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Woordje van de Voorzitter

Even ’n paar dagen er tussenuit, even ’n paar dagen naar Frankrijk. Rond deze tijd van het
jaar de vakantiebestemming bij uitstek voor duizenden medelanders.
Voor ons in de eerste plaats een bezoek aan, en een weerzien met onze zoon die begin dit
jaar de Franse hoofdstad als zijn woonplaats heeft gekozen. Dat is niet verkeerd! En ik kan
u met plezier verklappen dat hij meteen ook maar zo slim was een appartementje
(weliswaar klein maar fijn) hartje Parijs te betrekken, waar de Seine 5 verdiepingen lager
door de achtertuin stroomt, en als je het een beetje ruim ziet, het Louvre en Centre
Pompidou, tot de buren gerekend mogen worden. Frankrijk is natuurlijk het land van de
wijn. En of je mij nu een rode Bordeaux, een witte Sauvignon, een rosé, of een Riesling uit
de Elzas voorzet, ik vind het eigenlijk allemaal wel lekker. Maar….!!! Ik was natuurlijk
nooit voorzitter van een biergilde geworden, als ik toch vooral niet van bier gehouden had.
Een heerlijke Gouden Carolus, een mooie, zware Rochefort 8 of 10, het smakelijke
Kasteelbier uit Ingelmunster, of met mooi zomers weer een frisse, dorstlessende Weisse
(en dan liefst de enige echte, in Breda gebrouwen). Ja, van dit soort bieren kan ik echt
genieten.
In België en ook in veel ZuidNederlandse cafés is de keuze reuze!
Maar wat Parijs betreft had ik zo mijn
bedenkingen en wilde deze keer toch
eens op onderzoek uit gaan. Ik legde
net al uit dat de locatie waar mijn zoon
(met vriend) is neergestreken een
uitstekende is. De levendige wijken Les
Halles en Le Marais op loopafstand waar
het een aaneenschakeling is van
barretjes, cafeetjes, restaurantjes,
winkeltjes en gezellige pleintjes. Zelf
hadden we al snel ontdekt, dat wat
betreft en lekker biertje, het bij een
Affligem wel ophoudt. Voor de pils
liefhebbers, en daar kan ik mezelf niet
toe rekenen: Stella Artois, Kronenbourg
en 1664. Dat was wat er op de meeste
plaatsen te vinden was op de tap. En
Bieres - Belgique
cider, maar dat wil ik maar niet
meetellen als bier. Wat navraag bij
verschillende uitbaters, hoe het zit met
brouwerijen in Parijs, leverde ook niets
op. Je kunt het je haast niet
voorstellen he? Zo’n geweldige stad en geen brouwerij te vinden! Maar gelukkig was ons
kindlief niet de hele dag aan het werk en is ook zijn instelling: na gedane arbeid is het
goed rusten. Dus…. Een gezellig café…. En een lekker biertje. Wij werden meegesleept
naar het stamcafé van de 2 jongens (wat ze niet echt veel kracht kostte). En wat schetst
onze verbazing? Een bierkaart met maar liefst 40 Belgische bieren, 10 op tap en de helft
daarvan ook Belgisch. Mijn trotste moederhart maakte een vreugdesprongetje. Het klopt
dus wel wat die genen betreft. Le Sous Bouc aan de Rue Saint Honore, een echt Belgisch
Biercafe. Gezellig en zo te zien met een eigen vaste klantenkring, want "ons kent ons". Een
heerlijk assortiment bieren, aardige mensen, leuk terras. Dus mocht u binnenkort een
bezoekje brengen aan Parijs…. Een bierstad is het niet, maar misschien even zoeken naar
Le Sous Bouc, daar hebben ze er beslist een die u zal smaken.
Verder nog een mooie zomer gewenst en tot ziens in ons clubhuis aan de Boschstraat.
Hettie Beverdam
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Laos, drank en echt Lao-bier

Ja, we zijn weer op vakantie geweest naar een verre bestemming en ja, we hebben weer
een bijzondere bierervaring. Dit keer eigenlijk niet eens zo’n superspannende ervaring,
maar toch een leuke die we jullie niet willen onthouden. Zeker gelet op onze vorige reis in
Tibet, toen we pas na oeverloos gepraat de brouwerij in mochten, is ons bezoek aan de
Lao brouwerij in Vientiane een totaal andere ervaring.
De hele maand november hebben wij genoten van een uitdagende vakantie. Uitdagend
omdat in Laos toerisme nog in de kinderschoenen staat en we er regelmatig tegenaan
liepen dat dingen gewoon op waren. Zo overkwam het ons regelmatig in restaurantjes dat
de rijst, de kip, het rundvlees, of de eieren op waren. Gelukkig was er wel altijd, in welke
uithoek we ook waren, bier beschikbaar. Niet altijd lekker gekoeld, maar het was er altijd.
Gelukkig maar, want als je alleen op een bodempje witte rijst met groente een wandeling
moet gaan maken, dan mis je al snel brandstof. Bier gaf voor ons dan de aanvullende
calorieën en vitamines, waardoor we onze dagelijkse activiteiten niet hoefden aan te
passen.
Waar we ook in Laos waren: in het uiterste noorden aan de Chinese grens, of in het zuiden
aan de Cambodjaanse grens: er was maar één keuze: Lao bier. Overal hingen de gele
vlaggetjes van de brouwerij en nergens was een ander merk te bespeuren! Dat maakte je
dagelijkse keuze wel erg makkelijk: waar je ook kwam, gewoon een biertje bestellen en je
kreeg altijd hetzelfde.
Na een paar dagen kwamen we tot de verrassende ontdekking dat Lao ook een donker
biertje had: 6.5% alcohol, een moutig bockje, zouden we zeggen. Een aantal restaurantjes
had dit biertje zelfs in hun koeling staan. Dat maakte de keuze al weer wat moeilijker,
ware het niet, dat nadat het eerste paar flesjes verkocht waren, ook hier snel de reactie
van het restaurant was: ”no have”, waardoor je weer Lao pils kreeg. De voorraden donker
bier waren zeer beperkt.
Maar het pils is van een
dusdanige goede kwaliteit, dat
we toch erg nieuwsgierig werden
naar de brouwerij. In Vientiane,
de hoofdstad, hebben we onze
kans gepakt om de brouwerij te
bezoeken. Voorbereid op een
pittige
strijd
om
een
onaangekondigd bezoek aan de
brouwerij te mogen brengen,
stapten wij in een tuc tuc. (een
lokale brommertaxi). Bij de
brouwerij aangekomen, moesten
we even zoeken naar de ingang.
Toen we de juiste deur gevonden
hadden, werden we bij het
openen van de deur letterlijk
naar binnen getrokken. Een lieftallige Laotiaanse dame drukte ons meteen een blikje
heerlijk gekoeld Lao bier in onze handen en zei dat we na de “beer tasting” meteen met
de rondleiding zouden beginnen.
We werden bij 3 Japanners, die ook al aan het bier zaten, toegevoegd en 10 minuten later
door dezelfde dame weer opgehaald. Dit keer met een paraplu. Met deze paraplu boven
haar hoofd sprak zij: “follow me”. Dat waren de enige woorden die we van haar hoorden.
In een sneltreinvaart schoten we door de bottelarij, door de mouterij, langs de kookketels
en tussen de ladende en lossende trucks door. Gelukkig trok Marco de dame net op tijd aan
haar mouw om haar wat meer details te kunnen ontfutselen. Als antwoord op zijn vragen,
mochten we in de computerkamer van de brouwmeester plaatsnemen en even een blik op
zijn schermen werpen.
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Thuis hadden we gelezen dat de brouwerij eigendom van Carlsberg is, maar dat was niet
helemaal waar. 50% is in eigen beheer en het Lao bier heeft ook een eigen recept. Zo
komen de ingrediënten niet van Carlsberg, maar worden zelf ingekocht; mout uit Frankrijk,
de gist en hop uit Duitsland en de rijst uit Laos zelf. In het land waar de maaltijd voor 90%
uit rijst bestaat, mag ook in drank de rijst niet ontbreken.
Zo heeft, ieder zichzelf respecterend
dorpje een eigen Lao-Lao rijst-whisky
stokerij. Het brouwsel met een alcohol
percentage van 50% is best te drinken.
Voor de echte Hollanders een goedkope
manier om zat te worden. 1 liter
whisky voor de prijs van 70 euro-cent
(1 dollar); even duur als een fles Lao
bier van 0,66 liter. Nadat we beide
type brouwerijen hadden bezocht was
direct duidelijk waar dat prijs verschil
vandaan komt. Aan de rijst heeft het
niet gelegen; in 1 liter whisky, wordt
10 kilogram rijst verwerkt, terwijl voor
10 liter bier nog niet eens 1 kilo rijst
wordt gebruikt. Het is de brouwerij (procesinstallaties) zelf. Voor het brouwen en stoken
van de whisky gebruikte men een leeg olievat; daaronder wordt met hout een vuurtje
gestookt, eerst voor het stomen van de rijst en daarna voor het destilleren. De rijst wordt
gewoon gewassen in de Mekong rivier (lees: met bruin water) en verder wordt de hygiëne
niet zou nauw genomen.
Bij de Lao-bier brouwerij was dit wel iets anders. Een hyper moderne brouwerij, met
volledig roestvrij stalen ketels en een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast nog een
speciale kookketel voor het verstijfselen van de rijst; een extra processtap om de rijst voor
het bier brouwen geschikt te maken. Alles bij elkaar een erg duur proces, vergeleken bij
het maken van rijst whisky, maar daar komt dan wel een erg lekker biertje uit van 6%
alcohol.

