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Woordje van de Voorzitter
De laatste Nuchter Bekeken en de laatste gildeavond van 2008 alweer! We hebben afscheid
genomen van Marije van Donk als redactielid van ons clubblad en tijdens dit afscheid kreeg
Marije een zgn. “Heimweepakket” aangeboden, zodat ze in Roemenie, waar ze nu woont
en werkt, nog eens aan ons kan denken. Hierin ontbrak uiteraard een echt Hollands biertje
niet. Wij wensen haar het allerbeste, danken haar voor haar inzet en denken in Marco van
Schaik een uitstekend vervanger gevonden te hebben.
Ook kunnen we terugkijken op wéér een mooie prestatie van één van onze leden op de
Nationale Bierproef Kampioenschappen, want Corné Bruijninckx werd daar dit keer 3e!
De laatste gildeavond is de Winterbieravond en inmiddels voor de 3e keer zullen teams van
amateurkoks en -brouwers de competitie met elkaar aangaan om de felbegeerde Han
Hidalgo Wisseltrofee o.t.w. De Bierige Pepermolen te veroveren. Vorig jaar waren ’t het
biertje van Jan van Doesburg en de Ladderzatte Cakejes van Mieke Luijten waaraan de
deskundige jury de 1e plaats toekende. Nu wordt het 26 november heel spannend welke
van de 6 deelnemende teams er met de pepermolen naar huis gaat. Ongetwijfeld zullen er
weer heerlijke hapjes en biertjes te proeven zijn. We zijn benieuwd.
Iedereen alvast gezellige feestdagen gewenst en tot ziens in de Beyerd.
Hettie Beverdam

De Bierige Pepermolen
'Geef er maar een draai aan'
De winnaars of winnaressen van het smakelijkste bierhapje van het
Beyerd Biergilde Breda, zullen 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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Brouwers Praat
Het is alweer een hele tijd geleden dat ik iets in jullie verenigings-orgaan geschreven heb.
Laten we zeggen dat praten me makkelijker af gaat dan schrijven. Omdat deze uitgave het
thema brouwen draagt is mij gevraagd iets te vertellen over het thuis brouwen.
Het brouwen van bier is een leuke hobby maar om het goed te kunnen zitten er nog al wat
haken en ogen aan. Voor degene die al thuis brouwen is dit niks nieuws. Allereerst moet je
voordat je begint met het brouwen kennis vergaren over het bierproces. Hier heb ik in
vorige uitgaven van Nuchter Bekeken al het een en ander over verteld. Na het vergaren
van de juiste kennis moeten er natuurlijk verschillende spullen worden aangeschaft. Denk
hierbij aan een grote pan, gistvatje, spindel, pH-stips (of een pH-meter) kroonkurken,
grond- en hulpstoffen.
Maar voor dat je aan de slag kunt zul je een recept moeten berekenen. Hierin staat
uitgerekend wat je allemaal nodig hebt en in welke hoeveelheid. Het berekenen van een
recept is niet eenvoudig en er worden dan ook regelmatig fouten mee gemaakt. Dit kan
allerlei consequenties hebben.
•
•
•
•
•

Een te dik beslag. Te veel mout of te weinig water gebruikt. Dit kan een slechte
enzymwerking geven een lager rendement en het brouwsel kan gaan aanbranden.
Te weinig hop. Te lage bitterheid, smaakloos bier, te weinig eiwit uitvlokking tijdens
het koken. Bier wordt minder lang houdbaar (hop werkt conserverend). Slechte
schuimstabiliteit.
Te veel hop. Te bitter bier. Samentrekkende bitterheid.
Te weinig suiker tijdens de hergisting op fles. Geen of te weinig koolzuur. Vlak
smakend bier. Geen of weinig schuim.
Te veel suiker. Explosie gevaar! Fles schuimt leeg tijdens het open maken.

Om alle thuisbrouwers en thuisbrouwers in spee te helpen heb ik de formules die nodig zijn
eens voor jullie uitgewerkt met ook wat voorbeelden erbij. Succes.
1. Formule toe te voegen hoeveelheid mout.
Alcoholgehalte in volumeprocenten / 1,25 = alcoholgehalte in gewichtsprocenten.
Alcoholgehalte % v/v / 1,25 = alcoholgehalte % w/w.
Alcoholgehalte in gewichtsprocenten X 2 / 0,65 = stamwortgehalte in °P.
Alcoholgehalte % w/w X 2 / 0,65 = stamwortgehalte.
Stamwortgehalte X hectoliter koude wort / brouwrendement = kg te storten mout.
Om de toe te voegen hoeveelheid
mout te kunnen bepalen moet je
dus eerst een aantal waarden
weten. Je moet weten wat voor
alcoholpercentage je bier moet
krijgen. Ook moet je weten
hoeveel liter (hectoliter) bier je
wilt gaan brouwen. Daarnaast
moet je ook het rendement van
je proces weten, dus hoeveel
suikers je hebt uit de mout na
het maischen. Dit rendement kun
je pas bepalen na een aantal
keer met dezelfde installatie (of
op dezelfde manier) gebrouwen
te hebben. In verband met de slechte klaring die je als brouwer zonder installatie hebt is
je rendement vrij laag, meestal rond de 64 %. Voor de storting van 100 kg mout heb je 2,7
hectoliter (270 liter) water nodig.
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Voorbeeld 1: Je wilt 100 liter bier gaan brouwen met een alcoholpercentage van 6 % v/v.
Het rendement van je installatie is 75 %.
6 / 1,25 = 4,8 % w/w.
4,8 X 2 / 0,65 = 14,77 °P.
14,77 X 1 / 0,75 = 19,69 kg mout.
Voorbeeld 2: Je wilt 50 liter bier gaan brouwen met een alcoholpercentage van 5 % v/v.
het rendement van je installatie is 65 %.
5 / 1,25 = 4 % w/w.
4 X 2 / 0,65 = 12,30 °P.
12,30 X 0,5 / 0,65 = 9,46 kg mout.
2. Formule toe te voegen hoeveelheid hop.
Bitterheid in BU X hoeveelheid bier in liters = toe te voegen alfa zuren in mg.
Alfa zuren in mg / rendement hop X 100 % = toe te voegen alfa zuren in mg bij rendement.
Toe te voegen alfazuren in mg bij rendement / 100 % X hoeveelheid door de bitterhop te
leven alfa zuren in % = hoeveelheid door de bitterhop te leveren alfa zuren in mg.
Toe te voegen alfazuren in mg bij rendement / 100 % X hoeveelheid door de aromahop te
leven alfa zuren in % = hoeveelheid door de aromahop te leveren alfa zuren in mg.
Hoeveelheid door de bitterhop te leveren alfa zuren in mg / alfa zuur gehalte bitterhop
X 100 % = hoeveelheid toe te voegen bitterhop in mg / 1000 = hoeveelheid toe te voegen
bitterhop in gr.
Hoeveelheid door de aromahop te leveren alfa zuren in mg / alfa zuur gehalte aromahop
X 100 % = hoeveelheid toe te voegen aromahop in mg / 1000 = hoeveelheid toe te voegen
aromahop in gr.
Om de toe te
voegen
hoeveelheid
hop te kunnen
bepalen reken
je terug vanuit
de waarden die
je wilt hebben
in
je
eindproduct. Je
moet dus weten
hoeveel liters
bier je wilt
brouwen en je
moet
weten
hoe bitter je
bier
moet
worden.
Daarnaast moet
je weten wat
het rendement van je hop is, dus hoeveel alfa zuren uit de hop ook daadwerkelijk
isomeriseren (een chemische reactie) tot bitterstoffen. Het is belangrijk dat je ook het
gehalte aan alfa zuren die je hop bevat weet. Dan is het ook nog belangrijk dat je weet
hoeveel % van de 100 % alfa zuren die je wilt hebben, geleverd moet worden door de
bitterhop en welke hoeveelheid door de aromahop. Omdat bitterhop meestal een hoger
percentage aan alfa zuren heeft levert deze ook de meeste alfa zuren.
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Voorbeeld 1: Je wilt 450 liter bier brouwen met een bitterheid van 28 BU. 70 % van de alfa
zuren wordt geleverd door de bitterhop en 30 % door de aromahop. De bitterhop bevat 15
% alfa zuren, de aromahop 4 %. Het hoprendement is 34 %.
28 X 450 = 12600 mg.
12600 / 34 % X 100 % = 37059 mg.
37059 / 100 X 70 % = 25941 mg alfa zuur uit bitterhop.
37059 / 100 X 30 % = 11118 mg alfa zuur uit aromahop.
25941 / 15 % X 100 % / 1000 = 173 gram bitterhop.
11118 / 4 % X 100 % / 1000 = 278 gram aromahop.
Voorbeeld 2: Je wilt 50 liter bier brouwen met een bitterheid van 25 BU. 80 % van de alfa
zuren wordt geleverd door de bitterhop en 20 % door de aromahop. De bitterhop bevat 15
% alfa zuren, de aromahop 4 %. Het hoprendement is 34 %.
25 X 50 = 1250 mg.
1250 / 34 % X 100 % = 3676 mg.
3676 / 100 X 80 % = 2941 mg alfa zuur uit bitterhop.
3676 / 100 X 20 % = 735 mg alfa zuur uit aromahop.
2941 / 15 % X 100 % / 1000 = 19,61 gram.
735 / 4 % X 100 % / 1000 = 18,35 gram.
3. Formule toe te voegen hoeveelheid suiker voor nagisting op fles.
Wanneer de hoofdvergisting in een open tank plaatsvindt, ontsnapt alle CO², hierdoor is
het dus noodzakelijk om tijdens nagisting op fles CO² te laten vormen door de gist.
Doordat de fles gesloten is blijft de CO² nu wel in het bier. Om CO² te vormen is er wel
suiker nodig. Deze moet je dus in het bier in de fles oplossen. De hoeveelheid suiker die je
moet toevoegen om de juiste hoeveelheid CO² te krijgen kun je berekenen. 2,0665 gram
suiker geeft bij nagisting op de fles 1 gram alcohol en 0,9565 gram CO². Dus 1 gram CO²
komt van 2,0665 : 0,9565 = 2,16 gram suiker. Drukloos bier na een open hoofdvergisting
bevat maximaal 2 gram CO². De ideale saturatie van flesbier is 5 gram CO² per liter.
Voorbeeld 1: Je gaat 20 liter bier brouwen met een saturatie van 2 gram per liter voor het
afvullen. Je wilt uiteindelijk 5 gram CO² per liter in je bier hebben. Er moet dus nog 3
gram CO² gevormd worden. Je vult het bier af in flesjes van 33 cl.
2,0665 / 0,9565 X 3 = 6,39 gram suiker per liter.
6,39 X 20 = 127,80 gram suiker in totaal.
33 cl = 330 ml. 1000 / 330 = 3 flesjes uit een liter.
6,39 / 3 = 2,13 gram suiker per flesje.
Voorbeeld 2: Je gaat 50 liter bier brouwen met een
saturatie van 0 gram per liter voor het afvullen. Je
wilt uiteindelijk 5 gram CO² per liter in je bier
hebben. Er mout dus 5 gram CO² gevormd worden.
Je vult af in flesjes van 33 cl.
2,0665 / 0,9565 X 5 = 10,80 gram suiker per liter.
10,80 X 50 = 540 gram suiker in totaal.
33 cl = 330 ml. 1000 / 330 = 3 flesjes uit een liter.
10,80 / 3 = 3,60 gram suiker per flesje.
Joppe de Bres
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Winterbieravond - Kookwedstrijd Bier en Brouwen
Op woensdag 26 november vieren we met ons gilde de inmiddels traditionele
winterbieravond. Ook dit jaar doen we weer mee, dit keer in samenwerking met Joop
Oomens als kok.
Joop ken ik al vele jaren, indertijd waren we lid van de Roerstok, de club van amateurbrouwers uit Tilburg. Als je zelf wilt gaan brouwen is het een aanrader om lid te worden
van deze vereniging. Hun brouwcursus is prima en ze brengen je van alles bij, om
zodoende grote stommiteiten in het brouwen te voorkomen. Ik heb er alle vertrouwen in
dat Joop met zijn kookkunst met het bier een aangenaam “hapje” weet te toveren.
Het bier dan: er zijn “drinkbare vochten” en er is echt lekker bier d.w.z. met smaak,
kleur, aroma, body, volheid, in de genres die we in een echt biercafé zoals de Beyerd, in
ruime mate op de kaart mogen zien. Mijn persoonlijke voorkeur ligt bij de Engelse barley
wines en stevige trappisten. Het voor deze gelegenheid gebrouwen bier past in deze wijze
van denken. Vorig jaar hadden we een “Rochemalle” die qua aard enigszins tussen twee
bekende trappistenbieren uitkwam. Het recept daarvan is de basis van het bier voor dit
jaar, waarbij de hoeveelheden van de ingrediënten iets naar boven zijn afgerond. Het
resultaat is toch nogal afwijkend geworden van het brouwsel van vorig jaar, het is zeker
niet lichter uitgevallen. De gekozen benaming “Hoptimale Bruine” geeft mogelijke enige
indicatie van wat het is geworden.

