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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

Winterwoordje van de Voorzitter
Het laatste clubblad van het jaar betekent: Winterbieravond. De amateurkoks en –brouwers
van ons gilde doen deze avond weer hun best een heerlijk hapje, bereid met een even
heerlijk biertje, te presenteren. En het koppel dat daar het beste in slaagt zal met de
“Bierige Pepermolen” o.t.w. “De Han Hidalgo Wisseltrofee” naar huis gaan. De aanwezige
gildeleden zullen hun smaakpapillen laten spreken en samen met de vakkundige jury zullen
zij bepalen op welke schoorsteen deze fel begeerde prijs het komend jaar mag pronken.
Op de schoorsteen van Eric Visser zal in elk geval de trofee voor de beste Biermachineproever
van 2009 een plaats innemen. Met ruime voorsprong op de andere 8 finalisten won Eric de
Bierproeffinale van de Belgische Bierweek. En tijdens deze weer zeer gezellige Belgische
Bierweek werd Pieter Brooijmans onderscheiden met het Zilveren Frietje. Twee leden van ons
gilde waar ik trots op ben!

Nu de avonden korter worden en de bieren die daar bij passen zwaarder en lekkerder, zal het
bestuur van ons gilde zich beramen over een goede invulling van de gilde-avonden en
aktiviteiten in 2010. Op de A.L.V. zal het programma gepresenteerd worden en voor die tijd
zijn uw ideeen en suggesties van harte welkom op het emailadres van onze secretaris:
mi.luijten@casema.nl.
Iedereen alvast hele gezellige feestdagen gewenst, alle goeds en gezondheid voor 2010 en tot
ziens in ons clubhuis.
Hettie Beverdam
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Finale ABT blindproeven bij Brouwerij de Prael
Nadat ik de "Open Bredase Bierproefkampioenschappen" in café de Beyerd had gewonnen kon
ik me gaan voorbereiden op de finale die op 27 september plaats zou vinden in Amsterdam.
Dit zou voor mij de tweede keer worden dat ik mee mocht doen want in 2002 werd ik in de
Heineken Experience derde met zeven van de tien bieren goed.
Toen was het nog zo dat je je wel
van tevoren voor kon bereiden,
maar dat pas tijdens de wedstrijd
dag de lijst met enkele tientallen
bieren bekend gemaakt werd. Dit
beviel me wel, want alleen
mensen met een brede kennis - en
daar schaar ik mezelf gemakshalve
maar even onder - maken hier de
meeste kans en niet die mensen
die zich alleen maar hebben
geconcentreerd op de van te voren
verstrekte ABT finalelijst.
Vandaag de dag is het zo dat je
allereerst moet zorgen dat je van
alle bieren die op de ABT finale
lijst staan, er minstens twee in
huis hebt. Dit lijkt makkelijker dan
het is, want voor sommige bieren
moet je echt je best doen. Niet op
elke hoek van de straat kun je
Snake Dog IPA krijgen en dat geldt
ook voor De Prael Heintje Witbier
en Hanssens Oude Gueuze en St.
Louis Fond Oude Gueuze. Gelukkig
is Mikel de Jongh in de bierkelder van de Beyerd gedoken om me met een en ander te helpen!
Er stonden ook twee bieren op de lijst die niet meer gebrouwen worden! Namelijk Vieux
Temps van A.B. Inbev en Kylian van Heineken. Na een mailtje mijnerzijds aan de organisatie
werd dit snel rechtgetrokken: Orval en Houten Kop waren de vervangende bieren, waarna
overigens bleek dat Houten Kop ook niet overal verkrijgbaar is.
De lijst bestaat uit acht groepen van elk zes bieren, totaal dus 48. Dit resulteerde in een
voorraad van vier kratten speciaal bier (inclusief twaalf flesjes "gewoon" pils)! Als je dit aan
je familie en kennissen vertelt zien ze je voor een alcoholist of malloot aan!
Aanvankelijk had ik het plan om met "Bovenkamer"-leden proeverijen bij mij
thuis te organiseren. Dit is uiteindelijk tot één deelnemer beperkt gebleven,
namelijk Jeen Brouwer die te elfder ure mee mocht doen, omdat de nummer
twee van de finale in de Beyerd ook mee mocht om een volledig gevuld
deelnemersveld te krijgen. Nu was Jeen niet de nummer twee, maar de nummer
drie. Corné Bruininckx was nummer twee, maar (helaas voor hem en gelukkig
voor Jeen) was hij met vakantie op de 27ste. Met z'n tweeën kun je je er toch
makkelijker in een paar avonden doorheen werken. "It's a tough job, but someone
has to do it!"
Vervolgens gingen we naar Amsterdam, Jeen en ik, samen met Ad Kusters en Mieke als
secondanten. Mikel zou later die zondag ook komen. Het was overigens een schitterende dag
en we hebben genoten van de Amsterdamse binnenstad. We hebben Brouwerij de Prael
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uitgebreid kunnen bekijken. Ze zitten sinds een jaar in een mooi grachtenpand en het
proeflokaal is in aanbouw.
Een uur later dan gepland - een aantal deelnemers had een uur vertraging met de trein gingen we van start. We zaten rond de brouwketels aan tafeltjes en Mikel, die inmiddels
gearriveerd was, stond in de bediening. Dat was tenminste een vertrouwd gevoel!
Vervolgens kwamen er in een tempo van één glas bier per tien minuten de volgende bieren
langs: Bavaria Pilsener, Paulaner Weizen, Brigand IPA, Boon Oude Geuze, Piraat, De Koninck,
Val-Dieu Blond en als laatste een La Trappe Dubbel. Je hoorde uiteraard na afloop pas, dat
het deze bieren waren!
Ik herkende de derde, de vierde, de vijfde en de zesde en behaalde hiermee een gedeelde
tweede plaats. Het feit dat ik de La trappe niet herkende vind ik mijn grootste blunder. Ik
dacht dat het de Floreffe Bruin was. Ik had tijdens de trainingen al gezien dat deze veel
donkerder is en toch koos ik hiervoor!
Wie weet wat er gebeurd zou kunnen zijn als ik hem wel had herkend, dan had ik in ieder
geval met de uiteindelijke winnaar in de barrage gestaan! Die winnaar werd Willem Lindeman
uit Groningen met vijf goed. Jeen had een goede generale repetitie gehad volgens Ad, maar
dit kwam er in de finale helaas voor hem niet uit. Hoeveelste Jeen uiteindelijk geworden is,
weet ik niet, want alleen de winnaar en de nummers twee werden genoemd. Daarna zijn we
nog wat gaan drinken bij enkele andere Amsterdamse etablissementen, waaronder Brouwerij
"de Bekeerde Suster", waar we ook lekker gegeten hebben. Al met al een leuk dagje.

