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Woordje van de Voorzitter
15 Jaar Biergilde! Het idee ontstond tijdens de Belgische Bierweek van 1992. Enige
maanden later was de eerste introductie-bijeenkomst en weer enige maanden later de
eerste excursie, die toen naar Brugge ging. Nu, 15 jaar later, telt de vereniging een kleine
100 leden, komt 4 maal per jaar bijeen en heeft dit jaar tijdens de 15e excursie
Westvleteren, Poperinge en Ieper bezocht. Voor 2008 staat een bezoek aan de brouwerij
Bavik op het programma. De brouwer van deze brouwerij werd tijdens de afgelopen
Belgische Bierweek onderscheiden met het Zilveren Frietje.
Onder de leden van Het Beyerd Biergilde Breda bevinden zich diverse zeer verdienstelijke
amateur brouwers. Na Marco van Schaik en Bianca Houthooft, kregen Ad Kusters en Jeen
Brouwer dit jaar het Zilveren Frietje omgehangen. De aanwezigen tijdens deze ceremonie
proefden een heerlijk glaasje tripel door Ad en Jeen gebrouwen.
Ook hebben we uitstekende proevers onder onze leden, dat bewees Cora van Peer tijdens
de finale aan de bierproefmachine op 28 oktober. De Biergilde wisseltrofee ging 4 maal
naar een mannelijk lid van het gilde, maar Cora heeft dit jaar alle heren achter zich
gelaten en haar naam zal dan ook dit keer gegraveerd worden op deze fel begeerde trofee.
Dat doet mij als vrouw natuurlijk zeer veel deugd!
Met veel plezier sluit ik dit jaar mijn 8e jaar als voorzitter van het Biergilde af en teken
meteen weer bij voor 2008. Mede dankzij mijn medebestuursleden en een aantal actieve
en enthousiaste leden is het Beyerd Biergilde Breda al 15 jaar een gezellige, prettige
vereniging in de wereld van de biercultuur.
En nu op naar de winterbieravond, waar we weer zullen genieten van eigen brouwsels en
hapjes met deze brouwsels bereid. Opgeluisterd met de muziek van de Ierse band
Navenant kan deze avond al helemaal niet meer stuk! En voor de eerste maal zal door
‘Mister Biercuisine’ himself de ‘Han Hidalgo Wisseltrofee’ uitgereikt worden aan de meest
gewaardeerde brouwer/kok- combinatie van de avond. Ik ben benieuwd. Tot dan!
Hettie Beverdam

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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Van de Redactie
Het 3e lustrum van het Beyerd Biergilde Breda, dat is voor de redactie van het periodiek
van het gilde, reden genoeg om een speciale Nuchter Bekeken uit te brengen. Het
doorsnuffelen van diverse archieven en het benaderen van Gilde leden van het eerste uur
hebben mede voor deze kleurige en ‘dikke’ Nuchter Bekeken gezorgd.
Vragen die beantwoord worden in deze NB gerelateerd aan het gilde zijn onder andere:
•

Hoe duur was één Beyerd Speciaal in 1984?

•

Met welke brouwer heeft Gonnie Verdurmen het Zilveren Frietje gewonnen?

•

De geschiedenis van De Zwarte Rat

•

Wat is nu eigenlijk ‘Cora’s Delight Dressing’?

In het archief van Piet is het volgende gevonden over de oprichting van het
bierproeversgilde in 1992. Dit wil de redactie de huidige leden en de lezers van de NB niet
onthouden.
De redactie
1992 is het jaar dat Els en ik 25 jaar in de Beyerd zitten en dat Mikel en Orson
toetreden tot de directie. We openen ook ons restaurant en we zetten de eerste
stappen voor de oprichting van een bierproeversgilde. De Belgische Bierweek wordt de
eerste gezamenlijk klus van Mikel, Orson en mij. Paul Slaets ontvangt namens brouwerij
Du Bocq van Gauloise en Deugniet het Zilveren Frietje en we hebben voor het eerst een
duo klanten als winnaars van het Zilveren Frietje. Jack v.d. Linden en Anita Jussen. Ze
hebben beiden de onderscheiding verdiend dus krijgen ze hem allebei.
Dentergems Witbier wint de bierproeftest van Belgische witbieren.
Tijdens de Belgische Bierweek van 1992 lobby ik om de Zilveren Frietwinnaars warm te
maken voor een bierproeversgilde. Bij hen vind ik steun voor het idee om vaker onze
kennis over bier aan te scherpen en te actualiseren, in plaats van alleen tijdens de
bierweek. Daarom moeten wij ons verder gaan bekwamen in bierproeven en van tijd tot
tijd een leerzame excursie doen. Het idee van een bierproeversgilde slaat aan en Han
Hidalgo en ik zoeken, naast de Zilveren Frietwinnaars, een aantal vaste gasten van onze
bierproeftesten en vragen die ook lid te worden van een op te richten
Bierproeversgilde.
Piet de Jongh
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Belgische Bierweek 2007 deel 1 – 3 & 20 oktober
In deze Nuchter Bekeken het verslag van de Belgische Bierweek 2007 van de hand van de
Zilveren Frietjes winnaars Jeen en Ad.
Wat eraan vooraf ging: Woensdag 3 oktober: Bokbieravond van het Beyerd Biergilde.
We worden zoals altijd door Sylvia tegen 8 uur afgezet voor de Beyerd. Beginnen met een
bakje koffie of maar meteen een goed glas bier? Het wordt toch nog een bakje koffie.
Hettie begint de avond met wat berichten gevolgd door de mededelingen van Mikel. Hij
gaat de winnaars van het Zilveren Frietje bekend maken. We vragen ons af wat je voor iets
bijzonders zou moeten doen om dit zilveren frietje te verdienen. Groot is onze verbazing
als Mikel het volgende voorleest:
Beste Ad en Jeen,
Met zeer veel genoegen delen wij jullie mede, dat op voorspraak van de hele Beyerd bemanning
en het bestuur van onze Beyerd Biergilde, aan jullie dit jaar het “Zilveren Frietje” wordt
toegekend.
Het “Zilveren Frietje” is een onderscheiding door café de Beyerd ingesteld voor een Belgische
brouwer en een klant van café de Beyerd, die zich het afgelopen jaar, of jaren, bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt met betrekking tot het Belgische speciaal bier.
Jeen en Ad, als duo hebben jullie je in korte tijd aangesloten bij de Beyerd familie. Als
fanatieke leden van ons “Beyerd Biergilde Breda” en het bierproefgenootschap “de
Bovenkamer” hebben jullie je de bierwereld snel eigen gemaakt. Hiernaast nog de eigen bieren
van jullie die wij regelmatig mogen proeven, was voor ons voldoende reden om jullie beiden het
“Zilveren Frietje” toe te kennen.

Zaterdag 20 Oktober, “Uitreiking Zilveren Frietjes”.
Gisteren zijn Dyann en Ad enkele dagen eerder van vakantie teruggekomen om aanwezig te
kunnen zijn bij de uitreiking van het “Zilveren Frietje”. Jeen heeft tijdens onze vakantie
de brief van de Beyerd met de aankondiging van het toekennen van het “Zilveren Frietje”
aan familie en vrienden doorgemaild (hoezo een trotse winnaar?). Als gevolg daarvan
hebben nogal wat familie en vrienden gehoor gegeven aan de verkapte uitnodiging om toch
vooral aanwezig te zijn bij de uitreiking.
Als we aankomen in de Beyerd is het al behoorlijk druk. We zien ook al veel mensen met
een “Zilveren Frietje” rondlopen, winnaars van voorgaande jaren.
Wij hadden aan Mikel gevraagd of
het mogelijk was om ons zelf
gebrouwen bier te kunnen schenken
tijdens de uitreiking. Mikel vond dit
een zeer goed idee. Jeen heeft dus
al een week geleden voor dit doel
vaten afgegeven bij de Beyerd. Het
bier dat wordt aangeboden is een
tripel met een La Chouffe-achtige
smaak van dik 9% alcohol. Mikel
begint met de uitreiking en wij
worden op het podium gevraagd.
Wederom wordt de brief voorgelezen
waarin wordt uitgelegd waarom wij
het “Zilveren Frietje” 2007 krijgen. Bianca, samen met Marco de winnaar van vorig jaar,
hangt ons de versierselen om. Jeen doet een dank woordje en heeft als tip voor degenen
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die het “Zilveren Frietje” willen winnen: “De bierkaart 9 keer “ronddrinken”, dan maak je
een goede kans!”
Ondertussen hebben de mensen achter de bar onze tripel in proefglaasjes getapt en wordt
dit gepresenteerd. De smaak is goed, zo wordt ons verzekerd door een fiks aantal gasten,
we krijgen leuke respons en complimenten.
Hierna is de uitreiking aan de brouwer. Winnaar is brouwerij Bavik, dat probeert om met
een rosébier een bier op de markt te zetten als tegenhanger van de zoete mixdrankjes en
hiermee misschien de jeugd uiteindelijk aan het échte bier te krijgen. Helaas kon de
brouwer zelf niet aanwezig zijn en wordt de prijs in ontvangst genomen door een
Nederlandse vertegenwoordiger van de brouwerij. Ook van de brouwerij krijgen we een
bier aangeboden, een Petrus Blond of een Petrus Dubbel.
Hierna worden alle vorige winnaars op het podium gevraagd voor een fotosessie,
felicitaties volgen en de sfeer en gezelligheid stijgen (een paar proefglaasje teveel of al te
lang in het café?).

Met een select gezelschap; onze partners en winnaars van vorig jaar, gaan we eten in het
restaurant en kiezen daar uiteraard het brouwersmenu. Een aardigheidje ontdekken we
tijdens het aperitief: Op de placemats staat een verhaaltje over de Belgische bierweek en
worden we met naam en toenaam vermeld. Erg leuk en we vragen meteen enkele
exemplaren om mee naar huis te nemen, de thuisblijver moet overtuigd worden van de
belangrijkheid van dit evenement, nietwaar? Na het eten gaan we terug naar het café waar
de band “The Service”, met onze goede vriend Viktor op drums, optreedt.
Zeer voldaan en vereerd keerden we huiswaarts. De opening van de Belgische Bierweek
was geslaagd, dat beloofd veel goeds voor de rest van de week!!
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Bier & Evenementen kalender
28 november 2007

Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond

15-16 december 2007

13e Ober Kerstbierfestival, Heuvelhal te Essen (BE)
http://www.kerstbierfestival.be

8 december 2007

Kerst- en winterbierfestival - Wormer

18 december 2007 – 20:00

Bierproefwedstrijd Café Moeke (voor teamsamenstelling
Sjak van Peer) http://www.moekebreda.nl

12-13 januari 2008

Gullebierdagen – Nijlen (B)

20 januari 2008
PINT Winterbierfestival – Gouda
30 januari 2008

Beyerd Biergilde Breda – ALV

24 februari 2008

2e Noord-Hollands Bier Festival - Heiloo

16 april 2008

Beyerd Biergilde Breda – Thema of discussieavond

20 april 2008

Opendeur dag Belgische Brouwers

11 mei 2008

Beyerd Biergilde Breda – Pinksterfietstocht

20 augustus 2008

Beyerd Biergilde Breda – Excursie biergilde

12-14 september 2008

European Beer Festival – Kopenhagen (De)

1 oktober 2008

Beyerd Biergilde Breda – Bockbieravond

18-26 oktober 2008

Beyerd Belgische Bierweek

26 november 2008

Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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Gonnie Verdurmen - biergilde lid van het eerste uur
In verband met het lustrum van het biergilde, heeft de redactie een aantal leden van het
eerste uur vragen gesteld over hun ervaringen in het gilde.
Een korte introductie van jezelf (wie je bent): Ik ben Gonnie
Verdurmen, volgens mij het oudste lid dus een soort moeder aarde.
Wat is je leukste herinnering aan het gilde: Er zijn veel leuke
herinneringen, maar de leukste vind ik het Gilde-uitje dat wij in
Breda hebben doorgebracht. Bezoek aan het bierreclamemuseum, de
tocht met de Jan Plezier, friet eten bij het frietkot van de "Fer" en
nog veel meer.
Wanneer met welke brouwer heb je het Zilveren Frietje gewonnen: Dat was in 1982, de
brouwer was Pauwel Kwak.
Wat is volgens jou het lekkerste bier: Het lekkerste bier voor mij is Westmalle Tripel.
Waarom ben je nog steeds of niet meer lid van het gilde: Bij het Gilde ontmoet je mensen
die ook van een lekker glas bier houden en interesse hebben in hoe het gebrouwen wordt,
uit welk glas het bier het beste tot zijn recht komt vind ik persoonlijk altijd een
interessant onderwerp, kortom het is soms een gezellige boel. Vandaar ik ben en ik blijf
lid.