Aan U en de jury om er een mening over te geven. Dat betekent dus proeven en oordelen !
En dat is niet altijd eenvoudig ! Op de avond zelf kan ik daar een paar mooie voorbeeldjes
van geven, onder het motto van: Proeven - Oordelen - Vooroordelen. Historisch, echt
gebeurd, wezenlijk waar……….
Dat het een mooie avond mag worden, waarop de beste combinatie moge winnen.
Jan van Doesburg
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Bier & Evenementen kalender
Woensdag 26 november

Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond

Zaterdag 29 november

Sinterklaas komt in café de Beyerd

Zondag 30 november

Sparta - NAC Breda op groot beeldscherm

Vrijdag 12 december

AJAX - NAC Breda op groot beeldscherm

Zaterdag 13 en zondag 14
december

Kerstbierenfestival – Essen (Belgie)

Heuvelhal, Kapelstraat 7
www.kerstbierfestival.be
Zondag 14 december

Winterbierproeverij en Etikettenruilbeurs
Van 12.00 uur tot 16.00 uur organiseert de Maasland
Brouwerij OSS de winterbierproeverij. Tevens is er de
Etikettenruilbeurs.
Locatie: Proeflokaal en Studiecentrum Maaslandbrouwerij
Kantsingel 14g 5349 AJ Oss
Info: info@maaslandbrouwerij.nl

Woensdag 24 en donderdag 25
december

Café de Beyerd is gesloten

Vrijdag 26 december

14.30 uur Feyenoord - NAC Breda
19.00 uur Kerstdiner in het Restaurant

Woensdag 31 december

Café de Beyerd open van 12.00 tot 20.00 uur

Donderdag 1 januari

Café de Beyerd is gesloten

Woensdag 28 januari

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – ALV

Dinsdag 3 tot 7 februari

Bierweek in Zwolle,

Zondag 29 maart

Internationale bierbeurs en veiling te Breda
Plaats: Zalencentrum De Koe, Ambachtenlaan 1, Breda,
Nederland Entree bezoekers: € 1,- Tijd beurs: van 10:00
uur tot 15:00 uur

