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Beyerd Biergilde Breda
Bestuur: Hettie Beverdam, Mieke Luijten, Leo Loontjens, Piet de Jongh en Richard Kessels
Secretariaat: Kastanjelaan 131, 4902 RL Oosterhout
Contributie Leden: 35 Euro, Giro: 3950478 t.n.v. Leo Loontjens, Oosterhout
Voor informatie over het Beyerd Biergilde Breda en het inleveren van uw bier CV, kunt u zich
wenden tot het secretariaat, bereikbaar via e-mail: mi.luijten@casema.nl.
Thuis in Café Restaurant Brouwerij De Beyerd, Boschstraat 26, 4811 GH Breda, of
virtueel te bezoeken op: www.beyerd.nl via de buttons sitemap/diversen/biergilde

Woordje van de Voorzitter
Op weg naar Schiphol riep Hetty verschrikt vanaf de achterbank: oh Ed, ik ben wat vergeten!
Ed draaide zich, inmiddels wat bleekjes, om naar Hetty om te vragen of we rechtsomkeer
moesten maken of dat “het ding” dat ze vergeten was ook in Vietnem te koop zou zijn. Hetty
was gelukkig geen “ding" vergeten, dus we konden het vliegtuig alsnog halen. Ze was echter
wel het voorwoord van de Nuchter Bekeken vergeten. En ze had het de redactie nog zo
beloofd.
Terwijl Hetty nu met haar Ed ongetwijfeld op een terrasje ergens in Vietnam overbeladen
brommertjes zit te aanschouwen, schrijf ik op verzoek van haar en voor jullie dit
voorwoordje. Hetty heeft immers na 7 dagen Vietnam al 400 foto’s gemaakt, 20.000
kilometer afgelegd en dus geen tijd meer over voor het dagelijkse leven in Breda. Ze geniet
van het Hanoi bier (een lokaal pilsje) bij al dat lekkere eten. Overal maar dan ook in iedere
hoek van het land ontmoeten ze super vriendelijke mensen. Ze hebben zwaar noodweer in
het anders zo pittoresque Halong Bay in Noord Vietnam overleefd en genieten bij beter weer
nu van de rijstvelden, de bergvolken in kleurrijke kleding en het strand.
Lieve biervrienden,
Ik hoop dat jullie allemaal net als onze voorzitter weer een fijne vakantie met wellicht ook
weer exotische bieren achter de rug hebben. Ook als je deze zomer in ons eigen land bent
gebleven, heb je ongetwijfeld genoten van de hoge temperaturen, de Valkenbergconcerten,
Harleydag en dat alles onder het genot van een goedgekoeld glas Corrie van de Prael, een
Beurs Blond, of een Beyerd Hefe Weisse op het terras van onze Beyerd.
Als nu ook nog onze strandtenten meer inkopen dan Prosecco, Corona en Jillz, dan is een
vakantie in Nederland ook voor ons als bierliefhebbers nog meer genieten.
Op verzoek van Hettie Beverdam deze ene keer door Bianca Houthooft

Redactioneel
Zon, zee en schuimkoppen, een mooi thema voor het nieuwe zomernummer. In de nazomer
van 2009 zijn weer vele Beyerdgasten terug van vakantie. Vaak een vakantie, waar het thema
bier een zekere rol heeft gespeeld. Was je op vakantie, dan heb je zeker het feest van La
Trappe gemist. 125 jaar bierbrouwen bij de Trappisten in Berkel Enschot, met een feestelijk
en traditioneel jubileum bier. Maar dan heb je in ieder geval nog wel de Pinksterfietstocht
meegemaakt, heerlijk weer, mooie route door de omgeving van Breda. Lees in dit nummer
een mooi verhaal over dit toppunt van genot.
Vele gasten hebben weer de grootste verhalen, zo zijn we allemaal benieuwd naar het
verhaal van onze voorzitter uit Vietnam. Wat kan er nu belangrijker zijn dan het voorwoordje
van de nieuwe Nuchter Bekeken. Enkele gasten willen hun zon-, zee- en schuimkopervaringen
met jullie delen. Zo vindt je in dit nummer een verslag van bieren uit Italie, een uitgebreide
bierervaring uit Amerika en ook de schuimkoppen van onze oosterburen ontbreken niet.
Herman had nog wat tijd over, hij verveelde zich tijdens deze rustige vakantiedagen in Breda
en had daarmee tijd voor diepzinnige vragen. Leo, kun jij hier opheldering bieden? Ook John
had nog wat tijd over en ging bierbrouwen en doet verslag van zijn ervaringen.
Naast ongein en vakantie pret is er ook ruimte voor serieus biernieuws en prijken de
rubrieken bier en evenementen kalender, evenals de bierrecepten, ook dit nummer weer in
volle glorie. Veel leesplezier, namens de redactie van Nuchter Bekeken.
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Bier in Italië.
Op het terras van ons hotel in Silandro kan ik kennis maken met “het” bier van Süd Tirol:
Forst. Als je “einen Grossen” bestelt krijg je geen halve liter maar 40 cl. Dit blijkt in deze
streek de norm te zijn. Van het vat krijg je een glas van 20, of van 40 cl., al naar gelang
hetgeen je bestelt. Achteraf blijkt Forst het lekkerste Italiaanse pilsener te zijn, maar ja,
eigenlijk is Forst ook een Tiroler brouwerij, die in het oude Oostenrijks-Hongaarse rijk ligt,
dat vanaf 1918 onvrijwillig in Italië is terechtgekomen. Verder hebben ze er, op fles, Forst
Sixtus Doppelbock in huis. Een ondergistend donker bier met een alcoholpercentage van 6,5%.
Dan heb ik ook nog genoten van een Franziskaner Weizenbier, een van de bekendere Duitse
weizenbieren.
Omdat we een extra dag geboekt hebben, kunnen we een dag langer in Silandro verblijven
voordat we gaan fietsen. Onze fietsroute zou ons langs de rivier de Adige voeren, met de
stroom mee tot Verona. Dus besluiten wij die extra dag te benutten om eens de andere kant
op te wandelen naar het eerstvolgende dorpje Lasa, zo’n vijf tot zes kilometer verderop.
Mieke ziet op de folder die we bij de VVV hebben gekregen, dat daar een microbrouwerijtje,
annex pizzeria, annex restaurant zou zijn! De afgelopen 15 jaar zijn er uit het niets meer dan
220 van deze brouwerijtjes geopend in Italië. Dus wij vol goede moed de wandelschoenen aan
en op naar Lasa. Het pad slingert licht omhoog, je gaat per slot van rekening stroomopwaarts.
Na bijna twee uur lopen zijn we er.
Daar aangekomen blijkt dat we het hele dorp nog door moeten lopen voor we bij de brouwerij
zijn, we gaan het dorp zelfs weer uit! Zo komen er nog wel een paar kilometertjes bij, maar
uiteindelijk zijn we, met een gigantische dorst, ter plekke. Het pand staat te koop! …
Vandààr dat we geen bordjes met brouwerij of iets dergelijks hebben gezien onderweg. Het
ziet er allemaal nog vrij nieuw uit. We kunnen de complete installatie achter glas zien. Zo’n
beetje dezelfde koperen ketels als in de Beyerd met ook ongeveer dezelfde lagertanks. Het
ziet er allemaal zó keurig uit, alsof het gisteren nog gebruikt is, maar ja, daar hebben wij nu
niet veel aan. Om de dorst te lessen gaan we terug naar de dorpskern waar de dorpelingen
inmiddels zijn begonnen met de voorbereidingen van een Marillenfeest. Marillen zijn
abrikozen en als de oogst binnen is gehaald, wordt er feest gevierd met marillenschnapps,
marillenkoeken, marillenijs, marillentaart, marillenjam etc. etc. Het is er hartstikke gezellig
op het terras met een Paulaner Weizenbier en een lokaal wijntje voor Mieke en toen nog een,
en toen ……. Van lopen is die dag niet veel meer terecht gekomen, we nemen de trein terug
naar Silandro.
Van de bieren die gebrouwen worden bij Forst vind ik Forst VIP (very important pils) de
lekkerste, maar ja, die heeft dan ook een bitterheid van 33 EBU. Naderhand heb ik nog Pironi
en Nastro Azzurro bier gedronken, maar dit moet je vergelijken met Budweiser of met
Corona, dorstlessers met weinig smaak. Ook blijkt men overal in Süd Tirol Duits weizenbier te
hebben, sterker nog, tot op de terrassen van Verona en langs de boorden van het Gardameer
is dit bier te krijgen. Wat wil je met al die Duitse en Nederlandse toeristen. Voor de Italianen
zelf hoeft het niet, die drinken per hoofd van de bevolking maar 30 liter bier per jaar.
Europees gezien sta je dan tamelijk ver onderaan de ranglijst van notoire bierinnemers.
Nadat we op de fiets gestapt zijn richting Merano, komen we op onze eerste fietsdag al langs
Brouwerij Forst (in de plaats Forst). Helaas geen tijd voor een bezoek. Ook de wijn van de
streek blijkt onderweg niet te versmaden, in elke plaats hebben ze zo hun eigen wijn, die
steeds weer heerlijk smaakt. In Süd Tirol is dit nog niet zozeer het geval, maar naarmate we
zuidelijker komen, wordt het bier duurder dan de wijn! Een kwartliter wijn komt gemiddeld
op € 2,50 á € 3,00 en bier (40 cl) al gauw op gemiddeld € 4,00. Later heb ik op de duurste
terrassen € 6,00 betaald, wél voor de grootste maat natuurlijk!
Heineken blijkt een grote speler op de Italiaanse markt. We komen overal de groene
wegwerpflesjes en bekende blikjes tegen, vooral in de minibars van de hotels. Heineken
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schijnt meerdere brouwerijen in Italië te bezitten en heeft, naast de merken Amstel en
Heineken, nog zo’n tien andere merknamen op de markt, waaronder Birra Moretti.
Eigenlijk hebben ze overal wel bier van het vat. Één keer zitten we onderweg op een terras
van een restaurant dat ook zijn eigen wijngaarden heeft en dààr krijg ik een blik (!) Heineken
zonder glas, waardoor ik wel verplicht ben om het goedje in een wijnglas te kiepen.
Wanneer we in de buurt van het Gardameer komen, in ons hotel in de plaats Cavaion
Veronese, vraag ik aan de serveerster wat ze, naast tapbier, nog meer op de kaart heeft
staan. Ze antwoordt dat ze “strong beer” heeft. Goed, laat dat “strong beer” dan maar
komen. Het blijkt bier van zo’n 7,7 % te zijn van de Deense Ceres Brouwerij, genaamd
“Strong Ale”. Dit is achteraf gezien het zwaarste bier dat ik ben tegengekomen op de reis in
Italië.
Verder heb ik op een terras in Verona, tegenover de bekende arena, nog een Guinness (5%)
gedronken en komen we nog een biercafé tegen dat o.a. Spitfire Ale van de Engelse Brouwerij
Shepard Neame verkoopt. Op een ander terras - het zijn er zo veel dat ik niet meer weet,
waar dit terras nou ook weer is - bestel ik McFarland Red bier. Achteraf blijkt dit een
Heineken product te zijn, vergelijkbaar met Murphy’s Irish Red.
Op de heen- en terugreis hebben we overnacht in hetzelfde hotel in de plaats Memmingen. En
Duitsland zou Duitsland niet zijn als ze daar ook niet een brouwerij zouden hebben: de
Memminger Brouwerij met zo’n 20 verschillende bieren op de kaart. Hiervan heb ik me de
hefeweizen goed laten smaken!
Conclusie: ook Italië (althans het noorden) is dus geen onaardige bestemming
bierliefhebber!