Na ons bliksembezoek hebben we buiten nog wat leuke foto’s gemaakt (binnen mocht dat
helaas niet) en ons verbaasd over het enorme marketing kantoor aan de overzijde van de
weg: als je het enige biermerk in alle restaurants en cafés in Laos bent, is het toch wel
zeer bijzonder dat je een marketing afdeling hebt, die praktisch zo groot is als de hele
brouwerij zelf.
Dit zal altijd een vraag blijven. Nog vragen over ons bezoek, dan tot ziens bij de Roos!
Marco en Bianca
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Vakantie in Watou: het Brouwershuis, St. Bernardus bieren,
't Hommelhof en Sparhof

Waar word je nog door een charmante gastvrouw ontvangen met: 'Welk bier uit ons
assortiment, kan ik voor u inschenken?'. In het Brouwershuis, naast brouwerij St. Bernardus
in Watou in de Vlaamse Westhoek, gebeurt dit dagelijks. In de schitterende salon met veel
oude kunst, kan gezeten aan de open haard overdag, of 's avonds worden genoten van de
Watou Tripel, het Grottenbier (ontwikkeld door Pierre Celis), St. Bernardus Wit (met
nagisting op de fles), St. Bernardus Tripel. En natuurlijk de drie donkere abdijbieren van
St. Bernardus, waaronder de St. Bernardus Abt 12, dat aanzienlijk complexer en minder
zoet is dan de Westvleteren 12. Bij mooi weer is het goed toeven
in de tuin en kan de moutlucht worden opgesnoven als er in de
brouwerij wordt gebrouwen. Iets verderop voert de wandeling
langs de talrijke hopvelden en velden met gerst en aardappelen.
In de ochtenduren kan in het Brouwershuis worden genoten van
een heerlijk, overvloedig ontbijt met vers sinaasappelsap, 2
soorten smakelijke Watou kaas en gekookte beenham uit de
streek. De sfeervol ingerichte kamers, waarvan er drie in de tuin
zijn gelegen, kosten bij een verblijf van minimaal 2 overnachtingen 75.-- per kamer, met
inbegrip van het ontbijt en het degusteren van de bieren van St. Bernardus. Let op, met de
nadruk op degusteren! Brouwershuis, Trappistenweg 23, Watou, nabij Poperinge.
brouwershuis@sintbernardus.be
Op dit moment wordt volop gewerkt aan de renovatie van de brouwerij. Een nieuwe,
moderne afvuller uit Italië, nieuwe opslagtanks en een grote opslagloods zijn gerealiseerd.
Bovendien komt er voor de opslagloods een nieuw gedeelte voor kantoren en een winkel
voor de verkoop van bier en brouwerij artikelen. Informatie: www.sintbernardus.be
In de directe omgeving bevindt zich 't Hommelhof van meesterkok Stefaan Couttenye, die
al 20 jaar op zeer creatieve en subtiele wijze bier in veel verrassende gerechten
verwerkt. Stefaan maakt vooral gebruik van de bieren van Van Eecke, onder meer het
Hommelbier, Kapittel Blond en de bieren van St. Bernardus. Gastvrouw Sabine adviseert
bij de keuze van begeleidende bieren bij de gerechten. De prijs van een 'Brouwersmenu'
van drie gangen is 32.-- Voor mij totnogtoe het beste bierrestaurant van Vlaanderen en
zeker een bezoek waard, niet alleen vanwege de kwaliteit van de gerechten, maar ook
door de gastvrijheid en de sfeervolle ambiance! Voor informatie, menu's en
openingstijden: www.hommelhof.be
Komende vanuit het Brouwershuis, richting Abele, is linksaf café-restaurant Sparhof aan de
rand van het Helleketelbos gelegen. Dit bos en deze omgeving heeft brouwerij De Bie, die
ook in Watou was gevestigd, ooit geïnspireerd tot het bier Hellekapelle. De menukaart
bevat diverse streekgerechten, waaronder 'Hennepot' (een mengeling van gestoofde kip,
konijn en kalfsvlees) en heerlijke kaas- en garnalenkroketjes uit eigen keuken. De
sympathieke gastheer Filip Lebbe informeert bezoekers graag over de geschiedenis en
bezienswaardigheden van de streek.
Op het rustieke terras met uitzicht op de rand van het bos, de wuivende gerstvelden en in
de verte de statige hopranken, zullen de bieren van Van Eecke, St. Bernardus en andere
speciaalbieren extra lekker smaken. Bijvoorbeeld een St. Bernardus Tripel van het vat voor
€ 2.--, een St. Bernardus Prior € 2.-- en een flesje Hommelbier € 2,25. Kortom zeer
democratische prijzen, zoals de Vlamingen plegen te zeggen. Café-restaurant Sparhof,
Stoppelweg 39 (00 32 57 334139).
Tot 6 september a.s. is het jaarlijkse poëzie festival van Watou ('Kunstdorp aan de
Schreve') met een kunstroute en meestal dagelijks vanaf 14.00 gedichten op het
dorpsplein, dat gedoopt is in het Hugo Clausplein. Informatie:www.watou.be
Han Hidalgo
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Bier & Evenementen kalender
Woensdag 20 augustus

Beyerd Biergilde Breda – Excursie
naar BAVIK. De brouwerij bestaat al
meer dan een eeuw en produceert een
rijk assortiment bieren. Bavik won vorig
jaar het zilveren frietje. En terecht!

Zondag 31 augustus

NK bierproeven in Amsterdam
Namens de Beyerd doet Corné Bruininckx mee
(helaas zijn toeschouwers niet toegestaan)

5 t/m 7 september

Smaakvol Breda in het Chassé park

Woensdag 10 september

Menu d'anniversaire restaurant de Beyerd (16de jaar)

12-14 september

European Beer Festival – Kopenhagen (Denemarken)

Zondag 14 september

Historisch bier festival pROOSt in Hilvarenbeek
Bij Museumbrouwerij “De Roos”
Van 12.00 tot 18.00 Bier ende Vermaeck

19-21 september

Hoppefeesten – Poperinge (België) stoet op zondag
www.poperinge.be/nl/toerisme/hoppefeesten

Zaterdag 27 september

Presentatie Beyerd Bockbier

Woensdag 1 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Bockbieravond

Zondag 5 oktober

Bredase Singelloop

Zaterdag 18 oktober

Verkiezing lekkerste Bockbier bij Grolsch

18-26 oktober

Belgische Bierweek in café de Beyerd

Woensdag 26 november

Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond

13 en 14 december

Kerstbierenfestival – Essen (België)
Heuvelhal, Kapelstraat 7 www.kerstbierfestival.be

Red: Doe mee en maak van de winterbieravond op 26 november een groot succes.
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(Bier)Fietstocht van Passau naar Wenen zomer 2007

De eerste fietsdag ging van
Passau naar Schlögen.
Néé 's morgens om 10.00 uur nog géén bier!