Richard Kessels
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PINT en het herfstbokseizoen
Met de herfst komt het bokbier en elke herfst herleven de mythes die over
deze biersoort de ronde doen. De Nederlandse bierconsumentenvereniging
PINT heeft de herfstbok in haar hart gesloten. De met PINT verbonden
stichting BBF organiseert elk jaar het Nederlandse bokbierfestival. Dit jaar
van 30 oktober tot en met 1 november in de Amsterdamse Beurs van
Berlage. PINT zou echter PINT niet zijn, indien wij geen werk zouden
maken van consumentenvoorlichting. Hieronder voorzien we enkele
hardnekkige bokbiermythes van deskundig commentaar.
Bokbier komt oorspronkelijk uit Einbeck.
In de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd was niet Beieren, maar Hamburg het
brouwcentrum van Duitsland. Beieren was een wijnland. Vanuit de Hamburgse haven werd
heel wat bier naar andere Europese markten geëxporteerd. Eerst over water, later ook over
land. Volgens overgeleverde bronnen was het exportbier van Hamburg een gehopt,
bovengistend tarwebier. De overlevering wil ook, dat het bier van Einbeck, een hanzestadje
in het huidige Nedersaksen, een bier in de Hamburgse traditie was, zij het sterker
gebrouwen. “Sterker dan wat?”, vragen wij ons af, want referenties over het alcohol
percentage ontbreken.
In ieder geval staat zo‟n biertype ver af van hetgeen wij
als bokbier hebben leren kennen. Een bier dat in de 19e
eeuw vanuit Beieren in het gevolg van het populaire
ondergistende bier van Pilsener origine tot ons gekomen
is. Een bier ook in de Beierse brouwtraditie: gebrouwen
uit gerstemout en vergist met een ondergist, net zoals
de pils, het Wiener en het Münchener bier. Tussen een
bovengistend tarwebier en een ondergistend gerstebier
bestaat een wereld van verschil.
Maar „Bockbier‟ is toch een Beierse verbastering van
Einbecker bier?
Het bier werd in 1545 aan het Beierse hof
geïntroduceerd tijdens het huwelijk van een
Braunschweiger hertog met een Beierse adellijke dame.
„Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel
tussen.‟ De hertogen van Braunschweig volgden de leer
van Luther, terwijl de Beierse hertogen tot de weinige
Duitse adelsgeslachten behoorden, die samen met de
Habsburgse keizer uit Wenen katholiek bleven. 1545 is
de prehistorie niet. Er zijn genoeg bronnen die ons
vertellen, dat in 1545 de Braunschweiger hertog Erik de
Jongere (van de lijn Braunschweig-Calenberg-Göttingen)
inderdaad in het huwelijk trad, met Sidonie, dochter van de hertog van … Saksen en eveneens
protestant. Het huwelijk vond plaats in Münden (tegenwoordig Hannoversch Münden in
Nedersaksen), waar de hertog van Braunschweig een slot bezat. Dus niet in München.
Aan het Beierse hof werd wel degelijk Einbecker bier geschonken.
Zeker, maar dan zijn we al een tijdje later. In een verslag uit 1585 staat een opsomming van
bieren die zich in de kelders van het hof bevonden en die de hertogen doorgaans kochten bij
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bierhandelaren in Neurenberg. Genoemd worden Hamburgs, Lübecker en Einbecker bier, bier
uit Zschopau (een stadje ten zuiden van Chemnitz), bier uit Torgau (het stadje aan de Elbe
zou in 1945 beroemd worden als de plek waar de Amerikaanse en Russische troepen elkaar
ontmoetten) en uit Bohemen. Men kan niet zeggen dat het Einbecker bier erbovenuit springt.
Het is toch een beetje of je zes artikelen uit de koelkast van Hare Majesteit opsomt en een
ervan tot cultartikel verheft.
Hertog Wilhelm V van Beieren liet speciaal voor het brouwen van Einbecker bier het
Hofbrauhaus bouwen. Toen het met de productie niet zo goed wilde lukken, werd in 1614
de brouwer Elias Pichler uit Einbeck aangeworven.
Wilhelm V liet het Hofbrauhaus bouwen, omdat (het ambtelijk apparaat van) Wilhelm tot de
conclusie was gekomen, dat bier aankopen geld kost en bier brouwen geld oplevert. Dit zgn.
bruine Hofbrauhaus was speciaal bestemd voor het brouwen van gerstebier, dat al sinds de
15e eeuw in Beieren ondergistend gebrouwen werd.
Wilhelms zoon Maximiliaan I wist het monopolie op Weizenbier binnen te halen, stelde de
bestaande zgn. witte (tarwebier) Hofbrauhäuser onder zijn regime en liet nog enkele nieuwe
oprichten. Maximiliaan maakte zijn fortuin met Weizenbier, niet met bokbier.
Elias Pichler was eerst leerling-brouwer en later brouwmeester in dienst van het Beierse hof.
Het idee dat hij een uit Einbeck stammend volleerd brouwmeester was, is volgens de Beierse
historicus Heinrich Letzing Pruisische onzin. Het is ook niet geheel duidelijk waarom je
iemand uit Einbeck moet halen om in minder dan één generatie een bovengistend tarwebier
om te toveren in een ondergistend gerstebier en vervolgens vol te houden dat we met
hetzelfde product te maken hebben.
Dus Bockbier heeft niets met Einbeck te maken?
We weten het niet. Het verhaal over de identiteit van Einbecker bier en Bockbier bestaat al
heel lang. De verandering van grondstof en vergistingswijze van het bier lijkt eerder voor het
tegendeel te pleiten. Een Pruisische opsomming van biertypes uit de 19e eeuw noemt het
begrip Starkbier en zet er tussen haakjes achter: „in Bayern auch Bockbier genannt.‟ Dat
betekent dus, dat Starkbier op dat moment zelfs in Einbeck niet Bockbier genoemd werd,
alleen in Beieren. Daaruit concluderen we drie mogelijkheden:
- de naam bokbier is afgeleid van Einbecker bier en bokbier wordt ook gebrouwen volgens de
receptuur voor Einbecker bier,
- de naam bokbier is afgeleid van Einbecker bier, maar de bok wordt niet gebrouwen volgens
de receptuur voor Einbecker bier, en
- de naam bokbier is niet afgeleid van Einbecker bier en het bier wordt ook niet gebrouwen
volgens de Einbecker receptuur.
Gevoelsmatig vinden wij de tweede variant wel iets hebben. Astrologieliefhebbers vinden we
in de derde categorie. Het bier wordt rondom het sterrenbeeld Steenbok gebrouwen en
rondom het sterrenbeeld Ram geschonken. Duitstalige historici die oude handschriften kunnen
lezen hebben wat ons betreft de schone taak een en ander verder uit te zoeken.
Herfstbok werd vroeger gebrouwen van de eerste oogst zomergerst.
Van de eerste oogst zomergerst kun je ongetwijfeld lekker bier brouwen. Maar herfstbok?
Hieronder zie je een tijdstabel, waarin de stappen staan die in de 19e en een groot deel van
de 20e eeuw leidden tot een voor consumptie geschikt bokbier.
1. Oogsten in augustus (eind) / september (begin).
2. Een maand rust. Zolang het enzym actief is, kun je niet mouten.
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3. Mouten in oktober. Ruim een week.
4. Een maand rust, omdat jongmout troebel en slecht filtreerbaar beslag oplevert.
5. Brouwen op zijn vroegst half november, uiterlijk half december.
6. Bokbier is een bier met een stamwortgehalte van 16-18 graden. Een oude vuistregel is:
stamwortgehalte = lagertijd van het bier in weken, voor bok dus 16 tot 18 weken.
7. Bier gereed in februari / maart. Zo‟n bok noemen wij een Mei- of lentebok.
Wat is herfstbok dan wel?
Wij kennen tenminste twee mogelijkheden uit de oude doos. Om de concurrentie af te
troeven hebben Nederlandse brouwers in een vorm van haasje-over aantoonbaar de
introductiedatum vervroegd van hartje winter via de kerstperiode naar het begin van de
herfst. Dat werd mogelijk, omdat de brouwtechniek en de grondstoffen dusdanig
verbeterden, dat seizoensafhankelijkheid tot het verleden ging behoren.
Een andere mogelijkheid is de overeenkomst met de Märzen, het Münchense Oktoberfestbier
bij uitstek. Ondergistend bier werd niet gebrouwen tussen Sint Joris (Georgi, 23 april) en Sint
Michael (Michaeli, 29 september), omdat het warme
seizoen een goede procesafloop verhinderde. Als in de
lente het brouwseizoen ten einde liep en de
moutvoorraden al wat muffer en schimmeliger werden,
was het zaak de brouwerij op te ruimen en een
biervoorraad aan te leggen. Door meer mout te storten,
langer door te koken en een hoger alcoholpercentage te
bewerkstelligen sloeg men drie vliegen in een klap. De
moutvloer was schoon, lang koken doodde bacteriën en
zorgde voor enige karamellisatie en het hogere
alcoholpercentage zorgde ervoor, dat je nog drinkbaar
bier had als je weer met de nieuwe oogst kon beginnen
brouwen.
Tegenwoordig kan men elk bier op elk gewenst moment
maken. Sommige brouwerijen brouwen het gehele jaar door bokbier voor de export en
brengen het enkel in de herfst in Nederland als seizoensbier op de markt, omdat dat de
afspraak is. Sommige brouwerijen hebben hun bok geëtiketteerd en wel al in augustus of
begin september in de fles zitten en wachten tot het bokbierseizoen voor geopend wordt
verklaard. In Duitsland bijvoorbeeld is het bokbier wettelijk geen seizoensbier. Sommige
brouwerijen bieden het dan ook het gehele jaar aan. Andere houden vast aan de traditie en
brengen het bier seizoensgebonden. En de truc om het op de ene markt seizoensgebonden
aan te leveren en op een andere het gehele jaar door kennen ze natuurlijk ook.
Peter Kuppers
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Wassail
De dagen worden korter en het weer wordt guur en koud. Het is weer tijd voor het
winterbier. Maar wat is nu precies winterbier? Een onderzoekje op het internet geeft geen
eenduidig antwoord, de conclusie moet zijn dat er geen echte definitie voor winterbier is.
Van licht tot zwaar, van donker naar licht, kruidig of juist niet, met fruit of zonder, koud
maar warm kan ook. Zelfs de naam is niet eenduidig, winterbier, kerstbier, of eindejaarsbier,
het kan allemaal. Toch zijn er wel enkele kenmerken die meerdere malen genoemd worden:
zwaar alcoholisch (meer dan 8 vol % alcohol), zoetige basissmaak en eventueel wat kruidig.
Deze kenmerken hebben een historische
achtergrond en vinden hun oorsprong in een
traditie die in Engeland lang heeft bestaan:
Wassail. Wassail is een warme drank gemaakt
van ale (of wijn) met specerijen zoals kaneel,
nootmuskaat en kruidnagel en bevat meestal
ook geroosterde appels. Deze drank werd
gebruikt om te toosten op iemands
gezondheid, of om iemand geluk toe te
wensen. Wassail werd ook geserveerd bij
speciale gelegenheden, zoals Kerstmis en
„Twelfth Night‟ (de twaalfde dag na Kerstmis,
wat vroeger als het einde van het Kerstfeest
werd gevierd). De Wassail werd gebruikt om
te proosten op de overwinning van de vijand
(Noormannen). Later is deze traditie over
genomen door de Amerikanen, die de
overwinning vierden juist op de Engelsen. De
Wassail is nu ook nog iets wat voorkomt in
Amerika en Canada. Het woord is afgeleid van
het oude Noorse woord „vesheill‟ wat „in
goede gezondheid‟ betekent. Dit woord is in
het Anglo-Saksisch „waels haeil‟, wat
uiteindelijk leidde tot wassail.
De eerste moderne Wassail is de Gluhkriek van Lindemans.
Tegenwoordig hebben vele brouwerijen een winter- of kerstbier.
Er zijn ook meerdere bierfestivals die alleen maar winterbieren
serveren. Het meest bekende is het Kerstbierfestival in Essen,
dat dit jaar op 12 en 13 december plaatsvindt. Daar worden een
150-tal Belgische kerstbieren gepresenteerd waarvan een tiental
van het vat. Bezoekers komen werkelijk van over de hele wereld
naar dit beroemde festival om deze bonte verzameling van
kerstbieren te proeven.
Info: www.kerstbierfestival.be
Er is ook een Nederlandse tegenhanger: het Winterbierfestival te Gouda, georganiseerd door
Pint Zuid-Holland. Dit vindt meestal plaats in het begin van het jaar, helaas is de exacte
datum nog niet bekend op het moment dat ik dit schrijf.
Info: www.pint.nl
John Zonneveld
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Bier & Evenementen kalender
Woensdag 25 november