Nederlandse bierbrouwerijen
Deze zomer een erg leuk boek aangeschaft over de Nederlandse
brouwerijen.
De
titel
van
het
boek;
“Nederlandse
bierbrouwerijen” met als ondertitel “een rondreis langs alle
bierbrouwerijen van Nederland”, is een goed verzorgd boek
geworden. De schrijver is Peter van der Arend, bieroloog en
eigenaar van Nederlands Biercafé ’t Arendsnest in Amsterdam. Zelf
heb ik Peter tweemaal bezocht in zijn café en ik moet zeggen dat
hij verstand van zaken heeft van de Nederlandse biermarkt. Deze
opgewekte kastelein beschrijft in dit boek z’n vijftigtal
brouwerijen en vult zijn verhaal aan met mooie kleurenfoto’s. Brouwerijen die 15
hectoliter per jaar brouwen worden afgewisseld met giganten als Heineken met 16 miljoen
hectoliter per jaar. Ook Brouwerij de Beyerd vult in dit boek vijf pagina’s met tekst en
foto’s.
Al met al, een leuk verzorgde uitgave , 239 bladzijden en gebonden in een stevige kaft.
Peter van der Arend, Nederlandse bierbrouwerijen, ISBN 90 215 8481 6. Uitgeverij KosmosZ&K Uitgevers B.V. , Utrecht.
Jack van der Linden
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8 september jubileumreceptie
Piet 40 jaar kastelein, Jos 25 jaar achter de bar en Piet 15 jaar chef-kok
Ik kreeg een e-mail met daarin een uitnodiging voor een jubileumfeest. Een jubileumfeest?
dacht ik nog. Nog niet eerder bij de Beyerd meegemaakt. Maar de e-mail klonk zo
aanlokkelijk, dat ik mijn middag vrijgehouden heb en om 16 uur richting de Beyerd toog.
De dagen voorafgaand aan het feest, heb ik me suf gepiekerd hoe ik kon bewijzen dat ik al
4, 10 of 20 jaar vaste klant ben. Want wat is een vaste klant? Als je vast 1 maal per jaar
komt, als je vast 1 maal per maand komt, als je per keer veel drinkt, als je gildelid bent,
als je er iedere dag langs loopt? Dus waar begin je te tellen? Nou ik heb de middenweg
gekozen, tussen 3 x per jaar naar de Beyerd 20 jaar geleden en bijna wekelijks de laatste 2
jaar.
Ik stond nog geen 5 minuten bij de Beyerd op de stoep, twijfelend wat ik zou gaan drinken,
of de deur van het cafe ging op slot. Daar stond ik buitengesloten, zonder bier. Maar
meteen zag ik in de verte al een bonte stoet van mensen komen. Voorop 3 charmante,
huppelende dames (met ongeschoren benen), gevolgd door een koets en 3 auto’s. Piet de
Jongh in de koets, Jos in de eend en Piet in de rode bak, de dames in de cabrio.
Een leuke en bonte optocht, maar net zo leuk waren al die verbaasde gezichten van
onwetende mensen die toevallig in de Boschstraat liepen. Die struikelden bijna over de
stoep toen ze dit kleurrijke gezelschap zagen. Voor de deur volgde toen een serieuze
ceremonie, waarvan ik een deel gemist heb. Het ging zo snel en ik stond nog bij te komen
van de optocht. In ieder geval kreeg Piet een gouden sleutel van zijn cafe, zodat we weer
naar binnen konden. Hij werd met die sleutel in zijn hand zeer warm welkom geheten door
2 Spaanse dames, die Piet leek te kennen, maar wij in ieder geval niet.
Voordat de deur open ging, zongen we eerst een
welkomstlied voor onszelf!!! En dat lied vormde
het begin van een gezellige avond, waarin
veelvuldig gezongen werd. Bij binnenkomst kreeg
je een hanger met je aantal “dienstjaren”. Dat
varieerde van 2 jaar tot maar liefst 50 jaar!!!!
Het cafe was ingedeeld in periodes en zo ging
iedereen staan, in de periode dat hij of zij vaste
klant is geworden. Althans, dat was de bedoeling.
Niet iedereen liet zich immers zo makkelijk in
een hokje plaatsen. Aan de wand hing het bewijsmateriaal van x jaar vaste klant. De
hoeveelheid viel tegen, maar degenen die er wat opgehangen hadden, waren zeer creatief
geweest.
Na een groepsfoto van wel 200 Pieten, gingen de eerste schapen over de dam en naar een
ander vak lopen. Toen begon het gepraat, het gezang en de lofbetuigingen aan de
jubilarissen, onder het genot van heerlijk bier. Toen alle enveloppen geteld waren, kon
middels een meetlat vastgesteld worden waar de jubilarissen zouden gaan eten. Het werd
niet de frietkraam, niet thuis, zelfs niet de Beyerd, het werd restaurant “TOP”, waar en
wat dat dan ook mag zijn. Dat kunnen zij ons straks vertellen.
Ten slotte werden ook Orson en Mikel met een rapliedje nog even in het zonnetje gezet
voor het topgastheerschap.
BEDANKT voor deze erg gezellige avond.
Bianca Houthooft
20 jaar beetje vaste klant, 11 jaar vaste klant, 4 jaar erg vaste klant
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Belgische Bierweek 2007 deel 2 – 21 & 22 oktober
Zondag 21 Oktober, “Bierproeftest Belgische Zware Donkere Speciaal bieren”
s’Morgens om 11:15 (!) alweer in de Beyerd present voor de bier proeftest. We gaan aan de
zware donkere Belgen. Het zijn er 13 in totaal, met een alcoholpercentage van 7,5 tot
12%. Een mooi begin van de zondag (zucht). We krijgen uitgereikt een uitleg over de
proeftest en de te proeven bieren. Er staan er veel op die we óf zeer lang geleden óf zelfs
nog nooit gedronken hebben, zoals Vicaris Generaal, Charles Quint, Duivels Bier en
Seizoens Quatro.
Per duo wordt er
een plankje met 4
glazen (1e ronde
5) uitgedeeld. Het
is de bedoeling dat
je aangeeft wat je
het beste bier
vindt, dit krijgt
plaats 1, en welke
op de 2e, 3e en 4e
plaats komen. Ook
wordt gevraagd de
namen in te vullen
van het bier dat je
denkt te proeven.
De finale ronde
bestaat uit de 4
bieren welke het
beste scoorden in
de voorronden.
Zoals verwacht is meteen bij het 1e plankje al duidelijk dat wij geen hoge score gaan
behalen bij het herkennen van het bier. Het aangeven van het beste bier is geen groot
probleem, we zijn het in de meeste gevallen wel eens. We staan aan de bar naast Cora en
Eric en proberen op enigszins “legale” wijze wat biernamen aan hen te ontfutselen.
Toch wel leuk om zo te proeven, we proeven grote verschillen tussen de bieren; zuur,
zoet, alcohol, caramel- en gebrande mout.
Zo rond de tijd dat Mikel de winnaar bekend maakt wordt het café langzaam maar zeker
geënterd door een ander soort cafébezoeker; de supporters van een Bredaas
voetbalclubje, dat moet spelen tegen een clubje uit Tilburg. Dit spektakel wordt in de
Beyerd op een groot scherm vertoont, vandaar.
Als beste Belgische Zware Donker Speciaalbier werd MALHEUR 12 gekozen. De enige echte
proever onder de proevers is Sjak van Peer. Hij heeft er 7 (dacht ik) van de 13 goed.
We drinken nog een Westmalle dubbel, wensen de voetbalsupporters sterkte in de strijd en
gaan tevreden en voldaan naar huis. Wat een heerlijkheid; er komen nog meer
“bier”dagen, de week is nog maar net begonnen…………
Maandag 22 Oktober, Rustdag. (lijf, lever en partners vragen tenslotte ook enige
aandacht) (En wat dacht je van de maandagavond training op de bierproefmachine dan… Red.)
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Cock van Harteveld - biergilde lid van het eerste uur
In verband met het lustrum van het biergilde, heeft de redactie een aantal leden van het
eerste uur vragen gesteld over hun ervaringen in het gilde.
Een korte introductie van jezelf (wie je bent): Ik ben Cock
van Hartevelt , woon met Annelies (bijna veertig jaar
getrouwd) met veel plezier sinds 1969 in Oosterhout. Mijn
boterhammen en de rest verdien ik al tientallen jaren met
de verkoop van schilderijlijsten en materialen om lijsten
en schildersdoeken te restaureren in de BENELUX aan
inlijsters / kunsthandels en enkele kunstschilders die zelf
hun eigen werk inlijsten. Dat is afwisselend werk omdat
mensen mij boeien en ik het mooi vind om te zien wat ze
er allemaal van maken.
Buiten het werk ben ik lid van enkele verenigingen en doe
daar ook wat bestuurswerk. Ik kan enorm genieten van
lekker eten een goed glas bier en een goed wijntje gaat er
ook wel in, zelf het eten klaar maken doe ik ook graag.
Kortom ik geniet vaak van het leven en deel dat ook met
anderen. De eerste echte lekkere biertjes nam ik mee
begin jaren zeventig uit België, de plaatselijke drankenhandel vond het lege goed maar
lastig en wilde er geen schappen voor inruimen! Ook bij Piet in het magazijn stonden wel
kratjes met heerlijke biertjes die we dan ook graag kochten.
Wat is je leukste herinnering aan het gilde: Een van de aller-indrukwekkendste excursies
met het gilde was naar de brouwerij de Kluis van Pierre Celis waar het Hoegaarden Wit
bier en de Grand Cru werden gebrouwen, de gedrevenheid en het enthousiasme, waarmee
de heer Pierre Celis ons de brouwerij heeft laten zien en na afloop in zijn proeflokaal ons
een paar biertjes liet proeven, was geweldig.
De fietstocht op een hete woensdagmiddag in België toen wij (Annelies ,Jacqueline, Leo L.
en ? en ik dus) na een te lang verblijf in een klein café tussen het Palmbos en het Duvelbos
op een zandpad strandden en de weg kwijt waren, daardoor te laat voor de spelletjes
waren en nog maar net aan konden schuiven voor het laatste hapje en biertje voordat we
de bus in moesten.
Ook de bierproeverijen op zondag zijn een geweldig feest, vooral toen Leo S. met zijn
drankjes op het terras de ramen wilden zuiveren op muziek van het Trio Willie Donni met
Kid Dynamite en Little Eddy.
Wanneer met welke brouwer heb je het Zilveren Frietje gewonnen: De volgende vraag kan
ik heel kort beantwoorden, ik heb helemaal geen frietje! mijn grootste vrienden wel!
Wat is volgens jou het lekkerste bier: In de zomer Hoegaarden Grand Cru en in de winter
Gouden Carolus Klassiek.
Waarom ben je nog steeds of niet meer lid van het gilde: Ik ben nog steeds met veel
plezier lid, omdat ik het gezellig vind om met anderen onder genot van een heerlijk
biertje en de bitterballen van Willem P. te kletsen en te genieten van de mooie dingen
die er zijn.
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Uitdagingen voor de Belgische brouwers
In de annalen van de Belgische Brouwers zal 2007 niet geboekstaafd worden als een
gemakkelijk jaar. Er was plots een tekort aan flessen, de grondstoffenprijzen schoten de
hoogte in en er zijn de uiteenlopende wetten binnen de EU die de export belemmeren.
Philippe Moortgat, een tijd lang managing director, en Philip Buisseret, de nieuwe
directeur van de beroepsvereniging, gaven tekst en uitleg.
Van het totale biervolume wordt 45,82% verkocht in flessen met statiegeld, 32,81% in
vaten, 19,46% in blik en 1,91% in eenwegsflessen. In de zomer bleken er plots te weinig
flessen te zijn, niet alleen voor bier, maar ook voor frisdrank en wijn en er was ook een
tekort aan conservenbokalen. Dat is een gevolg van de concentratie in de glasnijverheid.
Er zijn door concentraties wereldwijd maar drie grote fabrikanten overgebleven. Van een
overcapaciteit van 20% is men daardoor naar een tekort van 10% gegaan.
De EU is niet bij machte
gebleken op te treden tegen
het
ontstaan
van
die
oligopolie. Bovendien zijn de
grote drie gelijktijdig een
aantal
ovens
aan
het
renoveren, zodat ze de
productie niet op korte
termijn kunnen optrekken.
Verwacht wordt dat er pas in
2008 of 2009 weer een
evenwicht zal zijn tussen
vraag
en
aanbod.
In
afwachting
zullen
de
brouwers de flessen tussen 10
en 20% duurder moeten
betalen en zullen ze moeten
investeren in stocks en
opslagruimte. De Belgische brouwers zijn qua standaardisatie van de flessen nog niet zover
als Nederland, maar toch gaat 90% van het bier in niet meer dan 4 soorten flessen: de hoge
flesjes van 25 en 33 cl, de dikbuikige Steini-flessen en de grote bruine flessen van 75 cl.
Prijzen De grondstoffenprijzen stegen door slechte of matige
oogsten, gebrek aan voorraden en een verhoogde productie
(+6%) door de toegenomen vraag uit India en China.
Vergeleken met 2004 verdriedubbelde de prijs van de hop en
de prijs van de gerst steeg van € 130 naar € 350 per ton.
Wettelijk is het gebruik van granen buiten gerst en tarwe in
België erg beperkt en bovendien zijn de Belgische brouwers
niet te vinden voor alternatieven. Het hopareaal is wereldwijd
verminderd van 90.000 ha in 2002 naar 48.000 ha in 2007.
Bovendien is de vraag naar kwaliteitshoppen die de Belgische
brouwers gebruiken, beginnen stijgen. De Belgische brouwers
hebben de EU gevraagd dat er geen oneerlijke concurrentie
zou ontstaan door de subsidiering van granen bestemd voor
biobrandstoffen. De vereniging heeft haar leden ook
aangeraden langetermijncontracten af te sluiten en er wordt
nagedacht over de oprichting van aankoopverenigingen en
overleg met de mouterijen om stocks aan te leggen.
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Warning labels Een ander fenomeen is dat verschillende Europese lidstaten uiteenlopende
maatregelen nemen om drankmisbruik in te perken. Het meest in het oog springend is de
Franse waarschuwing aan zwangere vrouwen. Op zich hebben wij zeker geen probleem met
die bezorgdheid om de volksgezondheid, zegt Philippe Moortgat, maar het nut van zo’n
logo is ver van bewezen. Beter zou zijn dat de gynaecologen hun patiënten waarschuwen.
Bovendien moeten binnen afzienbare tijd nog de allergenen en de ingrediënten op het
etiket vermeld worden. De brouwers betreuren dat bier en sterke drank hetzelfde
behandeld worden. Bovendien is verwarring het grootste gevaar. De Belgische brouwers
houden het eerder op een gedragscode m.b.t. reclame en om geen alcohol te verkopen aan
-16-jarigen, wat goed opgevolgd wordt in de horeca, maar minder in de winkels en op de
promotie van een verantwoord alcoholgebruik in het algemeen en kwetsbare groepen,
zoals zwangere vrouwen en autobestuurders. De Belgische BOB-campagne heeft
ondertussen al in 17 Europese landen navolging gekregen.
Opendeurdag De Belgische Brouwers houden een opendeurdag op zondag 20 april 2008. De
bedoeling is hiermee een groot publiek kennis te laten maken met de technische kennis
van de brouwerijen en de grote verscheidenheid aan bieren en bierstijlen die haar gelijke
niet kent.