voor de

Richard Kessels

Als je de website van deze brouwerij bezoekt, zie je tot je stomme verbazing dat ze onder
licentie Oranjeboom lager brouwen!
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Tournée Générale, een onderhoudende en leerzame
zoektocht naar de Belgische bieren
In de tv serie 'Tournée Générale' op Canvas hebben musicus/producer Jean Blaute en de
Engelse tv presentator/producer Ray Cokes op onderhoudende wijze het Belgische
bierlandschap en de biercultuur in beeld gebracht. Van deze interessante zoektocht is een
publicatie verschenen, waarin de meeste hoofdstukken parallel lopen met de tien
afleveringen op de tv. Met vlotte pen beschrijft Geert Degrande het gevarieerde karakter van
het Belgische bierlandschap en de unieke Belgische bierstijlen.
De lezer maakt in vogelvlucht kennis met de Struise
Brouwers, de Belgische abdij- en trappistenbieren,
lambiek, faro en geuze, het witbier en het
pionierswerk van Pierre Celis, de pilsners en
Vlaamse bruinen. Hoe populair de 'Belgian style' en
'Belgian inspired' bieren zijn blijkt uit de grote
vraag in Amerika en de bieren van brouwerij De
Ommegang in dit land. De brut bieren van Malheur
en Deus, die volgens de 'méthode traditionelle'
worden gemaakt en de karakteristieke saisons uit
de provincie Henegouwen krijgen ook de nodige
aandacht.
Voorts wordt gewezen op de toenemende
belangstelling om speciaalbieren te combineren
met gerechten. Velen hebben inmiddels ervaren
dat de smaakrijkdom van veel bieren uitstekend
past bij gerechten en dat de combinatie van bier
met kaas een tongstrelende combinatie kan zijn
(p.157). Verder is een verwijzing naar de grote en
kleine biermusea opgenomen, die de geschiedenis
van het bier in kaart brengen. Een inmiddels
bekende opsomming van 20 redenen maakt
duidelijk waarom het drinken van bier gezond kan zijn. Kortom, veel bekende en minder
bekende feiten passeren de revue. Voor veel bierkenners is het misschien nieuw, dat een
biertype als de Saison uit de provincie Henegouwen ook aan een aantal criteria moet voldoen
(p.136), zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij de trappisten- en abdijbieren.
Aan het einde van de publicatie presenteren Jean en Ray hun speciaalbier 'Tournée Générale',
dat ze samen met de brouwmeester van Duvel Moortgat hebben gebrouwen. Dit licht
amberkleurig, ongefilterd bier van 6,5% vol. alcohol, zal ook in Belgische supermarkten
verkrijgbaar zijn. Gelet op de smaakvolle wijze waarop beiden de kijkers langs de vele
brouwerijen hebben geleid, zal dit bier ongetwijfeld in de smaak vallen.
Deze rijkelijk geïllustreerde publicatie is een aangename kennismaking met de vele soorten
Belgisch bier, cafés, logeermogelijkheden en toeristische informatie rondom de brouwerijen.
De publicatie bevat ook 16 logiesarrangementen, waar op vertoon van het boek, een speciale
attentie wordt aangeboden. Degenen die de tv serie hebben gemist kunnen nu hun
smaakpapillen strelen met deze vlot geschreven en onderhoudende publicatie. Het is te
hopen dat deze publicatie ook inspiratie biedt aan Nederlandse tv makers om zo'n leerzame
en boeiende serie op de Nederlandse tv te presenteren.
Geert Degrande: Tournée Générale. De geheimen van het Belgische bier. Leuven, 2009.
Uitgeverij Van Halewyck. 207 pag. ISBN 978 90 5617 935 9 Prijs: 19.95
Han Hidalgo
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Bier & Evenementen kalender
Woensdag 9 september

Menu d’Anniversaire

Zondag 13 september

Historisch bierfestival pROOSt. In de nazomer vindt op de Vrijthof
in Hilvarenbeek het Historisch Bierfestival plaats. Onder het motto
‘Bier ende Vermaeck’ zal er een middagvullend programma
geboden worden aan liefhebbers van ambachtelijke
bieren. Maar ook voor hen die op zoek zijn naar een
middag genieten met een drankje op een bankje,
zal er in en om Museumbrouwerij De Roos volop te
horen, te zien en te proeven zijn!
www.museumbrouwerij.nl
Het Oktoberfest in München, Duitsland
Hoe vaak heb je niet gezegd daar wil ik eens naar toe.
Dit jaar weer een kans! info www.oktoberfest.de/en