Woensdag 22 april

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Thema-avond

Donderdag 31 mei

Pinksterfietstocht

Woensdag 26 augustus

Beyerd Biergilde Breda – Excursie

Woensdag 7 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Bo(c)kbieravond

Woensdag 25 november

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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Het 33ste zilveren frietje, dat is een puntzak vol
Als je het zilveren frietje wint, heb je aan niet ingewijden toch het een en ander uit te
leggen. Gaat het om volwassenen, dan moet je een antwoord geven op de vraag, wat de
onderscheiding
inhoudt
en
waarom
juist
jij
die
onderscheiding
krijgt.
Kinderen vinden dat allemaal niet zo interessant. Zij willen een uitleg over dat abstracte
ding dat om je nekt hangt. “Is dat een zilveren frietje, opa?” Gefronste wenkbrauwen
(rare kleur voor een frietje). Toch is opa best trots.
Een aantal zaken rondom 18 oktober is mij bijgebleven. In de
eerste plaats is dat het waarom. Waarom krijg je het zilveren
frietje? Volgens de Beyerd bemanning heeft dat niet alleen te
maken met het drinken van Belgische bierspecialiteiten (dat
natuurlijk wel als eerste, want daar gaat het tenslotte om),
maar ook met de kennis en het promoten van het Belgische
speciaalbier. Drinken en ‘maauwe’ dus, volgens mij de oudste
cafébezigheid. Het is ontzettend leuk als je daarvoor wordt
onderscheiden.
Bijzonder content was ik met de Belgische brouwerij die samen met mij (of ik met haar)
werd onderscheiden. Brouwerij Roman is niet de eerste de beste. Als begindatum van haar
brouwactiviteiten wordt 1545 genoemd en inmiddels hebben we de 13e of 14e generatie
Roman in De Beyerd kunnen bewonderen, op een kinderfietsje of slapend in de
kinderwagen. Een brouwerij dus met een lange historie, gehuisvest in prachtige gebouwen
en producent van heel mooie bieren, zoals Sloeber en het Ename gamma. Trots ben ik dus,
dat ik samen met Lode Roman (en de 32 eerdere winnaars van het zilveren frietje) heb
mogen poseren voor een ‘staatsiefoto’.
Toch zorgt zo’n onderscheiding
ook voor onverwachte problemen.
Zonder dat ik het in de gaten had,
was ik gepolst of ik op de eerste
zaterdag
van
de
Belgische
Bierweek in De Beyerd aanwezig
zou zijn. “Ja”, had ik gezegd in de
veronderstelling dat de bierweek
samenviel met de herfstvakantie.
Ik ging dus uit van zaterdag 11
oktober. Dat kwam goed uit, want
op 18 oktober zou ik samen met
Han Hidalgo in Aalst voor de
plaatselijke biervereniging O.P.A.
een
presentatie
geven
van
Nederlandse bieren. Maar… het
kwam helemaal niet goed uit, 18
oktober bleek ook de dag van het
zilveren
frietje
te
zijn.
Uiteindelijk is de proeverij verzet
naar het voorjaar van 2009 en
heeft Jef van den Steen in Aalst
gezorgd voor een noodprogramma,
waarvoor dank.
Het gevolg is wel dat ik nu niet alleen de trotse eigenaar ben van het zilveren frietje, maar
dat ik ook in het bezit ben van een aardige voorraad Nederlandse bieren (van enkele
kratjes Christoffel Blond, via enige dozen Texelse Tripel tot behoorlijk wat flesjes Hertog
Jan Grand Prestige; alles bij elkaar ruim voldoende om de winter door te komen).
Hans Meijvis
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Con Gusto: smakelijke gerechten met de bieren van De
Koninck
'Bier is een prachtig product voor in de keuken, maar je moet de bieren wel graag zelf
drinken en goed kennen, wil je ermee koken' en '...bier moet mooi geserveerd en perfect
gekoeld zijn en je behandelt het bier met dezelfde egards als een kwaliteitswijn'. Deze en
andere uitspraken van topkoks in en rondom Antwerpen zijn illustratief voor hun passie en
toewijding om met de bieren uit het assortiment van De Koninck te koken en aan te
bevelen als begeleidende drank. Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van deze
brouwerij hebben 12 topkoks 34 verrassende en smakelijke gerechten samengesteld. Niet
alleen met De Koninck amber, De Koninck blond. De Koninck tripel en Winterkoninck, maar
uiteraard ook met het nieuwe jubileumbier Gusto 1833. Dit bier is in 2 varianten op de
markt verschenen, namelijk de 'Golden Blond' en de 'Ruby Red', beide bieren van hoge
gisting en 8% vol. alcohol. De meeste koks zijn erg enthousiast over het verwerken van
deze bieren in gerechten. Kok Jean-Marie Smets spreekt in zijn karakterisering van het
smakenpalet van de 'Golden Blond' zelfs van een 'Champagne d'Anvers'.
Het interessante van 'Con Gusto' is dat de koks uitgebreid aan het woord komen en nuttige
tips geven voor het koken met bier en het combineren van bier met gerechten. De lezer
komt ook meer te weten over hun kookstijl, hun ervaring met het koken met bier, de
keuze van ingrediënten en hun duidelijke voorkeur voor seizoens- en streekproducten.
Eenvoud tot in de perfectie, zoals een van de koks zijn kookstijl verduidelijkt. Dit komt
ook tot uitdrukking in de bereiding van gerechten zoals onder meer gebraiseerde
varkenswangen met Winterkoninck, witloofsoep met zwarte pens en Ruby Red,
bitterballetje van gekonfijte eendenboutjes en De Koninck tripel, terrine van ossenstaart
met De Koninck tripel, zeetong met daslook en De Koninck blond en gelei van appel met De
Koninck amber.
De schitterende foto's van Frank Croes zullen de smaakpapillen extra prikkelen om de
gerechten zelf te maken, dan wel te degusteren in de restaurants van de geportretteerde
topkoks. De onderhoudende tekst is van Erik Verdonck. 'Con Gusto' is met zorg
samengesteld en is een blijvende herinnering aan het 175 jarig bestaan van De Koninck en
een aanwinst voor het koken met bier en het combineren van bier met gerechten.

Con Gusto. Antwerpen, 2008. Standaard uitgeverij. 153 pag. ISBN 9789002231773 Prijs:
19,95

Han Hidalgo
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Ver weg en toch vertrouwd
Op onze reis door China bezochten we
onlangs ook Pingyao, een prachtig
stadje met een centrum uit de
13e/14e eeuw. Dit centrum is geheel
ommuurd door metershoge muren met
wachttorens en uitkijkposten. Na een
lange nacht in de nachttrein kwamen
we ´s morgens vroeg aan. We werden
opgehaald op het station door een
soort elektrische karretjes en naar het
prachtige hotel gebracht midden in
het historische centrum. Terwijl we
zaten te ontbijten, keek ik een beetje
in het rond en ineens zag ik het. Het
logo van mijn geliefde café uit Breda.
Het logo stond op een shirtje van de
singelloop en werd gedragen door
iemand die ook regelmatig in de
Beyerd komt en dus blijkbaar de
singelloop mee heeft gelopen. Het is
wel een vreemde gewaarwording om
zo ver van huis iemand te zien met
een Beyerd-shirtje. Natuurlijk ben ik
even een praatje gaan maken met

deze
mevrouw,
die
samen met haar partner
ook op reis was door
China.
´s
Middags
kwamen we hen nog een
keertje tegen toen we
op
een
terrasje
(ongeveer het enige in
het centrum) een biertje
dronken en ons tegoed
deden
aan
allerlei
lekkers uit de Chinese
keuken. Overigens kent
China ontzettend veel
bieren, allemaal in grote
flessen van 0,6 liter en
met
een
alcohol
percentage van tussen de 3 en 4% (je kunt er dus lekker van doordrinken). Over het
algemeen is het bier prima te drinken (op een enkele uitzondering na). China kent
natuurlijk geen bijzondere bieren zoals wij die in ons stamcafé kunnen drinken, maar dat
maakt het thuiskomen altijd extra leuk, want dan kun je weer eens iets anders drinken dan
een “gewoon” Chinees biertje!
Yvonne Wierckx
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Interview John de Brouwer
'Lievelingsbieren, die er niet om liegen.....'
John van Beek (60 jaar) is sedert 2002 lid van het Biergilde. In het dagelijks leven is hij
koerier. Zijn hobby's zijn: muziek, wielrennen, tuinieren en bier drinken. Uit de
opsomming van zijn lievelingsbieren, mag je concluderen dat John een echte
bierliefhebber is.
Hoe en waar is jouw liefde voor het speciaalbier ontstaan?
Na het drinken van Palm en Westmalle Dubbel ging ik andere bieren proeven en reden we
naar het Bierparadijs om andere speciaalbieren te kopen en te proeven. En natuurlijk in De
Beyerd in de Belgische Bierweek. Eigenlijk overal, met de band als we in België en bij De
Beyerd speelden.
Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit en waarom juist deze bieren?
Karmeliet, Westmalle Tripel, Gouden Carolus Tripel, Duvel en La Chouffe, allemaal
vanwege de zachtheid en toch pittige dronk.
Wat valt je zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse biermarkt?
Erg weinig speciaalbieren, eigenlijk alleen maar pils, wat ik ook lekker vind.
Aan welk brouwerijbezoek bewaar je de leukste herinneringen en welke brouwerijen
zou je graag nog willen bezoeken?
a.
leukste herinneringen:
Voor mij de eerste Beyerd excursie, waar we de Steendonk route per fiets aflegden en
onderweg in diverse leuke locaties terecht kwamen.
b.
welke brouwerijen graag te bezoeken:
Ik heb geen speciale voorkeur. Er zijn zoveel aardige brouwerijen bijvoorbeeld Het Anker
in Mechelen, of brouwerij Duboisson waar Bush wordt gebrouwen.
Stel dat je een bier bij een kleine brouwerij zou mogen brouwen, aan welk type bier
denk je dan?
Drie Hoefijzers Klassiek. Ook het Bink bier is
een goed gebrouwen bier.
Naar welk vakantieland ga je deze zomer
en welk bier drink je daar het liefst?
Frankrijk en daar heb ik het heerlijke
Pelforth bier gedronken. Voor dit merk reed
Jan Janssen (onze eerste tourwinnaar).
Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde
Breda aantrekkelijker te maken?
We hebben een goed bestuur, de excursies
zijn bere gezellig, en ook de thema avonden
zijn goed vol te houden. Wat mij betreft
houden zo.
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Heb je nog een anekdote of een voor jou interessant gebeuren op biergebied?
Laatst heb ik zelf met een aantal mensen 70 liter gebrouwen. Zeer leerzaam en
interessant. Ik raad iedereen aan om zelf ook eens een aantal liters bier te brouwen, of te
assisteren bij iemand die bier brouwt.