TE KOOP
Deze geweldige bierproefstoel van het merk Topvorm. Als nieuw. Stoffen zitgedeelte en
leren rugkussen. Meer informatie: Jet Stoop.
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Minder trammelant in bierland
'Westmalle tripel is een godsgeschenk van zeldzaam formaat' en 'Orval, een briljant, uniek,
onovertroffen, een ronduit goddelijk bier', deze en andere treffende typeringen komen we
tegen in het pas verschenen 'Minder trammelant in bierland. De auteurs Marco Philipsen
van Mitra slijterijen en Rick Kempen van groothandel Bier&Co in Amsterdam presenteren
een interessante reis door bierland om het gevarieerde smakenpalet van de beschreven 80
bieren te ontdekken en te leren waarderen.
Deze ontdekkingsreis zal de lezer
ongetwijfeld inspireren het proeven en
beoordelen aan te vullen vanuit de eigen
smaakbeleving. De bieren, onderverdeeld
in 30 soorten, die in meer dan 300 Mitra
winkel in Nederland worden verkocht
staan centraal. Iedere beschrijving van de
biersoort, met hier en daar interessante
wetenswaardigheden over het bier, de
geschiedenis en traditie wordt afgerond
met
een
korte
proefnotitie.
De
proefnotities zijn duidelijk beschreven en
bevatten geen hoogdravend taalgebruik,
zoals dat vaak bij wijn het geval is.
De rijkelijk geïllustreerde publicatie
wordt afgerond met hoofdstukken over
bierproeven, koken met bier en bier als
begeleidende drank, bier en gezondheid
en veel voorkomende bierbegrippen. In
het laatste hoofdstuk wagen de auteurs
zich aan enkele voorspellingen over bier
in de naaste toekomst. Ze wijzen erop
dat het lokaal bier het gaat maken en dat
het gemakkelijker wordt om zelf bier te brouwen. Consumenten zullen ook minder
drinken, maar zich vooral richten op het genieten en de beleving hiervan.
In hun opsomming van de verschillende biersoorten, merken de auteurs terecht op dat de
biersoort tripel een moeilijk te omschrijven soort is. De tripels die niet onder de abdij- en
trappistenbieren vallen worden afzonderlijk besproken. Pauwel Kwak rekenen de auteurs
tot de tripels, terwijl dit bier toch eerder een speciale of zwaardere amber is. Rodenbach
wordt tot het Vlaams bruin gerekend, terwijl dit bier eerder in de categorie Vlaams Rood
valt. Deze zijdelingse opmerkingen doen verder niets af aan de over het algemeen juiste
en begrijpelijke omschrijvingen.
'Minder trammelant in bierland', resultaat van een unieke samenwerking tussen een
biergroothandel en een slijterijketen, is voor veel aankomende en gevorderde liefhebbers
van speciaalbier een interessante wegwijzer. Met deze gids in de hand kan op
verantwoorde wijze een keuze worden gemaakt uit de vele speciaalbieren in de schappen
van de slijterijketen Mitra. (Mitra, staat voor minder trammelant)
Rick Kempen en Marco Philipsen: Minder trammelant in bierland (2007). Voor 4,99 in de
slijterijen van Mitra verkrijgbaar. (Gratis voor PINT leden. Red.)
Han Hidalgo
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Belgische Bierweek 2007 deel 3 – 23 oktober
Dinsdag 23 Oktober, Bierproefwedstrijd voor teams.
Hoe ga je een dergelijke wedstrijd in met een team
waarvan er:
a) één nooit een amber of donker bier drinkt,
b) een ander na 3 pils al onzin begint uit te kramen,
c) weer een ander alleen maar pils of Leffe blond in de
koelkast heeft staan,
d) en wij pas sinds korte tijd bezig zijn met het
proberen te herkennen van bieren?

Om te beginnen met op tijd te komen, zoniet dan heb je geen tafeltje, zo was ons gezegd.
En een half uur voor aanvangstijd is duidelijk te laat, zo bleek. Om 19:30 zit het dus al
nokvol. We zien de Ter Dolende Ridders in vol ornaat, de Zwarte Ratten zijn een masker op
hun gezicht aan het schilderen en de Jonkvrouwen zitten er ook al helemaal klaar voor.
Wij vinden een plaats aan de bar en bestellen een biertje.
Mikel legt uit hoe het in zijn werk gaat en we krijgen het 1e plankje. Bier no. 1 is een
makkie, Drie Hoefijzers klassiek (goed). No. 2 is moeilijker, we gokken op Wittekerke
Witbier. Vooral omdat een van ons net een Steendonk genuttigd heeft en zeker weet dat
het dit niet is en wij het ook geen Hoegaarden vinden(is dus wel Steendonk). No. 3 vinden
we weer een makkie, dit is Kriek Belle Vue (blijkt St. Louis te zijn). No. 4 gokken we op
Chimay rood, dit blijkt later Westmalle dubbel te zijn. Gaat goed zo!!
Plank No. 2, No. 1 Wederom een makkie, dit is een Palm (goed). No. 2 doet ons denken
aan Orval, maar die stinkt in onze beleving nog veel meer (sorry voor de Orval liefhebbers
maar wij vinden dit stinken). Uiteindelijk vullen we trappist Achel Blond in. (is dus wel
Orval). Van No. 3 is er één van ons zo overtuigd dat dit Affligem Blond is dat we dit
invullen, ondanks grote twijfel bij enkele teamleden maar die weten ook niet welk bier
het dan wel is (Hoegaarden Grand Cru). Bij No. 4 weet geen van ons iets zinnigs over dit
bier te vertellen en we gokken op Verboden Vrucht (Chimay Rood).
Plank No. 3, Bier No. 1 is een Koninck. Dit althans naar de mening van een teamlid dat al 4
of 5 Koninck naar binnen gewerkt heeft deze avond. De kleur komt inderdaad overeen,
maar wij vinden de smaak toch echt anders. Echter, omdat we min of meer de afspraak
hebben dat als iemand echt overtuigd is dat het een bepaald bier is, we dit ook invullen en
dus wordt het Koninck (Kwak). We zijn nu echt de weg kwijt en denken dat No.2
Westmalle tripel is (helaas, Duvel). Bij No. 3 gaat ook bij niemand van het team een
belletje rinkelen dus we gokken op Petrus Blond (Brigand). Bij No. 4 heeft niemand ook
maar enig benul van kleur, geur of smaak herkenning. Ja, we zien dat het donker bier is en
dat het lekker is. We gokken op Maredsous 8 (Rochfort 8, hadden we de 8 toch goed!).
We hebben er uiteindelijk dus 2 van de 12 goed geproefd. Hieruit trekken we de volgende
conclusie: óf we doen niet meer mee óf we gaan in trainingkamp. Wijselijk (onze partners
denken hier heel anders over, maar goed) besluiten we alle 5 tot het laatste.
Een barrage moet uitmaken welk team gaat winnen. Na deze barrage wordt eerst de
poedelprijs uitgereikt. Dit gaat naar een team wat EEN bier goed geraden had. Oei, oei, dit
is mazzel voor ons. Het scheelde niet veel of de “Zilveren Frietjes” hadden de poedelprijs
op kunnen gaan halen. De top 3 van deze avond:
3e: de Jonckvrouwen, 2e: de Ter Dolende Ridders en de Zwarte Ratten worden, 1e.
We feliciteren de winnende teams en maken er nog een gezellige avond van.
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Het waargebeurde verhaal van de Zwarte Rat
Het zal zo ongeveer een van de laatste Belgische Bierweken van de vorige eeuw moeten
zijn geweest dat er voor het eerst kennis genomen kon worden van het professionele
gezelligheidsdierenclubje “het Heijmlicke Bierghenootschap der Zwarte Rat”. Een paar
jaar nadat de Beerhunters verbannen werden uit de strijd der titanen om de Glazen Palm
Bokaal, tegenwoordig de Gouden Palm Trofee: de bierproefwedstrijd der
bierproefwedstrijden voor de allergezelligste bierdieren in het (huidige) café der cafés in
de stad der steden, enz.
Dit clubje bestaat uit een aantal jonge goden midden in de bloei van hun leven, die met
elkaar in het oorspronkelijke café der cafés, bij menig Bredanaar beter bekend als “het
Klap” en voluit “het Klapcot”, hebben gewerkt.
Tijdens een van hun nachtelijke trainingssessies, besloten zij (“Hoegaarden”,
“Eenmansgilde De Zieke Vlieg”, “de Johnnie(eng.)/Johan(dui)”, “de Spaansche
Brabander”, “Mini” en “Kots”) al heel snel voor hun clubje “de Zwarte Rat” als naam te
nemen, om de doodeenvoudige reden dat na de zondagochtendpoeverij van een van de
bierweken van eind jaren negentig, er door een bepaalde mate van biergebruik, geen
sprake meer was van een duidelijke vorm van gehoor en spraak en het zo kon gebeuren
dat tijdens het opnemen van de bestelling er de verwarring “doe mij nog maar een Vader
Abt” (het zwaarste bier van de trappisten van West-Vleteren), “wat zeg je, Zwarte Rat?”
ontstond .
Hun favoriete bieren zijn eigenlijk bijna alle Belgische speciaalbieren liefst in willekeurige
volgorde maar liefst echter ook niet zwaarder dan een procentje of 9 , een enkeling moet
niets van “zure rommel” hebben, anderen zweren erbij (heerlijke oude gueuzes of een
Rodenbach Grand Cru), zodat we bij de favoriete favorieten uitkomen bij: West-Vleteren
Abt en zeer zeker de Westvleteren blond, Hoegaarden Witbier,Leffe Blond, Orval,
Poperings Hommelbier, la Chouffe, Houblon en de helaas niet meer in ons midden zijnde
Kwelchouffe, Westmalle Dubbel & -Tripel, Hoegaarden Witbier, Deugniet, Affligem
Patersvat en een hele sloot aan kerstbieren.
Begin dit jaar hebben zij bij
huisbrouwerij de Cherubijn nog
een blond/witbierachtig bier
mee mogen brouwen wat als
naam
“Witte
Rat”
heeft
gekregen. Dit alom smakelijk
ontvangen bier zal nog een
staartje krijgen. Verder voeren
zij op hun kledinglijn een logo
met daarop een rat met een glas
bier
in
zijn
rechterpoot,
regelrecht gejat van de strip
Redrat (glas wel zelf getekend!)
en hebben zij als relikwie een
snoep/drop
zwarte
rat
(metzonder inmiddels gedeeltelijk verorberde staart, aangeschaft in de shop van “in de
Vrede”, tegenover het klooster van West-Vleteren). Mocht u een of meerdere ratten ooit
ergens tegenkomen: zij zijn altijd genegen om met u het glas te heffen op de goede
afloop!
Koen van der Ven
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Jan van Doesburg - biergilde lid van het eerste uur
In verband met het lustrum van het biergilde, heeft de redactie een aantal leden van het
eerste uur vragen gesteld over hun ervaringen in het gilde.
Hierbij mijn reactie, zonder digitale foto, maar
op de volgende clubavond zal ik wederom in
levend lijf aanwezig zijn (hoop ik).
Mijn Zilveren Frietje is al weer enige jaren
geleden, ik denk een jaar of zes, samen met
brouwerij Westmalle; in goed gezelschap dus.
Inmiddels ben ik 64 jaar oud, dus komende zomer
hoop ik "van Drees te gaan trekken". Dan moet je
dus al wat op rijpere leeftijd zijn om deze
uitspraak nog te hanteren en te vatten.
In mijn werkzame leven was ik leraar, eerst op
een
basisschool,
later
op
een
scholengemeenschap. Ik hoop dat ik de jeugd wat
economisch en vooral historisch besef heb
kunnen bijbrengen.
Zo'n veertig jaar geleden kwam ik al in het Beyerd café: goede herinneringen bewaar ik
aan de toenmalige Beyerd-ritten: de Wolseleys waar we toen in meereden heb ik nog
steeds. Mijn brommers uit die tijd ook een andere hobby dus.
Ik ben de Beyerd altijd blijven bezoeken. De frekwentie van die bezoeken en de kwantiteit
van consumptie is nooit overdadig geweest. Een belangrijke reden daarvoor is dat ik toen
al, en nu nog steeds, vrij fanatiek schaats (en skeeler). Ondanks de leeftijd sport ik nog
altijd een keer of vijf per week en het lijkt me niet zinvol het opgebouwde daarna snel in
de alcohol weg te spoelen. Dus het gaat niet zozeer om de hoeveelheid als wel om de
kwaliteit. Als je dan toch een keer iets drinkt, dan bij voorkeur iets wat echt lekker is:
•