19 september
t/m 4 oktober

Mocht het toch niet lukken, de live webcam geeft uitzicht op de 's
werelds grootste Bier Festival. Geniet van dit live webcam
Oktoberfest
www.camvista.com/lang/nl/europe/germany/munich/oktoberfestbeer-festival-webcam.php
Zaterdag 26 en 27
september

24 Uur van Maastricht, in StayOkay, maasboulevard 101,
Maastricht. Za van 14.00 tot 26.00 uur en zo van 12.00 tot 22.00
uur. Dit festival staat in het kjaden van de week van de smaak.
Info www.przl.pint.nl of www.bierfestivalmaastricht.nl

Zaterdag 3 oktober

Presentatie ’Beyerd Bockbier’

Woensdag 7 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Bo©kbieravond

17 t/m 25 oktober

33e Belgische Bierweek bij de Beyerd natuurlijk

Vrijdag 30 oktober

Het Festival, op 30 oktober 2009 vind het allereerste Borefts Bier
Festival plaats. Het doel van dit festival is het speciaal bier
promoten en ondertussen een hoop plezier hebben natuurlijk.
Vr van 12.00 tot 22.00 uur
Locatie Brouwerij de Molen, Overtocht 43, Bodegraven

30 oktober t/m 1
november

Van vrijdag tot en met zondag het jaarlijkse PINT bockbierfestival
in de beurs van berlage in Amsterdam.
Het grootste bierfestival van Nederland. Bezoekers kunnen ieder
jaar meer dan vijftig bokbieren proeven
Vr van 17.00 to 23.00 uur, za van 12.00 tot 23.00 uur
en zo van 12.00 uur tot 19.00 uur

Zondag 1 november

Tip voor 1 november bij Emelisse: wildmenu met begeleidende
bieren. Het is een uurtje rijden, maar absoluut de moeite waard

Zaterdag 7 november

Noordelijke Speciaalbierenfestival in het Heerenhuis aan de
Spilsluizen 9 in Groningen van 14.00 tot 23.00 uur
Info www.noord.pint.nl

Woensdag 25 november

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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De beste roerlui staan aan de bar
Het moest er een keertje van komen, ook ik zou ooit eens zelf bier gaan brouwen. Het is
makkelijk aan de bar te hangen en een bier af te serveren als niet lekker, terwijl de brouwer
zijn uiterste best heeft gedaan om een goed bier te brouwen. En nu was ik dan eindelijk de
klos om de roerstok te hanteren.
Al jaren ben ik lid van een vereniging van expats (buitenlanders die in
Nederland werken). Zij boden de mogelijkheid tot een bierbrouw
workshop, verzorgd door Erik Bouman van brouwerij Klein Duimpje. Nu
ben ik al jaren een fan van de bieren van Erik en zijn Erik de Noorman
behoort dan ook al tijden tot een van mijn favoriete bieren die ik
(bijna) altijd in huis heb.
Met een man of 14 (waaronder 1 vrouw) konden we kiezen uit de volgende te brouwen bieren:
Honing Porter, Bokbier, Russian Imperial Stout, Indian Pale Ale. Mijn voorkeur gaat uit naar de
Russian Imperial Stout (ook een van mijn Klein Duimpje favorieten), maar met liefde werk ik
aan een van de andere bieren. Gelukkig mag ik met de RIS aan de slag.
Ieder team krijgt een emmer met daarin de
benodigde ingrediënten. Wij hebben 4
soorten mout met daarbij 400 gr.
chocolademout voor de donkere kleur, die
natuurlijk even geproefd moet worden. En
inderdaad smaakt hij naar chocolade, maar
ook wel een beetje naar koffie. Dan begint
de noeste arbeid, het schroten van de mout.
Ondertussen wordt het water verwarmd tot
55° Celsius. De zuurgraad van het water
wordt door Erik gecontroleerd en aangepast.
Dan kan de mout in het water en mag het op
55° Celsius 10 minuten rusten onder de
warmtehoes. Daarna is het roeren geblazen,
omdat de temperatuur naar 62° Celsius moet
en de mout onderin de pan mag niet aanbranden. Dat roeren is zware arbeid door de dikke
pap, de warmte van de gasbranders (6 in totaal) en het schitterende zomerweer. Het zweet
gutst van mijn voorhoofd. Gelukkig heeft Erik een vaatje Erik de Noorman op een tap
aangesloten, zodat de dorst in ieder geval gelest kan
worden. Ook staan er nog meerdere bieren van Klein
Duimpje op de fles klaar, om geproefd te worden.
Na een half uurtje rusten moet de temperatuur omhoog
naar 72° Celsius, dus nog meer zweet en nog meer
bluswater (Erik de Noorman). Ik wist niet dat brouwen zo
leuk kon zijn. Ook de andere teams zijn druk bezig met de
bereiding van hun bier.
Ondertussen is onze brouwmeester in zijn eentje bezig en
is zijn jubileumbier aan het brouwen. Klein Duimpje
bestaat dit jaar 15 jaar en daar hoort natuurlijk een eigen
bier bij. Waar wij als beginners alles van ons recept af
staan te lezen en alles drie keer controleren, doet Erik dit,
als ervaren vakman, in mijn ogen tien keer zo snel. Ik kan
niet wachten tot de Vriendendag van Klein Duimpje om dit
brouwsel te proeven.
Ondertussen is ons gezelschap uitgebreid met twee toevallig passerende jongedames die
komen vragen of wij ‘toevallig’ bier aan het brouwen zijn. Hun neus heeft hen naar ons toe
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geleid. Ze blijven de rest van de dag als toeschouwer bij het brouwspektakel ondertussen
proevend van de verschillende Klein Duimpje bieren.
Nog één keer verhogen we de temperatuur naar 78° Celsius en laten het brouwsel 5 minuten
rusten. Nu gaan we het brouwsel spoelen met 16 liter water van 80° Celsius. Heel rustig
schenken we het water bij het brouwsel om het natuurlijke filter niet te verstoren. We
tappen de wort af, totdat hij troebel wordt en brengen de wort aan de kook en voegen de
bitterhop, Golding en Challenger toe. Na 80 minuten voegen we de aromahop, Golding, toe
en koken dit nog 10 minuten mee. We zeven het brouwsel en laten het afkoelen tot 20°
Celsius en voegen de gist toe. Nu moet het gist zijn werk doen en moeten we enkele weken
wachten, totdat we kunnen bottelen.
Helaas mis ik door mijn vakantie het bottelen, maar ik weet niet hoe snel ik mijn voorraad
bier moet ophalen, zodra ik thuis ben. We krijgen allemaal enkele van de gebrouwen bieren
mee. Je wil per slot van rekening al deze zelfgebrouwen bieren proeven.
En weet je wat het ergste is, al dat bier moet, op het moment dat ik dit schrijf, nog minimaal
10 dagen koel bewaard worden, voordat ik er eentje proeven mag. Brouwer zijn is een zwaar
beroep. Misschien kan ik maar beter aan de bar blijven hangen en bier becommentariëren,
maar dan met wel meer begrip voor de brouwer dan voorheen.