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond

Zaterdag 28 november

Han Hidalgo houdt bij selexyz
gianotten een lezing over zijn boek
Jazzcookin en hij zal een cocktail uit
het boek klaarmaken terwijl we
kunnen genieten van jazz.
Een boek met veel achtergrond
informatie over de songs en de
componisten en met een voorwoord
van Bert Vuijsje. De nummers op de
cd worden vertolkt door de jazzformatie de Talking Cows
Tijd: 14:00 - 16:00
Kosten: vrije toegang
Adres: De Barones 63, 4811 XZ Breda

Zaterdag 12 en Zondag
13 december

15e OBER Kerstbierfestival, Essen (B)

Zondag 13 december

Bierfestival winterbieren café Buitenlust Oirschot.

Meer info: www.kerstbierfestival.be
Meer info: www.cafebuitenlust.nl

Dinsdag 15 december

Café Moeke, Ginnekenmarkt 17, Breda, vanaf 20:00 wedstrijd blind
bierproeven voor teams. Schrijf je team van te voren even in.

2010
Zaterdag 16 januari

St. Jan's Blues Kroegentocht ook in de Beyerd

Woensdag 27 januari

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda algemene ledenvergadering

Vrijdag 12 tot en met
dinsdag 16 februari

Carnaval, het thema in de Beyerd is „Rock ‟n Roll‟.

Woensdag 24 maart

Aandeelhouders vergadering Brouwerij

Woensdag 21 april

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Thema-avond

Donderdag 13 tot en
met zondag 16 mei

Jazzfestival

Zondag 23 mei

Pinksterbierfietstocht

Woensdag 6 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Bokbieravond

Woensdag 24 november

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Winterbieravond
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Pieter Brooijmans, winnaar van het Zilveren Frietje 2009
'Een nuance proever ben ik niet, maar kan genieten van bijna alle speciaalbieren'
Pieter (70 jaar), gepensioneerd, rijdt in de week met veel plezier een busje met
gehandicapten. Verder zit hij in de organisatie van: Breda Jazz Festival, Swing festival,
Tranen van van Cooth, Stichtingsbestuur TTV Wanzl-Belcrum en de Beyerd Bier Fietstocht op
1e pinksterdag, samen met Mikel. In 2010 een jubileum, namelijk onze 10e tocht !! Hobby's:
NAC B-Side bezoeker, Carnaval, feesten en een lekker biertje drinken met mate(n).
Belangstelling voor bijna alles van sport. Verder hangt op zijn prikbord een inmiddels
vergeeld viltje van Hertog Jan: GENIETEN IS ’S LEVENS EERSTE LES. Tweede motto: EEN DAG
NIET GELACHEN IS EEN DAG NIET GELEEFD. Passie: alles wat met Breda te maken heeft,
vooral de Grote Toren (mijn toren weet je wel), stedelijke activiteiten, NAC, Belgische
bieren en een stel fijne vrienden en zeker vriendinnen! En last but not least, zijn 4 prachtige
kleinkinderen.

1.Hoe heb je de uitreiking van het Zilveren Frietje ervaren?
Prachtig en apetrots. Ik kijk ieder jaar uit naar de Belgische Bierweek en de opening was er
dit jaar voor mij natuurlijk één met een gouden randje.
2.Hoe ziet jouw top 5 van bieren eruit?
Westmalle Tripel, Rochefort 8, Malheur 10, La Chouffe en als dorstlesser Dirk/Beyerd
Klassiek. Ik heb het probleem dat ik niet zo‟n beste nuance-proever ben, maar ik kan
genieten van bijna alle speciaalbieren.
3.Als je een bier zou mogen brouwen bij een brouwerij, wat voor soort bier zal het dan
worden?
Een lekkere tripel beginnend met een licht zoetje en een bittere afdronk.
4.Wat valt je zo al op in het aanbod van bieren in Nederland?
In het wat verre verleden (ik doe al even mee) was er bijna alleen pilsener. Tegenwoordig
maakt iedere zichzelf respecterende brouwerij ook in ons land wel een of meerdere speciaal
bieren. Ook het aantal kleinere brouwerijen met vaak verrassende bieren wordt groter. Denk
ook aan de huisbrouwers, zoals we die ook in ons Beyerd gilde kennen.

9

5.Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde aantrekkelijker te maken?
Ik vind onze mix met vaste programma-avonden en 1 of 2 noviteiten, bijvoorbeeld een
speciale gast of brouwer, prima. Met complimenten voor ons bestuur die de activiteiten elke
keer weer organiseren. Vanuit mijn jarenlange ervaring in diverse activiteiten, weet ik
hoeveel tijd elke organisatie kost. Jammer vind ik het grote aantal “slapende” leden.
6.Welke brouwerij zou je graag willen bezoeken en waarom juist deze brouwerij?
De Rochefort brouwerij lijkt me wel wat. Daar zit wel een verhaal achter. In 1973 ben ik gaan
werken bij het toenmalige Jeugd en Jongeren Centrum nu Surplus/Vertizontaal. Een nieuwe
collega kwam met zijn vrouw kennismaken bij ons thuis en bracht bier mee. Het was een krat
uit een Belgisch klooster waar een van zijn Bredase vrienden kort tevoren was in getreden als
broeder. Het bleek Rochefort 10 (nooit van gehoord) te zijn. Het werd een gezellige avond en
na afloop heeft Rieky, de moeder van Koen (9) en Jeroen (net geboren), mij de trap
opgeduwd/gesleurd en mijn collega heeft onderweg naar huis paarse en violette stoplichten
gezien. In die tijd, foei, was het nog gewoonte om óók met veel bier op auto te rijden.
7.Zijn er nog andere biercafés dan de Beyerd, die je kunt aanbevelen?
Ik kom graag ook in de Kleine Wereld op de Grote Markt en soms in de Beurs in Oosterhout. En
verder weg.... de auto en bierdrinken.... dit is geen goede combinatie.
8.Nog een leuke anekdote of ervaring op het gebied van bier?
Ik denk 1962 of ‟63, nodigde ik John
Snelders en nog twee vrienden uit om
nieuwjaar te gaan wensen bij een “foute”
tante van mij. Angela heette ze, betekent
dat engel? Voor ons was ze dat wel. Zij was
haar echtgenoot en dorp in Zeeuws
Vlaanderen ontvlucht, samen met een
getrouwde dorpsgenoot, en woonde in
Londerzeel. Er kwam bier op tafel van de
plaatselijke brouwer. Dit bleek Palm te
zijn (toen nooit van gehoord) en op het
eind van de middag zijn we op haar
aanraden, ter ontnuchtering blijven eten.
Er kwam een grote pan met dampende
kippenbouten op tafel en veel later zijn
we met een kratje Palm in de auto richting
Breda gekoerst. Bij de grens sprak de
douanebeambte, bij het omlaag draaien
van het autoraampje de historische woorden: ”Ik ruik het al jongens, rustig naar huis
rijden....”. We hebben de inhoud van de krat in ons toenmalige stamcafé aan de Belcrumweg
als noviteit uitgedeeld.
9.Nog punten, die je naar voren wil brengen?
Ja, ik ben als mijn twee grote voorbeelden: mijn opa en mijn moeder, allebei bierdrinkers en
allebei 93 geworden. Ik word ook 93, dat is zeker. Dit betekent wel dat jullie mij nog zo‟n 23
jaar zullen ontmoeten in De Beyerd, met een lekkere pint.
Pieter, bedankt, veel succes en vooral plezier bij al jouw activiteiten en het genieten van
speciaalbier.
Han Hidalgo
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Internationaal Biernieuws
Bierverbruik omlaag
Horeca Vlaanderen zag het al een tijdje aankomen dat het bierverbruik op café in 2009 weer
zou dalen en rekende met 4 à 6%. AB InBev maakte later bekend dat het in het derde
kwartaal 3,7% minder verkocht, maar niettemin marktaandeel won. De bierreus schrijft het
beperken van de schade toe aan het succes toe van Jupiler. Volgens Horeca Vlaanderen
zouden speciale bieren het relatief wat beter doen. De wereldwijde verkoop van bier daalde
in het derde kwartaal met 3,2%.
Alken-Maes ontslaat
De brouwerij Alken-Maes, de tweede belangrijkste speler op de Belgische markt en sinds kort
onderdeel van Heineken, ontslaat 32 arbeiders en 11 bedienden. De brouwerijsector zag zich
de voorbije jaren voortdurende geconfronteerd met een terugval. Dat had tot gevolg dat de
concurrentie tussen de brouwers nog verder toenam. Vorig jaar gingen er in België 1.550
drankgelegenheden failliet. Dat wordt o.a. geweten aan het (gedeeltelijk) rookverbod. Eerder
dit jaar investeerde de brouwerij nog fors in de lancering van de vernieuwde Maes Pils met
duizenden gratis kratten en nadien six-packs.
BTW in de horeca omlaag
Vanaf 1 januari betaal je in de Belgische horeca niet langer 21% maar slechts 12% BTW. Het is
al een oude eis van de horeca om de BTW te verlagen naar 6%, maar zover wilde de regering
niet gaan. Overigens geldt de verlaging alleen voor voeding, niet voor drank. De kans dat je
er als consument iets van zal merken is overigens nihil. Daar is geen ruimte voor, zegt de
horeca, die in ruil meer mensen (officieel) moet tewerkstellen. Dat zou voor een betere
service moeten zorgen. De keerzijde van de medaille is dat de regering de restaurants gaat
verplichten met elektronische kassa‟s te werken waarvan de gegevens achteraf niet gewijzigd
kunnen worden. De fiscus raamt de zwarte omzet op 30%. De toestellen zullen ook gebruikt
worden om de aanwezigheid van het personeel te registreren. De sociale inspectie stelt bij
54% van de controles zwartwerk vast. Autogrill, dat restaurants uitbaat langs o.a. de
autowegen, liet weten toch de prijs van een populair gerecht als biefstuk met frieten iets te
verlagen. In Frankrijk heeft de verlaging van de BTW van 19,6 naar 6 %in de helft van de
zaken wel tot lagere prijzen geleid. Dat hangt op die plaatsen overigens duidelijk aan de deur
geafficheerd.
Strafste cafés van Vlaanderen

