het eind van de avond het gevoel dat ik wat dronken word. Dit is gelukkig de enige keer
tijdens deze 'quest'.
Er is geen vast plan en ik laat de keuze steeds een beetje afhangen van de mogelijkheden
en van eventuele wensen van de reisgenoten en ik zie wel hoe ver ik kom. Als blijkt dat
Marco van Schaijk bereid is om met mij de lange tocht langs de noordelijke bestemmingen
te doen, besluit ik om ALLE biercafés uit de ABT uitgave van 2007 te bezoeken.
De tocht is soms zwaar: op carnavals zaterdag ben ik de gehele dag onderweg, 's avonds
om half elf kom ik thuis, warm mijn eten op en ik ben voor half twaalf in carnavals outfit
weer in de Beyerd. Carnaval vier ik, zoals gewoonlijk, weer goed en het lijkt me verstandig
om op aswoensdag maar een hersteldag in te plannen. Op donderdag wordt de toer hervat
met de noordelijke route, en zijn we pas om half twee 's nachts thuis. De volgende
ochtend moet ik al weer om negen uur op station Breda zijn voor de Noord-Hollandse
route; een zware dag waarin we het record aantal van 6 cafés bezoeken (7 als we de
Beyerd meetellen). De maand vordert en de Toffe Peer is intussen al op meerdere adressen
uitverkocht, voor mij een
teken, dat het bier wel
gewaardeerd wordt. De laatste
zondag van februari bezoek ik
de twee resterende cafés op
het vasteland: Utrecht en
Ermelo. Er is nu nog één café
over, het Proeflokaal van
Texel, dat ik op de eerste
zaterdag in maart bezoek met
mijn lieve (haha) vrouw Cora.
Wat een toeval, om 12 uur 's
avonds zijn zowel Cora als
uitbater (en ABT voorzitter)
Hans Glandorf jarig en dit blijkt
garant te staan voor een heel
gezellige afsluitende avond van
deze leerzame kroegentocht.
Alle 36 cafés aangesloten bij de ABT zijn nu bezocht en dit geeft me veel voldoening. Het
blijken stuk voor stuk leuke bruine kroegen met een goede sfeer en dito personeel.
Sjak van Peer
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Kalkoenfilet met gegrilde courgette, venkel en Beyerd Hefe
Weisse
Ingrediënten voor 4 personen:
•

