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Woordje van de Voorzitter
Het Beyerd Biergilde Breda bestaat dit jaar 17 jaar. We hopen dus in 2013 ons 4e jubileum te
kunnen vieren. Maar dat duurt nog even. We kunnen terug kijken op een geslaagd 2009,
gezellige gildeavonden, een fantastisch feest voor Hubert Sergeant (de Steendonk brouwer)
een prachtige Pinksterfietstocht, maar helaas géén excursie.
Nou, dat willen we in 2010 graag goedmaken! Dit jaar zal de excursie op vrijdag plaatsvinden
i.p.v. op woensdag en niet in de zomervakantie, maar 23 april !! Dit geeft veel meer leden de
gelegenheid om mee te gaan, want de dag daarna vrij is wel aantrekkelijk, denken we. De
bus brengt ons dit keer naar het prachtige Zuid-Limburg waar we de Brandbrouwerij gaan
bezoeken. We zullen in Wylre ontvangen worden aan
het eind van de ochtend en na een rondleiding door de
brouwerij wordt er een heerlijke lunch met speciale
Brandbieren geserveerd. Van Wylre brengt de bus ons
dan naar het nabijgelegen Maastricht, waar we in
groepjes van +/- 10 personen de “Brandslang” kunnen
lopen. De hele “Brandslang‟ bestaat uit 8 gezellige,
wat kleinere cafés en dat is misschien wat veel, dus de
“mini Brandslang” is ook mogelijk. Voor de route wordt
gezorgd. Daarnaast biedt het mooie, Bourgondische
Maastricht legio mogelijkheden de rest van dag
aangenaam door te brengen en nog ergens lekker te
eten (op eigen gelegenheid).
We verwachten tegen tienen terug te zijn in Breda.
Inmiddels hebben al heel veel leden positief
gereageerd op deze plannen, dus als je mee wil:
SCHRIJF SNEL IN!! De kosten voor deze dag bedragen
45 euro. Door dit bedrag over te maken op het
gironummer van onze penningmeester L. Loontjens
3950478 o.v.v.: excursie gilde, ben je ingeschreven.
Leden gaan voor, maar vanaf 1 maart worden de lege
plaatsen in de bus opgevuld met partners en introducés van leden, op volgorde van
aanmelding. De penningmeester zal dan de niet-leden laten weten dat het vereiste bedrag
overgemaakt kan worden. Aanmelden kan via email: loontjensvanhoek@hetnet.nl. Meld je dus
snel aan, want vol is vol.
We hebben 2009 afgesloten met een heerlijke Winterbieravond. Heerlijk, omdat er weer
fantastische gerechten en bieren gepresenteerd zijn door onze amateurkoks en –brouwers. De
Bierige Pepermolen (oftewel de Han Hidalgowisseltrofee) is in het bezit gekomen van het
team De Frivole Framboos en omdat we 3 eerste prijswinnaars hadden: Monique Albers en Jan
van Doesburg, en de brouwers Jeen de Brouwer en Ad Kusters met hun koks: Cora van Peer en
Herman Beaujon kwamen we pepermolens te kort; dit zal ik op de Algemene Leden
vergadering 27 januari in orde maken.
23 April wordt ongetwijfeld een geslaagde dag met een prachtige
brouwerij, heerlijke bieren en een bezoek aan het mooie
Maastricht! En ook voor de overige gildeactiviteiten zal het bestuur
zijn best weer doen er een succes van te maken. Tot ziens in ons
clubhuis, tot ziens in het Beste Café van 2009!!
Hettie Beverdam
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De Bovenkamer bezocht Antwerpen
Op zaterdag 7 november 2009 bezocht proefgenootschap 'De Bovenkamer' Antwerpen.
Bierliefhebbers die deze stad bezoeken, worden vaak geconfronteerd met een aantal min of
meer verplichte programmaonderdelen: brouwerijbezoek en kroegentocht. Dus had Corné, de
intendant van dienst van ons gezelschap, gekozen voor het onvermijdelijke: een bezoek aan
brouwerij De Koninck, een lunch in Afspanning De Hand en een diner in Huisbrouwerij 't
Pakhuis. Dit alles keurig onderbroken door bezoeken aan het roemruchte café Quinten Matsijs
en de Kulminator.