Bruno Loockx harkte het boekje 100 x Straffe Cafés in Vlaanderen bijeen. De Vlaamse tv
sprong erop en ging vier weken lang op zoek naar de strafste cafés en liet de kijkers mee
beslissen. In totaal werd meer dan twintigduizend keer gestemd. Dat leverde de volgende
resultaten op. Café Modern in Teuven (Limburg) heeft het strafste interieur. Het was vroeger
een dorpsschooltje, met nu een bont allegaartje aan vintagespullen uit de fifties, sixties en
seventies. Pronkstuk van het café is het originele Décap-orgel. Het Posthotel in Wetteren
werd tweede en de Appenzeller Hütte in Rillaar derde. In „de Verzekering tegen de Grote
Dorst‟ in Eizeringen, het café met de langste naam en de kortste openingsuren heeft de
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strafste cafébazen. De broers Panneels hebben allebei een drukke job en leven zich in het
weekend uit in hun 'huis van de geuze'. Het Breughelcafé 't Hof van Commerce in Stavele werd
tweede voor In den Hengst in Brakel. De prijs voor het strafste concept ging naar De Gekke
Haan in Kallo, voor 't Fietskotje in Bredene en Het Labyrint in Kemmel. De Gekke Haan is een
theatercafé waar de sfeer van de Parijse Moulin Rouge hangt. Er is zelfs een toneelzaal. De
prijs voor de strafste locatie ging 't Veerhuis aan de Scheldedijk in Berlare voor de Belgium
Pier in Blankenberge en Château de la Motte in Haspengouw.
Totaal rookverbod op café
Er komt zo goed als zeker een totaal rookverbod in de Belgische cafés vanaf 2012. In die zin
werd een wetsvoorstel ingediend met de steun van alle partijen behalve de Vlaamse
liberalen. Notoir voorstander Dirk Claes, senator (CD&V) en tevens burgemeester en cafébaas
in Wezemaal (Brabant), heeft zijn café drie jaar geleden al rookvrij gemaakt. De rokers
kunnen een trekje gaan doen in een tent op de „binnenkoer‟. Volgens hem gaan de cafés
klanten winnen. Slechts 1 op 4 klanten rookt. Ik krijg meer klanten, zegt hij, ook gezinnen
met kinderen. Horeca Vlaanderen vreest dan weer voor een „ramp‟.
Spaanse jeugd op het verkeerde pad?
Uit een Spaanse marktstudie bij jongeren blijkt dat sinds hun interesse voor wijn daalt ten
voordele van bier, alcopops en cocktails (slechts 8% van de Spaanse jeugd beneden de 25 jaar
drinkt nog regelmatig wijn), de graad van alcoholisme stijgt. De wijnsector concludeert dat er
geen beter bewijs denkbaar is dat Franse overheid het bij het verkeerde einde heeft door de
sector de schuld te geven van overdreven alcoholgebruik. Wijn bevat doorgaans meer alcohol
dan bier en alcopops, maar heeft een gering doordrinkgehalte. Een van de redenen die de
onderzoekers aanhalen is dat wijn een conviviale drank is. Je drinkt het veelal aan tafel en in
sociaal verband met familie en vrienden. Binge drinking is er zelden bij. Dat zou nog minder
het geval zijn mocht de Europese Unie de kwaliteitsnormen van wijn verder verhogen. Er
zouden dan minder bijgesuikerde slobberwijntjes van minder dan 0,99 euro/liter beschikbaar
zijn.
Sneeuwwitje
De reclamecampagne voor een Australisch fruitbiertje dreigt een
juridisch staartje te krijgen. Een publicteitsfilmpje voor het
Jamieson's Raspberry Ale toont een naakte Sneeuwwitje die aan
een sigaret lurkt terwijl ze in bed ligt met de nogal dubieus
uitziende Zeven Dwergen. De reclame moet de Australiërs ervan
overtuigen dat het frambozenbiertje allesbehalve zoet is. De
campagne is echter onder de ogen gekomen van Disney in de
Verenigde Staten, die de rechten hebben over de
tekenfilmfiguurtjes. Reclamebureau 'The Foundry' beweert dat er
'enige vorm van overleg' is geweest met de entertainmentreus.
Intussen is evenwel de officiële website van de biercampagne
niet meer bereikbaar. Volgens Australische bronnen zou dit toe
te schrijven zijn aan een inbreuk op de auteursrechten.
Bier verbroederd
Er zijn mensen die zich zo anders gedragen dan het stereotype dat er geldt voor de groep
waarbij ze horen, dat je je begint af te vragen of dat hele stereotype niet op de helling
moet. Neem Deborah en Frederic, wonend in Tel Aviv. Deze twee joodse twintigers wonen al
enige tijd in Israël maar bezitten beiden een Frans paspoort. Hun halve familie woont al in
Israël en ze zijn beiden zionistisch opgevoed. Israël staat het zijn burgers niet toe de
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Palestijnse Gebieden te bezoeken. Slechts weinigen negeren het verbod, en Israël hoeft niet
te dreigen met straf om overtreding te voorkomen. Want praktisch niemand durft ernaartoe.
Aan de andere kant van de scheidingsmuur woont immers de vijand. Als je in Palestijnse
dorpen komt ben je levensgevaarlijk bezig, zo is het idee. Het jonge joodse stel is echter
radicaal anders. Ze wilden afgelopen weekeinde
naar het Oktoberfeest in Taybeh, een klein
christelijk dorp enkele tientallen kilometers ten
noorden van Ramallah. De brouwers van het
nationale Palestijnse bier genaamd 'Taybeh'
organiseerden afgelopen weekeinde voor de vijfde
keer dit bierfestival, geënt op het beroemde
Oktoberfeest in het Duitse Beieren. Vanwege hun
Franse paspoort konden de twee wél de Palestijnse
Westoever in. Eerst waren ze een uur bezig om met
de bus vanuit Tel Aviv naar de militaire controleposten te gaan die het begin van de
Palestijnse Gebieden markeren. En daarna in en rondom Ramallah nogmaals twee uur
wachten op en rijden in Palestijnse bussen. Deborah heeft twee zussen die in Israël wonen.
"Ik heb hun maar niet gezegd dat ik hiernaartoe zou gaan. En ook niet tegen m'n vader. Ze
zouden denken dat ik levensmoe ben. Mijn vader zou het ook opvatten als verraad aan de
zionistische zaak, die zo'n belangrijke rol speelde in mijn opvoeding." Nu zijn ze er eindelijk,
na drie uur reizen. Ontspannen staan ze met een Taybeh-biertje in hun hand tussen de
feestende menigte bij het gemeentehuis van het dorp. Het is voor Deborah de eerste keer in
haar leven dat ze onder Palestijnen is. Alles blijkt anders dan het stereotype zoals dat ook
bestaat over Palestijnen. Geen hoofddoek te zien hier in dit christelijke Taybeh, het heldere
Palestijnse bier kan wedijveren met het beste Duitse bier, er klinkt westerse stampmuziek en
er wordt veel gelachen door ontspannen mensen. "Leuk hier", concludeert Deborah terwijl ze
tevreden om zich heen kijkt. "Dit moet ik mijn vrienden in Tel Aviv eens gaan vertellen."
Trappist Westvleteren 12° nu ook in dessertvorm bestaat?
Naar aanleiding van Vleteren in de ban van het bier werd een overheerlijk
dessertglaasje op de markt gebracht met als basis grondstof Trappist