John, bedankt voor jouw antwoorden en veel plezier met het genieten van bier.
Han Hidalgo
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Bier Scheurkalender 2009
Bierliefhebber en journalist Bert van Zuilekom is er weer in geslaagd een onderhoudende
bier scheurkalender vol te schrijven met veel bekende en minder bekende
wetenswaardigheden over bier en biercultuur. Weetjes als het goedkoopste bier ter
wereld, Vlaams cannabisbier, whisky uit bier, laarsbier, peperbier, Koreaanse kopstoot en
Vlaamse cafés die door oudere dames worden geleid, worden met een vlotte pen
beschreven. Verder allerlei opvattingen maar ook misvattingen over bier en gezondheid en
andere biermythes. Ook auteur en brouwer Jef van den Steen komen we op 2 februari
tegen, toch niet zijn geboortedag? Voor iedere week wordt een bier aanbevolen, met
proefnotities en een waardering. Sommige proefnotities zullen ongetwijfeld discussie
opleveren, maar ook aanknopingspunten om de eigen proefervaringen te toetsen en aan te
vullen. Enkele kanttekeningen. Gulpener Korenwolf wordt als één van de betere witbieren
beschouwd, terwijl Witte Trappist van La Trappe er bekaaid afkomt door de typering 'wit
water'. Velen zullen Gouden Carolus Classic echt niet als tripel zien en laat de Vlamingen
niet horen, dat Watou in de Westhoek Waals is. En of de mensen van SNAB elke cent
investeren in apparatuur om nieuwe bieren te ontwikkelen, valt te betwijfelen aangezien
ze hun bieren bij een andere brouwerij laten brouwen. Afgezien van deze kanttekeningen
is deze Bier Scheurkalender 2009 een leuk kado om te krijgen en te geven.

Bert van Zuilekom: Bier Scheurkalender 2009. Uitgeverij Het Spectrum, 2008.
ISBN 9789027481696 Prijs € 13,95
Han Hidalgo
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Verrassende seizoensgerechten met Westmalle bieren van
'De Heeren van Liedekercke'
Veel gasten laten zich al jaren verwennen door de smakelijke biergerechten van kok Tom
De Four van restaurant 'De Heeren van Liedekercke' in Denderleeuw. Zijn broer Joost is een
echte biersommelier, die op gastvrije en deskundige wijze begeleidende bieren bij de
gerechten adviseert uit de zeer indrukwekkende bierkaart. Een biermenu bij dit sfeervolle
restuarant is voor velen een blijvende herinnering. Uiteraard spelen ook de trappisten
bieren van Westmalle, namelijk de dubbel en tripel, een prominente rol in de bierkeuken
van dit restaurant. De creativiteit, jarenlange ervaring en toewijding van beide broers
komen dan ook tot uitdrukking in de gekozen gerechten, die op overzichtelijke wijze naar
de seizoenen zijn gerangschikt. Een korte inleiding over de keuze van het bier gaat vooraf
aan de ingrediënten en bereiding. Smakelijke gerechten zoals onder meer cappuccino van
uiensoep met schuim van Westmalle dubbel, asperges op Vlaamse wijze met een saus van
Westmalle tripel, tartaar van Schotse zalm gemarineerd in Westmalle tripel met bieslook
en Gandaham en stracciatelle ijs en koffie met een sabayon met Westmalle Dubbel
passeren de revue. Tongstrelend, maar ook oogstrelend door de mooie bijbehorende foto's.
Voldoende inspiratie om met creativiteit en de eigen smaakvoorkeuren aan de slag te gaan
met de overheerlijke bieren van Westmalle. Korte teksten over de abdij van Westmalle,
tips voor het schenken, de Belgische keuken, het gebruik van bier in de Belgische
gastronomie, bier en brood en bier als begeleider van kaas completeren deze
lezenswaardige publicatie. Er is ook een recept van Trappistenkaaskroketjes van het
bekende café der Trappisten tegenover de abdij in Westmalle.

Westmalle Trappist. Heerlijk koken met producten van het seizoen. Recepten van De
Heeren van Liedekercke. Leuven, 2008. Uitgeverij Davidsfonds. 63 pag. ISBN
9789058265425 Prijs: 14,95
Han Hidalgo

13

Bierproeftest van Belgische Wit- en Tarwebieren van 't vat
Op zondag 19 oktober 2008 vond weer een bierproeftest plaats van maar liefst 14 Belgische
Wit- en Tarwebieren. In totaal waren er twaalf bieren van het vat en twee op de fles,
namelijk St. Bernardus Witbier en Vedett Wit van brouwerij Moortgat. Olm Witbier van de
Makro doet ook mee maar buiten mededinging. Even na twaalf uur heet Mikel de ongeveer
50 geselecteerde klanten van café de Beyerd hartelijk welkom en vertelt nog even in het
kort de gang van zaken die geldt bij deze proeverij.
De bieren zijn voor aanvang van deze proeverij door de wedstrijdjury en onder toezicht
van Mikel door loting onderverdeeld in twee rondes van vijf bieren en een ronde van vier
bieren. Omdat Steendonk Witbier stopt met hun productie (café de Beyerd heeft dit altijd
al op de tap staan) moet er nu ook gezocht worden naar een waardige vervanger. Misschien
komt die wel tijdens deze proeverij naar voren.
Maar dan de bierproeftest zelf. Al van begin af aan werd duidelijk dat de beoordeling van
deze Wit- en Tarwebieren de nodige reacties opleverde. Van een aantal van deze bieren
was de geur om maar snel te vergeten en soms ook de smaak. Een opmerking van een van
de deelnemers dat “hij er bijna van moest spugen” is me dan ook bij gebleven. Opvallend
was ook dat De Vuile Hoek opmerkelijk stil was deze middag.
Dan weer terug naar de finale ronde van totaal vijf bieren. De winnaar was verrassend te
noemen. Op de eerste plaats eindigde Mater Witbier van brouwerij Roman gevolgd door
Hoegaarden Witbier, St. Bernardus Witbier, Steenbrugge Wit en op de vijfde plaats
eindigde Blanche de Bruxelles. Het proefpanel had ook goed haar best gedaan om deze
bieren te herkennen. Vier panelleden hadden er vier goed geraden maar Marco van Schaik
was wel de positieve uitschieter met maar liefst zes goed geraden bieren.

Na afloop een gezellige discussie over de geproefde bieren met zowel voor als
tegenstanders van het Witbier. Tenslotte vond er weer een broederlijke strijd plaats bij de
Bierproefmachine van het Beyerd Biergilde Breda.
Ook deze bierproeftest was weer prima georganiseerd en sfeer buitengewoon goed. Een
pluim voor de organisatie en de jury.
Jack van der Linden
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Interview Corné Bruininckx
'Zoals altijd waren het witbier en de kriekbieren voor mij de grootste struikelblokken...'
Corné Bruininckx, derde plaats in de finale van de blind bierproefwedstrijd van ABT 2008.
Hoe heb je jouw 3e plaats ervaren?
Als heel erg bijzonder en spannend! Ik was al een paar keer dichtbij een finaleplaats, maar
dit jaar was het dan een keer gelukt. Gezien de relatief korte voorbereidingstijd was het
nog een hele klus om de bieren van tevoren goed te proeven. Gelukkig zijn er een aantal
mede-gildeleden geweest die hebben deelgenomen aan de diverse trainingssessies. Bij
deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Danny, Marcel, René, Marco, Bianca,
Richard, Mieke, Sjak, Cora en natuurlijk mijn eigen Hedy hartelijk te danken voor hun
spontane hulp!
Helaas was het net niet voldoende om de eerste plaats in de wacht te slepen. Er bleken
twee vrouwen (!) te zijn met betere smaakpapillen. Achteraf bleek het een hele lastige
finale te zijn, want ook beide winnaressen hadden “slechts” 6 van de 8 bieren juist
geraden. Ik had er eentje minder goed, 5 dus.
Welke typen bier waren voor jou moeilijk?
Zoals altijd blijken het witbier en de kriek voor mij de grootste struikelblokken. Deze
“bieren” drink ik dan ook bijna niet, ’t is dan ook nauwelijks bier te noemen. Normaliter
heb ik ook problemen met de pilseners, maar deze keer had men gekozen voor de Hertog
Jan pils, en die is in de kleur een aantal tinten donkerder dan de andere pilseners. Verder
bleken de speciale bruine bieren best veel op elkaar te lijken, zoet in de beginsmaak,
redelijk bitter in de nasmaak (zoals Grottenbier, Dulle Griet, Gouverneur Bruin en de
Bernardus 6). Deze had ik dus ook fout gegokt.