Hmm ...
Leuk plaatsje, geinig klooster, pràchtige
kerk, fijn dat de paters likeur stoken ...
maar waarom brouwen ze verdorie geen
bier?

Gelukkig, toch nog een kloosterbier(tje),
al is het dan niet in Engelszell.

Zo,
dat gaat erin als Gods woord
in een ouderling.

De tweede fietsdag ging van Schlögen naar
Linz. Inmiddels is er een ware hittegolf
uitgebroken.
Waar blijft %#@(*&@ dat bier?

In Linz is het om te smelten.
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Maar als we 's avonds aan het
bier zitten is alles weer ok.

De derde dag fietsen we van Linz naar
Grein. We komen dan langs het prachtige
klooster van St. Florian.

Dat heeft een leuke preekstoel,

geen onaardig orgeltje,

Alleen, ze hebben er geen bier!
En dus gaan wij weer rap op de pedalen
op zoek naar een schuimende
versnapering.

en verdraaid leuke lampjes.
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Gered! Richard kijkt nog een beetje
bedenkelijk, maar bij deze hitte past geen
kieskeurigheid.

Van Grein fietsen we naar Spitz.
We komen dan langs het wereldberoemde
Stift van Melk.
Prachtig, maar al wéér scheef.

We stappen over op het Radlerbier.
Dat zul je nou bijna niet geloven,
maar dat spul is best te raggen. En de
gebouwen blijven beter rechtop staan.

In Spitz vallen we met onze neus in de
boter, want het is er Marillenkirtag. Op de
markt drinkt Richard een heerlijk bier,

De vijfde fietsdag gaat van Spitz naar
Traismauer en voert ons dwars door
de wijnvelden van het mooiste
wijngebied van Oostenrijk: De Wachau.

en ik proef voor de eerste keer in mijn
leven een "besoffene Wachauerin".
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We komen langs het oude Romeinse
stadje Mautern, waar Richards
naamgenoot ooit nog een tijdje
gevangen heeft gezeten. Ja, je weet
wel, die àndere ridder Richard.

Waar ook het bier heel best smaakt.

In pittoresk Traismauer is overigens geen
klont te beleven. Geen nood, ook hier
smaakt het bier èn de wijn opperbest.

De laatste dag gaat het van Traismauer
naar Wenen. Onderweg komen we de
gekste dingen tegen.

Maar waar je ook komt... overal wordt vol
trots het bier van de streek geschonken
in een prachtig, bijpassend glas.

We kunnen het restaurant, even voorbij
de Stephansdom aanbevelen.
Deze Hongaar was de lievelingswaard
van 2005 en hij maakt deze titel anno
2007 nog steeds waar!

Proost!

Richard en Mieke
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210 Originele cafés in Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen

't Ateljeeken, 't Galgenhuisje, Molen ten Hotond, 't Lanterfanterken, Te Biechte, In 't
Verval, De Tere Plekke en nog veel andere cafés met grappige namen worden in de
recente publicatie '210 Originele cafés in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen' op
onderhoudende wijze geportretteerd. Bierliefhebber en kenner Bob Hendrickx is wederom
erin geslaagd velen de weg te
wijzen naar cafés 'met een ziel'. De
historische stad Gent is met maar
liefst 16 cafés vertegenwoordigd,
gevolgd door Brugge met 8
karakteristieke cafés. Bij de
beschrijving van de cafés worden
het aantal bieren van het vat en
van
de
fles
vermeld,
de
openingsuren, de sluitingsdagen,
het aantal zitplaatsen binnen en
buiten,
een
beknopte
routebeschrijving,
toeristische
bezienswaardigheden in de buurt,
fietsroutes en/of wandelpaden en
het adres van het plaatselijke of
regionale V.V.V. kantoor. Kortom
een overzichtelijke opsomming, die
wordt verrijkt met de diverse
specialiteiten van het café, zoals
speciale
(streek)gerechten
of
hapjes al of niet met bier bereid,
speciale bieren en zelfs de glimlach
van de uitbaters. De persoonlijke
notities van Bob vormen zeker een
aansporing om een bezoekje aan
het café te brengen. Onder de
noemer 'grensgevallen' worden ook
enkele cafés in Nederland met een
Vlaamse uitstraling beschreven.
Tevens bevat de publicatie een selectie van brouwerijen in de provincies Oost- en West
Vlaanderen en een opsomming van drankengroothandels.
De publicatie bevat een waarde van € 500.-- aan gratis consumpties. Bij het tonen van het
boek in het desbetreffende café is een tweede consumptie gratis. Dit is een extra aanrader
om dit boek aan te schaffen en te genieten van de rijke, gevarieerde café- en biercultuur
van Oost- en West-Vlaanderen.
Bob Hendrickx: 210 Originele cafés in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Uitgave 20082009. Uitgeverij Edipa, Lier. ISBN 90-75463-89-7 Prijs: € 15,75
Han Hidalgo
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Bier in alle talen, voor vele vakantie bestemmingen
Albanees
Arabisch
Baskisch
Bosnisch
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Filippijns
Fins
Frans
Grieks
Hebreeuws
lers
Indiaans
Indonesisch
Italiaans
Japans

-

birrë
beereh
garagardo
pivo
bira
pi jiuv
öl
bier
beer; ale
serbesa
olut; kalja
biere
mpira, bira
beers
beoir; leann
biyar
bir
birra
biiru

Kroatisch
Lets
Litouws
Malagees
Maltees
Nepalees
Noors
Papiamento
Pools
Portugees
Roemeens
Russisch
Schotland
Sesotho
Spaans
Swahili
Thai
Turks
Vietnamees

Bier en Vakantie (of toch werk?)

-

pivo
alus
bir
labiera
birra
biyar. jad
Øl
serbes
piwo
cerveja
bere
pivo
leann; beòir
jwala
cerveza
pombe; bia-, akari
bia
bira
bia