een zware trappist: Westvleteren, Rochefort, Quadrupel

•

Gordon Scotch, een Gouden Carolus Klassiek, Grand Prestige

•

Barley wines. (Thomas Hardy Ale)

Vooral die laatsten kom je hier niet zo gauw tegen, dus brouw ik ze zelf, in diverse
variëteiten. Mijn zelf brouwen schittert ook al niet in hoeveelheid, ik brouw een of twee
keer per jaar en dan nog maar 20 liter.
Om het op te krijgen heb ik helpers in familie en vriendenkring. Ook hier: “In der
Beschränkung zeigt sich der Meister", ofwel een matig mens is zijn vrijheid waard. Het
brouwen heb ik o.a. geleerd bij de Roerstok, de amateurbrouwvereniging uit Tilburg.
Daar kwam ik Piet een keer tegen die me vertelde van het pas opgerichte gilde in zijn
café: zou voor mij ook wel wat zijn. Hij had gelijk en we zijn nog steeds lid. Dat zal zo wel
blijven. De clubavonden bevallen me erg goed, met name die avonden waarbij er iemand
van buiten werd aangetrokken om ons iets te vertellen, te leren, te laten zien en vooral
proeven. Ik zou het niet erg vinden als dat wat meer zou gebeuren.
Een goed idee was de combinatie kok & brouwer in het kader van het winterbier en daarna
was het Navenant vrij gezellig.
Samen met Gerard van Laar zullen we onze huid dit jaar weer zo duur mogelijk verkopen.
Om de collega brouwers - koks te intimideren heb ik ze de laatste clubavond al gemeld dat
we benieuwd zijn, wie er dit jaar tweede wordt (In der Beschränkung......och het is maar
een geintje - niet te serieus nemen).
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Vier exclusieve biermenu’s voor de fijnproevers
Dit artikel is eerder verschenen in Panorama (april 1984), fotografie: Jan Blom – Productie
Eddy Esman m.m.v. Piet de Jongh

Aan TAFEL! PROOST!
Met bier kun je veel meer doen dan algemeen wordt verondersteld. Wat te denken
bijvoorbeeld van een avondje gezelligheid met een biermenu. Panorama biedt u vast een
viertal uitgelezen suggesties aan.
Bier is voor veel mensen niet meer
dan het wekelijkse kratje dat bij de
plaatselijke
zelfbedieningswinkel
wordt betrokken. Of het glaasje dat
in het café, hetzij als dorstlesser,
hetzij als pepmiddel, tot genot
wordt gedronken. Toch is Bier meer
dan Pils alleen. Hoe langer hoe meer
mensen
blijken
dat
ook
te
ontdekken. Niet op de laatste plaats
door de activiteiten van enkelingen
die in navolging van de in ons land
ontstane wijncultus het consumeren
van bier op een hoger plan willen
brengen.
In elke zichzelf respecterende plaats
bevindt zich tegenwoordig dan ook
wel een slijterij of café die meer
verkoopt dan zes verschillende
soorten pils.

Voorgerecht: Brand Up 52
Sterk gehopt bier, dat volgens objectieve maatstaven
ook wel het beste bier van Nederland wordt genoemd.
(ƒ 1,00 per fles van 30 cl.)
Tussengerecht: Martins Pale Ale
Echte Engelse ale die in Engeland veelbetekenend
Bulldog wordt genoemd. Aromatisch van smaak en
sterker dan de meeste Engelse ale’s. (ƒ 2,00 per fles
van 33 cl.)
Hoofdgerecht: Rochefort 10
De meest uitgelezen trappist onder de
trappistenbieren. Vandaar ook wel een bier voor
gevorderden genoemd. (ƒ 2,85 per fles van 33 cl.)
Nagerecht: Oerbier
Het zwaarste bier van België dat wordt gebrouwen
door de Dolle Brouwers in Esen bij Diksmuide. Het
brouwsel dat door de dokter, ingenieur en advocaat
slechts in de weekeinden wordt gebrouwen, gist een
volle week om vervolgens vijf maanden op tank en een
maand op fles te rijpen. De brouwers zelf omschrijven
hun produkt als ,,nat en straf’’ (ƒ 2,10 per fles van 33
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Een van die mensen
die nooit uitgepraat
raakt over Bier is
Piet de Jongh, de
waard
van
het
Bredase café De
Beyerd. Liefst vijftig
verschillende
soorten bier zijn in
zijn
café
te
nuttigen. De Jongh:
,,Voor mensen die
voor ’t eerst met
Bier in de ruimste
zin van ’t woord in
aanraking
komen,
een doolhof. Je kunt
de bieren die wij
verkopen namelijk
niet
zomaar
doorelkaar drinken.
Er is een bepaalde
opbouw voor nodig, want het gaat tenslote om de smaak. Ik maak daarbij wel onderscheid
tussen mensen die echt iets nieuws willen proeven en mensen die gewoon een avond
ongebreideld willen doorzakken. Die laatsten kunnen zich beter aan de pils houden.” Dat
laatste om meer dan één reden, want afgezien van de wat ,,prijzigere’’ andere bieren,
zijn er ook een aantal bij, waarvan het consumeren van vijf glazen al een ,,aanslag’’
vormt, waar je wellicht anders toch
Voorgerecht: Pilsner Urquell
zo’n twintig pilsjes voor nodig hebt.
Tsjechische pils, gebrouwen in Pilsen en gebotteld in
De Jongh: ,,Bier drinken moet je
België. Een vol bier met een dikke romige kop. (ƒ 2,05
vergelijken met het drinken van
per fles van 33 cl.)
goede wijnen. Die klok je ook niet
Tussengerecht: Speciale Palm
zomaar achter elkaar naar binnen.’’
Amberkleurige en sterk gehopte Belgische ale, die als
alle Belgische ale’s meer naar gist smaakt dan z’n
Engelse naamgenoten. De verwantschap met de
Engelse ale’s betreft voornamelijk het gebruik van de
hopsoorten voor het verkrijgen van de zo bekende alesmaak. (ƒ 1,10 per fles van 25 cl.)

Het verschil tussen bieren onderling
wordt bepaald door de zogenaamde
densiteit van het bier, dat wil
zeggen het percentage alcohol en de
hoeveelheid mout die bij het maken
Hoofdgerecht: Bonne Esperance
wordt gebruikt. De bieren met een
Abdijbier met 8 procent vol. alc. Heeft een zeer volle
lage densiteit behoren veelal tot de
smaak en nagisting op de fles.
lage gistingsbieren, terwijl die met
(ƒ 2,00 per fles van 25 cl.)
een hoge densiteit te allen tijd
Nagerecht: De Verboden Vrucht
worden gerekend tot de hoge
Donkerkleurig, zwaar bier van 8 procent vol.alc. Een
gistingsbieren. De bij ons bekendste
zeer aromatisch bier dat nogal zoet van smaak is.
lage gistingsbieren noemen we pils,
(ƒ 2,10 per fles van 33 cl.)
een goudkleurig bier dat zijn
oorsprong kent in het Tsjechische
Pilsen waar vandaag het een eeuw geleden zijn expansie over de wereld begon. Het is een
bier, zoals gezegd met een lage gisting, wat betekent dat de gekookte gehopte mout (wort
genaamd) met de gistsoort Saccharomyces Carlsbergensis bij een temperatuur van 4 tot 8
graden Celsius wordt gegist. Na zeven tot tien dagen zet het gist zich af op de bodem van
de gistkuip. Het gevolg van dit proces is dat het bier 4 à 5 procent alcohol bevat.
(Voorbeelden: Heineken, Amstel, Skol, Brand, Tuborg, Stella Artois etc.).
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Voorgerecht: Gulpen X-pert
Neerlands zwaarst gehopte en dus bitterste oerpils.
Goudgeel van kleur. (ƒ 1,20 per fles van 25 cl.)
Tussengerecht: Beyerd Speciaal
Hoog gistingsbier (6,5 procent vol. alc.) dat in opdracht
van café De Beyerd werd gebrouwen naar recept van
Piet de Jongh. Koperkleurig, fris en vol van smaak.
(ƒ 1,20 per fles van 25 cl.)
Hoofdgerecht: Duvel
Okergeel en sterk gegist bier met een bedrieglijk
zachte smaak. Aangezien het bier op de fles rijpt (aan
de fles wordt verse gist toegevoegd) dient het
voorzichting te worden ingeschonken.
(ƒ 2,00 per fles van 33 cl.)
Nagerecht: Liefmans Kriek
Een provisiebier (d.w.z. jaren houdbaar) dat het ene
jaar wordt gebrouwen, het volgend jaar op kersen
wordt getrokken en het jaar daarop pas wordt
gebotteld. Vervolgens brengt het bier nog enkele
maanden door in de kelders van de brouwerij om te
rijpen. (ƒ 1,70 per fles van 25 cl.)

Bij bieren met een hoge gisting
daarentegen word de wort met de
gistsoort Saccharomyces Cerevisiae
gegist bij een temperatuur van 15
tot 20 graden Celsius. Na ongeveer
zeven dagen komt de gist op het
bier drijven. Het alcoholpercentage
is hoger.
Uiteraard is het verschil in gisting
niet
allesbepalend
voor
het
uiteindelijk onderschied tussen de
bieren. Ook de kwaliteiten en
mengsels van de mout, eventuele
toevoegingen
van
rijst,
mais,
caramel e.d., de soort, kwaliteit en
hoeveelheid hop zijn uiteindelijk
bepalend voor de smaak van het
bier. Maar dan betreden we het
gebied van de brouwer, of liever
gezegd: Het Geheim van de
brouwer.