abdijbier Westvleteren 12°. Deze nieuwe streekspecialiteit is te proeven en
te bewonderen bij bakkerij Ameel in Oostvleteren (Kortekeer 4) evenals in
eetcafé In De Vrede waar tevens het trappistenbier exclusief te proeven is.
Geen alcohol voor –16-jarigen
België was een van de weinige Europese landen waar nog geen totaal verbod bestond op de
verkoop van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft nu het licht op groen gezet om de verkoop te verbieden van alle soorten van
drank met meer dan 0,5% alcohol aan jongeren van minder dan 16 jaar. Er bestond al wel een
verbod op de verkoop van sterke drank aan –18-jarigen.
Minder volk op Oktoberfest
Het Oktoberfest heeft het andermaal zonder mij moeten stellen. Niet dat het zo‟n verschil
zou maken, want mijn absorptievermogen is niet meer je dat. Er zijn „slechts‟ 5,7 miljoen
bezoekers geweest op de 176ste editie. Wellicht door het uitzonderlijk mooie weer hebben die
wel het bierverbruik op peil gehouden: 6,7 miljoen Mass. Het “gelbe Gold” kostte nu € 8,70
tegenover € 8,30 in 2008. Op het feestterrein werd 300 miljoen euro uitgegeven, maar met de
uitgaven in hotels, taxi‟s, eethuizen enz. rolden in München 800 miljoen euro‟s. Om alles in
goede banen te leiden en omdat er terreuralarm was, werden er 450 politieagenten ingezet.
Hun aanwezigheid had ook tot gevolg dat er meer gestolen glazen konden worden gerecupereerd, liefst 145.000 stuks. Ja, u leest het goed. Het Oktoberfest zou niet het feest der
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feesten zijn zonder Lederhosen en natuurlijk ook Dirndl, waarin de male (chauvinist?) pigs
een kleine of grotere inkijk vinden in de fijnste vleeswaren. Het behoorde tot de traditie dat
sommige Mädel, na het nuttigen van een glaasje, vonden dat het iets meer mocht zijn en
overgingen tot „Busenblitzen‟. Een of andere Fundi in het
organisatiecomité had het idee dat het daarmee maar eens
gedaan moest zijn. Tot groot ongenoegen, niet alleen van de
male pigs, maar vooral van de populaire pers. Bild schreeuwde
censuur en her en der werden dan maar foto‟s van de vorige
jaren opgediept. Natuurlijk bezoeken allerlei vreemde vogels
het feest, al is dat misschien wel erg oneerbiedig ten aanzien
van Freeman Tang uit Dalian, China. Hij organiseert daar sinds
2003 het grootste Oktoberfest van… China. Dit jaar verwachtte
hij daar 1,6 miljoen bezoekers. En ja, ook daar worden Dirndl
en Lederhosen gedragen, maar nog niet zoveel als in Beieren.
Wedden dat het grootste bierfeest over een aantal jaren in
China plaatsvindt? Vanaf nu wordt alles op haren en snaren
gezet om in 2010 200 jaar Oktoberfest te vieren. Nochtans is
het dan maar de 177ste editie. Maar dat heeft zo zijn redenen.
Lance Armstrong bij AB InBev
Zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong zal gedurende drie jaar te zien zijn op affiches en
in reclamespots voor Michelob Ultra, een caloriearm bier van Anheuser-Busch InBev.
„Michelob gaat goed samen met mijn evenwichtige levensstijl‟, zei de kampioen. AB-InBev
sponsort met het merk wieler- en andere sportevenementen in de VSA, maar heeft niet de
bedoeling met het bier naar Europa te komen.
Tauro welles nietes
Voor de marketingboys van biergiganten als AB InBev is geen middel te min om het
marktaandeel te behouden of te vergroten. Zo mikten ze met een zware pils van 8,3% op de
jonge consument. Een ideaal middel voor binge drinking, zo verweten de antialcoholorganisaties al snel. De mondiale brouwer uit Leuven beweert dat het een succes is.
Ho.Re.Ca Vlaanderen, dat zich zelden over een drank als dusdanig uitlaat, spreekt dat tegen.
Het is niet omdat Tauro op de kaart staat, dat het ook wordt verkocht, aldus secretarisgeneraal Luc De Bauw. Herbergiers en bierhandelaars spreken in dezelfde zin. Duvel
daarentegen blijft op dezelfde plaatsen lopen als een trein.
Café leegdrinken
De Turnhoutse vereniging „De Zingenden Bink‟ (Bink is de bijnaam voor een inwoner van
Turnhout) heeft als doel nu en dan een raid te organiseren op een café en daar heel de
voorraad op te drinken. Het „uitverkoren‟ café mag dat uiteraard vooraf niet weten. Om
ongelukken te voorkomen huurt de – uiteindelijke zatte – bende autocars. In oktober dronken
150 deelnemers 500 liter bier op in het volkscafé De Breem. „Drink-out‟ noemen de
Turnhoutenaars deze „ultieme natte droom‟. Waar ze het idee gehaald hebben is niet bekend.
In Groot-Brittannië staat „drink-out‟ overigens naar anti-alcoholacties.
50 jaar Carlsberg Elephant
Vijftig jaar geleden bracht Carlsberg zijn Elephant bier uit met als blikvanger de afbeelding
van een olifant van de bekende olifantenpoort van de brouwerij in Kopenhagen. Een sterke
pils met liefst 7,2 % die menigeen zeker geproefd heeft. De afbeelding van de blauwe olifant
in het groene gras wordt gezien als een van de iconen van de Deense grafiek.
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De bierdichters van De Zwarte Rat
Niet minder dan 23 teams deden de dinsdag van de Belse Bierweek weer mee aan de
inmiddels traditionele proefwedstrijd voor teams. De boel wordt elk jaar iets doller, steeds
meer teams nemen de gelegenheid baat zich eens lekker uit te dossen.
Mikel schotelde ons dit jaar - eigenlijk zoals ook voorgaande jaren - een goed maakbare
wedstrijd voor, met toch voldoende moeilijkheidsgraad om geoefende teams de kans te geven
zich te onderscheiden. Wat na twaalf bieren resulteerde in een barrage met vijf teams,
waarbij het ook ging om de
eerste
plaats.
Die
bleek
uiteindelijk te zijn weggelegd
voor ons, de leden van het
bierproefgenietschap De Zwarte
Rat. Waarbij de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat de ploeg
van de Ridders daarop de kans
had verspeeld door in een van
de voorrondes twee bieren
administratief te verwisselen:
weg kansen. Het spookt daar bij
de Ridders nog steeds, vernam
deze rat onlangs.
Wat niet veel gildeleden zullen
weten is dat de Zwarte Rat ook
nog een Spaans filiaal heeft, gevestigd in Granada. Daar zit Iric Smolenaars en aan hem kun je
hartstochtelijk meeleven met onze proefbelevenissen gerust overlaten.
Zodra hij van onze zege hoorde, honoreerde hij die met een epos (heldendicht) gewijd aan
ons bierproefgenietschap; ik heb het daarna nog een keer dunnetjes overgedaan. Als het aan
ons ligt is een nieuw fenomeen geboren. Want veel steden mogen dan tegenwoordig een
stadsdichter hebben, die toeslaat bij heuglijke gebeurtenissen; welnu, De Zwarte Rat heeft
bierdichters.
Ode aan de Zwarte Rat