John Zonneveld
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125 Jaar La Trappe
Dit jaar viert Bierbrouwerij de Koningshoeven haar
125-jarig jubileum. Dat moet natuurlijk gevierd
worden en daarom was er een open weekend bij de
brouwerij op 4 en 5 juli. Bij binnenkomst krijgen
we een kaart uitgedeeld die garant staat voor een
gratis rondleiding door de brouwerij, een
historische film en een glas jubileumbier bij
aankoop van een consumptie naar keuze. Het is al
aardig druk en we moeten enkele uren wachten
voordat we met een rondleiding mee kunnen, maar
er is gelukkig genoeg vertier om deze tijd door te
komen. Er zijn verschillende dingen georganiseerd
binnen de kloostermuren om het publiek uitgebreid
kennis te laten maken met het kloosterleven. Zo
presenteren verschillende kloosters uit de regio
hun ambachtelijke producten tijdens het open
weekend. Een trappistenkaasje voor thuis is nooit
weg. En natuurlijk moeten er ook meerdere La
Trappe bieren van het vat geproefd worden, nog
niet het jubileumbier, want daarvoor moet
gewacht worden tot het eerste vat wordt
aangeslagen.
Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum is La Trappe Isid’or ontwikkeld. Het jubileumbier
is vernoemd naar broeder Isidorus , de eerste brouwer van La Trappe. Het is een lichtzoetig
amberbier met caramelnote, zacht bitter van smaak met een fruitige afdronk. Het speciale
aroma dankt La Trappe Isid’or aan de eigen gekweekte Perle hop. Het Trappistenbier heeft
7,5% alcohol.
Voor het aanslaan van het vat is de ambassadeur
van Oeganda uitgenodigd, waar met de opbrengst
van Isid’or een nieuw klooster voor gevluchte
monniken wordt gebouwd. En na vele lof- en
dankwoorden wordt de tapkraan in het vat
geslagen en kan eindelijk de Isid’or van het vat
geproefd worden. En ik moet zeggen hij smaakt
prima. Hij is alleen dit jubileumjaar te koop, dus
dat wordt een voorraadje inslaan.
Ondertussen is het tijd voor onze rondleiding,
voorafgegaan door een film over de abdij, de
brouwerij en de La Trappe bieren. We hebben een
reuze enthousiaste gids die ons in een razend
tempo door de brouwerij leidt. Hij weet bevlogen
te vertellen, helaas met enkele onzuiverheden,
maar we houden onze mond want het is het feest
van de jubilaris. Tot slot drinken we nog een La
Trappe Dubbel op het, ondertussen, overvolle
terras. De zaterdag van deze open dagen is een
groot succes en ik vertrouw er op dat ook de
zondag druk bezocht is. Nu maar hopen dat ze bij
de Koningshoeven ook een 130 jarig jubileum vieren.
John Zonneveld
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Beyerd Pinksterfietstocht 2009
Pinksteren. Voor de een het christelijke feest, waarbij de uitstorting van de Heilige Geest
wordt herdacht, voor de ander het lange weekend, waarin al jaren het grootste popfestival
van Nederland wordt gehouden. Voor zo’n 100 mensen was het dit jaar weer de dag, waarop
de inmiddels traditionele fietstocht van Cafe de Beyerd valt. Zo ook dit jaar dus.
In de loop van de ochtend verzamelden de deelnemers voor de tocht zich in de Boschstraat.
Het was een zonovergoten dag, dus de paraplu en regenjas konden thuisblijven. In plaats
daarvan diverse zonnebrillen, -petten, hoedjes (Sjak en Cora hadden hele mooie !) en
zomerse kleren. Nog even zonnebrandcrème opsmeren, een bak koffie en dan vertrekken.
In plaats van (moeilijke) vragen over de route, hadden Pieter en Mikel deze keer onderweg
een heleboel foto’s gemaakt langs de route en in willekeurige volgorde afgedrukt. Aan de
deelnemers de taak deze foto’s in de juiste volgorde te plaatsen en dat was toch lastiger dan
gedacht. Nadat we Breda via Nieuw Wolfslaar verlaten hadden, kwamen we snel in het bos en
wachtte de eerste verrassing. De zandpaden waar we over moesten, waren bijna niet om door
te komen, zodat met name de dames al snel van hun zadel gingen en te voet met de fiets aan
de hand verder gingen. Volgens Mikel lagen de paden er bij het uitzetten van de route er nog
prima bij.
Na een hoop geploeter
keerden we terug in de
bewoonde wereld en gelukkig,
na zo’n 16 kilometer te
hebben afgelegd was daar het
eerste
rustpunt,
D’n
Brooij(mans ?) bij Gilze.
Na een lekker biertje en het
frisbeespel (voor de punten)
ging de tocht verder richting
Molenschot en vervolgens naar
Dorst (lekkere wegopbreking
bij het spoor) om net voor
Oosterhout het volgende rustpunt te bereiken (ook weer een lekker biertje en lunch).
Voor de punten het beruchte tolspel (lukte me deze keer heel aardig) en dan weer op de fiets
richting Teteringen. Als we het bos uitkomen, net voor Teteringen op de Oosterhoutseweg, is
het linksaf naar Breda en moeten we dus …… rechtdoor, om nog een flinke rit te maken door
de Vrachselse bossen en langs het Markkanaal. Als
we ook deze beproeving hebben doorstaan, doemt
gelukkig het volgende terras op voor de laatste
tussenstop bij De Boskabouter. Hier zijn nog
punten te verdienen met het lastige mikadospel.
Dan is de middag inmiddels ver voorbij en moeten
nog ongeveer 7 zware kilometers worden afgelegd
naar het eindpunt van de tocht. Bij de Beyerd dan
nog de prijsuitreiking door Mikel en een nazit met
de nodige lekkere biertjes !
Mikel en Pieter hebben hun best gedaan om er ook
dit jaar weer een mooie tocht van te maken.
Volgend jaar (23 mei 2010) voor de volgende
Beyerd Pinksterfietstocht ?
Richard van de Pol
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Open brief aan ons aller penningmeester, tevens veurzittert
van ‘dun vuilenoek’
Beste Leo,
Al jaren ben jij een door ons allen zeer gewaardeerd lid van ons Beyerd Biergilde Breda.
Hetzij als Penningmeester van ons Gilde, waar je zeer veel en goed werk verricht, maar zeker
ook als Veurzittert van “Dun Vuilenoek” is het altijd heel prettig om je tegen te komen. Nou
is deze open brief niet bedoeld om jouw zitvlak op te leuken met pluimage, maar eerder om
wat meer te weten te komen over jouw financiële handel en wandel.
Dit vraagt om enige
uitleg.
Enige
tijd
geleden waren Annita
en ik in Thailand. Ook in
november is het daar,
naar onze maatstaven,
warm. Ieder dag tussen
de 25º en 30ºC. Dat
betekent dat wij ter
plaatse wat onderzoek
gedaan hebben naar de
verschillende
lokaal
gebrouwen
bieren.
Onder andere hebben
wij Chang Beer geproefd
(pilsachtig,
lekkere
dorstlesser en verkrijgbaar bij Amazing Oriental op het Brabantplein). Chang is het Thaise
woord voor olifant. Door onze ontmoeting met olifanten in het Elephant Nature Park heeft
Chang Beer voor ons een extra dimensie gekregen. Ook de andere door ons geproefde bieren
waren pilsachtigen. Maar niet bijzonder qua smaak.
Even terug naar het doel van deze open brief, Leo: jouw financiële handel en wandel. Tijdens
het proeven van de diverse bieren kwamen wij ook LEO Beer tegen.!?!?! Annita en ik vroegen
ons dus onmiddellijk af wat jouw directe bemoeienis met dit bier is. Onze gedachtegang was
(en is) ongeveer als volgt:
•
•
•
•
•
•
•

Leo is de financiële man van ons Beyerd Biergilde Breda.
In deze hoedanigheid heeft Leo waarschijnlijk aandelen gekocht in een brouwerij.
Aangezien het financieel goed gaat met het Beyerd Biergilde Breda, zijn dat veel
aandelen.
Anders had brouwerij Singha jouw naam niet verbonden aan hun bier.
Uiteraard zijn wij heel blij met deze actie.
Is deze brouwerij wellicht een idee voor het Beyerd-Biergilde-Breda-uitstapje van
volgend jaar?
En hoeveel aandelen moeten er dan verkocht worden om dit te financieren?