Voorgerecht: Oud Hoegaards
Een bleek, troebel, zoetzuur bier dat rijk is aan Bvitaminen. Volgens een oude formule worden aan
gerst, tarwe en haver, koreander, sinaasappel- en
citrioenschilletjes toegevoegd om het zoete extract te
maken. (ƒ 1,20 per fles van 25 cl.)
Tussengerecht: Rodenbach
Donkerkleurig provisiebier dat op zeer bijzondere wijze
wordt gebrouwen. Jong hooggegist bier wordt
versneden met bier dat 18 maanden heeft gerijpt in
eikenhouten vaten. De grondstoffen zijn gerst, wat
mais, Weense mout en caramel.
(ƒ 1,20 per fles van 25 cl.)
Hoofdgerecht: Pauwel Kwak
Donkerkleurig bier van 8,5% procent vol. alc. met een
zeer eigen aroma. Het recept dateert dan ook al uit
1791 in welke tijd met name koetsiers het brouwsel
nogal bleken te waarderen. Vandaar dat Pauwel Kwak
als het even kan wordt geschonken in het specifieke
koesiersglas. (ƒ 2,00 per fles van 33 cl.)
Nagerecht: West Vleteren Abt 12º
Voor hen die zich gevorderd bierdrinker achten. De
zwaarste trappist der trappistenbieren, maar wel
bedrieglijk zacht van smaak. (ƒ 2,95 per fles van 33 cl.)
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De Bierige Pepermolen
'Geef er maar een draai aan'
De winnaars of winnaressen van het smakelijkste bierhapje van
het Beyerd Biergilde Breda, zullen met ingang van november 2007
de trofee 'De Bierige Pepermolen', met een daarbij horende
oorkonde in ontvangst mogen nemen. Een jury bestaande uit leden
van het biergilde zal de bierhapjes beoordelen en deze prijs
toekennen. De jury zal vooral letten op aspecten zoals
originaliteit, smaak, keuze van de ingrediënten, het in het gerecht
gebruikte bier, het bier als begeleidende drank en de presentatie.
De bedoeling is dat de winnaars of winnaressen het onderstaande
gedichtje met als motto 'Geef er maar een draai aan' elk jaar
aanvullen met weer vier regels.
Geef er maar een draai aan
Peper en bier zorgen voor een smakelijk accent
waardoor de smaakpapillen subtiel worden verwend.
Geef daarom aan de molen een extra zwier
en geniet nog meer van gerechten met bier.
We wensen alle deelnemers veel succes toe en uiteraard een
gezellige avond ter lering en vooral vermaak.
Han Hidalgo
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Belgische Bierweek 2007 deel 4 – 24 t/m 27 oktober
Woensdag 24 Oktober: Rodenbach en Mosselavond.
Ook deze avond is zeer druk bezocht. De tafels staan klaar, de consumptiebonnen voor de
Rodenbach liggen klaar, dus het belooft wederom een mooie avond te gaan worden. De
tafels zijn ingedeeld dus het is
gemakkelijk om je plaats te vinden.
Het valt op dat er op deze avond
andere mensen aanwezig zijn dan op
een "drink"avond. We beginnen de
avond
maar
meteen
met
een
Rodenbach. Jeen en ik kunnen dubbel
genieten want zowel Dyann als Sylvia
drinken geen Rodenbach. Orson en zijn
team hebben het geweldig voor elkaar,
de mosselpannen worden vliegensvlug
gevuld en uitgeserveerd, er staat altijd
wel een goedgevulde pan op tafel. Ze
smaken
uitstekend,
zeker
in
combinatie met de Rodenbach. Aangezien Sylvia niet zo van mosselen houdt is er voor haar
(en enkele anderen) een stoofpotje bereidt met Gueuze. Als iedereen voldoende mosselen
verorbert heeft en alles netjes is afgeruimd is het podium voor het cabaretduo “Net Niet
Benefiet”. Dit Belgische duo weet met hun Vlaamse tongval een zeer leuke show neer te
zetten. Vooral luchtige grappen en grollen en af en toe wel heel simpele moppen die in
combinatie met de nodige Rodenbach geweldig grappig zijn. Kortom, ook dit was weer een
gezellige avond.
Donderdag 25 Oktober: Bier Tombola.
We worden deze avond wat vroeger gebracht dus lopen we eerst even snel een rondje over
de kermis. Ook hier hebben veel mensen plezier, maar wij lopen toch maar snel door naar
de Beyerd, …home sweet home….. Hier is het al gezellig druk en we zien de tafel met wel
héél veel bierprijzen. Vooral de grote flessen hebben onze interesse. We gooien onze loten
in het grote Chimey glas en proberen Cora nog wat te intimideren, wat niet echt lukt, om
toch vooral onze loten te trekken. Tijdens de trekking van de 1e ronde vallen we al in de
prijzen, geen slecht begin. Ook de 2e en
3e ronde vallen we in de prijzen (vooral
Jeen) maar de grote winnaar van het
groepje waar wij de avond mee
doorbrengen is Sjak. Hij wint een geheel
verzorgde Brabantse dag van brouwerij
Steendonk. Het goddelijke vocht vloeit
rijkelijk en de muzikale omlijsting van
Joep Peeters met zijn meezing nummers
komen de sfeer ten goede. Dyann komt
omstreeks 00:00 uur binnen maar we
weten het toch nog tot een uur of één te
rekken. Het is maar goed dat we vrijdag
niet hoeven te werken.
Vrijdag 26 oktober en Zaterdag 27 oktober:
Helaas hebben we andere verplichtingen.
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Cora van Peer, 2e
bierproeven 2007.

plaats

nationaal

kampioenschap

'Ik heb meer met de geur van bier, terwijl Sjak meer op de kleur let......'

Ons goedlachse, creatieve en sympathieke lid Cora van Peer heeft een super prestatie
geleverd door als tweede te eindigen tijdens het nationaal kampioenschap bierproeven,
georganiseerd door de Alliantie van Bierproeverijen (ABT). Samen met echtgenoot Sjak
stond ze in de onlangs gehouden finale. Het was de eerste keer in de prille historie van dit
kampioenschap dat een vrouw zo hoog is geëindigd. Het bewijs is weer geleverd dat
vrouwen heel goed kunnen proeven en dit heeft Cora ook bewezen met haar eerste plaats
aan het bierproefpaneel tijdens de afgelopen Belgische Bierweek.
Hoe heb je jouw 2e plaats ervaren?
Geweldig, super trots, ik wilde er meer goed hebben dan vorig jaar, nu was dat niet zo
moeilijk, maar 7 van de 8 goed, dat had ik niet verwacht. Het was dan ook een echte
verrassing, dat ik na de eerste ronde nog een barrage moest doen met Marco Hazenberg
van Bar Becoloth in Boxtel. Na de tweede ronde was er nog geen winnaar, dus moesten we
nog 2 bieren proeven en daar heb ik een fout gemaakt en is Marco 1e geworden.
Als je terugblikt, zou je bepaalde bieren wel hebben geraden?
Natuurlijk, in de eerste ronde had
ik meteen de Weihenstephan Hefe
Weisse goed moeten hebben.
Eigenlijk was dat het makkelijkst
te raden bier, omdat die zich in
kleur sterk onderscheidt van de
andere witbieren. Tijdens de
wedstrijd kon ik de kleur niet goed
inschatten en heb dus een
verkeerde keuze gemaakt. Sjak
heeft ook heel even getwijfeld,
maar die is toch beter met de
kleuren, terwijl ik meer heb met
de geur van het bier.
Hoe was jouw voorbereiding voor de finale?
Precies hetzelfde als de afgelopen twee jaren. Dat bevalt ons wel, Sjak koopt de bieren
dubbel in, zodat ze twee keer geproefd kunnen worden. Twee weken voor de wedstrijd
wordt er geproefd, in het weekend en op woensdag. Daarbij zijn altijd andere
bierliefhebbers aanwezig van het biergilde, zodat er geen druppel weggegooid hoeft te
worden. De eerste keer dat er geproefd wordt, gaat het vooral om waarin het bier zich in
onderscheidt van de andere in die categorie. Er worden dan notities van gemaakt en de
tweede keer, dan worden ze meteen geproefd, zonder te weten om welk bier het gaat.
Ook worden ze dan echt blind geproefd en dat is het moeilijkst, omdat er je dan geen
verschillen tussen ziet, maar terug moet naar geur en smaak. De pilsners en witbieren
hebben we de avond voor de wedstrijd, voor de derde keer geproefd, omdat die toch het
moeilijkst blijken te zijn. De Weihenstephan Hefe Weisse hebben we die avond niet meer
opengetrokken en dat hadden we achteraf gezien misschien wel moeten doen.
Heb jij de afgelopen tijd nog smakelijke bieren gedronken, waarop je ons wilt
attenderen?
Jazeker, ik heb nog niet zo heel veel bieren gedronken, maar in de categorie Stout, werd
ik verrast door de heerlijke geur van Oesterstout (Scheldebrouwerij), een vleugje
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chocolade in zijn geur en een mooie volle smaak. Ook de Fuller’s London Porter kan ik
waarderen, die heeft een geur van koffie (vgl. Buisman) en de smaak was ook erg lekker. Ik
heb deze soort nog nooit geproefd op Guinness na, en daar was ik nooit zo van
gecharmeerd. Maar deze twee wel, echt het proberen waard.
Wil je nog iets benadrukken of opmerken?
Ik ben van smaak veranderd in deze jaren, namelijk wat ik eerst nog vies vond is nu ineens
lekker. Daardoor is het proeven ook moeilijker geworden, soms lukt het nog om op de geur
af te gaan, maar dat gaat niet altijd meer op. Vijfentwintig jaar geleden heb ik ook
geroepen dat ik nooit bier zou gaan drinken, maar die afspraak met mezelf ben ik niet
nagekomen.......
Ik heb ook nog een vraag voor jou Han, heb je ooit een dressing gemaakt van Duchesse de
Bourgogne? Dat is zo’n bier waarvan ik altijd riep: dit is geen bier dat gedronken moet
worden, maar dit is voor over de sla. Nu vind ik het heerlijk, maar ik denk wel dat het in
een dressing gebruikt kan worden.
Cora, bedankt voor jouw antwoorden en veel succes met het bier proeven en jouw andere
activiteiten. Speciaal voor Cora, maar ook voor de vele liefhebbers van koken met bier en
bier als begeleidende drank volgt hieronder een recept met een dressing van Duchesse de
Bourgogne, namelijk 'Cora's Dressing Delight'.

Salade met gerookte kipfilet en 'Cora's Dressing Delight'
Opgedragen aan Cora van Peer voor haar schitterende 2e plaats tijdens het nationaal
kampioenschap bierproeven 2007.