500 gram kalkoenfilet

•

1 courgette

•

1 venkelknol

•

2 sjalotjes

•

2 tenen knoflook

•

1 theelepel milde kerriepoeder

•

7 eetlepels olijf- of zonnebloemolie

•

4 eetlepels gevogeltefond

•

1,5 dl Beyerd Hefe Weisse

•

2 eetlepels fijngehakte bieslook

•

peper uit de molen en (zee)zout naar smaak

Bereidingswijze:
Courgette overlangs in plakken snijden. Harde onderkant van de venkelknol verwijderen en
in dunne plakken snijden. De plakken in een schaal leggen. Vier eetlepels olie erover
gieten en met weinig (zee)zout bestrooien. Gedurende 30 minuten weg zetten en af en toe
omkeren. De groenten in een hete grillpan om en om grillen of op de barbecue plaatsen tot
beide kanten livchtbruin van kleur zijn. Sjalotjes en knoflook schillen en in stukjes snijden.
Kalkoenfilet in gelijkmatige plakjes snijden. Drie eetlepels olie in een wok verwarmen en
de plakjes kalkoenfilet roerbakken. Stukjes sjalot, knoflook en milde kerriepoeder erbij
doen en verder roerbakken. Vervolgens gevogeltefond en het bier erdoor roeren en nog 3
tot 4 minuten goed verwarmen. Op smaak brengen met peper en zout. Samen met de
gegrilde groenten over voorverwarmde borden verdelen en met fijngehakte bieslook
garneren. Een goed gekoeld glas Beyerd Hefe Weisse hierbij drinken.
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 – De verlimonadisering van het bier
Bovenstaande uitdrukking is jammer genoeg niet van mij, maar van Geuzebrouwer Frank
Boon. Ere wie ere toekomt! Dit geeft goed aan waar nogal wat brouwers mee bezig zijn op
dit moment. Het stond in een interview in Bierpassie Magazine van juni/juli/augustus 2007
waar Frank Boon het ook had over de verhooliganisering van het bierimago. Dit laatste
slaat op het feit dat speciaal bier in blik dit ondersteunt. Uiteraard is Frank Boon tegen
beide ontwikkelingen! De hopduvel sluit zich graag hierbij aan!
Wieckse Witte
Zoals bekend, wordt er door de Hopduvel op deze pagina's altijd fel van leer getrokken
tegen brouwers die al lang niet meer brouwen wat ze zelf lekker vinden. De Hopduvel
breekt een lans voor ambachtelijk gebrouwen bier, hoppig bier, bier met
smaak dus.
Het kan natuurlijk ook wel eens zo zijn dat ik terug moet komen op een
eerder gedane bewering in deze columns. Zo viel het mij laatst op dat
bijvoorbeeld Wieckse Witte helemaal niet zo slecht meer is als een tijd
geleden. Ik zou willen zeggen dat Wieckse Witte zich tegenwoordig in de
middenmoot van de witbieren heeft genesteld. Het heeft iets meer aroma
dan bijvoorbeeld een Steendonk, maar het is lang niet zo geurig als een
Hoegaarden. Bij deze: proficiat Heineken!
Pint bierkeuringen
In mijn column van april moesten ook de kleine Nederlandse brouwerijtjes het ontgelden.
Amateurisme is troef en we worden met z'n allen als bierliefhebbers vaak teleurgesteld. Nu
werd ik hier in bijgevallen door Pint (Nieuws voor Biergenieters)
van april en juni 2007. Deze vereniging is eens gaan keuren op
bierfestivals. Dit om te voorkomen dat festivalgangers bier met
brouwfouten, infecties en andere afwijkingen (diacetyl,
verzuring, oxidatie, medicinale geur en smaak) voorgeschoteld
zouden krijgen. Op het Winterbierfestival kwam men van de
acht gekeurde bieren er een tegen die men gelijk van de tap kon
halen (Kerstbok Oirschotsbier), twee bieren hadden afwijkingen
en waren niet in balans (Winterbier 1 van Hanze Stadsbrouwerij
en Hunebed Winterbier), een bier had kleine afwijkingen en was
redelijk in balans (Winterbier 2 van Hanze Stadsbrouwerij), drie
bieren waren zonder afwijkingen en redelijk in balans (Brand
Sylvester, Tripel Haagse Brouwerij en Winterbier van Jopen) en
als beste kwam Nieuw Ligt van Brouwerij de Hemel uit de bus.
Dit was de enige (!) die volledig in balans was en karakter had.
Het ging bij de keuring overigens niet om de smaak van het bier,
dat blijft per slot van rekening persoonlijk. Even om vergissingen te voorkomen: Brand is
uiteraard geen klein brouwerijtje!
Ook op het KBC-festival van het Klein Brouwerij Collectief is men gaan keuren. Van de 21
bieren was er niet eentje bij die volledig in balans was of karakter had. Er waren er acht
die zonder afwijkingen waren en redelijk in balans. Er waren er zes die kleine afwijkingen
hadden en redelijk in balans waren. Er waren er zes die afwijkingen hadden en niet in
balans waren. En er was er eentje bij (Loodsbier van de Boei) die overheersende
afwijkingen had.
Op het Meibokfestival keurde men 17 bieren waar er wederom niet eentje bij was die de
hoogste beoordeling kon krijgen. Zes bieren waren zonder afwijkingen en redelijk in
balans. Zes bieren hadden kleine afwijkingen en waren redelijk in balans. Vier bieren
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hadden afwijkingen en waren niet in balans. Een bier had overheersende afwijkingen
(PaasIJ van Brouwerij 't IJ).
Wat is het resultaat van de in totaal 46 gekeurde bieren? Er was slechts één bier (Nieuw
Ligt) die zonder afwijkingen was, in balans was en karakter had. Er waren er slechts 17
die het predikaat "bier zonder afwijkingen en redelijk in balans" konden wegdragen. De
rest is dus beneden de maat. Ik blijf dan ook achter mijn column van april 2007 staan!
Urthel Hop-It
Ik kan met genoegen melden dat Urthel Hop-It toch
leverbaar is in onze contreien! Ik heb de eerste flesjes
laatst bij het Bierparadijs te Meer gekocht en het smaakt
heerlijk! Hier is tenminste flink gebruik gemaakt van hop
(zoals de naam reeds deed vermoeden). Het enige wat ik
jammer vind is het alcoholpercentage van 9.5 %. Dit had
wat mij betreft wat minder mogen zijn, een procent of zes
à zeven was ook leuk geweest en dit zou de
doordrinkbaarheid zeker bevorderen. Urthel bieren worden
tegenwoordig bij La Trappe (Bavaria) in Berkel Enschot
gebrouwen.
Keurmerk voor pils?
Wordt het eigenlijk niet eens tijd dat er een keurmerk komt voor pils? Wat ik de laatste
tijd allemaal op de etiketten zie staan van onze vaderlandse pilsbrouwers: dat er tarwe
gebruikt wordt, dat er maïs gebruikt wordt, dat er zoetstoffen gebruikt worden etc. etc.
(o.a. Hertog Jan). Dit heeft toch niets meer te maken met het bier dat men ooit in Plzeň
uitgevonden heeft? Ik snap ook wel dat de gerstprijzen hoog liggen door slechte oogsten,
maar dat de brouwers dan maar naar tarwe of maïs moeten grijpen? Misschien moeten er
minimale eisen gesteld worden aan pils, een soort van Urtyp logo? Ik denk niet dat het een
succes wordt, want wie voldoet er nog aan?
Lekker hoppig
Wat is er zo'n beetje te koop voor de liefhebber van hoppige bieren? Hier volgt een lijstje
met hoppige, dubbelgehopte (c.q. dryhopping) bieren:
Affligem Patersvat, Hommelbier, Martin's Pale Ale, Urthel Hop-It, Achouffe Houblon,
Christoffel Blond, Orval, Kerelsbier Blond, Bink Blond, Brand Up, XX bitter, Arabier, De
Graal Blond, Guldenberg, Slaapmutske Blond, Loterbol blond, Jopen Hoppenbier, Château
Neubourg.
Natuurlijk zijn er nog meer hoppige bieren die in aanmerking komen, dit is slecht een
eerste aanzet. Ik hou iedereen op de hoogte!
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