In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren heb ik een kort
bezoek gebracht aan Boekarest. Buiten de stereotype beelden
van het ‘peoples palace’ en de namen van bekende Roemenen als
Ceausescu, Nastase, Comaneci en Chivu, wist ik niet wat ik kon
verwachten. Niet qua indruk van de stad, of het volk, en zeker
niet van enige biercultuur.
Wat betreft biercultuur is de Caru cu Bere (www.carucubere.ro)
een prettig voorbeeld. Goed, veel en
relatief goedkoop eigen gebrouwd bier
(0.4 l voor 6 LEI). Daarnaast een zeer
gezellige sfeer, vriendelijke bediening en
goed en zeer smakelijk eten. De indruk
van de stad en vooral de jonge mensen gaf
mij een zodanig goed gevoel, dat ik
besloten heb in te gaan op een baan in Boekarest voor een periode
meer dan 1 jaar. De Nuchter Bekeken van april is dus de laatste
geweest voor mij in mijn rol als eindredacteur. In deze 2 jaar heb ik
met plezier samengewerkt met Sjak en Jack en ik geef vol
vertrouwen het stokje over.
Veel succes met het gilde en de NB en als ik in de buurt ben, kom ik
zeker een biertje halen in de Beyerd.
Marije
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Pinksterbierfietstocht, een dagje uit in eigen streek
Pieter Brooymans verzorgt al vanaf het begin de beroemde Pinksterbierfietstocht, een
dagje uit in eigen regio, waarbij de vele bier- en natuurliefhebbers, waaronder
vanzelfsprekend ook de redactie, de mooie omgeving van Breda veel beter hebben leren
kennen. Reden voor de redactie om Pieter een aantal vragen voor te leggen.
Pieter, hoe kom je toch ieder jaar weer op die verbazingwekkende nieuwe route?
Ik begin zo ongeveer in februari maart, meestal
na mijn carnavalsbemoeienissen, met de
jongerenkapel TWORWELWA, met een grove
route-richting. Een keuze tussen de noord, oost,
zuid, of westkant van Breda. Na die keuze (waar
waren we de vorige 2 jaar?) begin ik met de auto
ruwweg een route uit te zetten. Daarbij ga ik uit
van de inmiddels beruchte 35 kilometer. Daarop
worden "aanslagen" gepleegd door een mooi
stukje natuur en door de soort cafés en de ligging
daarvan. De verfijning, ofwel de uiteindelijke
route, ontstaat door meerdere malen, met de
auto en de fiets achterin, proefondervindelijk er
achter te komen, wat de mooiste, beste, niet te
moeilijke paden en weggetjes is. Ik ben niet zo
gecharmeerd van de door de VVV uitgezette
routes, want die kennen de meeste gevorderde fietsers, die ook in het Biergilde zitten, al
lang. Bij de uiteindelijke keuze spelen ook aspecten mee als "Hoe is het pad(je) bij nat
weer, modder, of bij droog weer en stof te berijden. Ook aan Richard in zijn roller wordt
gedacht en soms wordt voor hem en andere stoelers, een alternatief stukje ingelast.
Belangrijk vind ik om een stukje "in te lijven", waar nog niemand is geweest. Dat wordt
echter steeds moeilijker. Dat en het feit dat we altijd beginnen en eindigen bij de Beyerd
en stoppen bij 3 leuke kroegen, verdeeld over de route, en daarnaast het blijven zoeken
naar mooie stukjes, wil het streven naar 35 km weleens onder druk zetten(soms met een
beetje leedvermaak, ha, ha).
Hebben dingen als aantal cafés en de soorten bier die er worden getapt invloed bij het
ontstaan van de route?
Ja duidelijk, de ijzeren regel is 3 kroegen met goed bier en een terras en verdeeld over de
route en liefst nieuw in "ons bestand". Dat laatste is bijna niet meer haalbaar na zoveel
jaren.
Pieter, hoe krijg je het voor elkaar ons telkens weer te verrassen met het aantal
kilometers? 35 km?
Redactie; de laatste kilometers tellen zwaar met knikkende knieën van het bier, maar
Pieter had daar geen last van tijdens de controlerit (in de auto).
Dat klopt, maar vergeet niet dat ik in de voorbereiding al een aantal malen de route ook
met de fiets heb gereden, meerdere malen in mijn zoektochten op boerenerven terecht
kom met soms loslopende, woedende honden, of verontwaardigde boerinnen!!
Iets anders en anekdote van dit jaar: Op een droge en dus zonnige maandag verkende ik op
de fiets het stuk route tussen café De Peer en De Elsakker. Dat was best een lang stuk,
maar ik wilde graag het door de bewoners genoemde "koeienpad" langs de rivier de Mark er
in hebben, (overigens geen koe gezien). Wel veel zon en veel heeeel veeeel dorst, maar de
troost was, om een ferm glas Westmalle op het terras in het vooruitzicht te hebben. Toen
ik eindelijk op het terras was aanbeland, bezweet en dorstig, stond er op de cafedeur:
'smaandags gesloten...... Ik bedoel maar, ook voor mij was dat afzien.
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Hoe vaak heb je nu al de Pinkster BIER fietstocht voor ons georganiseerd?
Redactie; Namens de leden van het BBB wederom gefeliciteerd met de het resultaat:
geslaagd met vlag en wimpel.
Volgens mij was dit de 8e bierfietstocht en met veel plezier hoop ik ook volgend jaar er
weer een uit te zetten.
Pieter, hoe laat een Brabo zich telkens weer verleiden tot het inzetten van Oud
Hollandse spellen tijdens de fietstocht?
Ik heb 25 jaar gewerkt bij het Jeugd en
Jongerenwerk (nu
de
Stichting
Vertizontaal) als jeugdadviseur, heb daar
een project Speelwagen ontwikkeld, waarbij
vrijwilligers met een soort woonwagen vol
met spelmateriaal de Bredase wijken in
reden, om daar uit te pakken voor de
buurtjeugd. Vandaaruit allerlei spellen
aangeschaft die nu nog steeds in de verhuur
zijn, waaruit ik steeds een paar spellen
meebreng.
Het thema van deze NB is Bier & Vakantie. Denk je er wel eens over om een
reisevenementenbureau te beginnen en bierfietstochten in de vakantieperiode te gaan
organiseren?
Nee, ik heb bij Vertizontaal van alles mogen organiseren, zoals zomerkampen, en voor
kinderen in de toenmalige stadsschouwburg Concordia speciale jeugdvoorstellingen
geregeld, waarbij de jeugd met zo'n 22 bussen uit de wijken naar "de stad" kwamen en
heb met jongeren in de 70 en 80er jaren o.a. in een gekraakt pand een Klussenbank
opgezet. Ik heb nu met mijn vrijwilligerswerk bij Carnaval, Jazzfestival, Tranen van Cooth,
Tafeltennisvereniging Wanzl-Belcrum, Nac en de Beyerd, geen tijd om de geraniums te
verzorgen, laat staan er achter gaan zitten.
Zo, wat een verhaal he? Maar ja, breedsprakerig ben ik altijd geweest (of heet dat OHen?).
Pieter Brooymans

Red; Wil je de route nog eens fietsen schrijf dan een mailtje naar de redactie van de
Nuchter Bekeken en je krijgt de route direct toegestuurd.
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Bohemia en Abadia, mooie speciaalbieren uit Portugal

Portugal is niet alleen bekend om zijn schitterende port
en wijnen uit streken als Douro, Palmela en Alentejo om
er een paar te noemen, maar beschikt ook over veel
merken voortreffelijke pils. Bezoekers van Portugal
zullen ongetwijfeld het merk Sagres kennen. Wat San
Miguel is voor Spanje, is Sagres voor Portugal. Doch de
laatste jaren wint het merk Super Bock steeds meer aan
populariteit. Andere pilsmerken zijn: Cristal, Cintra,
Marina en Tagus. De meeste merken hebben ook een
niet-alcolhoudende pils in hun assortiment.
Het pils van Sagres kenmerkt zich door een volmoutige
smaak. De smaak van Super Bock is minder volmoutig en
kenmerkt zich door een fijne pareling en een zeer
aangename bitterheid. Vooral in het warme zuiden van
Portugal is dit pils de favoriet van velen.
Naast pils hebben de twee
grootste merken, Sagres en
Super Bock, ook speciaalbieren
in huis. Sagres, onderdeel van
het grote 'Central de Cervejas',
heeft Bohemia, dat vanwege
het volmoutige karakter te
vergelijken is met Speciale
Palm. Dit bier heeft een alcohol
percentage van 6,2%.
Naast de gewone Bohemia, zijn er ook iets zwaardere varianten
zoals Bohemia de Ouro en Bohemia Reserva 1835. Super Bock, dat
deel uitmaakt van het concern Unicer, heeft als belangrijkste
speciaalbier Abadia, dat naar het type abdijbier verwijst. Er zijn
drie varianten van dit volmondige bier, met een alcohol
percentage van tussen 6 en 7%, namelijk Abadia, Abadia Rubi en
Abadia Gold. Vooral de Gold is een smakelijke begeleider van de
zeer gevarieerde visgerechten, die de Portugese keuken kent.
Stout of in het Portugees 'cerveja preta' wordt ook veel
gedronken. Zelfs in de zomermaanden zie je velen op terrasjes
en in de talrijke kleine eetcafés (tascas, tabernas) van dit bier
genieten. In de zeer gevarieerde Portugese keuken wordt dit bier
verwerkt in stoofschotels, of om sauzen te verrijken. Een bekend
gerecht is 'Galinha com cerveja preta' (Scharrel- of boerenkip,
gestoofd in stout).
Ontdek bovengenoemde merken pils en speciaalbieren in het
gastvrije Portugal en laat je verrassen door de verfrissende smaak
van het pils en de smaakrijkdom van de speciaalbieren.
Han Hidalgo
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Brouwers op vakantie, vrouwen aan het werk!