Ingrediënten voor vier personen:
• 1 dl Duchesse de Bourgogne (flesje van 25cl of 33 cl)
• 4 eetlepels zonnebloemolie
• 1 theelepel bloemenhoning
• 1 afgestreken eetlepel fijngehakte verse bieslook
• 250 gram licht gerookte kipfilet, in dunne plakjes
• 75 gram gemengde sla, kant en klaar
• 8 zontomaatjes
• peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Bier, zonnebloemolie en bloemenhoning in een
mengkom doen en lichtjes met een staafmixer tot
een stabiel geheel mengen. Na het mengen de
fijngehakte bieslook erdoor roeren. Op smaak
brengen met peper uit de molen en zout. Naar smaak
iets meer bier en eventueel olie gebruiken.
Gemengde sla over borden verdelen en met dunne plakjes gerookte kipfilet en gehalveerde
zontomaatjes garneren. Naar smaak serveren met een goed gekoeld glas Duchesse de
Bourgogne en warme toast of reepjes Turks brood. Eventueel kan ook bier van het type
Vlaams bruin of Vlaams rood (bijvoorbeeld Rodenbach) worden gebruikt.
Han Hidalgo
http://www.biercuisine.be en http://www.biercuisine.nl
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Han Hidalgo - biergilde lid van het eerste uur
In verband met het lustrum van het biergilde, heeft de redactie een aantal leden van het
eerste uur vragen gesteld over hun ervaringen in het gilde.
Korte introductie van jezelf (wie je bent): Han Hidalgo (62 jaar). Studie Sociaaleconomisch beleid aan de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam
(1963 - 1968). Werkzaam geweest aan twee universiteiten als docent. Sedert
1982 zelfstandig organisatie- en opleidingsadviseur.
Passies: jazz, speciaalbier, koken, reizen, schilderen en beeldjes maken. Schrijver van
culinaire artikelen in verschillende Belgische- en Nederlandse tijdschriften. Website:
http://www.biercuisine.nl
Wat is je leukste herinnering aan het gilde: Excursie naar brouwerij Van Honsebrouck in
Ingelmunster en brouwerij Rodenbach en de diverse themabijeenkomsten, waaronder
'Blijvers en verdwijners in bierland'. Bij Van Honsebrouck mochten we kennis maken met
hun nieuwe Kasteelbier Blond en verschillende proefbrouwsels beoordelen. En ook het
buffet na afloop was prima verzorgd.
Wanneer met welke brouwer heb je het Zilveren Frietje gewonnen: In 1986, samen met
brouwer André De Keersmaeker van Mort Subite, als ik het nog goed heb.
Wat is volgens jou het lekkerste bier: Klinkt misschien
afgezaagd, maar dit hangt van het moment en de
conditie af. Rochefort 8 is voor mij een tongstrelende
sensatie. Verder Liefmans Goudenband, heerlijk om
mee te koken. Wat tripels betreft de Westmalle
Trappist Tripel en onlangs ook Bersalis Tripel. De
Saisons, vooral Saison Dupont en Saison Erpe-Mere van
de door mij zeer gewaardeerde brouwer en schrijver
Jef van den Steen. Wat de ales betreft Martin's Pale
Ale en De Koninck. Wat de bokbieren betreft vind ik
Beyerd Herfstbock erg smakelijk door de aangename
bitterheid in de afdronk. De Duitse Weizen, zowel de
blonde als donkere variant, ben ik steeds meer gaan
waarderen. Maar er zijn nog zo veel smakelijke
speciaalbieren, die ik nog wil ontdekken en leren
waarderen......
Waarom ben je nog steeds of niet meer lid van het gilde: Omdat je vanaf de oprichting bij
het toenmalige De Smaakpapillen bent geweest en ook enkele jaren met plezier in het
bestuur hebt gezeten met vooral Piet en Leo heb je een bepaalde band ontwikkeld. Maar
voor zeer veel in het leven geldt: 'er is een tijd van komen en een tijd van gaan.....'. Ik sta
positief tegenover zeer veel jeugdige leden, die bovendien zeer goed kunnen proeven en
die het gezicht van het gilde in de naaste toekomst zullen bepalen.
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Biernieuws
Vaste rubriek: bier duurder We gaan er helaas een vaste rubriek van moeten maken, zo
lijkt het wel. Met elke nieuwe NB zijn er wel weer enkele Belgische brouwerijen die
aankondigen dat ze hun bier duurder gaan verkopen met als argumenten stijgende
grondstof- en energieprijzen of lonen, mislukte oogsten, niet te vergeten stijgende
winsten… Vanaf 1 februari verhoogt InBev zijn prijzen met 3% behalve voor Hoegaarden.
Andere brouwers hebben ‘voorlopig geen concrete plannen’. Over het effect in cafés geen
nieuws. Ondertussen is uit een onderzoek van de Vlerick Leuven Gent Management School
gebleken dat één op drie voedingsbedrijven toegeven dat zij recentelijk de prijzen te hoog
hebben laten stijgen in verhouding tot de stijging van de grondstofprijzen. Bij
multinationals is dit zelfs 55 procent, bij de supermarktketens 67 procent. Slechts 24% is
van plan de prijzen ooit weer te laten dalen. Een bekend verhaal. Tot nader order behoren
de brouwerijen ook tot de voedingsector. In afwachting van betere tijden nu maar hopen
dat er snel een rubriek ‘Meer in het loonzakje’ kan komen.
Minder cafés Tussen 1997 is het aantal cafés in België met 28,2% gedaald. Vooral kleinere
cafés zijn verdwenen. In Vlaanderen zijn er nu nog 11.515 cafés, in Wallonië 5.080 en in
Brussel 1.353.
Heineken en Maes Het gerucht dat Heineken en Carlsberg een vijandig bod zouden doen
op Scottish & Newcastle zou inhouden dat de tweede Belgische brouwer, Alken-Maes, in
handen komt van Heineken. Tijd voor grapjassen om nog eens te waarschuwen voor
afwaswater. De Vlaamse biergoeroe Bob Magerman daagde de zelfverklaarde kenners uit
om blind hun favoriete pils te herkennen. Radio 1 organiseerde een vluggertje met 15
‘kenners’ en 5 Belgische pilsen plus Heineken. Tien van de 15 ‘kenners’ slaagden er niet in
om hun favoriete pils te herkennen. Stella Artois werd het vaakst herkend en werd het
hoogst gewaardeerd. Het laagst scoorde Heineken met 4,9 op 10. Maes was voorlaatste
met 5,2. Veel zou een overname dus niet veranderen. Uitdager Magerman herkende niet
één bier.
60 jaar Dobbel Palm Om de 200ste verjaardag van de
brouwerij te vieren lanceerde Alfred Van Roy 60 jaar geleden
Dobbel Palm. Het iets vollere bier (moutiger, hoppiger en 6%)
werd niet duurder verkocht om de klanten te laten delen in de
feestvreugde. Het bier was succesvol zodat de brouwerij het
al die jaren in de eindejaarsperiode op de markt bleef
brengen. Dit jaar wordt het voor het eerst aangeboden in een
draagkoffertje met 12 flesjes van 33 cl.
Palm verlaat Polen Palm heeft zijn vestiging Browar Belgia in Polen verkocht aan SAB
Miller. De brouwerij werd opgestart in 1999, maar het verhoopte succes bleef uit. Polen
blijken alleen maar pils te lusten en willen zeker niet dieper in de portemonnee voor een
ietwat specialer bier.
Palm naar de VS Palm heeft een overeenkomst gesloten met Latis om zijn bieren in de VS
te verkopen. Latis werd opgericht door twee oudgedienden van InBev in de VS. Gemikt
wordt op New York, San Diego, Portland en Seattle.
Hoegaarden weer in Hoegaarden InBev brengt de productie van het witbier Hoegaarden
terug naar de oorspronkelijke brouwerij. Volgens de groep heeft dit niets te maken met de
onverwachte brouwproblemen van het witbier in Jupille – Vlaamse grapje: de Walen
kunnen niet eens bier brouwen – maar dient er het komende jaar bijna 60 miljoen euro

26

geïnvesteerd te worden in Hoegaarden, Jupille en Leuven om tegemoet te komen aan de
stijgende vraag. Om de terugkeer te vieren tapten de cafés in Hoegaarden een weekend
lang witbier tegen 50 cent.
InBev schrapt bieren InBev is gestopt met het brouwen van Stella Artois Light en Jack-Op
omdat er te weinig vraag naar is en de groep te veel merken in de portefeuille heeft. Ook
enkele amberkleurige bieren gaan mogelijk voor de bijl, nl. Ginder Ale en Horse Ale. Vieux
Temps zou behouden blijven.
Meer winst bij Duvel Duvel Moortgat realiseerde in de eerste helft van 2007 een
aanzienlijk hogere omzet (+7,5%) en nettowinst (+17,6%). Alle bieren deden het goed,
maar de grootste groei kwam van Achouffe dat eind vorig jaar werd overgenomen.
Tien Duvels geen probleem De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen maakt
zich zorgen over het overmatig drankgebruik van de Belgische studenten. ‘Tien Duvels op
een avond, hoezo, een probleem?’, klinkt het daar.
Waarschuwing voor zwangere vrouwen Op de etiketten van
bieren die naar Frankrijk worden uitgevoerd, moet voortaan een
logo staan dat het verbruik van alcohol tijdens de zwangerschap
ontraadt. Sommige merken zoals Duvel komen met hetzelfde
etiket op de Belgische markt omdat brouwers het niet zien zitten
om aparte etiketten te laten drukken. Straks staan de flesjes vol
met nonsens, reageerde Philippe Moortgat ontstemd. Nu
misschien nog een leuk logo om te waarschuwen tegen dronken
vrijen?
Alle Belgische Bieren? Er verschijnen vaker buitenlandse dan Belgische boeken over
Belgisch bier. Met ‘Alle Belgische bieren’ doet Hilde Deweer, adjunct-uitgever bij Stichting
Kunstboek in het West-Vlaamse Oostkamp, haar duit in het zakje: 750 bieren en evenveel
kleurenfoto’s over 1.600 pagina’s. De auteur schreef alle haar bekende brouwerijen aan
met de vraag hun bieren te bezorgen. Dat leek maar ten dele te lukken en dus moest er
nog flink wat rondgereden worden, soms diende ze het bier te kopen. Alle bieren werden
uitgeschonken en gefotografeerd, maar geen een werd door de auteur gedegusteerd. Alle
gegevens over de brouwerijen tot en met de smaakomschrijvingen werden door de
brouwers zelf geleverd. Of dit dan, los van het voorgaande, de ultieme want complete
bierbijbel is in het Nederlands, Frans en Engels? Zeker niet, want er ontbreken wel wat
bieren. België telt ongeveer het dubbele aantal biermerken, de etiketbieren meegerekend.
Het boek kost 35 euro.
Affligem Blond kaapt gouden medaille weg. Affligem Brouwerij zet het succesverhaal van
vorig jaar verder door opnieuw in de prijzen te vallen op de European Beer Star in
Nürnberg. Affligem Blond werd er bekroond met een gouden medaille en ook Dubbel en
Tripel werden duidelijk gesmaakt. Noot redactie: het flink gehopte kerstbier Affligem
Patersvat is ook weer beschikbaar in deze donkere dagen voor kerst
Een glas bier beter voor vrouwen? Een groep Spaanse onderzoekers heeft het effect van
een gematigd biergebruik – 33 cl / dag voor vrouwen, 66 cl voor mannen – op de
immuunfunctie van gezonde volwassenen onderzocht. Uit de studie bleek dat de
consumptie van bier de productie van een hele reeks immuuncellen verhoogt, zonder dat
zich allergische reacties ontwikkelen. Het immuno-modulerend effect is bij de vrouwen
zelfs sterker dan bij de mannen, als het om een laag verbruik gaat.
Maar, overdaad schaadt, zo blijkt dan weer uit een Amerikaans onderzoek waarin 70.000
vrouwen gedurende 7 jaar gevolgd werden. Vrouwen die 1 tot 2 glazen alcohol (wijn, bier,
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sterke drank) drinken, lopen 10 % meer risico op borstkanker dan de vrouwen die minder
dan één glas (dus geen?) per dag drinken. Dat risico steeg naar 30 % bij de vrouwen die
meer dan 3 glazen per dag dronken. De vergelijking werd gemaakt met het risico van
rokers die meer dan één pakje per dag roken.
Geslaagd Oktoberfest Volgens de organisatoren was de 174ste editie van het Oktoberfest
in München er weer eentje om in te lijsten. Er werden 6,7 miljoen Maß bier gedronken
door naar schatting 6,2 miljoen bezoekers. Daar moeten vele duizenden altruïsten onder
zijn die zich het bier uit de mond sparen want anders zijn de menselijke wrakken die
jaarlijks met busladingen tegen de helling van de Theresienwiese liggen, niet te verklaren.
De 175ste editie heeft plaats vanaf 20 september 2008. Ja, die Duitsers zijn sehr punktlich.
Gerechten met bier en bier als begeleidende drank op de site www.beerdinners.com. De
initiatiefnemers van deze site zijn afkomstig van de kleine Amerikaanse brouwerij 'The
Flying Dog' uit Denver in de staat Colorado. Bieren van deze voortvarende Amerikaanse
brouwerij zijn verkrijgbaar bij Bier & Co in Amsterdam http://www.bierenco.nl.
IJSBOK van SNAB is door bierliefhebbers gekozen tot het lekkerste bokbier van de fles van
Nederland, gevolgd door Winterbok van brouwerij De Molen, Texelse Bok van de Texelse
brouwerij en Ezelenbok, eveneens van SNAB. Voor de volledige uitslag,
http://www.lekkerstebokbier.nl.
Gouden Pint 2007 van de vereniging van bierliefhebbers PINT is
uitgereikt aan de stichting De Gekroonde Valk voor de
prijzenswaardige herintroductie van Van Vollenhoven Stout. Dit
bier dat nu gebrouwen wordt door brouwerij De Schans in
Uithoorn werd vroeger door de Heineken brouwerijen
gebrouwen. De Stimuleringsprijs werd uitgereikt aan brouwerij
Sint Servattumus uit Schijndel voor het stimuleren van de
hopteelt in de naaste omgeving, het gebruik van dit hop en het
brouwen van spelt bier. Han Hidalgo ontving de PINT oorkonde
voor Bijzondere verdiensten voor het koken met bier en bier als
begeleidende drank via de website van Biercuisine
(http://www.biercuisine.nl), workshops en diverse media op
biergebied http://www.pint.nl.
Duvel Tripel Hop, is een eenmalig brouwsel van brouwerij Moortgat, bestaande uit drie
soorten hop en een alcoholpercentage van 9,5%. Er zullen ruim 22.000 flessen van 75 cl van
dit speciaalbier, dat 1% meer alcohol bevat dan de traditionele Duvel, beschikbaar zijn
voor de markt http://www.duvel.be.
Bier Foodie, onder deze titel verschijnt medio november deze publicatie met veel
proefnotities van Ben Vinken, bierkenner en hoofdredacteur en uitgever van het bierblad
Bier Passie Magazine. Deze publicatie verschijnt bij uitgeverij Lannoo.
Bierblad november, met als gast hoofdredacteur Hans Glandorf, voorzitter van de
Alliantie van Biertapperijen en eigenaar-gastheer van zijn Proeflokaal in De Koog op Texel
bevat veel interessante bijdragen over bier. Onder meer kennis over bier doet meer
verkopen, 20 jaar Alliantie van Biertapperijen: op de bres voor de biercultuur, ABT café De
Bonte Koe in Purmerend, een interview met meesterproever Hervé Marziou en zijn liefde
voor bier, diverse meningen over bier als begeleidende drank en een interessant bezoek
aan de trappistenbrouwerij van Westmalle. Tussendoor een artikel over de Maasland
brouwerij in Oss en proefnotities van 5 bieren van deze voortvarende kleine brouwerij. Dit
nummer is van harte aan te bevelen http://www.bierblad.nl.
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Wat een leuke dag moest worden…..
Werd uiteindelijk een heerlijke dag! Woensdag 22 augustus was het weer zover, een van de
jaarlijkse ‘Gilde-hoogtepunten’ stond weer voor de deur: de excursie. Met het
bierbedevaartsoord Westvleteren, het nationaal Hopmuseum in Poperinge en een afsluiting
in Ieper op het programma was vooraf al duidelijk dat het een bijzondere dag werd.
Bij de eerste halte (‘In de Vrede’ Westvleteren) was de lange busreis al snel vergeten na
een Westvleteren Blond die velen als opening namen. Daarna volgden nog een prima lunch
en de Westvleteren 8 en 12 en eigenlijk wil je daar dan niet weg. Naarmate het vertrek uit
Westvleteren naderde was het nog spannend wat we aan bier konden en mochten
meenemen, want een six-pack is natuurlijk véél te weinig. Maar sommigen gingen daar
zeer creatief mee om.