Heft aan …

Bezing mij, Oh Muze
De tijd van het vallend blad
Van de bierbeproeving
En van heerlijk gerstennat

Heft aan, o broeders van de Zwarte Rat,
Gij die niet zijt te vangen voor één gat.
Groots is uw dorst, scherp uwen smaak,
Gij lust nagenoeg alles, en zeker Gulden Draak.

Uit een fraaie fles,
of zo van het vat.
Een enkel glaasje,
of toch maar per krat.

Gij weet: drinken, da‟s voor elck wat wils,
Maar als het om bier gaat, dan gij liefst geen pils.
Sterker mag het zijn, met iets meer alcool,
Een lekkere zware, desnoods van Ter Dool.

De een is goudkleurig,
de ander wat mat.
Als de zee schuimend.
Als een polder zo plat.

Zo gij, Rat, kunt proeven, zo zijn er haast geen.
De jonkvrouw, de ridders, zelfs Chaamse Jeen
Moesten bijten in ‟t stof, gingen roemloos heen,
Waar gij, Rat, gebaarde: wij nemen er nog één.

Leven in de brouwerij,
leven in de stad.
Leve de winnaar!
Leve de Zwarte Rat!

Een Duvel, een Palm, zelfs rosé van Wittekerk,
Dat moeten proeven, is feitelijk kinderwerk.
Zoet smaakt toch de zege, maar t lekkerst van al,
Ge voelt „m al komen, was toch weer Westmal.

Iric Smoolenaars

Piet Oosthoek
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Trappistenfeesten
Op 3 en 4 oktober waren de trappistenfeesten
te Niel, 10 kilometer ten zuiden van
Antwerpen.
Door
de
organisatie
zelf
omschreven als de “hoogmis” voor de ware
bierliefhebber en ik moet toegeven dat ze met
die omschrijving de plank zeker niet mis slaan.
En wat verwacht je dan op Trappistenfeesten?
Trappistenbieren natuurlijk, maar dan ook
allemaal; Westmalle, Westvleteren, Chimay,
Orval, Rochefort, Achel en La Trappe; geen
enkele uitgezonderd. Nu klinkt dat niet
speciaal maar ze hadden echt ALLE
trappistenbieren, inclusief de „petite‟ of
groene Orval, de Westmalle Extra en de
Chimay Dorée. Dit zijn tafelbieren, die
gebrouwen worden voor gebruik binnen de
abdij, en dus niet in de handel verkrijgbaar
zijn. Ik had niet verwacht ze ooit eens te
proeven en deze kans wilde ik dan ook niet
voorbij laten gaan.
De Trappistenfeesten zijn heel toepasselijk gehuisvest in een kapel, sfeervol ingericht met
als topstuk een kroonluchter gemaakt van bierflesjes. Er is bediening aan tafel en meteen
krijgen we de bierbijbel op tafel met daarin alle te verkrijgen bieren, leuk opgemaakt met
oude kaligrafie en met oude prenten. Hierin staat ook een kaasplank met 4 trappistenkazen,
Westmalle, Orval, Chimay en Orval met bier.
Ik begin met de „petite‟,
of groene Orval, een
bier met 3,6% alcohol,
een
barnsteenkleurige
trappist met een zwaar
hoppig aroma en een
lichtbittere afdronk. Hij
lijkt op een jonger
broertje
van
de
„echte‟Orval, maar door
zijn
lagere
alcohol
percentage een prima
dorstlesser. Hij wordt
geserveerd in een mooie
aardewerk kroes, het
drinkt
wat
minder
prettig dan een glas,
maar het voelt wel erg
authentiek.
Daarna volgt de Westmalle Extra, een mooi goudgeel, zoetig bitter bier met 4,5% alcohol met
de typische Westmalle geur en een mooie stevige, helderwitte schuimkraag. Hij doet me
sterk aan de Westmalle Tripel denken, maar met een minder bittere afdronk.
De trappistenkazen smaken ook prima, met als onze favoriet de Orval met bier.
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Als laatste proef ik de Chimay Dorée, een donkerblond bier met een fruitig aroma en een
zachtbittere afdronk met 4,8% alcohol. Ook dit bier wordt geserveerd in een mooie aardewerk
kroes.
Alle 3 de tafelbieren verrassen mij positief, bieren met een laag alcoholpercentage maar toch
vol van smaak en ieder met hun eigen karakter. Het is zonde dat deze bieren niet te koop
zijn, want ze zouden zeker tot mijn standaard voorraad gaan behoren.
Het festival zelf wordt voornamelijk bezocht door de
lokale bevolking, daardoor is de sfeer ontzettend
gemoedelijk en voel ik mij bijna een indringer.
Verrassend is vooral het grote aantal jonge bierproevers,
de liefde voor het speciaal bier wordt ze hier kennelijk
met de paplepel ingegoten. De opbrengst van het festival
is voor de lokale jeugdvereniging, dus je proeft ook nog
eens voor het goede doel.
Van het vat zijn (natuurlijk) de Westmalle Dubbel en de
Chimay Tripel, de overigen komen uit de fles
Helaas is op deze dag ook de introductie van het Beyerd
Bockbier en heb ik geen tijd meer om nog meer van die
heerlijke trappisten te proeven. Maar een ding weet ik
zeker, volgend jaar kom ik hier terug om weer te
genieten van deze heerlijke bieren.
John Zonneveld
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Wegwijzer naar bijzondere biercafés in Nederland
In de nieuwste editie van de overzichtelijke gids 'Bijzondere Biercafés in Nederland' van de
Alliantie van Biertapperijen (ABT) wordt op overzichtelijke wijze de weg geopend naar 42
biercafés, die bij ABT zijn aangesloten. Deze vereniging bestaat inmiddels 23 jaar en in de
loop der jaren hebben de cafés ruimschoots hun liefde voor het bier en het bevorderen van
de biercultuur bewezen.
Om lid van ABT te worden moet elk café over tenminste 5 bieren van het vat en over
minstens 35 bieren van de fles beschikken. Belangrijker dan deze kwantitatieve criteria zijn
de voorwaarden die aan het waarborgen en bevorderen van een constante kwaliteit van het
bier, de bierbehandeling zoals het bewaren, het tappen en serveren en de gastvrijheid
worden gesteld. Regelmatig worden de cafés door rapporteurs bezocht, die het bestuur
adviseren over suggesties tot verbetering van de kwaliteit. Nieuw in de editie van 2009 zijn
de volgende cafés, namelijk De Toeter in Groningen, Buitenlust in Oirschot, 't Wapen van
Terschelling op het gelijknamige eiland en het vroegere 't Molentje dat onder de naam 't
Gelagh binnenkort haar deuren weer in Oisterwijk opent. Het is niet zo verwonderlijk, gelet
op de aansprekende café- en biercultuur, dat de meeste aangesloten cafés zich in het zuiden
van het land bevinden, namelijk 16.
Uniek is het lidmaatschap van 't Arendsnest in Amsterdam, dat alleen Nederlandse bieren in
het assortiment heeft en over maar liefst 30 tappunten beschikt. Zeer vermeldenswaard zijn
de cafés die over een eigen huisbrouwerij beschikken zoals De Beyerd in Breda (één van de
grondleggers van ABT) en Bar Le Duc met 't Kolleke in Den Bosch. De nabijheid van De Hertog
Jan Proeverij tegenover de Hertog Jan Brouwerij in Arcen is een garantie voor een
permanente stroom van smakelijke bieren uit de brouwerij. In de afgelopen jaren zijn cafés
als De Mug in Middelburg. De Beyerd in Breda, De Poshoorn in Maastricht en De Engel in
Oldenzaal op de eerste plaats geëindigd in de 'Top 100 cafés' van Misset Horeca, een
overtuigend bewijs van hun kwaliteit en vakmanschap. De nieuwe editie wijst liefhebbers van
een sfeervol café en vooral van (speciaal)bier de weg naar deze aan te bevelen locaties.
Voor informatie: www.alliantie-van-biertapperijen.nl

Masterclass Palm Breweries
Palm Breweries is de enige grote brouwerijgroep, die in 3 historische brouwerijen van België
(Rodenbach, Palm, Boon) volgens de vier traditionele gistingswijzen brouwt. Deze
gistingswijzen namelijk hoge gisting, lage gisting, gemengde gisting en spontane gisting,
worden op duidelijke wijze beschreven en toegelicht in de overzichtelijke, goed
gedocumenteerde en fraai geïllustreerde publicatie 'Masterclass Palm Breweries'. Uiteraard is
er aandacht voor de rijke geschiedenis van Palm, een overzicht van het bier door de eeuwen
heen, het brouwproces, de authentieke bieren van de Palm Breweries groep en het tappen en
schenken van de bieren.
Speciale aandacht krijgt het innovatieve tapsysteem de 'Tapmaster', waarbij de bieren in 20liter vaten direct onder de tapkranen worden gekoeld. Op een minimale oppervlakte kan een
assortiment van 8 speciale bieren optimaal worden gekoeld. Naast een uitgebreide
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beschrijving van de kenmerken en merkidentiteit van de authentieke bieren ('Rasbieren') uit
het zeer gevarieerde assortiment van Palm Breweries, worden ook enkele 'Old Masters'
speciaal beschreven, zoals de ongefilterde Palm, het foederbier van Rodenbach en de oude
lambiek Boon. De echte bierliefhebbers zullen deze bieren, die helaas niet overal verkrijgbaar
zijn, weten te waarderen om hun authentieke smaak.
De publicatie wordt afgesloten met hoofdstukken met praktische aanwijzingen voor het
proeven, het bier op recepties, de bieren met hun smakenpalet
in en naast gerechten en bier en gezondheid. Afgezien van het
perspectief vanuit Palm Breweries, geeft de publicatie een
goed gedocumenteerd overzicht van het brouwen, bierstijlen
en andere leerzame wetenswaardigheden over bier. In het
voorwoord stelt samensteller en gedelegeerd bestuurder Jan
Toye dat hij met de publicatie zijn passie voor de authentieke
bieren van de Palm Breweries groep met de consument, die wil
ontdekken en beleven, wil delen. De consument kan met deze
handreiking aan een interessante ontdekkingstocht beginnen.
De publicatie kan ook via www.palmbreweries.com worden
bekeken.