Renate Dissel
Kampioen 2008

Heb je nog bepaalde ezelsbruggetjes of tips toegepast?
Trainen, trainen en nog eens trainen en daardoor eigenlijk best (te) veel bier op in de
maand augustus. Vervolgens alle trainingen uitwerken in een Excel sheet en daarna
maximaal drie kenmerken van elk bier formuleren. Aangezien je tijdens zo’n finale je
aantekeningen niet mag raadplegen, moet je deze kenmerken dus wel even opslaan in je
hersenpan. Verder zijn wij al een dag eerder afgereisd naar Amsterdam, zodat we een
goed inschatting konden maken van de omstandigheden. En hoe vervelend, je kunt dan
nogmaals even de eigen bieren van het café testen, in dit geval alle Lindeboom bieren.
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Zijn er bepaalde punten m.b.t. het proeven, die je graag zou willen verbeteren?
Geur! Mijn neus zit er kennelijk alleen maar om de nodige zuurstof binnen te krijgen, maar
ermee ruiken blijkt een groot probleem te zijn. Op de een of andere manier moet ik de
handleiding van dat ding nog eens zien te vinden. Het enige dat ik ruik is, mout, fris,
fruitig en “putlucht”. Verder ontkom ik er denk ik niet aan om ook eens in een witbiertje,
kriekje of gueuze te happen.
Hoe ziet jouw huidige top 5 van lievelingsbieren eruit en waarom juist deze bieren?
1. Hommel: fris, vol en heerlijk hoppig
(dryhopping)
2. Urthel Hop-it: met stip op 2, vanwege
zijn mooie hopbitterheid en zijn
alcohol percentage (9,5%), een hele
aparte combinatie
3. Barbär
Winterbok:
heerlijk
vol,
redelijk zoetig bitter winterbier met
een mooie karamelbittere nasmaak
4. Brigand: mooie tripel met een sterk
aroma en een hele volle smaak
5. Rochefort 8: fantastische geur met
rozijnen en laurier en een dito volle
smaak. De winter komt er weer aan!
Doe je het volgende jaar weer mee met de voorronde in De Beyerd?
Uiteraard! Eigenlijk is deze voorronde minstens net zo lastig als de Nederlandse
Kampioenschappen, gezien het aanwezige proeftalent in Breda. Het is al een hele
prestatie als je van deze pakweg 20 zeer geoefende proevers kunt winnen. De in het
verleden behaalde resultaten bieden dan ook allerminst een garantie voor de toekomst. Er
zullen dan ook weer heel wat Beyerd vrijdagavondjes en zondagmiddagjes opgeofferd
moeten worden om weer hoopvol deze voorronde in te gaan. Gelukkig heb ik daar geen
enkel probleem mee, maar dat moge inmiddels bekend zijn.
Heb je nog bepaalde opmerkingen?
Ik heb alleen nog een wens richting de brouwers (Joppe en Jelle). Ik hoop dat we dit jaar
weer kunnen genieten van een heerlijk Beyerd Winterbier. Een aantal jaren geleden is
deze voor de eerste en enige keer gebrouwen, en deze was werkelijk niet te versmaden.
Dus heren, wat mij betreft een mooi donker, fruitig, stevig winterbier van een procentje
of 9!
Corné, bedankt voor jouw antwoorden en zeer veel plezier met het proeven van bier.
Han Hidalgo