Leo, het lijkt me voldoende stof om over na te denken en ons vervolgens te berichten over
één en ander. Verder hopen Annita en ik nog vele jaren met jou het glas te mogen heffen en
te genieten van alle bieren die we samen tegenkomen.
Herman Beaujon
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Internationaal Biernieuws
Bierbrouwerij op Terschelling
Terschelling krijgt nog dit jaar een eigen bierbrouwerij. Dat zei een woordvoerder van
initiatiefnemer Brouwtechniek. Het bier zal worden gebrouwen met gerst van het eiland. In
maart 2010 moeten de eerste 150.000 liter op de markt komen. "De eerste twee jaar willen
we het alleen op het eiland verkopen. Daarna breiden we uit naar Friesland en NoordHolland", aldus de woordvoerder".
'Straffe Toeback', doet naam alle eer aan
De Scheldebrouwerij in Meer presenteerde zijn nieuwe bier op 27 juli. Uit ruim 250
inzendingen is de naam 'Straffe Toeback' gekozen voor het nieuwe bier. Deze naam doet recht
aan het straffe karakter van dit blonde, ongefilterde en
ongepasteuriseerde bier van hoge gisting van 9,5% met onder meer
Cara 20 mout. Dit bier heeft een nagisting op de fles. De vele
genodigden waren vol lof over het fruitige aroma en de aangename
licht bittere afdronk, waar je echt voor gaat zitten om extra te
kunnen genieten. 'Niet meer dan twee, maar dan voel je je wel
tevree', was een meer dan terechte uitspraak van één van de vele
aanwezigen. De brouwers Gust Hermans en Peter van der Eynden
waren zichtbaar in hun nopjes met de vele lofuitingen. Dit team is
thans versterkt met de komst van brouwer Harry Vermeer om te
kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar de bieren van de
brouwerij.
Op het informatieve etiket van 'Straffe Toeback' staat één van de
Wildemannen afgebeeld, die met de Sint-Katharinakerk uit
Hoogstraten op wandel gaat, een beeldende typering waarmee het
straffe in de Kempen wordt aangeduid. Dit etiket vermeldt ook de
aanduiding 'quattro'. Deze niet veel voorkomende benaming zal
ongetwijfeld bedoeld zijn om aan te geven dat dit bier sterker is
dan een tripel. 'Straffe Toeback' is inmiddels het negende bier in
het zeer gevarieerde assortiment van deze voortvarende
brouwerij, die in de regio steeds meer bier afzet en de export
gestaag ziet groeien. Naast het nieuwe bier zijn onder meer
'Lamme Goedzak' (blond), 'Zeezuiper' (tripel), 'Dulle Griet'
(dubbel), Schoenlappertje (zwarte bessenbier) en 'Wildebok'
(bokbier) vaste waarden in het assortiment. In 2008 is 'Wildebok' in
de categorie bokbieren tot 7% door bierliefhebbers tot het
lekkerste bokbier van Nederland gekozen. In opdracht van
brouwfirma's, groothandels en verenigingen worden speciale bieren gebrouwen. De bieren van
de Scheldebrouwerij zijn verkrijgbaar in het naastgelegen Bierparadijs. Voor informatie:
www.scheldebrouwerij.nl
'Bier en Gastronomie Award 2009' voor Restaurant 't Hommelhof en Den Dyver
Restaurant 't Hommelhof van Stefaan Couttenye in Watou en Den Dyver in Brugge onder
leiding van vader en zoon Vandenbussche eindigden in de finale van de jaarlijkse 'Bier en
Gastronomie Award 2009' in België op een gedeelde eerste plaats. Op de tweede en derde
plaat eindigden respectievelijk restaurant 'De Warande' in Sint-Jan-In-Eremo, een
deelgemeente van Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen en 'Chef's Table' in Burcht. De restaurants
werden door een vakkundige jury van brouwers en culinaire journalisten beoordeeld op 7
criteria, namelijk de uitstraling en sfeer van het restaurant, de presentatie van de gerechten,
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de bierkaart, de gebruikte glazen, de tap- en schenktechniek, de motivatie voor het gerecht
en de bierkeuze en de combinatie van het bier met het gerecht. Restaurant 't Hommelhof
werd geprezen voor zijn inventieve, verrassende keuze van gerechten, vooral voor zijn
overbekende hopscheutenmenu en de uitgekiende combinatie van het bier met de gerechten.
Het voorgerecht van verse filet Americain bereid met frambozenbier en vergezeld van
kaviaar, combineerde uitstekend met de Rodenbach. Ook de duidelijke toelichting van Simon,
de zoon van Stefaan, bij het combineren van het bier met de gerechten werd door de jury
geprezen. Volgens één van de juryleden, de vroegere brouwer Robert Putman, is Simon aardig
op weg een volwaardige biersommelier te worden.
De vele gasten zullen dit volmondig kunnen beamen. Bij Restaurant Den Dyver was de jury vol
lof over de Schotse zalm in grove korst van gamba en Spaanse peper, vergezeld van een
ratatouille van asperges en korianderblini's. Bij dit verrassende
gerecht was de Hopus van brouwerij Lefèbvre een goede begeleider.
Sterke punten bij Den Dyver waren volgens de jury vooral de
presentatie, de perfecte tap- en schenktechniek, de aangepaste
glazen en de toelichting van biersommelier Philippe Vandenbussche
bij het combineren van de bieren met de gerechten. Voor iedere
bierliefhebber die zich wil laten verwennen door verrassende
combinaties van bier met gerechten in een sfeervolle ambiance zijn
beide restaurants aan te bevelen. Een uitgebreid juryverslag is te
lezen in Bier Passie Magazine no. 43.
Grimbergen lanceert gastronomisch glas
4 op 5 Belgen vinden dat abdij- en speciaalbier een plaats verdient
binnen de gastronomie. Dat blijkt uit een enquête over “beer & food
pairing”, een toverwoord vandaag in de brouwerswereld. Alken-Maes
lanceert daarom een 20 cl glas in haar topbrasseries, dat speciaal
ontwikkeld werd om Grimbergen abdijbier bij de maaltijd te
drinken. Het elegante glas harmonieert moeiteloos met wijn- en
waterglazen.
Minder bier
In de eerste helft van 2009 hebben de Belgen 1% minder bier gedronken dan in dezelfde
periode van het jaar voordien. De Belgen drinken al 20 jaar minder bier, vorig jaar 4%. De
grootste brouwer, AB InBev versterkte zijn marktaandeel tot 57%, vooral door Jupiler,
Hoegaarden en Leffe.
49.000 liter geuze naar de knoppen
Een thermostaat van amper 20 euro die het begaf, hielp
49.000 liter oude geuze van de brouwerij 3 Fonteinen om
zeep. De helft van de voorraad werd 36 uur lang
blootgesteld aan 50 °C, terwijl dat normaal maar 16
graden mag zijn. Sommige flessen waren kapot
gesprongen, andere bleven intact, maar vele kurken
lekten.

Armand De Belder mocht rekenen op de hulp van vele
bierliefhebbers om de flessen te ontkurken, maar niet
weg te gieten… Hij laat het bier distilleren tot
‘geuzenjenever’ en eau-de-vie. De rampgeuze wordt
afgestookt
in
Biercé,
bij
Charleroi.
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BrewPubs en India Pale Ales
Dyann, mijn vrouw, bezoekt jaarlijks voor haar werk een grote beurs/conventie in Amerika.
Deze is ieder jaar in een ander deel van het land. Dit jaar was het in Chicago. Hier zijn we
enkele dagen geweest, waarna we zijn doorgevlogen naar San Francisco om vervolgens nog 2
weken aan de West Coast te vertoeven.
Graag wilde ik enkele brew pubs bezoeken en dan vooral de India Pale Ales (IPA) proeven. De
IPA heeft een hoge bitterheid en de Amerikanen kunnen dit wel eens overdrijven door zelfs
dubbele IPA’s te brouwen.
In Chicago wordt de eerste brew pub bezocht: de “Rock Bottom Brewery”
(www.rockbottom.com) Een keten van brewery’s door heel Amerika en ze zijn, zoals ze zelf
zeggen: Serious about our food, crazy about our beer.
In
brewpubs
is
het
heel
gebruikelijk om een sampler of
taster te vragen. Dit zijn kleine
glaasjes met bieren van de tap.
Vraag je niet special naar 1 of 2
bieren, dan krijg je vaak alle
bieren die ze op tap hebben. Hier
kreeg ik dus een sampler van 5
bieren welke zij standaard op tap
hebben en 2 van de wisseltap.
In bijna elke brewpub hangt een
(krijt)bord met hierop de bieren.
Vaak wordt hier ook het originele
Plato gehalte (OG) of % alcohol en
de bitterheid (IBU) aangegeven.
De sampler wordt van links naar rechts, zowel zwaarder in alcohol, als in bitterheid. Het
eerste bier was “Lime Drive Light” een pilsener met weinig alcohol en weinig bitterheid. De
laatste was “Double Drye Hopped IPA”. Tot mijn verrassing was het niet zo heel bitter,
ondanks de 80 IBU.
Als “toetje” heb ik hier “Bourbon Barrel Aged Imperial Stout” gedronken. Deze stout heeft 6
maanden in bourbon eiken vaten gelagerd en heeft 12% alcohol. Deze had inderdaad de smaak
van bourbon, maar dit is een bier waar je er maar één van drinkt op een avond. Van Chicago
zijn we naar San Francisco gevlogen, onze huurauto opgehaald en via High-Way 1 de West
Coast afgezakt. Eerst naar het zuiden, vervolgens naar het noorden en de laatste vier dagen
in San Francisco.