Bij aankomst in het Hopmuseum in Poperinge was ik verrast door de grootte van het
museum. Een groot pakhuis waar vroeger de hop gekeurd, gedroogd, gewogen, geperst en
verpakt werd. De uitgebreide rondleiding (voor sommigen iets te uitgebreid) werd verzorgd
door iemand die met de hopcultuur is opgegroeid en smeuïg vertelde over zijn roots. De
geschiedenis, teelt, oogst en verwerking werd ieder op een verdieping uit de doeken
gedaan. Verrassend vond ik vooral het feit dat er vroeger groene, witte en rode hop
waren. Natuurlijk was de afsluiting met een Hommel(hop)bier in te aangrenzende café.
In Ieper werd iedereen weer ‘losgelaten’ en ging op zoek naar een plek om te eten en
natuurlijk te drinken. Na wat onbekende lokale en overige bieren te hebben genuttigd was
het nog rennen naar de Menenpoort. Dit indrukwekkende monument voor de slachtoffers
uit de eerste wereldoorlog is dagelijks om 20 uur het decor voor het blazen van de last
post en het houden van 1 minuut stilte. Na zo’n bierdag valt dat nog niet mee maar ik had
het voor geen goud willen missen: het was een heerlijke dag!
Jeroen Brooijmans
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Belgische Bierweek 2007 deel 5 – 28 oktober
Zondag 28 Oktober: Finale Bierproefmachine.
Jeen en ik stappen omstreeks 12:30 uur de Beyerd binnen. De finalisten zijn al aan de 1e
ronde bezig. Ze staan allen zeer geconcentreerd en goed op te letten welke bieren er aan
de beurt komen. Vooral de 3 witbieren geven nogal eens verwarring. Het zijn toch weer
wel de gevestigde namen op bierproefgebied die in de finale staan. Cora staat na 2 ronden
in de middenmoot maar na een fantastische 3e ronde wordt ze de grote winnaar van de
finale, voor John Zonneveld en Richard Kessels. Ze ontvangt een wisseltrofee en een groot
glas Steendonk. Cora van harte proficiat.

Wij zijn na de Bierproef finale naar huis gegaan en hebben hiermee onze Beyerd Belgische
Bierweek afgesloten.
Bij deze willen we de Beyerd, hun crew en alle anderen nogmaals bedanken voor het
“Zilveren Frietje” en bedankt voor een fantastische en gezellige bierweek.
Tot volgend jaar, Jeen & Ad
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(On)zinnige info
•

Uit onderzoek blijkt dat mannen die twee biertjes op hebben, vrouwen 25%
aantrekkelijker vinden dan mannen die niets hebben gedronken.

•

Drie miljoen Chinezen drinken hun urine omdat ze denken dat het gezond is.

•

In de voormalige Sovjet-Unie spugen ze er ook niet in. Volgens Tass komen er elk
jaar meer dan 10.000 Russen om het leven bij het drinken van illegaal gestookte
drank. Medicijnen, parfums en schoonmaakmiddelen dienen soms als basis.

•

De Franse spoorwegen hebben in de jaren ’90 ongeveer 34 miljoen Euro besteed om
een anderhalve kilometer lange tunnel onder de wijngaarden van Vouvray zo te
bouwen dat de berg erboven niet schudt bij het passeren van de TGV.

•

In West-Europa eten we bijna twee kilo rijst per persoon per jaar. Dit in
tegenstelling tot Aziaten die gemiddeld ca. 150 kilo per jaar consumeren. Rijst
wordt ook gebruikt als grondstof voor het produceren van bier en wijn.

•

Onderzoek van Britse psychologen wijst uit dat voetgangers over de hele wereld de
laatste tien jaar hun tempo gemiddeld met tien procent hebben opgevoerd. Het
onderzoek vermeld niet of deze voetgangers naar hun werk of naar de kroeg gaan.

•

Een Duitse rolstoelrijder is van de weg gehaald met tien maal de wettelijke
toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. De politie kon hem niet bekeuren
omdat een rolstoelrijder niet geldt als een voetganger.

•

Matig drinken (maximaal twee glazen per dag) vermindert het risico op een
hartinfarct met ongeveer 30%. Eenmaal per maand dronken zijn, verhoogt het risico
op een hartinfarct met ruim een factor vier aldus de University of Buffalo.

•

Ooit gehoord van een chaser? In Ierland wel want daar bestellen ze een dubbele
dosis vlak voordat de pub gaat sluiten. Het is een onweerstaanbaar duo: een glas
whiskey en een pint Guinness.

Jack van der Linden

31

Bier in overvloed
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Hertog Jan Proeverij in Arcen is een fraai
geïllustreerde publicatie getiteld 'Bier in overvloed' van Louis Reutelingsperger verschenen.
De auteur die vanaf 1987 tot 1994 de leiding had bij de brouwerij in Arcen, heeft met een
vlotte pen de geschiedenis en de ontwikkeling vanaf de Stoombrouwerij De Vriendenkring
(1914) tot de Inbev Hertog Jan brouwerij (2006) beschreven.
Omdat er geen bedrijfsarchief voorhanden
was heeft de auteur moeten putten uit nog
aanwezige
bedrijfsdocumenten,
gesprekken met allerlei betrokkenen en
uiteraard zijn eigen ervaringen. Het
resultaat is een levendige beschrijving van
een rijke brouwgeschiedenis met veel
aansprekende foto's geworden. Bij het
baanbrekende werk van brouwer Toon van
de Reek en de inzet van groothandel De
Kikvorsch wordt stil gestaan. De oprichting
en de ontwikkeling van de 25 jarige Hertog
Jan Proeverij en de vele evenementen die
dit café organiseert, worden op luchtige
wijze beschreven.
Interessant is het hoofdstuk over de meest
voorkomende biersoorten, variërend van
pils tot de donkere, zware bieren die in de
loop der tijd in Arcen zijn gebrouwen. De
auteur staat uitgebreid stil bij het gebruik
en de ontwikkeling van het bier in de
vaten,
het
bier
in
de
flessen,
flessensluiters, bierkratjes, bierglazen,
bierviltjes, het biertransport en het
schenken en bewaren van bier.
Het is te hopen dat deze lezenswaardige publicatie een aansporing is om ook andere
Nederlandse brouwerijen op een levendige wijze in beeld te brengen. 'Bier in overvloed'
kunnen we van harte aanbevelen.
Louis Reutelingsperger: Bier in overvloed. De rijke brouw- en biercultuur van Arcen.
Uitgegeven t.g.v. het 25 jarig jubileum van de Hertog Jan Proeverij in Arcen. ISBN 90
9021361 9. Prijs: 25.-Te verkrijgen bij www.hertogjanshop.nl
Han Hidalgo
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Leo Loontjens - biergilde lid van het eerste uur
In verband met het lustrum van het biergilde, heeft de redactie een aantal leden van het
eerste uur vragen gesteld over hun ervaringen in het gilde.
Een korte introductie van jezelf (wie je bent): Leo Loontjens (19-11-1942, jawel bijna
A.O.W.), wonende te Oosterhout en sedert begin als penningmeester lid van het bestuur.

Wat is je leukste herinnering aan het gilde: Een van de leukste herinneringen voor mij is
de excursie te Breda met de paardentram. Een bijzonder leuke dag met bezoek aan een
kerk, lunch bij een echte Bredase frietbakker. Het biermuseum en tot slot een muzikaal
opgeluisterd diner in de Beyerd.
Wanneer met welke brouwer heb je het Zilveren Frietje gewonnen: Het Zilveren Frietje
ontving ik samen met Pierre Celis, (Hoegaarden) in 1981.
Wat is volgens jou het lekkerste bier: Ik ben aficionado van Hoegaarden Grand Cru en
Trappist Rochefort 8* en 10*.
Waarom ben je nog steeds of niet meer lid van het gilde: Ik ben en blijf lid van het gilde
en van "den vuilen hoek" tot ik geroyeerd wordt; dit alles omdat ik het zo gezellig en
lekker vind.
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A.B.T. finale 2007 blind bierproeven
Bierproeven is een leuke bezigheid, maar dat je daarna een stukje, moet !! schrijven, vind
ik wat minder. Ik zal bij de voorbereiding beginnen.
Evenals in de voorgaande jaren wilden we weer graag met andere bierliefhebbers de
gekozen bieren voorproeven. De bierlijst 2007 A.B.T. finale blind bierproeven, liet wat op
zich wachten en ook werd er nogal wat vervangen en weggestreept. De definitieve lijst
bestond uit 8 biercategorieën, die elk 5 (of 4…) merken bevatte, in totaal 38 bieren. Sjak
heeft deze allemaal dubbel ingekocht en 2 weken voor de wedstrijd zijn we gaan proeven.
Nu zijn er in het biergilde genoeg liefhebbers, dus Sjak zijn lijst met datums om te proeven
werd tijdens de excursie bijna volledig ingevuld. Nieuwe proevers waren Ad, Jeen, Hans en
nog een vriend uit Chaam en volgens mij zijn ze ook met het proefvirus besmet. Bianca en
vooral Marco verdienen ook een pluim. Marco kwam na een kaakoperatie toch gewoon
proeven, het viel niet mee, hij had het erg zwaar, maar hij moest zich niet aanstellen
volgens Bianca, zo leuk is dus bierproeven.