Brouwerij De Koninck
De start van brouwerij De Koninck ligt in 1827 op de grens tussen Anwerpen en Berchem. Daar
stonden de afspanning De Plaisante Hof en een grenspaal met een gebeeldhouwde hand. In
1833 wordt de afspanning omgebouwd tot Brouwerij De Hand en wordt de hand het logo van
de brouwerij. In 1912 verandert de naam in Brasserie Charles De Koninck en na WO I doet de
Willebroekse brouwersfamilie Van den Bogaert haar intrede in de brouwerij. Vanaf 1949 staat
de brouwerij 50 jaar lang onder leiding van Modeste Van den Bogaert, die wordt opgevolgd
door zijn twee zoons Bernard en Dominique.

Jarenlang was De Koninck een 'monogame' brouwerij. Daar werd het bolleke Koninck
gebrouwen. Pas in later jaren werd het gamma uitgebreid met bieren als Antoon (ter
gelegenheid van de 400ste verjaardag van de geboorte van de schilder Antoon Van Dyck), dat
later werd omgedoopt in De Koninck Blond. Er kwam in 1993 ter gelegenheid van Antwerpen
Culturele Hoofdstad van Europa een Cuvée De Koninck (nu heet dit bier De Koninck Tripel). En
in de winter brouwt men de Winterkoninck. Daarnaast zijn er nog de Gusto bieren (Golden
Gold en Ruby Red).

De rondleiding in de brouwerij gaat van oud naar nieuw, maar begint met een inleiding over
bier, bierhistorie en brouwen. Deze inleiding heb ik in mijn summiere notities omschreven als
“van een geweldig lerende naïviteit”. Het is een mooi verwarrend verhaal dat voornamelijk
bestaat uit zijsprongen en uitweidingen. Onze gids vertelt van bier en gerstekorrel rapende
mama‟s. Hij heeft het over Mesopotamië en Delfts blauw, dat geen porselein is maar
aardewerk. En Delfts blauw is geen Delfts blauw, maar kobaltblauw. Wij komen van onze
rondleider van alles te weten. Zo maken wij per dag 1½ à 2 liter speeksel, „want een mens is
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nogal een zeveraar‟. Bier stond vroeger in de kelder in kruiken. Het Duitse woord voor kruik is
„krug‟ en daarom gaan wij dus naar de kroeg.
Ik heb al aangegeven dat de inleiding moeilijk is na te vertellen. Het is een mengeling van
bierhistorie en amateurfilosofie. De leden van de Bovenkamer hebben gehoord over de
volksverhuizingen, over de betaling van de Romeinen met zout (= sal, vandaar „salaris‟); over
Andalusië, waarvan de naam zou afstammen van de Vandalen > Vandalusië > Andalusië. We
krijgen te horen dat er in Tsjechië veel esters in de grond zitten, vandaar de aromatische hop
die daarvandaan komt.
Nog een paar mooie uitspraken om het verhaal over De Koninck af te sluiten:
-

-

-

-

Over spontane gisting: „dat
bier is al naar de kloten
voor het gedronken wordt‟
Bij een tweede glas bier:
„geneert u niet, want we
hebben hier meer bier dan
geld‟
„Als wijn of bier goed is,
dan drinkt ge dat uit; dat
gaat ge niet bewaren‟
„De methode van luie
Sjarel‟ = bij het brouwen
verschillende hoppen
toevoegen op verschillende
momenten

Quinten Matsijs
Quinten Matsijs, gelegen hoek Moriaanstraat en
Hoofdkerkstraat is de oudste herberg van
Antwerpen. Het pand, dat altijd een herberg is
geweest, is gebouwd in 1565. De eerste naam
was ‟t Gulick. Deze naam vindt zijn oorsprong in
de vele gasten, afkomstig uit het Graafschap
Gulick in Luxemburg, die als kooplui naar
Antwerpen kwamen.

De "Quinten" was ook het stamcafé van o.a.
Willem Elsschot en Paul van Ostaijen. Elsschot
gooide er regelmatig 'een tonnetje', een oud
caféspel waarbij men schijven in een plank met
gleuven moet gooien. Het spel staat er, na meer
dan 250 jaar, nog steeds. Aan de muur hangt ook
een gedicht dat Jos Vandeloo opdroeg aan zijn
vriend Elsschot. Naar verluid heeft Paul Van
Ostaijen hier nog een ruit ingegooid onder de
leuze 'Leve de anarchisten'. Je leest er meer
over op de menukaart van het café.
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Met dank aan de Heer Jos Vandeloo