Proeven is geen sinecure
Jaarlijks doet er ook een tafel prominenten uit de bierwereld mee aan de finale
blindproeven. Aan deze tafel werd niet al tegoed gescoord met twee van de acht goed was
het snel duidelijk dat zonder trainen geen kans op de titel. Prominent of niet, bier proeven is
geen sinecure, maar hard werken. Proost en voor iedereen succes met trainen in de Beyerd.
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Internationaal Biernieuws
250 jaar Brouwerij Martens
De brouwerij Martens uit het Noord-Limburgse Bocholt bestaat 250 jaar. Zijn de namen
Martens Pils en Sezoens je niet bekend? Geen nood, de brouwer maakt de huismerken van
o.a. Aldi, Metro/Makro, Carrefour enz. Met de nieuwe en volautomatische brouwerij met
een capaciteit van 3,6 miljoen hl per jaar
moet de familie Martens alleen de InBevbrouwerijen in Leuven (6 miljoen hl) en
Jupille (Luik – 4 miljoen hl) laten voorgaan.
Martens is ook trendsetter in bier in
petflessen en om die reden werd een
volmaakte kopie van de brouwerij
neergezet in het Chinese Suzhou, in de
buurt van Sjanghai.
Jupiler Tauro en Leffe kerstbier
Als het op nieuwe bieren aankomt is InBev niet te kloppen: Hoegaarden Rosé, Hoegaarden
Citron, Jupiler Blue, Leffe 9° en nu weer een nieuwe Jupiler-variant, Tauro geheten. Een
sterkere‘pils’ met een hoppiger karakter. Met 8,3 vol.% dicht in de buurt van Duvel. Een
bier voor wie rapper dronken wil zijn, beweren sommigen. InBev brengt ook voor het eerst
een kerstbier uit in België, als je tenminste Stella Artois, ooit begonnen als een kerstbier
(1926), buiten beschouwing laat. De voorbije jaren was het een voorrecht van de Fransen
om Leffe de Noël te drinken. Het gaat om een
amberkleurig bier van 6,6% alc. De kleur lijkt
heel erg op die van… Dobbel Palm, het
bekendste bier in dit genre. Op de overigens
prachtige website www.leffe.be zal je
(voorlopig)
vergeefs
zoeken
naar
de
nieuweling.
Dobbel Palm en Witkap Kerstbier
Met de eindejaarsperiode is de brouwerij Palm zoals altijd, en dit al voor de 61ste keer,
weer op post met Dobbel Palm, voor velen dé referentie voor een kerstbier. Veel
moeilijker te vinden is het Kerstbier van de brouwerij Slaghmuylder uit Ninove. Dit blonde
en extra gehopte bier van lage gisting is erkend als Vlaams Streekproduct. Het eerste
brouwsel hiervan is volgens oude brouwaangiften al gemaakt voor de tweede wereldoorlog.
Opleiding Zytholoog
Het woord zytholoog mag dan nergens te vinden zijn, in Vlaanderen kan je binnenkort een
- zelfs officieel erkende - opleiding volgen om zytholoog te worden. Roeselare mag dan
wat ver weg zijn, voor sommige die-hards onder jullie zal Hasselt nog binnen bereik vallen.
De bierkenner in de Belg
De populaire krant Het Nieuwsblad peilde naar het lievelingsbier onder zijn lezers. Er
kwamen 2.324 stemmen binnen. Duvel haalde het met ruime voorsprong (15,02%) voor
Jupiler (8,09%) en Leffe Blond (6,58%). Westmalle Tripel viel net naast het podium (6,28%)
voor Stella Artois (4,69%). Slechts 20 bieren haalden een cijfer voor de komma. De Franse
wijnsector beschouwt de Belgen doorgaans als grotere wijnkenners dan de Fransen.
Afgaand op voorgaand resultaat mag je dit idee noordwaarts doortrekken voor bier: veel
Nederlanders zijn betere kenners van Belgisch bier. Daarvoor hoef je geen masters in
marketing te hebben.
Twijfels over fusie AB-InBev
Door de financiële crisis rijzen er twijfels over de overname van Anheuser-Busch door
InBev. Die overname zou 52 miljard euro kosten, waarvan 45 miljard zou worden
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gefinancierd door diverse banken. Verscheidene daarvan zijn momenteel zelf zwaar
gehavend of compleet uitgeteld.
Liever champagne dan bier
De organisatoren van de wijnbeurs Megavino in Brussel lieten 3.000 jongeren tussen 16 en
18 jaar bevragen naar hun drankverbruik. Meer dan de helft bleek minstens één keer om
de twee weken wijn te drinken, 30 % wekelijks en 10% meerdere keren per week. Wijn
wordt niet beschouwd als iets voor oude besjes, maar als trendy. Slechts 2% had op 18 jaar
nog nooit wijn gedronken. 72% verkiest schuimwijn of champagne met dien verstande dat
champagne als te duur wordt beschouwd. Rosé is in opmars. Bier wordt niet ervaren als
sexy en alcopops zijn uit de gratie.
Oorkonde 'Bier & Gatronomie Award 2008' voor De Beyerd
Het Biergenootschap der Lage Landen, bestaande
uit leden van de Belgische- en Nederlandse
brouwwereld, zet zich in voor de promotie van bier
en bier als begeleidende drank bij de maaltijd.
Voor de eerste keer heeft dit genootschap in
Nederland de 'Bier en Gastronomie Award' op 24
oktober j.l. uitgereikt en wel aan Proeverij Caruso
in Roosendaal. Dit restaurant bereikte samen met
Brouwerij restaurant De Beyerd en Belgisch
restaurant Lieve uit Amsterdam de finale. De
deelnemende restaurants werden beoordeeld op
het kader, ambiance en aantrekkelijkheid van het
bedrijf, de keuze van de (bier)glazen, de
schenktechniek, de motivering voor de keuze van
het bier bij het betreffende gerecht, de
presentatie van het gerecht en de harmonie tussen
het gerecht en het gekozen bier. Orson de Jongh
van De Beyerd toonde zich tevreden met de
oorkonde. In het 16 jarig bestaan van het
restaurant hebben inmiddels veel gasten kunnen
genieten van klassiekers als 'Verdronken vis in Deugniet' en 'Biefstuk van de Schele Os'. Met
de komst van bieren als de Beyerd Hefe Weisse, DIRK en de Beyerd Herfstbock worden veel
gerechten met deze bieren verrijkt en bij de gerechten geschonken. Hopelijk is de eerste
prijs volgend jaar voor De Beyerd.
75 jaar Bush
De brasserie Dubuisson, opgericht in 1769 en nog altijd in handen van dezelfde familie,
vandaag de 8ste generatie, brouwt al 75 jaar het fameuze Bush-bier. Dat werd gevierd met
2 gelegenheidsbieren, de Bush Amber Triple (12%) en de Bush Blond Triple (10,5%). Het
echte feestbier is de Bush de Nuits, het vroegere Bush de Noël dat een hergisting van 6
maanden onderging in gebruikte houten tonnen van de dure Bourgognewijn Nuits-SaintGeorges. Dat levert volgens de brouwer een bier op dat wat lichter is van kleur, maar
verrijkt met de tannines en aroma’s van de wijn. De 25 tonnen kunnen hiervoor maar
eenmaal gebruikt worden. Het bier is gebotteld in speciale flessen van 75 cl. Er zijn slechts
7.000 flessen te koop.
Tripel Karmeliet
Tripel Karmeliet van brouwerij Bosteels in Buggenhout werd door de proevers van het
magazine Beers of the World uitgeroepen tot beste bier van de wereld in de categorie
hogegistingsbieren. Een proeverij is wat ze waard is en vooral een momentopname, maar
voor een brouwer is het altijd leuk meegenomen. Het bier veroverde in Duitsland ook al
eens een European Beer Star.
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Westmalle met de handrem op
Het is een luxe die geen enkele andere brouwerij zou laten liggen: de productie uitbreiden
om aan de wereldwijde (!) vraag te voldoen. Niet zo voor de trappisten in Westmalle, die
behouden de productie bewust op hetzelfde peil, 120.000 hl. Dat is in feite al jaren zo,
maar de voorbije zomer was het ineens wereldnieuws. Als redenen om het niet te doen
wordt opgegeven dat dan de installatie zou moeten worden uitgebreid en dat het sociale
leven van de werknemers verstoord zou worden omdat zij dan in ploegen zouden moeten
gaan werken. Een toonbeeld van slow food dus.
Stella Artois World Draught Master
Tommy Goukens (33) is de 12de wereldkampioen tappen van InBev-bieren. Hij klopte in
Leuven mededingers uit 30 landen hoewel hij volgens eigen zeggen geen feilloos parcours
aflegde. De winnaar werkt in zijn vrije tijd in de zaak van zijn ouders, de parochiezaal in
Eindhout, een kleine gemeente op de grens van de provincie Antwerpen met Limburg. Als
jonge kerel won hij al eens het kampioenschap voor leerlingen van de Belgische
hotelscholen. Tot daar geen nieuws voor Nederland, ware het niet dat Tommy meent dat
zijn ouders hun omzet niet zullen zien dalen als er ook in België een totaal rookverbod
komt. De mensen komen op café voor een goed getapte pint, zegt hij.
Vrouwen Brouwen serveren Finneken
AALST - Leden en sympathisanten van de Objectieve ProefAjuinen (OPA) konden als eerste
tijdens een najaarproeverij genieten van het nieuwe bier Finneken. Het werd door OPAvrouwen gebrouwen in de Glazen Toren in Erpe-Mere. Het is de vierde keer dat dames van
de Aalsterse bierproeververeniging aan de
brouwersketel stonden. Joke Nijs, Bernadette
De
Cock
en
Nelly
Govaert
kregen
ondersteuning van Cora Van Peer en Bianca
Houthooft van het Beyerd Biergilde uit Breda.
Brouwmeester Jef Van den Steen stond hen
met raad en daad bij. Hij stelde het recept
samen van een volmoutbier dat slechts 5
procent alcohol bevat. 'De vrouwen brouwendag in de vernieuwde brouwerszaal had plaats
op zaterdag 12 juli', verklaart Nelly Govaert.
'Omdat we verwachten dat het een elegant,
fris en aangenaam biertje wordt, kreeg het
meteen de naam Finneken. Finneken staat in en rond Aalst voor een leuk, fris en pittig
vrouwtje. Het alcoholgehalte is vergelijkbaar met een pilsje.' 'De vergelijking met pils
stopt echter daar. Niet alleen omdat we een bier van hoge gisting brouwen, maar ook en
vooral omdat we een smaakvol bier met de nodige body betrachten. Het moet maar eens
gedaan zijn met de bewering dat zoet en flauw bier synoniem is voor bier bedoeld voor
vrouwen. Het brouwsel werd gebotteld in 75cl-flessen. Na rijping in de warme kamer kreeg
het een zelfontworpen label om de flessenhals.' 'Het brouwen zelf is met de nieuwe
installatie misschien minder arbeidsintensief, het poetsen nadien zeker niet. Wij zorgden
ervoor dat de brouwerij nog properder dan proper bleef.' De proevers waren het er
unaniem over eens dat het lieve Finneken er best mag zijn.
Beer is good for you
Voor wie er nog aan zou twijfelen: bier is gezond en kan passen in een gezonde levensstijl
(van volwassenen). Dat was te horen op het 5th European Beer & Health Symposium dat
begin november in Madrid werd gehouden door The Brewers of Europe. In een rapport
wordt verwezen naar 142 wetenschappelijke publicaties die de kennis ter zake staven. Een
statistische analyse van 34 studies over de hele wereld toont aan de 40 gram alcohol per
dag voor mannen en 20 gram voor vrouwen leidt tot een lagere vroegtijdige sterfte van
18% vergeleken bij geheelonthouders en zware drinkers. Personen die weinig of matig
drinken moeten daarmee doorgaan, klinkt het. Verder is er een gunstig effect op
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osteoporose en voor overgewicht moet men ook al niet bevreesd zijn, tenminste als het
matige drankverbruik niet gepaard gaat met ongezond eten. Het volledige rapport ‘The
Effects of Moderate Beer Consumption’ kan in pdf versie gedownload worden op de site
http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/publications.asp.
De bierbak als stoel ?
Jij hebt wellicht, bij gebrek aan een stoel, plaatsgenomen op een
bierbak. Echt comfortabel is het niet. Maar dat is nu verleden tijd !
Nu is er de BakZit. De BakZit is de eerste realisatie van
'tVVormPlatVVorm. Ze werd voorgesteld op Interieur08, waar het
platvorm als onderdeel van de YOUNGDESIGNERSFAIR standhield. De
BakZit is een opvouwbaar stoeltje dat tevens inzetbaar is als tafel.
Om gebruik te maken van De BakZit moet je hem enkel over een
bierbak schuiven en openklappen. Verder is de riem ,die dient als
steunpunt voor de rugleuning , handig om De BakZit met je mee te
nemen.
Voor meer info : www.wormplatvorm.be
Beste stoverij met Westvleteren en rode wijn
Het blad Culinaire Ambiance organiseerde een wedstrijd ‘beste rundstoverij van België’
voorbehouden aan restaurants en brasseries. Guy Weyts van bistro Pas-Vite in het
Kempense Retie haalde het onder 400 inzendingen met een bereiding met Westvleteren
12. ‘Het bewijs dat je ook met traditionele gerechten iets creatiefs kunt doen’, aldus de
winnaar.
Twijfels over fusie AB-InBev
Door de financiële crisis rijzen er twijfels over de overname van Anheuser-Busch door
InBev. Die overname zou 52 miljard euro kosten, waarvan 45 miljard zou worden
gefinancierd door diverse banken. Verscheidene daarvan zijn momenteel zelf zwaar
gehavend of compleet uitgeteld. Enige tijd later liet InBev weten toch door te gaan met
het project. En dan verscheen in Lebensmittel Zeitung weer het bericht dat InBev zijn
Duitse tak met Beck’s, Franziskaner en Hasseröder van de hand zou willen doen.
Kandidaat-overnemer zou pilsbrouwer Radeberger zijn, dochter van Dr. Oetker.
Sterke blonde Omer
De brouwerij Bockor uit Bellegem, die vooral bekend is van de gelijknamige pils en de
fruitbieren Jacobins en die hoofdzakelijk actief is rond Kortrijk, brengt een ook zwaar
blond bier (8 vol.%) uit. Het werd Omer (spreek uit Omeir, met klemtoon op meir)
gedoopt, een voornaam die al verscheidene generaties in de brouwersfamilie meegaat.
Volgens de brouwer komt hij ‘in een markt met stijgende vraag naar zware bieren de
bierliefhebber tegemoet met een blond bier van hoge gisting met nagisting op de fles’.
Ongetwijfeld te proeven op Horeca Expo, de hoogmis van de Vlaamse horeca die van
zondag 23 tot donderdag 27 november (10.30 tot 19 u.) plaatsheeft in Flanders Expo in
Gent
Consumptiedaling verwacht
De Belgische Brouwers vrezen dat de binnenlandse bierconsumptie dit jaar fors achteruit