De “Half Moon Bay Brewery” (www.hmbbrewingco.com) ligt aan deze High-Way 1. Deze
brouwerij ligt, zoals de naam doet vermoeden, aan een schitterende baai. Dit is een zeer
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gezellige pub maar helaas is er geen zicht op de
brouwketels. De brouwerij staat in een apart gebouw naast
de pub. Ik heb nog gevraagd of we deze konden bezoeken
maar dit was niet mogelijk.
Hier zijn de glazen van een sampler behoorlijk groot, en het
zijn er toch echt negen. Twee zeer bittere varianten,
eigenlijk veel te bitter om nog van een gebalanceerd bier te
spreken.
Vaak kun je in de brewpubs goed eten. Vooral goede (grote)
hamburgers en in de “Half Moon Bay”, hoe kan ook anders,
ook veel verschillende vissoorten. We hebben dan ook
heerlijk geluncht (inderdaad, negen glazen bier bij een
lunch, het kan slechter).
In het plaatsje Monterey zijn we drie nachten gebleven en
van hieruit hebben we enkele uitstapjes langs de kust
gemaakt. HighWay 1 ligt pal aan de kust, is zeer bochtig,
met schitterende uit- en vergezichten. Monterey heeft een
van de mooiste aquariums van Amerika waar je met gemak enkele uren kunt doorbrengen.
Ook hier werd de luch vergezeld van een biertje; de Red Seal Ale (een American Amber Ale
ofwel Pale Ale). Bij de souvenirs werd handig ingespeeld op de populariteit van Harry Potter.
Vervolgens zijn we via de Golden Gate in San Francisco naar het noorden gereden. We hadden
ons een beetje verkeken op de afstand, niet zo zeer op het aantal kilometers maar wel op de
zeer bochtige weg. Hierdoor waren we langer onderweg dan de bedoeling was. In het donker
over een onbekende, bochtige weg langs steile kliffen is niet echt prettig te noemen.
De “North Coast Brewing Company”
(www.northcoastbrewing.com) in Fort Bragg is een brouwerij
met aan de overkant van de straat een proeflokaal. In de
brouwerij zelf was een souvenir winkel maar van hieruit kon je
niets van de brouwerij zien. Een brouwerij bezoek was alleen
maar mogelijk op bepaalde tijden en op afspraak. Dan maar
naar het proeflokaal cq. Pub. Zoals in alle brewpubs ook hier
weer enkele TV’s aan de muur. De Amerikanen combineren het
eten en drinken met televisie kijken, vooral sport. Ook hier
geen uitzondering. Er kwamen mensen binnen die de barkeeper
vroegen een bepaalde zender op te zetten, zodat zij onder het
genot van Double IPA (voor mijnheer) en een IPA (voor
mevrouw) hun favoriete sportploeg konden aanmoedigen.
Typisch Amerikaans!
Ook hier weer een sampler
besteld. Deze werden per vier
glazen geserveerd. Ik ben
begonnen met de “lichtere”
bieren, gevolgd door vier ‘zwaardere’. Deze werden geplaatst
op een geplastificeerde placemat, waarop de etiketten van de
bieren waren afgebeeld. Dit alles onder begeleiding van een
portie tortilla chips. Vooral de “Old Rasputin” een Russian
Imperial Stout was bijzonder. De hoge bitterheid van 75 IBU
(en 9% alc.) werd gemaskeerd door de donkere moutsoorten en
de wat hogere restsuikers.
Volgende stop was de “Anderson Valley Brewing Company”
(www.avbc.com) in Boonville.
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Dit bleek een grote brouwerij te zijn met een zeer ongezellig proeflokaal. Geen enkele
andere gast en keiharde heavy metal muziek, welke ook niet zachter werd gezet toen wij
binnen kwamen.
Hier slechts een paar minuten binnen geweest. Ook hier was de brouwerij alleen op bepaalde
tijden te bezoeken. We zijn doorgereden naar het dorpje voor de lunch. Hierbij heb ik een
“Hop Ottni’ IPA” gedronken, welke zeer bitter was door de ferme dosis hop tijdens de Dry
Hopping. Ik vond de bitterheid toch echt iets teveel, maar veel Amerikanen vinden dit een
geweldige IPA die al vele prijzen heeft gewonnen.
Op de terugweg naar ons hotel ook nog gestopt in het plaatje Cloverdale voor een bezoek aan
de “Ruth McGowan’s Brewpub” (www.ruthmcgowansbrewpub.com). Dit is een echte
brewpub met de ketels direct achter de bar, zoals het hoort!