Toen Sjef van den Steen in april op onze Gildeavond vertelde over zijn “vrouwen brouwen
dag”, sprong Cora direct overeind met de vraag of wij samen mee mochten doen. Achteraf
denk ik dat we Sjef een beetje overvielen met deze vraag, maar in de weken daarna werd
hij en zijn gilde steeds enthousiaster. Met 2 Nederlandse brouwvrouwen erbij kon deze dag
wel eens extra bijzonder worden. Sjef brouwt normaliter met 2 vrienden, maar deze zijn
ieder jaar 2 weken met vakantie. Om zijn wekelijkse brouwactiviteit niet in gevaar te
laten komen, zoekt hij jaarlijks een aantal vrouwelijke vrijwilligers om hem te helpen
brouwen.
Dit jaar, op 12 juli, mochten Cora en ik dus meedoen. Om 6.15 uur vertrokken wij dan ook
naar Erpe Mere. Uit Cora’s tas kwam de hele koelkastvoorraad: gebakken spekjes,
tomaatjes, kaas, mayonaise, eitjes, jus d’orange, brood en zelfs koffie. Ik werd als
chauffeur goed verzorgd, maar was wel bang voor een onverwachte rem-actie: dat zou een
plakkerige “voorruit broodje gezond“ opleveren. Maar gelukkig kwamen we zonder
ongelukken in Erpe Mere aan. Hier wist onze routeplanner het niet meer, en wij al
helemaal niet meer. Een oudere dame die zo vroeg al de ramen stond te lappen had nog
nooit van de Glazen Toren gehoord. De moed zakte ons in de schoenen: zo groot kon dit
plaatsje toch niet zijn? Een postbode bleek de reddende engel en wees ons perfect de weg
door de smalle straatjes van Mere. (Later bleek dat mensen in Erpe een hekel hebben aan
de mensen in Mere en omgekeerd, en dat deze 2 delen van de gemeente volledig los staan
van elkaar: laten wij nou precies in Erpe die oudere mevrouw de weg hebben gevraagd,
terwijl de brouwerij in Mere ligt).
Vijf minuten na aankomst konden wij de mout
al in de stortkoker gooien. De mout was door de
dames (Bernadette, Nel en Joke) de avond van
te voren al geschroot: pilsmout, tarwemout en
ambermout. 10 minuten later waren we al volop
aan het maischen (omzetten van mout in
suikerwater). Een maisschema waarbij de
eiwitstop van 54 graden door Sjef als cruciaal
wordt beschouwd (hier zijn de meningen onder
de brouwers over verdeeld). Sjef’s bier heeft
altijd een mooie schuimkraag, alleen dankzij
die 54 graden stop, aldus Sjef. Daarna kort op
63 graden voor de alcohol en weer langer op 72
graden voor het mooie, moutige, volle karakter.
Grappig om te zien was dat Sjef met een
capaciteit van 2000 liter een redelijk
eenvoudige thermometer gebruikt die hij door
op een ladder te klimmen even in de vloeistof
hangt om de temperatuur te meten. Hier wordt
het ambachtelijke karakter bevestigd. Tijdens
het maischen werd de gist gehaald in een
traditioneel melkkannetje bij een bevriende
brouwerij in de buurt. De Glazen Toren is overal
welkom en krijgt, waar dan ook, probleemloos
een kannetje gist mee.
Na dit maischproces volgde het kookproces en werden hoppallets toegevoegd. Naast mout
en hop, voegt Sjef nooit iets anders toe (geen kruiden of welke andere toevoeging dan
ook). Bijzonder is wel dat hij na het koken de wort naar de vergistingskuip pompt middels
een aromafilter van hopbellen en daarna door de platenkoeler. Om 14.00 uur zat de wort
in de vergistingskuip. Om te voorkomen dat de zware slangen uit de vergistingstank vielen,
moesten wij gedurende 20 minuten op een trap gaan staan en balancerend de slang
vasthouden. Ook dit was weer echt ambachtelijk.
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Om 12.30 uur kwam de eerste journalist en fotograaf voor het regionale nieuwsblad,
waarna er nog 3 volgden. Dit interview ging onder het genot van een glas Saison: een mooi
bitter bier van rond de 7.4 % alcohol. We hebben de Antwerpse Gazet gehaald en het
regionale Nieuwsblad.
Om 14.00 uur gaf het brouwproces ons eindelijk de kans om te genieten van een heerlijk
stokbroodje hesp en kaas. Daarna kon het echte kuisen beginnen. Immers schoonmaken is
net zo belangrijk als het brouwen zelf: geen propere ketels, betekent geen goed bier. Om
te voorkomen dat we elkaar in de weg liepen, gingen Bernadette, Cora en ik de flessen
bier etiketteren en van papieren wikkels voorzien. Onder het genot van een koel glas
Saison lukte dat op de warme zolder redelijk goed. Je begrijpt niet, dat iemand met zo’n
arbeidsintensief proces nog een boterham kan verdienen.
Uiteindelijk was om 17.00 uur de brouwerij brandschoon (heren, sorry, maar na het kuisen
van de brouwerij door vrouwen, ziet het er toch anders uit dan door heren: nu was zelfs
het keukentje en het toilet zo schoon dat er in gebrouwen kan worden).
Inmiddels waren Ad, Jeen, Marco en Sjak gearriveerd. Na een motiverend woord bij het
etiketteren en schoonmaken,
togen zij al snel naar het huis van
Sjef waar ze door zijn echtgenote
opgevangen werden met een kop
koffie en een rondleiding door
hun mooie tuin. Al snel kwam het
bier op tafel en maakten we
kennis met ons broeder Gilde uit
Aalst. Net als wij, zijn ook zij dol
op lekker eten, drinken en plezier
maken, hoewel bij ons meer
mensen blijven plakken! Om
20.30 uur gingen de eersten al
weer naar huis en bleven de
plakkers uit Nederland, samen
met de harde kern van het
Belgisch Gilde zitten. En dat
werden dan ook een paar zeer
gezellige uurtjes waarbij we iets te veel saison hebben genuttigd. Een wandeling van 4 km
naar ons hotel deed dan ook erg goed. Cora moest onderweg nog per se een foto van een
overstekende egel maken, maar verder verliep deze wandeltocht zonder problemen.
Bianca Houthooft en Cora van Peer

Glazentorenweg 11
B-9420 Erpe-Mere
Tel. 00-32-53- 83 68 17
www.glazentoren.be
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Verdwaald in Pieteresk BRABANT