Portretten van 13 Belgische familiebrouwerijen
Jef van den Steen heeft de literatuur over bier en biercultuur weer verrijkt met de publicatie
'Belgian Family Brewers'. Met vlotte pen beschrijft Jef de beknopte geschiedenis, traditie,
passie en creativiteit van 13 Belgische familiebrouwerijen, die alle minstens 50 jaar
ononderbroken bier brouwen en zich verenigd hebben in de 'Belgian Family Brewers' (BFB).
Samen vertegenwoordigen deze brouwerijen 15% van de Belgische brouwerijen.
De geportretteerde brouwerijen zijn in alfabetische
volgorde: Bavik, Bosteels, De Halve Maan, De Koninck,
Dubuisson, Dupont, Het Anker, Roman, Silly, SintBernardus, Van Eecke, Van Honsebrouck en
Verhaeghe. Voorafgaand aan de beschrijving van de
brouwerijen geeft Jef een overzicht van de typen bier
die deze brouwerijen brouwen. Alle bekende typen
zijn vertegenwoordigend variërend van pils tot de
zwaardere blonde en bruine bieren.
Talloze wetenswaardigheden passeren de revue,
waaruit blijkt hoe de brouwerijen met respect voor
traditie en creativiteit aan de vraag van consumenten
proberen te voldoen. Iedere brouwerij is ook met een
gerecht met één van de bieren uit het gevarieerde
assortiment vertegenwoordigd. De lezer krijgt
smakelijke, tongstrelende creaties van meesterkok
Stefaan Couttenye van 't Hommelhof voorgeschoteld.
Een oriënterend overzicht van combinaties van
bepaalde typen bier met gerechten sluit deze aan te
bevelen, onderhoudende kennismaking met 13
Belgische familiebrouwerijen af.
Jef van den Steen: Belgian Family Brewers. Traditie, passie, creativiteit. Leuven, 2009.
Davidsfonds. ISBN 9 789058 266439 182 pag. Prijs: 19.95
Han Hidalgo
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Bierbaronnen
In de zomer van 2008 was het zover. De Belgische Braziliaanse brouwer InBev verraste vriend
en vijand met een bod van bijna 55 miljard dollar op de Amerikaanse marktleider AnheuserBusch. Daarmee werd de Leuvenaar het ongenaakbare nummer één in bierland.
Hoe geraakte een Belgische brouwer zo hoog? Waarom won een kleine Belg de ultieme
bierstrijd? Dit boek brengt voor de eerste keer het fulminante relaas van deze krachttoer, en
de opgang van kleine Belg tot wereldleider. Het is een verhaal in de frontlijn, tussen de
mensen - vooral Belgen - die brouwergeschiedenis schreven en maakten.
Dat avontuur startte in 1971, met een ultrageheim verbond tussen de brouwers van Stella
Artois en Jupiler. Want geheimzinnigheid en manoeuvres achter de schermen werden een
constante in de onstuitbare opgang van de bierbaronnen. Discretie en zwijgzaamheid zijn tot
vandaag de levensadem van dit wellicht grootste en machtigste bedrijf van België. Niet alleen
omdat de familiale eigenaars, alias de rijkste Belgen, met hun bieravontuur een fabelachtig
fortuin vergaarden. De discretie wil ook verhinderen dat nu eens de échte magnaten in dit
bierparcours opstaan. Jammer misschien voor de discrete bierbaronnen. Maar dit boek
onthult wie er écht aan de touwtjes trekt bij het brouwconcern. Omdat bier méér is dan een
verhaal tussen pot en pint. Stella Artois, een pils dat in eigen land wegkwijnde, omdat het te
gewoon was en de naam had een 'hoofdpijnbier' te zijn, is nu vrijwel overal ter wereld te
koop, als luxebier. In België slonk de consumptie van Stella van 3,4 miljoen hectoliter in 1974
tot minder dan een vijfde van die hoeveelheid in 2007. Internationaal gaat er echter jaarlijks
10 miljoen hectoliter van dit bier over de toonbank of de toog. De wonderbaarlijke
wederopstanding van Stella Artois buiten de landsgrenzen is een afspiegeling van de wording
van de Belgische bierreus Anheuser-Busch InBev, eigenaar van het biermerk.
In De Belgische bierbaronnen beschrijft de
Vlaams-Oostenrijkse journalist Wolfgang
Riepl de bizarre ontstaansgeschiedenis van
het grootste brouwersconcern ter wereld.
Het fundament voor het bedrijf werd gelegd
in 1971 toen de brouwer van Stella Artois uit
Leuven in het diepste geheim een
samenwerking aanging met aartsrivaal
Piedboeuf uit Luik, die Jupiler brouwde.
Officieel namen beide ondernemingen samen
een met sluiting bedreigde brouwerij in het
dorp Ghlin over en richtten zij de
gezamenlijke vennootschap Brassico op. Maar
daarnaast vond er een geheime aandelenruil
plaats, waardoor de brouwerijen Artois en
Piedboeuf in één klap 60 procent van de
Belgische biermarkt in handen kregen.
De geschiedenis van het brouwersconcern,
dat wereldwijd een marktaandeel heeft van
26 procent, staat bol van de intriges,
onderonsjes en machinaties. Een hoofdrol is
daarbij weggelegd voor de oorspronkelijke
aandeelhouders, hoofdzakelijk afkomstig uit
de aristocratische families De Spoelberch, Van Damme en De Mevius, de bierbaronnen van
België. Onzichtbaar voor de buitenwereld hielden zij de touwtjes strak in handen. Op cruciale
momenten duwden zij het concern in een andere richting.
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Smakelijke recepten en culinaire tips van Belgische topkoks
Op de omslag van 'Een Belgisch kookboek' prijkt een bij zeer velen geliefd gerecht, namelijk
witloof met ham en kaassaus, één van de vele klassiekers van de rijke en zeer gevarieerde
Belgische keuken. In alle eenvoud een zeer smakelijk gerecht. Dit geldt ook voor de andere
gerechten, die Peter Goossens van restaurant Hof van Cleve en Geert Van Hecke van De
Karmeliet ons voorschotelen. Beide topkoks behoeven nauwelijks introductie, want hun
keuken is zowel in België als daarbuiten zeer geliefd om hun fantasierijke, eigentijdse
creaties met respect voor de culinaire traditie en keuze voor verse streekproducten.
In een apart hoofdstuk worden de
verschillende biersoorten op beknopte
en duidelijke wijze geportretteerd. De
vele sterrenrestaurants die België rijk is
worden
overzichtelijk
wijze
weergegeven. Het is smullen geblazen
bij gerechten als Kabeljauwwangetjes
met buchotmosseltjes, Witte pens met
sint-jakobsvruchten, Mechelse koekoek
met dragonsaus, Ossenstaart met
hopscheuten en Brownie van chocolade
en amandelen. Bij de duidelijk
beschreven
recepten
worden
moeilijkheidsgraad, voorbereidingstijd
en tijd van de bereiding aangegeven.
Naast praktische, culinaire tips geven
de koks ook een wijn- en biertip.
Hoewel Peter Goossens zijn liefde voor
bier niet onder stoelen of banken
steekt, zijn de wijntips in vergelijking
met de biertips duidelijk in de
meerderheid. Bierliefhebbers zullen het
niet eens zijn met de aanduiding van La
Chouffe en Hoegaarden Grand cru als
witbier en ook is niet duidelijk welke
St. Bernardus precies als biertip geldt
bij de Varkenskotelet 'Cross & Blackwell'. Dit neemt niet weg dat de meeste biertips de
liefhebbers zullen aanspreken.
Afzonderlijke aandacht krijgen de specialiteiten van beide koks in hun restaurants, zoals
onder meer Konijn à la royale en Waterzooi van kip met venkel van Geert Van Hecke en
Klassieke tartaar van rundvlees en Gebraiseerde varkenswang met fijne groenten van Peter
Goossens. Deze vermelding is een aansporing om te gaan genieten in beide restaurants.
Uit 'Een Belgisch kookboek' zullen veel kookliefhebbers inspiratie putten uit de vele
smakelijke recepten, die beide topkoks met hun vindingrijke interpretatie van de Belgische
keuken presenteren. De mooie foto's in deze zeer aan te bevelen publicatie zijn van Kris
Vlegels.
Een Belgisch kookboek. Met gerechten van Peter Goossens en Geert Van Hecke. Tielt, 2008.
Uitgeverij Lannoo. 192 pag. ISBN 9 789020 978902 Prijs 14.95.
Han Hidalgo
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Nieuwe rubriek: “De koelkast van ....”
Om een indruk te krijgen wat onze gildeleden thuis graag drinken en vooral hoe ze dat
bewaren, nemen we de komende maanden een kijkje in de koelkasten (of één ervan) van een
aantal van onze leden.
Dit keer: de koelkast van Jac & Cora en die van Marco & Bianca

Jac en Cora

Merk
Lokatie
Temperatuur
Bieren op voorraad

Waar schrokken we van

Blücher
Schuurtje in tuin
6 graden op stand 2
Jupiler, Bavaria, Grafenwald Weissbier, Achel, Chimay
Rood, Wit en Blauw, Westmalle Dubbel (bij Jac??) en Tripel
Sloeber, Maredsous Tripel, Saison d‟Erpe Mere, La Divine,
Erlinder blond (bruiloftbier van Erik en Linda).
Prosecco in blik!! (kan dat wat zijn?)