Uiteraard ook weer de bekende sampler (4 bieren) met wederom een zeer bittere “Floyd
India Pale Ale”. Ook deze is, naar mijn smaak, veel te bitter. Deze IPA wordt omschrijven als:
An India Pale Ale for all moods. Huge hop bitterness, floral nose and citrus hop notes beer
for serious beer drinkers.
Dan maar geen “serious beer drinker”
Het volgende hotel ligt in Sonoma. De Sonoma Valley ligt naast Napa Valley en beide zijn zeer
bekend als goede wijngebieden. Hier hebben we twee wijnhuizen bezocht en kon Dyann naar
hartelust ruiken en proeven en was ik de klos, sorry de BoB. Tevens hadden ze uitstekende
olijfolie en balsamico’s die konden worden geproefd .
In Sonoma kwamen we in een bierwinkel ook nog
een bekende tegen. Onze nationale trots onder
de trappisten, de La Trappe Tripel van de
Koningshoeven.
Een van de bekendste Brewery’s/Brewpubs is de
“Russian River Brewing Company” in Santa Rosa
(www.russianriverbrewing.com). Dit is een wat
grotere brouwerij met een zeer gevarieerd
aanbod van bieren. Hier worden veel Belgian
Style Ales gebrouwen, waaronder een bier met
de brettanomyces gist, waaraan bacteriën
worden toegevoegd om een zuur bier te krijgen.
Ook worden bieren tussen de 12 en 24 maanden
gelagerd op eiken wijnvaten. Dit geeft bieren
met een zeer bijzonder rijke geur- en smaak
aroma.
Helaas hadden ze geen “Beatification”, een bier van spontane gisting zoals wij die kennen
van de Geueze bieren uit de Zenne vallei.
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Aangezien we hier rond 19:00 uur waren, heb
ik onder begeleiding van heerlijke, vettige
Amerikaanse (met dikke bodem) pizza’s ook
hier de onvermijdelijke sampler (7 bieren)
genuttigd.
Wat vooral opvalt is het grote verschil in
bitterheid van de Amerikaanse en de Belgian
Style . Zo ongeveer bij de hoogste bitterheid
van de Belgian style bieren, beginnen de
Amerikanen met hun bitterheid. Met als
kampioen bitterheid de Double IPA, Pliny the
Elder met een 92 IBU (voor alle duidelijkheid,
vanaf zo’n 40 IBU wordt een bier als zeer
bitter aangemerkt). Verder smaakte de “little
White Lie” totaal niet als een Belgisch witbier,
maar vandaar misschien ook wel de naam.
Grappig gebruik van de bierviltjes: als iemand naar het toilet ging, dan werd het bierviltje
met de onderkant naar boven op het glas gelegd met de tekst ”Gone To Pee”.
De laatste dagen van onze vakantie hebben we doorgebracht in San Francisco. Dit is een
geweldige, mooie stad, met het ultieme openbaar vervoer, de bekende “Cable Car”.
Natuurlijk ook Alcatraz bezocht en over de Golden Gate bridge gewandeld.
Graag had ik een bezoek gebracht aan de Anchor Steam Brewery, maar het blijkt dat je
hiervoor al weken van te voren een afspraak moet maken. Helaas dus. Een reden om terug te
gaan. In San Francisco wel een bezoek gebracht aan de “21st Amendment Brewery”.
(www.21st-amendment.com)
Hier een “Amendment Pale Ale”gedronken
(5,2 %alc. en 33 IBU) welke zeer goed
smaakte!
Dat het gek kan, bewijzen deze brouwers met
hun “Double Trouble Imperial I.P.A.” met een
bitterheid van maar liefst 120 IBU. Na de
lunch aan de man achter de bar gevraagd, of
de brouwerij te bezoeken was. De brouwers
waren niet aanwezig, maar de man wilde ons
de brouwerij wel laten zien. De brouwers
waren op werkbezoek bij de Struise Brouwers
in België.
Na het proeven van zoveel IPA’s en Double
IPA’s is het voor mij duidelijk geworden dat
deze bieren over het algemeen (veel) te
bitter zijn, zodat de smaak overheerst wordt
door de hop. Feitelijk maakt het niet meer uit of je wat meer of minder cara-mouten, of licht
gebrande mouten toevoegt. Hop is en blijft de karakteristieke smaak van dit type bier.
Verder is het opvallend hoe open de brouwers zijn over de recepten van hun bier. Overal
worden de gebruikte mout- en hopsoorten vermeld.
Ad Kusters
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Doe mij maar een Bierschnaps
Een aantal jaren geleden maakten een biervriend en ik op weg naar München een ommetje
langs Bamberg. Het bleef beperkt tot Schlenkerla en dat vroeg dus om een uitgebreider
bezoek. Dit jaar kwam het er van en ik heb het mij niet beklaagd. De Bierschmecker Touren
met rugzak en bierpul heb ik aan mij voorbij laten gaan.
Met een stadsplannetje in de hand
trok ik het erop uit door de wirwar
van straatjes en steegjes – de GPS
voor
de
auto
lijkt
overigens
ontworpen door Esso of Shell om je
zoveel mogelijk rond te laten rijden in
de
eenrichtingsstraten
van
de
Welkulturerbe. Voor de meeste
brouwerijbezoeken doe je best flinke
stapschoenen aan, want de minuten
opgegeven door Bamberg Tourismus
lijken wel afgeklokt door een betere
marathonloper. Helaas lijkt het ook
een specialiteit van de Bamberger
brouwerijen en andere Biergarten om
heel uiteenlopende openingsuren te
hebben. Zodus loop je een kwartier
om vast te stellen dat de tent die dag
gesloten is, of pas enkele uren later
opengaat. En, minder prettig, de
volgende ook nog eens. Tot grote
ergernis ook van een nog jonge,
stevige Beier. ‘Bij ons zijn ze allemaal
al van ’s morgens open, waarom hier
ook niet Frühschoppen’, zegt hij. De
dorstwekkende uitstap bracht mij wel
langs de Stephansberg en dus langs de
eigenlijke brouwerij van Schlenkerla
waar de gerookte geur opsteeg. Door
de open poort was op de binnenkoer een cubitainer te zien met een zeer donkere inhoud. Ze
zullen hier toch niet hun voeten vegen aan het Biersteuergezets van 1516, vroeg ik mij af.
Over het bier en de brouwerijen wil ik niet uitweiden, dat is hier zeker al vaker gedaan,
behalve dan dat ik Schlenkerla die dag tweemaal bezocht. Zo speciaal en uitdagend is dat
bier. Een man die opstaat van de Stammtisch en zeker niet dronken lijkt, zegt dat hij mij nog
gezien heeft. Een straf geheugen, want dat moet 7 jaar geleden zijn. Nog meer opvallend dan
de brouwerijen, en dat zijn er tien, is een veelvoud aan Nervenkliniken. Of zouden dat vooral
ontwenningsklinieken zijn? Wat mij het meest verraste, was de Bierschnaps die in het
restaurant op de kaart stond. En hij smaakte nog ook, en naar meer… De meeste, of
misschien alle brouwerijen hebben er wel een. En door die van Schlenkerla proef je de
rooksmaak dwars doorheen. Eens wat anders dan peat in een whisky en dat in verhouding
voor een prijsje.
Een bezoek aan Kulmbach en Bayreuth kon er nog wel bij. De Kulmbacher Bierbraurei, nu van
Heineken, imponeert al van ver, maar daar blijft het bij. Gelukkig is er, na een eindje
stappen, nog de Kommunbräu. Een huisbrouwerij die niks te maken met communes van na
mei ’68, maar een coöperatieve met 480 aandeelhouders die dit jaar haar vijftienjarige
bestaan viert.
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Bayreuth dan, nog zo’n exponent van de grootheidswaanzin van Duitse prinsen die wel
prachtige gebouwen heeft nagelaten. Lekker, of eerder met kippenvel, door de
voetgangerszones op zoek naar een parkeergarage. Aan rand van de stad het Brauerei Museum
van Maisel. Volgens het Guinness Book ‘das umfangreichste der Welt’. En dat is niks gelogen.
Een complete brouwerij van een eeuw oud, precies Oud Beersel, maar dan in het heel groot
en netjes afgestoft. Sorry, familie Martens uit Bocholt, jullie hebben een mooi museum,
maar hier valt mijn mond open.