De Pinksterfietstocht willen wij liever niet missen. Nu kan ik, als ik heel eerlijk ben, 's
morgens maar moeilijk mijn bed uit, zodat wij zo'n beetje de laatste waren die dit jaar
van start gingen. Met een even hoogmoedig als blijmoedig "geeft niks, we zullen ze wel
eens eventjes inhalen" gingen we van start en zaten al snel bij Belinda en Jet op het
terras, de eerste stempelpost. Overigens was op dat moment van inhalen nog weinig
sprake. De enigen die we nog hàdden kunnen inhalen waren zes Jannen en Johnnen en één
Ger, die er na een tijdje met zijn zevenen in waren geslaagd één band te plakken. Hulde!
En natuurlijk even op de gevoelige plaat vastgelegd.
Na de nodige versnaperingen
sprongen ook wij weer eens
op de fiets en genoten van
de omgeving. Hier waren we
nog nooit geweest! We
prezen Pieter die er toch
maar ieder jaar in slaagt om
ons
een
nieuw
stukje
Brabant te laten zien.
We kwamen wél verdacht
weinig anderen tegen en al
snel werd het duidelijk dat
we waren verdwaald. Nou,
géén paniek, we bellen
gewoon even naar Mikel,
vragen het adres van het
volgende café, tikken dat in
op het navigatiesysteem van
onze
spiksplinternieuwe
multifunctionele i-phone, en
alles komt goed.
Wat we even waren vergeten is dat zo'n systeem niet afgestemd is op mensen die op de
fiets in de binnenlanden van Brabant de weg zijn kwijtgeraakt... Hé daar ging de telefoon.
Mikel! Waar we zaten. Eeehmm ... tjaaaa... Of het dan goed was dat de bemanning van de
tweede stempelpost wegging? Ja natuurlijk. Op ons kunnen ze niet gaan zitten wachten.
Ik houd de moed erin en stap weer op de fiets. Achter mij hoor ik een bekende stem een
verhandeling houden over luie wijven die met Pinksteren zo nodig wat langer in hun nest
moeten liggen stinken en nog zo wat gebrom. Toen we uiteindelijk op het Haagse marktje
bleken te staan was de maat vol. "En nu ga ik linea recta naar De Beyerd, ik heb dorst, ik
heb het warm en ik ben het beu", sprak diezelfde bromstem. Duidelijke taal. Zo gezegd, zo
gedaan.
Het schaamrood steeg ons naar de kaken toen het hele terras spontaan begon te
applaudisseren toen wij daar aankamen. "Jullie zijn de eersten", werd er spontaan
geroepen. Toen hebben we toch maar heel snel eerlijk opgebiecht dat we verdwaald
waren en dus niet de hele tocht hadden gereden. "Kan het schelen, hebben jullie in ieder
geval wel een lekker plekje hier op het terras". Kijk, dat zijn nou eens échte
Beyerdklanten hè. Daar word je vrolijk van. En die bromstem heb ik die dag verder niet
meer gehoord!
Mieke Luijten
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Belgisch Biernieuws (financieel katern)
Belg laat nog meer pintjes staan
De Belgen hebben in 2007 nog 86 liter bier gedronken, 3 liter minder dan het jaar
voordien. De brouwers produceerden 1,4% meer (18.564.655 hectoliter), de export steeg
met 4,8% (10,6 miljoen hl). De verkoop in de horeca daalde op 10 jaar tijd met 9,62%, het
thuisverbruik steeg met 1,67%. De brouwers maken zich ongerust dat het verbruik nog zal
dalen, o.m. door een totaal rookverbod in de cafés en andere beperkingen. Nochtans
dronken de Belgen bijna een procent meer alcoholische dranken, vooral wijn. De verkoop
van schuimwijn steeg met 16,57 procent.
Vaste rubriek: bier duurder
InBev verhoogde op 1 februari zijn prijzen met 3% maar kondigde voordien al aan dat er in
2008 nog een tweede prijsverhoging zou volgen. In september komt er nog eens 4,3% bij.
De argumenten zijn voorspelbaar: duurdere energie, grondstoffen, verpakking… De cafés
gaan hun prijzen ook verhogen.
InBev koopt Anheuser-Busch
Het Belgisch-Braziliaanse bierconglomeraat InBev heeft de grootste Amerikaanse brouwer
Anheuser-Busch gekocht voor 52 miljard dollar. Het ging aanvankelijk niet van harte, maar
uiteindelijk gingen de aandeelhouders overstag voor een bod flink boven de beurswaarde.
Tal van Amerikaanse verbruikers reageerden patriottisch om ‘The King of Beers’ alsnog uit
de greep van de waffelguys te houden. Gevreesd
wordt dat InBev ondanks andersluidende beloften
snel de hakbijl zal hanteren in Saint Louis en 11
dependances. InBev heeft nu met 460 miljoen hl
(Heineken doet 164 miljoen hl) nu 25;9% van de
wereldwijde biermarkt in handen en liet meteen
zijn oog vallen op het Mexicaanse Corona. De
Belgische familiale aandeelhouders, die nog altijd
over meer dan de helft van het kapitaal beschikken,
gingen op de kwakkelende beurs prompt op
koopjesjacht naar eigen aandelen voor meer dan €
5 miljoen.
Hoegaarden weer thuis
Sinds 1 juni wordt alle witbier van Hoegaarden weer gebrouwen in
het gelijknamige Vlaams-Brabantse dorp. Daarvoor werden in de
brouwerij investeringen gedaan. InBev had in 2007 geprobeerd de
volledige productie over te brengen naar de Luikse voorstad, maar
dat was brouwtechnisch en vooral qua smaak geen succes.
Het Hoegaarden witbier groeide in 2007 wereldwijd met 9%. In België
klom het merk half 2007 langzaam uit de negatieve spiraal waarin het
zich sinds een tiental jaren bevond. Dit mede dankzij de lancering
van Hoegaarden Rosé. Dit jaar kwam daar nog de Citron-versie bij.
Westvleteren bouwt
De paters van Westvleteren, nog 26 in getal, bouwen een nieuw klooster. Het huidige
onderkomen scheurt langs alle kanten. Mooi bewijs daarvan is de omheiningmuur aan de
straatzijde die over een flinke lengte is ingestort. Het huidige klooster werd in de jaren
1920 blijkbaar op een onstabiele kleilaag gebouwd. De kerk blijft wel staan. Voor het
ontwerp konden de paters een beroep doen op de Vlaamse toparchitect Bob Van Reeth. De
paters zijn nog op zoek naar enkele gulle sponsors. Meer brouwen dan de 60.000 kratten
per jaar zullen ze niet doen.
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Luxebieren bij De Koninck
De brouwerij De Koninck wil een graantje meepikken
van de lucratieve markt van de luxebieren. N.a.v. het
175-jarig bestaan van de brouwerij werd Gusto 1833
gelanceerd in twee versies, Golden Blond en Ruby Red,
beide 8% sterk en in flessen van 75 cl. De brouwer
hoopt het bier op de tafels van de Antwerpse
restaurants te zien verschijnen. De Antwerpenaren
haalden meteen het woord ‘champagne’ boven. De
Koninck kreeg eerder dit jaar samen met Op-Ale
(Affligem), Palm en Tonneke (Contreras) van de
Vlaamse overheid het label Streekproduct.be. Gemikt
wordt nu op een Europese Beschermde Geografische
Aanduiding voor deze ‘speciale belges’.
Prof. Baetslé heeft het geweten
Prof. Gilbert Baetslé, emeritus hoogleraar van de
Brouwerijschool CTL in Gent, heeft n.a.v. het 25-jarig
bestaan van de Tapwacht gezegd dat tapbier in
Nederland vele malen lekkerder smaakt dan in
Vlaanderen, omdat de bierleidingen er beter
schoongemaakt worden. De professor kreeg prompt het
hele gilde van Vlaamse herbergiers over zich.
Duvel baas over Liefmans
Duvel heeft voor € 4,5 miljoen de brouwerij Liefmans verworven. Voor dat
bedrag wordt Duvel niet alleen eigenaar van enkele bekende merknamen,
maar ook van de site in Oudenaarde. De brouwerij in Dentergem is niet in
de overname inbegrepen.
75 jaar Bush
De brouwerij Dubuisson in het Waalse Pipaix viert haar 75ste verjaardag met twee
gelegenheidsbieren, de Ambrée Triple van 12,5% en de Blonde Triple van 10,5%, beide met
hergisting op fles. Ter gelegenheid van het millennium 2000 bracht Dubuisson al eens een
klein aantal magnumflessen van 13% uit. De brouwerij, goed voor 22.000 hl, investeerde €
4 miljoen in een nieuwe bottellijn voor de flessen van 75 cl.
Cristal 1928
De brouwerij van Alken was in 1928 de eerste Belgische brouwerij die een pils uitbracht.
Om dat te herdenken werd een sterkere (5,8%) en iets meer gehopte luxepils uitgebracht.
Cristal Alken is vooral te vinden in Belgisch Limburg.
Exit Steendonk
Het tarwebier Steendonk, een gezamenlijk project van Palm en
Duvel, houdt op te bestaan. Beide brouwerijen gaan elk hun eigen
tarwebier op de markt brengen, Palm Steenbrugge Wit en Duvel
Vedett Extra White.
Tiende weekeinde van het Bier
De Belgische Brouwers en de Ridderschap van de Roerstok organiseren van 5 tot 7
september de tiende editie van het Weekeinde van het Belgisch Bier. Een vijftigtal
brouwerijen doen mee. Het bier wordt verkocht tegen normale prijzen. Meer op
www.weekendvanhetbier.be
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Gulden Hamerken voor prof. van Uytven
De vzw ’t Hamerken heeft Raymond van Uytven, prof. em. van de Universiteit Antwerpen
(UFSIA) en de KU Leuven bekroond voor zijn werk “Geschiedenis van de Dorst”. ’t
Hamerken werd 20 jaar geleden opgericht met als doel vooral het Brugse
brouwerijverleden te bestuderen en hierover alles te verzamelen. Om de twee jaar wordt
het Gulden Hamerken uitgereikt aan een persoon die zich heeft verdienstelijk gemaakt
voor de brouwerijgeschiedenis. In zijn boek verdiept de professor zich in literaire en
ambtelijke teksten over dranken en vooral over bier in de Lage Landen, vanaf het begin
van onze tijdrekening, van honingmee tot ijsthee.
Freedom-pils
De kans groeit dat je in een ‘vrij’ café in België een goedkopere ‘pils
van het huis’ kunt drinken. De Freedom-coöperatie, een
aankoopvereniging van zo’n 140 onafhankelijke drankenhandelaars,
brengt de pils voortaan ook in vaten op de markt. Freedom bestond
eerder al in flessen. Made in France nu, want de eerder kleine
Belgische brouwer die vroeger meespeelde, is er snel mee gestopt.
Onder dreiging, zo wordt beweerd.
Wereldkampioenschap BBQ
Het 10de Wereldkampioenschap BBQ heeft op 13 & 14 september plaats op de terreinen
van de brouwerij Palm. Het is niet meteen een aangelegenheid voor de gewone
thuisbarbecuer, maar Palm houdt tegelijkertijd opendeur in de brouwerij en de stoeterij.
Zaterdag kan men in het ‘Belgisch dorp’ ook Belgische specialiteiten degusteren. Er
worden 20.000 bezoekers verwacht. De toegang is gratis. Meer info op
www.palmbreweries.com
175ste Oktoberfest
De 175ste editie van het Oktoberfest komt er met rasse schreden aan. De opening heeft
plaats op 20 september. Die sakkerse Duitsers met hun BMW’s zijn er altijd wel erg snel
bij. En wees gerust: de
prijzen voor een Mass
stijgen weer, tot € 7,80 à
8,30. En neen, mocht je
denken dat de boezems
van die Madel aan de
overkant van de tafel
groeien door het bier,
dan komt dat in de
eerste plaats door het
bier dat je zelf op hebt.
www.oktoberfest.de
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Hanze-stadsbrouwerij te Zutphen