zal gaan. Niet met circa 1% zoals de voorbije jaren maar eerder met 5 à 7%. Nog niet zo
dramatisch als in Engeland waar de omzet met 10% daalt, zegt voorzitter van de federatie
Theo Vervloet. Hij geeft als oorzaken de slechte zomer aan, de economische crisis en het
rookverbod in een gedeelte van de horeca (restaurants en andere eetgelegenheden).
Louis Meulders
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De geschiedenis van het bierbrouwen in Nederland
Wie het bier brouwen heeft uitgevonden zullen wij wel nooit meer kunnen achterhalen. Uit
de oudste, totnogtoe gevonden, kleitabletten hebben wetenschappers opgemaakt dat de
mens zo'n 6000 jaar geleden al een drank bereidde, die veel op ons huidige bier lijkt. De
eerste bierbrouwers en -drinkers waren de Sumeriërs,
die ruim 3500 v.Chr. leefden in Mesopotamië, het gebied
tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris, nu behorend
tot Irak. Zij gebruikten verscheidene soorten graan,
waaronder gerst, tarwe en spelt. Het brouwproces toen
verliep wel iets anders dan nu. Men bakte eerst een
brood, dat verkruimeld en geweekt werd. Het aldus
ontstane beslag werd vergist, volgens sommige
wetenschappers met gist, volgens anderen met menselijk
speeksel. Het bier werd vaak gezoet met honing en
gekruid met allerlei specerijen.
Oudheid
Het is volstrekt onduidelijk of de volkeren in Noord- en West-Europa het brouwen van bier
zelf ontdekt hebben en zo ja, wanneer dat dan gebeurd moet zijn. Het is ook goed
denkbaar dat ze de kennis van het brouwen hebben
overgenomen. Dat er in de Romeinse tijd in Noord- en
West-Europa uit graan bier werd gebrouwen is wel zeker.
De Romeinse geschiedschrijver Tacitus zegt over de
Germaanse stammen: ‘Zij hebben een soort drank uit
gerst of een andere graansoort gebrouwen tot iets dat op
wijn lijkt.’ De benaming cerevisia is een samenstelling
van cera (graan) en vise (sterkte). De afbeelding
hiernaast van een Romeinse grafsteen van een
brouwer(cervesarius), die gevonden is een Trier, toont
aan dat dichtbij onze landsgrenzen toen al bier gebrouwen werd. We weten echter
nauwelijks hoe het brouwproces in die tijd in zijn werk ging. In ieder geval zijn er geen
aanwijzingen dat er in die tijd al gespecialiseerde brouwers actief waren.
Middeleeuwen
Met het stichten van vele kloosters in de tijd van Karel de Grote omstreeks 800 vernemen
we meer over de bier productie. Het zijn met name deze kloosters geweest die gezorgd
hebben voor een betere kwaliteit van het bier. Pas vanaf de middeleeuwen gaat men de
ingrediënten (gerst, tarwe en het kruidenmengsel gruit) met elkaar vermengen in een
beslagkuip en vervolgens laten koken. In de doorbraak van dit productieproces hebben de
monniken een voorname rol gespeeld. Zij raadden de bevolking immers aan om bier te
drinken in plaats van het zwaar verontreinigde en niet–gekookte drinkwater dat een haard
van infecties was en talrijke ziekten veroorzaakte, zoals cholera en tyfus. Een van de
bekendste kloosters is dat in Sankt Gallen, het kloosterplan uit 820 is bewaard gebleven,
daarop is de ideale samenstelling van een Benedictijner klooster te zien. Dit plan telt niet
minder dan 3 brouwerijen, één voor de kloostergemeenschap, één voor de arme pelgrims
en één voor de voorname gasten. Hiernaast staat een reconstructie tekening van het
brouw- en bakhuis voor de gasten. Links de bakkerij en rechts de voorzieningen van de
brouwerij. Aangezien beide activiteiten dezelfde grondstoffen gebruiken zaten ze in die
tijd vaak onder hetzelfde dak. In Nederland was het bier uit het Cisterciënzer abdij in
Aduard (1192) beroemd.
Om het bier te kruiden gebruikte men nog geen hop. In plaats van hop gebruikte men
diverse kruiden, waarvan rozemarijn en gagel de bekendste waren. Rozemarijn leverde de
bittere smaak en gagel de giststof. Deze verzameling kruiden, aangevuld met tientallen
andere kruiden (waaronder salie, duizendblad, laurier, jeneverbes, karwijzaad, anijs,
dennenhars en koriander) en geschroten graan, noemde men gruit.
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Naast het thuis brouwen kwam ook het zogenaamde koopbrouwen door ambachtslieden in
gebruik. In de 9de en de 10de eeuw nam het koopbrouwen overal in Europa toe. Het
bracht de landsheren namelijk een aardige duit op. Als een soort indirecte belasting werd
als eerste het gruitrecht ingevoerd. De brouwers, die gruit gebruikten, moesten aan de
landsheren, op wiens grond het gruit geoogst werd, belasting betalen. De vroegste
vermelding van het gruitrecht stamt uit 999. In dat jaar schonk keizer Otto III, die toen
landsheer van het huidige Nederland was, de villa (het domein) Bommel met alle rechten
aan de kerk van Sint Maarten in Utrecht. Onder de geschonken Koninklijke rechten waren
de tol, de munt en de gehele handel van het gebrouwen bier, die gemeenlijk gruit wordt
genoemd. In praktische zin hield het gruitrecht een gedwongen winkelnering in.
Aanvankelijk bezat alleen de landsheer het gruitrecht, doch deze verpachtte het recht van
het verkopen van gruit vaak aan een stad. De financiële problemen van de diverse
landheren leidde ertoe dat het gruitrecht een erfrecht voor enkele steden werd.
Waarschijnlijk is het in Zwolle ook zo gegaan. Uit een oorkonde uit 1341 blijkt dat de
schepenen van Zwolle aan hun landsheer, de bisschop van Utrecht, geld hebben betaald
onder meer voor het gruit. In 1404 geeft de bisschop Frederik van Blankenheim het
gruitrecht in erfpacht. In deze periode namen de inkomsten uit dit recht sterk af. Het
kruiden van het bier met hop is in de Noordelijke Nederlanden omstreeks 1320 begonnen,
waarschijnlijk ter imitatie van het smaakvolle, maar door zware importheffingen dure
Hamburgse bier. De accijns op het brouwen van hopbier compenseerde het verlies aan de
inkomsten van de gruitverkoop. Desondanks bleef gruit gebruikt worden tot het begin van
de 15e eeuw. In het begin veroorzaakt het Hamburgse hopbier een bloei in het transport
van dit bier naar de Nederlanden. Zo leren de particulen van de biertol van Holland ons,
dat in de periode 1352-1354 niet minder dan 31.319
tonnen bier ingevoerd werden. In de periode 1364-1366
waren het zelfs 39.310 tonnen. Langzamerhand groeide
in de Hollandse steden de brouwnijverheid, met name in
die steden die aan het water lagen en waar turf in de
buurt te vinden was. Het water was niet alleen een
grondstof, maar was tevens nodig voor de aanvoer van
andere grondstoffen en de afvoer van het bier. Haarlem,
Gouda en Delft (pas na 1389 toen Delfshaven de
zeehaven van Delft werd) voldeden aan deze criteria en
namen dan ook het grootste deel van de export voor hun
rekening. Uit de Tielse tolrekening kunnen we afleiden
dat in het begin van de 14e eeuw de Duisburgers bier
naar de Nederlanden exporteerden, aan het eind van
deze eeuw was die export gestopt en werd er zelfs 60
last (één last was ongeveer 19 tonnen bier) Delfts bier
stroomopwaarts vervoerd.
In de 15e eeuw kwam de Hollandse brouwnijverheid tot nog grotere ontplooiing dan in de
14e eeuw. Dit vergde op vele gebieden een betere organisatie. Allerlei zaken waren aan
regelgeving onderhevig, zoals het schoonhouden van het grachtwater, de belasting
betaling, de ingrediënten voor het bieren, de samenstelling daarvan, het brouwen zelf en
het transport binnen en buiten de stad. Het blijkt dat de brouwers van Haarlem in de 15e
eeuw hun bier veelal naar Vlaamse en Brabantse steden als Lier, Antwerpen, Brussel en
Breda exporteerden. Uit het achtste artikel van de brouwerskeur van 1407 blijkt dat de
schepen hiervoor de binnenvaartroute richting Vlaanderen namen. De Haarlemse schepen
voeren ook naar Friesland en Ameland en nog verder over het wad. Ook vond er export
plaats naar Zeeland , alleen kwamen de Zeeuwen het bier vaak zelf halen. Het einde van
de 15e eeuw was een tijd van grote onrust. Door oorlogen en twisten werd de afzet van
bier en de import van graan ernstig bemoeilijkt.
In de middeleeuwen veranderde ook de verhouding in de bestanddelen die gebruikt werden
bij de bereiding van bier. In de tweede helft van de 14e eeuw werd 75% haver en 25%
tarwe gebruikt,in de tweede helft van de 15e eeuw was deze verhouding veranderd naar
10 à 20% tarwe, 15 à 25% gerst en 60 à 70% haver.
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Vroeg moderne tijd
In de vroeg moderne tijd was bier in grote delen van Noord-Europa de volksdrank bij
uitstek. In de 16e en 17e eeuw was het brouwen van bier een van Hollands belangrijkste
industrieën, met exportmarkten in naburige gewesten. Het bier kon in de 16e eeuw
onderscheiden worden in dunbier en dikbier. Dikbier was in tegenstelling tot dunbier een
kwalitatief goed bier, dat gebrouwen werd uit een voorgeschreven hoeveelheid granen en
hop. Dunbier werd ook wel scharrebier, kleinbier, lekbier, vulbier, smalbier, of scherpbier
genoemd. Het werd vervaardigd door na het brouwen van dikbier aan de overgebleven
drab kokend water toe te voegen. In een
Antwerpse bron uit 1580 wordt Bacchus
(Hiernaast afgebeeld op het schilderij
´De minachting van Bacchus voor thee´
van Hendrik Meijer, 1772. Op dit fragment
plast een kinderfiguur in een chinees
theepotje, terwijl Bacchus naar een
bierkruik wijst.) omschreven als ‘Heer van
alle wijnen en bieren met uitzondering
van het klein en scherp bier’: want ‘et
seer cranck is’. Bacchus distantieert zich
dus van dit inferieure bier.
Aan het eind van de 16e eeuw en de hele 17e en 18e eeuw was het thuis brouwen van bier
verboden. De reden was dat moeilijk te controleren was, of er kleinbier, of het zwaardere
accijnsplichtige bier gebrouwen werd. De commerciële brouwers beheersten de markt. In
het jaar 1514 telde Gouda 148 brouwerijen, Haarlem had er 98 en Delft 75. Samen waren
deze drie steden goed voor een productie van 955.000 vaten van 155,5 liter. De lokale
consumptie bedroeg ‘slechts’ 55.000 vaten. Haarlem en Delft ging het voor de wind, hun
productie steeg in de loop van de 16e eeuw. In Gouda echter liep de productie terug,
voornamelijk wegens heffingen die naburige gewesten hieven op het Goudse bier. In Delft
ging men juist op grotere schaal brouwen en maakte men verschillende bieren van één
brouwsel. Voor het exportbier waren strikte voorschriften en dit bier was dan ook van een
constante kwaliteit. Door een tweede aftreksel van het mout te maken verkreeg men het
klein bier voor de lokale markt. Deze wijzigingen leiden tot kostenverlagingen en daardoor
tot een grotere afzet. De 17e eeuw had ook voor de brouwindustrie een gouden tint. In de
eerste helft van deze eeuw was de jaarproductie van de Hollandse brouwers groter dan
ooit. Niet alleen de toename van de lokale bevolking maar ook het groeiend aantal
schepen dat de Hollandse havens aandeed,
deed de vraag naar bier naar ongekende
hoogte stijgen. Haarlem en Rotterdam namen
in het begin van deze eeuw de leidende
positie van Delft over. In de tweede helft van
de eeuw voegde Amsterdam zich bij dit duo.
In Amsterdam had men wel een gebrek aan
geschikt brouwwater, dit loste men op door
het water met schuiten aan te voeren. In de
18e eeuw had Amsterdam de grootste brouw
industrie. Niet alleen de lokale markt werd
bediend, maar er werden ook grote
hoeveelheden geëxporteerd naar Oost- en
West-Indië. Door de stijging en de populariteit
van thee, koffie en jenever daalde het aantal brouwerijen en de totale productie in de
loop van de 18e eeuw. Deze daling zette sterk door in het begin van de 19e eeuw. Volgens
ramingen bedroeg de totale productie in 1806 slechts 127.000 vaten (20 miljoen liter), een
fractie van de hoeveelheden in de voorgaande eeuwen. Het bier had zijn belangrijke plaats
in de Nederlandse samenleving moeten inleveren aan andere dranken.
John Zonneveld
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Salade van parelhoen met cantharellen en Beyerd
Herfstbock
Ingrediënten voor vier personen:
4 ontvelde parelhoenboutjes
4 sjalotjes
150 gram cantharellen (of gemengde bospaddestoelen)
2 eetlepels appel- of perenstroop
30 cl gevogeltebouillon
2 eetlepels roomboter
4 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
15 cl Beyerd Herfstbock
100 gram gemengde sla, kant en klaar
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Sjalotjes schillen en in stukjes snijden. De ontvelde parelhoenboutjes met weinig zout en
peper bestrooien en even laten rusten. Drie eetlepels olie in een braadpan verhitten en de
parelhoenboutjes aan alle kanten aanbraden. Fijngesneden sjalot erdoor roeren en de
bouillon toevoegen. Hittebron op de laagste stand zetten en gedurende 35 tot 40 minuten
gaar stoven. Af en toe omkeren. Tien minuten voor het einde van de stooftijd het bier en
de appelstroop erdoor roeren. Op smaak brengen met peper en zout. Parelhoenboutjes
eruit halen en het vlees in gelijkmatige plakjes van het bot snijden. De saus met een
staafmixer fijn maken en eventueel zeven. Cantharellen voorzichtig schoon borstelen. Een
mengsel van 2 eetlepels roomboter en 1 eetlepel olie in een koekenpan verwarmen en de
cantharellen al roerende kort bakken.Gemengde sla over borden verdelen, de plakjes
parelhoen erop rangschikken, de (lauwwarme) saus erover lepelen en met de cantharellen
garneren. Serveren met ciabatta of warme toast, vergezeld van een goed gekoeld glas
Beyerd Herfstbock.