Op het einde van de rondleiding wacht in de oude bottelarij een keuze aan witbieren, want
Maisel is daarin dé specialist. Wil het toeval toch dat daar een van de oudere brouwingenieurs
komt doorgestruind. Hij blijkt een fan van Belgisch bier te zijn en zeker ‘bolleke’ heeft op
hem een grote indruk nagelaten. Blijkt hij naar het einde van zijn carrière ‘stoker’ te zijn
geworden. Hij troont het vijfkoppige gezelschapje mee naar zijn heiligdom. We mogen de
vinger soppen in de warme alcohol van 70 graden (alcohol!) die traagjes uit de
distillatiekolom vloeit. Van 100 liter Weisse maakt hij 4 liter Bierschnaps. Door de geringe
bitterheid is Weisse hiervoor zeer geschikt. Niet van retourvaten die op café zuur zijn
geworden of vaten met een fout. Alleen van goede Weisse, want fouten proef je ook na het
afstoken, zegt hij. Ter afronding proeven we een lekje Bierschnaps die 3 jaar op eiken vat
heeft gelegen.
De verleiding is te groot om ook hier niet een fles schnaps mee te nemen. Weegt ook vele
malen minder. Dat wordt deze winter nog nagenieten.
Louis Meulders
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Brouwerijen versterken hun band met afnemers en genieters
Enkele aansprekende initiatieven
Op verschillende manieren proberen brouwerijen de band met afnemers en consumenten te
versterken en te intensiveren. Dit doen ze vooral om hun meerwaarde en onderscheidende,
unieke karakter te benadrukken en de beleving van bier nog meer te stimuleren. Voorbeelden
hiervan zijn vier Nederlandse brouwerijen uit de provincie Limburg.
't Brandgeveul
De kunst van het kleine genieten staat centraal in het tijdschrift 't Brandgeveul, van
brouwerij Brand uit Wijlre. 'Preuven aan het goede leven', is de boodschap die dit blad wil
uitstralen. In de totnogtoe verschenen twee nummers komen de passie voor onberispelijke
kwaliteit, gastvrijheid en genieten ondubbelzinnig naar voren, met allerlei boeiende artikelen
over de rijke brouwhistorie van Brand, het assortiment van Brand, het Brand museum in
Wijlre, de veelzijdigheid van het Bourgondische Limburg, smaakmakers en iconen van de
horeca en hedendaagse trendsetters en culinaire recepten.'t Brandgeveul zal 3x per jaar
verschijnen. Informatie: magazine@brandgeveul.nl
Puurzaam
Oprecht en onbevangen willen de makers van het blad 'Puurzaam' genieters informeren en
vooral inspireren om op basis van 'puurzaamheid' te komen tot een intensere smaak- en
bierbeleving. Initiatiefnemer van 'Puurzaam', De Gulpener brouwerij is een van de eerste
brouwerijen die maatschappelijk verantwoord ondernemen als beleid combineert met passie
voor het bier. In een gevarieerde en overzichtelijke lay-out wordt in het eerste nummer
aandacht besteed aan onder meer de beleving van bewuste genieters, de passie van
brouwmeester Jan-Willem den Hartog van Gulpener en Gulpener Dort. Ook aandacht voor de
verbondenheid met Limburg, koken en combineren met bier, bier en artikelen op het gebied
van 'lifestyle'. Kortom allerlei lezenswaardige en vooral inspirerende bijdragen over bewust
genieten. Genieters kunnen zich als lid van 'Puurzaam' aanmelden. Als welkomstgeschenk
ontvangen ze een unieke Clubcard en een hopplant. Leden komen ook in aanmerking voor
allerlei kortingen op o.a. smaaklessen, brouwerijbezoeken en andere bierevenementen van
Gulpener. Informatie:puurzaam@gulpener.nl
De smaak van ECHT
Vier bekende familiebrouwerijen, namelijk Alfa, Budelse, Gulpener en Lindeboom hebben de
handen ineengeslagen om intensiever te gaan samenwerken en de kwaliteit van hun bieren
met passie te communiceren. Deze samenwerking heeft gestalte gekregen in de 'Kring van
familiebrouwerijen'. Om dit op feestelijke wijze te bekrachtigen zijn de brouwerijen onder de
naam 'De smaak van Echt' met een
kartonnen kratje bier op de markt
gekomen. De brouwers kregen de vrije
hand een bier te brouwen en dit heeft
geleid tot vier nieuwe bieren, variërend
van een stevig donkerblond bier van
8,5% tot een amberkleurig, kruidig bier
van 6,5%. De kratjes zijn bij slijterijen
in
een
beperkte
hoeveelheid
verkrijgbaar. Afhankelijk van het succes
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van deze eenmalige actie, overwegen de brouwers om in 2010 ook met andere bieren op de
markt te komen. Informatie over 'De smaak van Echt', bij de vier deelnemende brouwerijen
en info@bierburo.nl
Vriendenkring Hertog Jan
De Vriendenkring Hertog Jan is een verbond tussen brouwers en uitbaters in de horeca, met
een gezamenlijke passie voor de bieren van Hertog Jan. Op dit moment telt de Vriendenkring
ruim 200 leden verspreid over het land. Naast de zorg voor het bier speelt het bieden van
gastvrijheid een belangrijke rol. Daartoe worden regelmatig masterclasses georganiseerd met
de nadruk op de belevingsmomenten van gasten en de praktische invulling hiervan door
uitbaters en hun medewerkers. Naast een periodieke nieuwsbrief vindt jaarlijks de verkiezing
van het beste Hertog Jan café plaats. Deze prijs is dit jaar gewonnen door café 'Momfer de
Mol' in Den Haag, dat werd geroemd om het combineren van topgastvrijheid met een
uitstekende bierbehandeling. Voor informatie: www.vriendenkringhertogjan.nl
Aansprekende initiatieven om het bier van de desbetreffende brouwerijen in het middelpunt
van het genieten en het beleven te plaatsen. Gelet op de vele belevingsmomenten van bier,
de rijke geschiedenis en cultuur van bier en de variëteit in leefstijlen, kunnen afnemers en
genieters nog veel interessante artikelen en evenementen verwachten.
DWARSBOOM, het winnende bier van Renate Dissel
In 2008 heeft Renate Dissel de titel van 'Nederlands kampioen blind bierproeven',
georganiseerd door de Alliantie van Biertapperijen (ABT), in een zeer spannende finale
veroverd. Als winnares mocht ze in samenwerking met brouwmeester Theo Sonnemans, van
de Lindeboom brouwerij in Neer, een bier brouwen. Het resultaat is DWARSBOOM geworden.
Een vol moutig blond bier van hoge gisting van
7,5% met een aangename hopbitterheid. Van meet
af aan wilde Renate een blond bier met de
bitterheid van de Poperingse Hommel en de mooie
lichtgele kleur van Hopus. Het bier mocht niet te
zwaar worden en een frisse neus had ook haar
voorkeur. Speciaal voor het frisse karakter
importeerde de brouwer een speciale hopsoort uit
Amerika, namelijk de aromatische Cascade hop
met de karakteristieke citrusachtige geur. Renate
is vol lof over de begeleiding van Theo in de
brouwerij en de wijze waarop hij haar ideeën
heeft weten te vertalen in een smakelijk recept.
De naam Dwarsboom is de letterlijke vertaling van
haar achternaam Dissel. Bovendien sprak ook de
verwijzing naar brouwerij Lindeboom haar aan,
want vroeger had ze als bijnaam 'dwarsboompje'.
Deze naam is bepaald niet van toepassing op de wijze, waarop Renate met haar gasten in
café De Beurs in Oosterhout communiceert en de zwierige manier, waarop ze de vele
speciaalbieren tapt en inschenkt. Gastvrijheid is bij haar in goede handen en de vele gasten
zullen ongetwijfeld volop kunnen genieten van Dwarsboom van het vat. Gelet op haar kennis
en dagelijkse proefervaring zal Renate vast hoge ogen gooien bij het verdedigen van haar titel
eind september.
Dwarsboom is het bier van de maand september in alle ABT cafés in Nederland. Voor een
overzicht van de ABT cafés, zie www.alliantie-van-biertapperijen.nl.
Han Hidalgo
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Kalkoenspiesjes mango-tomaatsalsa en Beyerd Hefe Weisse
Ingrediënten voor vier personen:
600 gram kalkoenfilet of kipfilet (bio- of scharrelkip)
1 mango, niet te rijp
8 kerstomaatjes
1 eetlepel (Thaise) zoete chilisaus
1 eetlepel fijngeknipte bieslook
2 eetlepels vers limoen- of citroensap
6 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
8 eetlepels Beyerd Hefe Weisse
1 eetlepel verse koriander
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Kalkoenfilet of kipfilet in gelijkmatige blokjes snijden en gedurende 2 uur in een mengsel van
3 eetlepels olie en vers limoen- of citroensap marineren. De blokjes af en toe omkeren.
Kerstomaatjes halveren, zaadlijst en zaadjes verwijderen en in blokjes snijden. Een niet al te
rijpe mango schillen, pit eruit snijden en in gelijkmatige blokjes snijden. In een mengkom 3
eetlepels olie met het bier doen en met een staafmixer goed mengen. Op smaak brengen met
peper en zout en vervolgens de fijngeknipte bieslook erdoor roeren. Naar smaak extra bier en
olie gebruiken voor een grotere hoeveelheid. Deze dressing in een mengkom mengen met de
blokjes kerstomaat, mango en chilisaus. De blokjes kalkoenfilet of kipfilet aan spiesjes rijgen
en in een grillpan, onder een hete grill of op de barbecue goudbruin laten worden. Af en toe
omkeren. De spiesjes met de salsa serveren, vergezeld van stokbrood of ciabatta en een goed
gekoeld glas Beyerd Hefe Weisse of een soortgelijke Weizen.

White Blossom
Ingrediënten voor vier personen:
12 eetlepels Kwai Feh (lycheelikeur)
60 cl koude Beyerd Hefe Weisse
4 geschilde en ontpitte lychees
4 kleine sinaasappelschijfjes
Bereidingswijze:
De Kwai Feh (lycheelikeur) over
kelkglazen of coupes verdelen en
opvullen met koude Beyerd Hefe
Weisse. Met een geschilde en ontpitte
lychee en een klein sinaasappel
schijfje garneren. Aan te bevelen als
aperitief.
Han Hidalgo
http://www.biercuisine.nl
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