Van het voorjaar een weekje vakantie doorgebracht in de omgeving van Zutphen en al snel
stuitten we op de Hanze-stadsbrouwerij. Als bierproever altijd nieuwsgierig wat deze
stadsbrouwerij te bieden heeft en om de bieren te proeven hebben we dit establishment
dan ook een paar maal bezocht.
Bij binnenkomst kijk je direct al tegen de
twee glimmende brouwketels aan die netjes
naast elkaar in het gelid staan. Je moet
hierbij denken aan de grootte van Brouwerij
de Beyerd. Na even rond te hebben geneusd
de lijst met speciaalbieren bekeken. Er
bleken vijf speciaalbieren van eigen
brouwerij op het vat te staan. Het Zutphens
Blond, 6.8%, zag er mooi uit met een fijne
geur, maar de afdronk bleek van korte duur.
De smaak was helaas al erg snel weg.
Zutphens Wit, 5.3.%, vond ik een regelrechte
teleurstelling. Het rook en smaakte erg naar
banaan, leek meer een fruitbier dan een
witbier. Zutphens Amber, 5.4.%, smaakte
naar behoren maar daar zou ik een volgende
keer niet voor terugkomen. Waar ik wel voor
terug ben gekomen was voor het Zutphens
Dubbel van 8.0%. Mooi in het glas en erg
lekker van smaak, een prima afdronk die lang
nableef. Als laatste de Zutphense Tripel van
9.2.%. Geen hoogvlieger op gebied van
tripels, maar om er een proeverij mee af te
sluiten kan beslist geen kwaad.
Hanze-stadsbrouwerij Zutphen is de moeite
waard om te bezoeken als je eens in de buurt
bent. De bediening is correct en erg
vriendelijk. Het pand staat in het hartje van
Zutphen. Het heeft een middeleeuws
proeflokaal en een leuk terras. Dagelijks
worden er rondleidingen gehouden, gevolgd
door een bierproeverij in het proeflokaal.
Daarnaast worden ook gerechten geserveerd
die bereid zijn met deze speciaalbieren.
Zutphen is een stad met veel mogelijkheden
op recreatief gebied. Zowel voor de
inwoners, als voor de toeristen is er van alles
te beleven. Denk hierbij aan een breed scala aan evenementen, bijzondere
bezienswaardigheden en de groene omgeving waar je heerlijk kan fietsen. Tevens telt
Zutphen twee jachthavens en een historische haven “De Houthaven“ speciaal voor
historische schepen.
Het adres:
www.hanze-stadsbrouwerij.nl
Houtmartkt 56 B
7201 KM Zutphen
0575-546688
Jack van der Linden
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De liefde voor.....

Een hele week zijn we alleen, de kinderen spelen zeilinstructeur, dus is het tijd voor een
romantisch weekje. Nu hoeven we alleen nog een bestemming te kiezen. De keuze valt op
Wenen, de stad aan de Donau met zijn Opera, de Hofburg, slot Schonbrunn, de
Stephansdom, Lipzaners en Sachertorte en ooit het centrum van Europa.
De bezienswaardigheden in Wenen zijn zo talrijk dat een hele week nog te kort is om alles
te zien. Uren, dagen lopen we door Wenen om zo veel mogelijk te bekijken. En als je alles
in de stad hebt gezien,
kun je nog naar de
buitenwijken om de
wijngaarden die binnen
de stadsgrenzen liggen
te gaan bekijken en de
wijnen te proeven. Onze
hoteleigenaar kraakt de
Weense wijnen af en
helaas moeten we hem
gelijk geven. Verder ligt ook de Villa Hermes buiten Wenen, het landgoed waar keizerin
Sissi vele maanden in de zomer doorbracht. Een prachtige villa waar de meeste kamers nog
zo zijn ingericht als ze in de tijd van Sissi waren.
Op de terugweg komen we ‘toevallig’ langs een van de kleine bierbrouwerijen die Wenen
rijk is. Café Medl Brau is vernoemd naar de eigenaar Johann Medl. Hij kon zijn droom, een
eigen café en brouwerij, realiseren, nadat hij de lotto gewonnen had. Het is een groot
café met plaats voor 180 personen en alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog een
Biergarten waar nog eens 150 personen van de eigen gebrouwen bieren kunnen genieten.
En hoewel het café in een drukke straat ligt is daar in de tuin niets van te merken en kan
je daar heerlijk rustig van je biertje genieten.
Standaard worden er een ongefilterde Helles, een Dunkeles en een Märzen gebrouwen. En
met Kerst en Pasen wordt
er een Bockbier gebrouwen.
Helaas heb ik alleen de
Helles en Dunkeles kunnen
proeven, maar dat zijn in
ieder geval twee prima
bieren. Alle bieren kunnen
ook worden meegenomen,
in de mooie 2-liter fles,
maar nog mooier is het bier
mee te nemen in een vat
van 5, 10, 15, 20 of 40
liter. En dat is dan ook een
heel mooi houten vat. Het
statiegeld is niet mis €110
voor de kleinste vaten en
€150 voor het 40 liter vat.
Het hele etablissement straalt de liefde voor bier uit en ik kan iedereen dan ook aanraden
dit café te bezoeken wanneer ze een keer ‘toevallig’ in Wenen zijn.
Medl Brau, Linzer Strasse 275, distrikt XIV
www.medl-braeu.at

bereikbaar met Tram 49

John Zonneveld
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Bredase Kampioenschap zondag 8 juni
W: Trrrriiiing!