Wat de proeverijen leuk en lekker maakt, is ten eerste het te proeven bier, twee
categorieën met hooguit 10 bieren. Maar daarna wordt er een lekker zelf gekozen bier
opengemaakt, en de seranoham, de kaas en de worsten mogen opgegeten worden (dat zijn
meteen ook de dikmakers).
De zondag voorafgaand aan de wedstrijd nog afgesproken met Mikel of we met de trein of
met de auto zouden gaan. Mikel wilde zelf rijden, omdat openbaar vervoer toch wat
omslachtig zou zijn. Ik heb toen aangegeven dat ik wel mee wilde proeven, mocht er
plaats zijn. Maandag wilde Sjak toch nog een keer de pils en de witbieren proeven, dat is
toch de lastigste categorie en hij vroeg zich af, of ik wel dezelfde bieren had
ingeschonken, als die hij eerder geproefd had. Zijn smaaknotities klopten niet met wat hij
proefde, maar hij kon er toch goed op slapen.
Dinsdagmorgen een wandeling gemaakt met de hond in het mastbos, we gingen heerlijk
ontspannen weg. De wedstrijd werd dit jaar gehouden op dinsdag 25 september, bij de
Dommelsch brouwerij in Dommelen, Mikel kwam ons thuis ophalen, lekker luxe. Dit jaar
geen tas met worstenbrood en gevulde koeken, omdat het maar een kort reisje zou zijn en
we waren zo in Dommelen.
De traditie is dat er eerst een paar pilsjes gedronken worden bij een plaatselijk café, en
dat hebben we gedaan bij café partycentrum de Bommel. 2 Dommelsch pils gedronken, en
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daarna op weg naar de brouwerij. Ik mocht dus meeproeven, omdat niet alle ABT cafés
vertegenwoordigt waren. Geluk voor mij. Ik had ook alle bieren mee geproefd met Sjak en
nu was dat niet voor niets geweest . Nu kon ik redelijk relaxt proeven, omdat ik er in ieder
geval meer goed wilde hebben dan vorig jaar. Dat was niet zo moeilijk, dat hoefde er dan
namelijk maar 1 zijn. Er waren zo’n 29 proevers aanwezig, waarvan drie vrouwen. We
begonnen met een pils, en tijdens het proeven van de tarwebieren, werd er een man aan
mijn tafel geïnterviewd door omroep Brabant en hij wist zeker !!! dat het de
Weihenstephan hefe Weize was. Normaal gesproken hoor je dat niet van elkaar, ieder vult
voor zichzelf de lijst in en ik heb dus niet naar hem geluisterd. Als ik dat wel had gedaan
was het voor mij anders geëindigd.
Nadat we de 8 bieren hadden geproefd, konden we deelnemen aan een rondleiding door de
brouwerij, nu was ik daar zo’n 25 jaar geleden ook al eens geweest in de periode dat ik
nog geen bier dronk, laat staan eraan zou ruiken. Dat bezoek was toen bijna traumatisch,
omdat ik het er vreselijk vond stinken en ik liep dan ook mijn neus dicht te knijpen en te
roepen dat ik NOOIT BIER ZOU GAAN DRINKEN. Deze afspraak ben ik niet nagekomen.
Nu kon ik de rondleiding gelukkig wel waarderen. Ondertussen waren we aan het
overleggen wat we allemaal hadden ingevuld. Sjak en ik kwamen wel tot een paar dezelfde
bieren, wat dan wel betekent dat er een aantal goed zouden moeten zijn. Het tarwebier
was op mijn lijst zeker fout ingevuld, maar er zouden in ieder geval meer bieren goed zijn
dan vorig jaar, daar was ik zeker van. Nadat we weer terug keerden naar het proeflokaal
werd het al duidelijk dat er een barrage zou zijn.
Nu is dat het leukste van een wedstrijd
omdat die dan nog net wat langer duurt. Het
zou gaan tussen een man en een vrouw,
......spannend. Mijn naam werd genoemd en
die van Marco Hazenberg, wij waren allebei
als eerste, met 7 bieren goed geëindigd en
mochten ieder aan een tafel plaats nemen.
We moesten ieder 2 bieren proeven, om een
winnaar te krijgen. We kregen het eerste bier
voorgeschoteld. Bij dit rondje wisten we niet
om welke soort bier het zou gaan, het kon
alles zijn wat er op de lijst stond. Ik heb mijn
neus dus in dat glas gestoken en wat ik toen
rook was precies dezelfde geur als die ik me
herinnerde van de brouwerij. Ik heb dus een
Dommelsch ingevuld en was vrij zeker van
mijn zaak, daarna kregen we een witbier, waarin ik de Korenwolf herkende, de lijst werd
weer nagekeken, en wat bleek toen...... weer geen winnaar.
Nog een barrage dus, de volgende was weer een witbier, rook niet erg lekker, wel licht van
kleur, ik gok op een Brugs Wit, daarna een amberkleurig bier, maar met aanzienlijk meer
alcohol, waarvoor ik de Pauwel Kwak heb ingevuld. Nadat de lijst was nagekeken, bleek ik
het witbier niet juist te hebben, het was een Hoegaarden. Oei oei dit is echt heel erg.
De winnaar werd Marko Hazenberg van café Becoloth uit Boxtel. De winnaar van 2006,
Bernard Smits uit Moergestel, bood hierna de aanwezigen het eerst vaatje “Generaal
Pardon” aan, het Bier van de Maand oktober van de Alliantie van Biertapperijen. Dit bier
heeft Bernard ontwikkeld als extra prijs voor het winnen van finale van 2006. Sjak had er
5 goed wat ook een mooie prestatie is en het valt niet mee als er druk op de ketel staat.
Als je als Bredaas Kampioen voor de Beyerd gaat proeven, is het veel spannender dan dat
je zomaar mee mag doen. Voor mij was het een mooie gezellige ervaring.
Cora van Peer
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Fremd Gehen
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:

Bruchhausen (Sauerland)

Etablissement:

Hofbrauerei im Schloss Bruchhausen

Soort:

Boerenhof met biergarten

Adres:

Freiherr von Fürstenberg-Gaugreben´sche Hofbrauerei
59939 Olsberg-Bruchhausen
Tel.: 02962-9767-0

Web:

http://www.fuerstenberg-gaugreben.de

Kenmerk:

De hofbrouwerij ligt aan de voet van het natuurgebied de Bruckhauser
Steine (vulkanisch gebergte).

Extra:

Er
worden
drie
bieren
gebrouwen,de Bornsteiner Hel en
de Bornsteiner Spezial. Af en toe
wordt ook het Bornsteiner Gold
gebrouwen, dat helaas niet
beschikbaar was toen ik er was.
Alle drie zijn pilssoorten, de Hel
een troebel bier dat er bijna
uitziet als een Weizen, een licht
zoetig en een licht kruidige
hopsmaak heeft. De Spezial is een
donkere
variant
met
een
moutzoetige en een licht kruidige
hopsmaak.

Reporter(s):

John Zonneveld

Stad:

Soest (spreek uit als Zoost),
Noord-Rijn Westfalen

Etablissement:

Brauhaus Zwiebel

Soort:

Bierstube in een oud vakwerkhuis

Adres:

Ulricherstr. 24
59494 Soest, Germany
+49 2921 4424

Web:

http://www.brauhaus-zwiebel.de

Kenmerk:

Het brauhaus ligt aan de rand van het centrum van Soest en heeft een
klein, maar gezellig terras.

Extra:

Er worden standaard 3 bieren gebrouwen, een licht fruitige en
hoppige Hell (4,8%), een amberkleurige naar gebrande mout smakende
Dunkel (4,8%) en een weinig spectaculaire, maar goed doordrinkbare
Weizen (5,4%). Verder worden er seizoensbieren gebrouwen, zoals
o.a. een Weihnachtsbock.

Reporter(s):

John Zonneveld
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Eendenboutjes met Beyerd Herfstbock
Ingrediënten voor 4 personen:
•

4 eendenboutjes, tamme eend

•

1 ui

•

2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie

•

2 eetlepels roomboter

•

3 dl gevogeltebouillon

•

2 kleine takjes tijm

•

4 ontpitte dadels

•

1,5 dl Beyerd Herfstbock

•

50 gram waterkers

•

peper uit de molen en zout naar smaak

Bereidingswijze:
Ui schillen en in stukjes snijden. Dadels in flinterdunne reepjes
snijden. Eendenboutjes met weinig zout en peper bestrooien.
Een mengsel van olie en roomboter in een braadpan
verwarmen en de boutjes aan alle kanten aanbraden. Stukjes
ui kort mee braden en de hittebron tot de laagste stand
verlagen. Takjes tijm en bouillon toevoegen en gedurende 70
tot 80 minuten stoven. Af en toe omkeren. Tien minuten voor
het einde van de stooftijd het stoofvocht iets inkoken en de
flinterdunne reepjes dadel en het bier toevoegen. Takjes tijm
eruit halen. Na de stooftijd het stoofvocht zeven en in de
braadpan terugdoen. Op smaak brengen met peper en saus.
Boutjes en saus over voorverwarmde borden verdelen en met
een stamppotje van aardappel en rucola of bladspinazie
serveren. Met waterkers garneren. Een goed gekoeld glas
Beyerd Herfstbock hierbij serveren.
Han Hidalgo

http://www.biercuisine.be en http://www.biercuisine.nl
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Jack van der Linden - biergilde lid van het eerste uur
In verband met het lustrum van het biergilde, heeft de redactie een
aantal leden van het eerste uur vragen gesteld over hun ervaringen in het
gilde.
Een korte introductie van jezelf (wie je bent): Ik ben Jack van der Linden
en woon in Prinsenbeek. (In Breda denken ze nog steeds dat ze daar wat
te vertellen hebben) Naast vele hobby’s drink ik graag een glas Belgisch
bier maar een glas wijn, zeker tijdens het eten, gaat er ook altijd in.
Wat is je leukste herinnering aan het gilde: Mijn leukste herinnering was echter voor het
ontstaan van het biergilde. Op woensdag 18 september 1991 zijn we met een aantal
Zilveren frietwinnaars en enkele enthousiaste bierklanten van Café de Beyerd op bezoek
geweest bij brouwerij Moorgat en Palm. Deze dag stond in het teken van een toeristische
fietstocht met de nodige ontspanning. De sfeer was echt geweldig, de verzorging van die
dag ook, iets om nooit meer te vergeten.
Wanneer met welke brouwer heb je het Zilveren Frietje gewonnen: In 1992 heb ik samen
met Anita, als eerste duo klanten, het Zilveren Frietje ontvangen. Paul Slaets ontving
namens Brouwerij Du Bocq van Gauloise en Deugniet het Zilveren Frietje.
Wat is volgens jou het lekkerste bier: Mijn lekerste bieren zijn; Westmalle Tripel, Brigand,
D’n Schele Os en Poperings Hommelbier.
Waarom ben je nog steeds of niet meer lid van het gilde: Als lid van het biergilde sta je
vaak voor verrassingen. Het bestuur doet daar duidelijk haar best voor en zeg nu zelf, we
zitten op een geweldige locatie waar altijd wel over bier gediscussieerd wordt.

Bierscheurkalender 2008
'Voor iedere dag een weetje over bier'
Evenals vorig jaar is er weer een Bierscheurkalender van de hand
van bierkenner Bert van Zuilekom verschenen. Naast de vele
bekende en minder bekende feiten over bier zoals het bestaan van
een bierkuuroord in Tsjechië, staan er in deze editie ook
proefnotities van veel Nederlandse pilsners en speciaalbieren.
Biertoppers zoals Duvel, Chimay Blauw, Maredsous 6, Karmeliet
Tripel, Delirium Tremens en nog veel andere mooie speciaalbieren
passeren de revue. Onderwerpen als het brouwproces, de grondstoffen, de verschillende
biertypen en bierstijlen worden op luchtige wijze beschreven. Kortom, voor iedere dag een
weetje over bier
Overigens is Bernard Smits de winnaar van het nationaal kampioenschap 2006 bierproeven,
georganiseerd door ABT, en niet van 2007, zoals abusievelijk wordt vermeld. De winnaar
van 2007, Marco Hazenberg, zal ongetwijfeld in de editie van 2009 een plaatsje krijgen.
Bert van Zuilekom: Bierscheurkalender 2008. Uitgeverij Het Spectrum. 2007 ISBN
9789027447715 Prijs: 13,95
Han Hidalgo
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Lid worden van Beyerd Biergilde Breda?
Drink je graag eens iets anders dan pils, vind je het leuk nieuwe bieren uit te
proberen, wil je een gelegenheid om bierkennis te vergaren of te delen met
anderen en ga je graag mee op excursie langs een bierbrouwerij?

Word dan lid van het Beyerd Biergilde Breda!
Stuur een e-mail naar het secretariaat met je
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
en natuurlijk je e-mail adres.
Bovendien je 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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