Marco en Bianca

Merk
Lokatie
Temperatuur
Bieren op voorraad

Waar schrokken we van

Bosch
Schuurtje in tuin
7 graden op stand 3
Mc Chouffe, Irish red eigen brouwsel, Dubbel eigen
Brouwsel, witbier eigen brouwsel, la Trappe Isid‟or , Sint
Paul‟s dubbel, Buffalo Belgium Bitter.
Karvan Cevitan (hopelijk voor de limonade en niet voor in
het bier)

Oordeel zelf waar je het beste onverwachts op bezoek kunt komen.
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Bier op het menu
'Maak van elk glas bier een feest'
De uitzendingen van de leerzame en onderhoudende serie 'De Biersommelier' op de Belgische
tv zender Vitaya zijn pas in boekvorm verschenen. In deze publicatie geven biersommelier en
bierauteur Ben Vinken en de koks Jan Buijtaert en Carlo Didden allerlei suggesties om
bepaalde soorten bier, variërend van geuze en kriek tot de zwaardere abdij- en
trappistenbieren, zo goed mogelijk te combineren met gerechten. Ruim 30 verrassende,
smakelijke gerechten van de koks worden ons voorgeschoteld met een duidelijke typering van
het smakenpalet van het bier en verantwoording van de keuze bij de gerechten. De recepten
zijn duidelijk beschreven en verrassende gerechten zoals Gegrilde hazenrug met pastinaak en
bloedworst, Buikspek gegaard in hosinsaus, Rundertartaar met haringkaviaar en Kalfsniertjes
met dragon passren de revue. Het schenken van het speciaalbier, het glas, het proeven, de
volgorde van de te serveren bieren en enkele uitgangspunten voor het combineren met
gerechten krijgen ruimschoots aandacht. Er is ook een apart hoofdstuk over het combineren
van verschillende soorten kaas met verschillende bieren, waaronder enkele smakelijke
combinaties van meesterkok Peter Goossens van het driesterrenrestaurant Hof van Cleve. De
winnaars van de 'Beer en Gastronomie Award' van de afgelopen jaren (Den Dyver, 't
Hommelhof, De Kleine Zavel) worden in een afzonderlijk hoofdstuk geportretteerd en als
inspirerend voorbeeld voor de bierkeuken voorgesteld.

'Je kunt van elk glas bier een feest maken, als je het maar met het nodige respect behandelt
en het schenkritueel juist volgt', aldus Ben Vinken in het voorwoord. Met deze aan te bevelen
publicatie in de hand krijgen bierliefhebbers en vooral restaurateurs veel waardevolle tips om
van bier een feest te maken. Het feestelijke karakter wordt bevorderd door de schitterende
foto's van Joris Luyten.
Ben Vinken e.a.: Bier op het menu. Uitgeverij Lannoo. Tielt 2009. Prijs: 24.95
Han Hidalgo
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Boudin And Beer, Apple Core, Grapes Are Ready
'A six pack of beer and a pound of boudin. That's the traditional Cajun seven-course meal'.
Niet alleen Dora en haar 'Badboyz' moeten hieraan gedacht hebben bij hun feestelijke
vertolking van 'Boudin And Beer'. Een even uitbundige en ritmische versie van 'Boudin And
Beer', die tot frivole danspasjes uitnodigt, is uitgevoerd door de bekende groep 'Zydeco Force'
op de cd 'It's La La Time' uit 1993, met de virtuoze accordeonist Jeffery Broussard.
'Apple Core', is vaak door baritonsaxofonist, arrangeur en orkestleider Gerry Mulligan
gespeeld. In een uitvoering van dit melodieuze nummer met vibrafonist Lionel Hampton in
1977, horen we verder onder meer pianist Hank Jones, bassist George Duvivier en drummer
Grady Tate. Lionel Hampton, die Mulligan bewonderde om zijn arrangementen, heeft dit
nummer met zijn eigen orkest ook regelmatig uitgevoerd.
In 1972 formeerden de sopraansaxofonisten en klarinettisten Bob Wilber en Kenny Davern
'Soprano Summit'. Hun ontmoeting tijdens de jaarlijkse 'Colorado Jazz Party' was beiden zo
goed bevallen, dat ze het besluit namen met een eigen formatie verder te gaan. Deze
muzikale verbintenis duurde tot 1979 en heeft veel luisterrijke albums opgeleverd. Op
klarinet kondigen Wilber en Davern het opgewekte thema aan van 'The Grapes Are Ready' uit
1976, waarna ze op speelse wijze verder soleren. Ze worden begeleid door gitarist Marty
Grosz, bassist Ray Brown en drummer Jake Hanna.
Ingrediënten voor vier personen:
350 gram bloedworst
1 rode ui
50 gram rozijnen
2 zoetzure appelen
2 eetlepels appel- of perenstroop
4 eetlepels boter
4 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
125 gram zoete witte druiven
2 eetlepels bloem
1,5 dl abdij- of trappistenbier van 7% tot 8%
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Rozijnen gedurende 2 tot 3 uur in een mengkom in het bier wellen. Rode ui schillen en in
stukjes of blokjes snijden. Twee eetlepels olie in een koekenpan verwarmen en de ui licht
kleuren. Gewelde rozijnen, de rest van het bier en de appelstroop erdoor roeren en
gedurende 8 tot 10 minuten op de laagste hittebron verwarmen. Appelen schillen, klokhuizen
verwijderen en in plakken snijden. Boter in een koekenpan verwarmen en de plakken kort om
en om bakken. Bloedworst in plakken snijden, met bloem bestuiven en om en om bakken in
twee eetlepels olie. Serveren met plakken warme appel en de saus van rode ui en
appelstroop. Met ontvelde zoete, witte druiven garneren. Een goed gekoeld glas donker abdijof trappistenbier erbij drinken.
Boudin And Beer: Zydeco Force: It's La La Time; Maison De Soul 1054
Apple Core: Gerry Mulligan Septet: Gerry Mulligan: Gerry Mulligan Meets Hamp; Memo Music HDJ 4009
The Grapes Are Ready: Soprano Summit: Soprano Summit Live At The Concord Summer Festival;
Concord CCD 4029

Dit gerecht en andere gerechten en cocktails zijn terug te vinden in 'Jazzcookin‟ 40
Swingende gerechten en cocktails met jazzmuziek'.
Han Hidalgo
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Ovenschotel van hertengoulash, knolselderij, wortel en
Beyerd Herfstbock
Ingrediënten voor vier personen:
600 gram hertengoulash, in
blokjes gesneden
1 grote ui
300 gram knolselderij
300 gram winterwortel
350 gram bloemige
aardappelen
1 dl volle melk
2 kleine takjes tijm
4 eetlepels olijf- of
zonnebloemolie
3,5 dl wild- of
runderbouillon
1,5 dl Beyerd Herfstbock of
Beyerd Winterbier
peper uit de molen en zout
naar smaak
Bereidingswijze:
Aardappelen schillen en in stukken snijden. In ruim water met een mespunt zout gaar koken.
Afgieten en de volle melk erdoor roeren. Goed fijn stampen en op smaak brengen met wat
zout. Ui schillen en in stukjes snijden. Knolselderij schillen en in kleine blokjes snijden.
Winterwortel schrapen en in gelijkmatige kleine blokjes snijden. De blokjes hertengoulash
lichtjes met zout bestrooien en even laten rusten. Olie in een braadpan verwarmen en de
blokjes hertengoulash gelijkmatig aanbraden. Goed roeren, stukjes ui toevoegen en zo kort
mogelijk meebraden. Hittebron verlagen en de bouillon en de takjes verse tijm toevoegen
Gedurende 90 minuten op de laagste hittebron stoven tot het vlees goed gaar is. Vijftien
minuten voor het einde van de stooftijd het vocht iets inkoken. Blokjes knolselderij en
winterwortel en het bier erdoor roeren en verder stoven. Op smaak brengen met peper en
zout en de takjes tijm eruit halen. De oven op 200 graden Celsius voorverwarmen. Het vlees
en het stoofvocht over de bodem van een vuurvaste ovenschaal verdelen en met de
aardappelpuree afdekken. In het midden van de oven plaatsen tot de bovenkant gelijkmatig
lichtbruin van kleur is geworden. Zo warm mogelijk over voorverwarmde borden verdelen.
Een goed gekoeld glas Beyerd Herfstbock of Beyerd Winterbier erbij drinken.
Han Hidalgo
www.biercuisine.nl
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