Maandagochtend, 9 juni 2008

C: Hè, was da nou?
C: Nou al?
C: Veuls te vroeg en bovendien heb ik
een droge bek en een wattig hoofd.
C: Waarvan?
C: Wat gisteren?
C: Nee, ik geloof het niet, vertel ‘ns.

H: Dat is de wekker!
H: Ja, hoezo?

H: Dat krijg je ervan!
H: Nou, gisteren…..
H: Weet je het niet meer dan?
H: Nou je bent “Open Bredaasch
Kampioen Bierproeven”.
C: O ja, ik begin ’t me te herinneren. Tien goed? H: Dat is wat je me tenminste had verteld.
C: Ja, ik weet het zeker. Ik had ze allemaal goed H: Oh, en wat weet je nog meer?
C: Vond het best lastig, maar toen ik eenmaal
het pils (Jupiler) en witbier (Hoegaarden) goed
had geraden, begon ik er wel vertrouwen in te
krijgen, want normaal heb ik deze altijd fout. H: En wat waren dan de andere bieren?
C: Volgens mij Drie Hoefijzers Klassiek, Leffe
Bruin, Affligem Tripel, Rodenbach Grand Cru,
Gueze Frank Boon. Brigand en het
Kasteelbier Bruin.
H: Dat zijn er pas 9. En die tiende?
C: Ja, dat was nog spannend. Mijn tafelgenoot,
Richard Kessels, had tot op dat moment
er ook 9 goed. En toen kregen we de laatste:
categorie: “Specialiteiten”.
H: En waar kon je uit kiezen?
C: De keuze bestand uit Bush 12, Hertog-Jan
Grand Prestige, Rochefort 10 en Sloeber.
H: Zo, over alcohol gesproken. Begin nu
te begrijpen waarom je er zo slecht uitziet.
C: Ja, ja, enfin. Er was geen barrage noodzakelijk,
dus een van ons had hem goed geraden óf we
hadden hem beiden fout en dan zou een derde
met het been vandoor gaan. Ook niet geheel
onwaarschijnlijk gezien het hoge
bierproeversniveau in de Beyerd.
H: En?
C: ’t Was amberkleurig en lekker!
H: Dat je er nog oog voor had!
C: Eh, ik had het over het bier.
H: O, natuurlijk.
C: ’t Was dus amberkleurig en lekker en
volgens mij had het veel alcohol.
H: Ah, een Bush 12 dus.
C: Ja, klopt, die was dus ook goed.
H: Makkie eigenlijk.
C: Nou………
H: En nu?
C: NK Bierproeven in Amsterdam op 31 augustus. H: Als ik jou was, zou ik dan maar eens
een trainingskampje gaan beleggen.
’t Geluk houdt een keer op.
C: Goed idee. Ik zal de hulp inschakelen
van mijn mede-gildeleden.
H: verhaal wordt in de volgende NB vervolgd.
C: Ja, doe ik, maar wat voor dag is het eigenlijk. H: Maandag.
C: Nou, d’r uit dan.
Corné Bruininckx en Hedy van Doveren
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Gegrilde kipdrumsticks gemarineerd in Drie Hoefijzers Klassiek
Ingrediënten voor vier personen:
1 kilo ontvelde kipdrumsticks
30 cl Drie Hoefijzers Klassiek (rest van de 75 cl fles zelf opdrinken tijdens het koken)
6 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
2 eetlepels cajunkruiden melange
2 eetlepels vers citroen- of limoensap
1 liter gevogelte- of groentenbouillon
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
De ontvelde kipdrumsticks op een lage hittebron gedurende 25 minuten in een soeppan in
de bouillon garen. Uit de soeppan halen en in de koelkast, of op een koele plek laten
afkoelen. In een mengkom een marinade maken van de olie, het bier, vers citroen- of
limoensap en vervolgens de cajun kruiden erdoor roeren. Op smaak brengen met peper en
zout. De afgekoelde kipdrumsticks in een schaal leggen en de marinade gelijkmatig erover
verdelen. Gedurende 2 tot 3 uur marineren en af en toe omkeren. Het overtollige
marinade vocht van de kipdrumsticks verwijderen en op de barbecue of onder een hete
grill aan beide kanten goudbruin grillen. Af en toe met de overgebleven marinade
bestrijken. Zo warm mogelijk serveren met een salade van tomaat, komkommer, radijs en
flinterdunne reepjes bleekselderij. Een goed gekoeld glas Drie Hoefijzers Klassiek of een
amber bier hierbij drinken.

'Sunny Peach'
Ingrediënten voor vier personen:
2 niet te rijpe perziken of nectarines
4 eetlepels Amaretto of Peachtree (perzikenlikeur)
60 cl koude Beyerd Hefe Weisse of een andere weizen of witbier
4 kleine takjes verse munt
Bereidingswijze:
De perziken of nectarines schillen, halveren en pit verwijderen. Met een speciaal lepeltje
zoveel mogelijk kleine bolletjes steken. De bolletjes in een mengschaal met vier eetlepels
Amaretto of Peachtree mengen en 30 minuten laten staan. Bolletjes over kelkglazen of
coupes verdelen en met het koude bier opvullen. Met een klein takje verse munt garneren.
Han Hidalgo

http://www.biercuisine.be en http://www.biercuisine.nl
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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:

Gent België

Etablissement:

Herberg de Dulle Griet

Soort:

Bruin bier café

Adres:

Vrijdagmarkt 50, 9000 Gent telefoon 0032 (0)9 224 24 55
bereikbaar met de auto, fiets en voor wandelaars.
www.dullegriet.be

Web:
Kenmerk:

Ben je in groep (tot max. 60 personen), dan kan je
terecht in onze zaal op de 1ste verdieping.

Extra:

Wat wij speciaal kunnen aanbieden is de “Max van
het huis” = Schoen uit !!!

Stad:

Gent België

Etablissement:

Waterhuis aan de Bierkant

Soort:

Kroeg aan het water, met klein terras

Adres:

Groentenmarkt 9, 9000 Gent, telefoon 0032 (0)9 225 06 80

Web:

www.waterhuisaandebierkant.be

Kenmerk:

Gesloten op dinsdag

Extra:

Leuk straatje met het druppelkot jenever huis en het eethuisje Chez
Leontine

Stad:

Antwerpen België

Etablissement:

Oud Arsenaal

Soort:

Bruin café, zeer bierige uitstraling door de vele bierreclameborden,
vleugje art déco, met terras

Adres:

Maria Pijpelincxstraat 4, in het centrum van Antwerpen, schuin
tegenover het trendy café-restaurant Horta en in de nabijheid van de
vogeltjesmarkt op zondag

Web:

geen

Kenmerk:

Zeer uitgebreid assortiment van speciaalbier;
deskundige bediening van Lucia, Pieter en Stephan

Extra:

Bieren van het vat en van de fles worden op deskundige wijze
ingeschonken en zijn meestal niet te koud. Vijf bieren van het vat,
onder meer De Koninck Bolleke 1,50, Westmalle dubbel 2,20,
Rodenbach 1,70, Troubadour blond 2.--

sympathieke

en

Een bruin café waar jong en oud zich zichtbaar thuis voelen. Een
assortiment van speciaalbieren voor zeer democratische prijzen, op
een overzichtelijke kaart gerangschikt. Aan te bevelen aan iedere
oprechte bierliefhebber, die voor kwaliteit gaat!
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