Sparkling Melon
Ingrediënten voor vier personen:
1
2
2
4

halve Galia of andere soort meloen
eetlepels Limoncello (citroenlikeur)
flesjes koud Beyerd Hefe Weisse of witbier
kleine takjes verse munt

Bereidingswijze:
Pitten uit de meloen verwijderen en zoveel mogelijk
bolletjes met een speciaal lepeltje uit de meloen
steken. De bolletjes over hoge- of kelkglazen verdelen
en met citroenlikeur bevochtigen. De citroenlikeur kan
worden vervangen door 2 eetlepels citroensiroop.
Opvullen met de koude Beyerd Hefe Weisse of het
koude witbier en 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:

Reading

Etablissement: Zero Degrees
Soort:

Bar & Restaurant

Adres:

9 Bridge Street, Reading, RG1 2LR, England

Web:

http://www.zerodegrees.co.uk/

Kenmerk:

ZERODEGREES is a pioneering
drinking and dining concept at
the forefront of the emerging
trend
towards
fresh,
handcrafted beers brewed by
microbreweries.

Extra:

Buiten het feit dat Zero Degrees
eigen gebrouwen bieren schenkt
(een zeer kruidige pale ale),
zijn hun gerechten, Italiaans
georienteerd,
uitermate
smaakvol.

Stad:

Bucharest

Etablissement: Caru cu Bere
Soort:

Bar en restaurant met traditioneel eten en lokaal bier

Adres:

Bucharest

Web:

http://www.carucubere.ro/en/

Kenmerk:

Zeer goed Roemeens eten en huisgebrouwen
bier in een traditioneel gerenoveerd
restaurant. 's Avonds treden stijldansers op
voor extra sfeer en ook de gasten worden op
de dansvloer gevraagd.

Extra:

Buiten huisbier in 0.33, 0.4 of in 1.0 liter
glazen serveren ze ook Celis White van het
vat.
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