Tot besluit: „Het Dwaallicht‟
Na een bezoek aan de Kulminator, dat een
waar paradijs is voor de liefhebber van
speciale bieren en een hapje eten in
Huisbrouwerij ‟t Pakhuis, begeven we ons
op weg naar het station. De zoektocht door
het donkere Antwerpen die nu volgt, maakt
bij mij herinneringen wakker aan Elsschots
novelle Het Dwaallicht. In dat verhaal
vragen drie Indiërs aan de hoofdpersoon
waar Kloosterstraat 15 ergens is. Dat is
moeilijk uit te leggen; omstanders geven
verschillende adviezen. In ons gezelschap
„Bovenkamers‟ lopen evenzo de meningen
uiteen over wat de kortste weg is naar het
“een waar paradijs voor de liefhebber”
Centraal Station. Natuurlijk misten wij
onze trein. Maar gelukkig konden we gebruik maken van de allerlaatste mogelijkheid en
bereikten we via Dordrecht uiteindelijk Breda.
“Over de trapgevels van de bruine huizen daalde de grijze mist onvermijdelijk als altijd naar
beneden in de smalle straatjes van de oude stad. De rivier was voelbaar nabij. Op dat
moment werd plots alles mogelijk en magisch De drie Indiërs waren zwart van huid en
verdwaald en bovendien heel verlegen, wat nog veel erger is. Maar meneer De Ridder
begreep ze. Hij wist wat ze dachten, misschien ook wat ze zochten. Ook hij was al op zoek
geweest naar onvindbare droomdingen in grote vreemde steden.”
Uit: Jos Vandeloo – Elfkroegentocht door Antwerpen – Quinten Matsijs of in ‟t Gulick 1565

Hans Meijvis
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Wat is het koud, hè?
Sneeuw, vorst, gladheid en een koude en gure
wind teisteren Nederland. Zo nu en dan leidt dit
tot chaos, want echt gewend zijn we dit niet
(meer). Het heeft natuurlijk ook mooie kanten,
schaatsen, sneeuwbalgevechten, sneeuwpoppen
maken of een wandeling in een Anton Pieckachtig landschap. Niets is zo lekker als goed
ingepakt met muts en handschoenen een
stevige wandeling door de besneeuwde natuur
te maken en als je dan thuiskomt met een frisse
rode koude kop een warme chocomelk (met een
scheut Strohrum) of een glühwein te drinken om
weer warm te worden. Maar dit is een blad voor
bierliefhebbers en alhoewel rum en wijn ook lekker kunnen zijn, moet het hier toch echt over
bier gaan. Natuurlijk kun je ook warm bier drinken, over het algemeen niet te drinken naar
mijn mening, maar gelukkig is er de glühkriek.
Voordat hop het meest gebruikte bierkruid werd, werd al vele
eeuwen gebruik gemaakt van kruiden, zoals gember, nootmuskaat,
kaneel en kruidnagel. En een of meer van deze kruiden gebruikt in
een mooie kriek, geeft een bier dat opgewarmd uitstekend smaakt.
Één van de meest bekende van deze gekruide bieren is de glühkriek
van brouwerij Liefmans uit Dentergem, eigendom van DuvelMortgat. Als basis voor dit bier wordt de Liefmans Kriek gebruikt
met een toevoeging van minimaal 150 gram Noordse krieken per
liter. De geur is zurig, zoetig, kriek, anijs, kaneel en kruidnagel. De
smaak is zeer zoet en licht zurig. Het is verkrijgbaar in 75 cl flessen
en is stijlvol omwikkeld met zijdepapier. Het heeft een
alcoholpercentage van 6%. Het wordt warm geserveerd op een
temperatuur van 65° C. Het beste kan dit au bain marie gebeuren,
maar het kan ook in een gewoon pannetje of de magnetron.
Liefmans heeft een handige pul laten maken, zodat deze warme
drank makkelijk gedronken kan worden.
Op het afgelopen Kerstbierfestival waren er nog vier glühkrieken
naast die van Liefmans. Een andere bekende glühkriek komt van
brouwerij van Honsebrouck uit Ingelmunster, bekend van St. Louis.
Dit bier heeft zoete kersensmaak met subtiele tonen van anijs,
kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Met een alcoholpercantafe van
3,2 % is dit bier een lekkere warme doordrinker. Dit bier wordt
speciaal voor de Duitse markt gebrouwen. Eén mijn favoriete
kriekbieren komt van brouwerij Timmermans uit Eerbeek, deze
brouwerij werd gesticht in 1781 en is één van de brouwerijen die
nog ambachtelijk lambiek brouwen. En ook zij maken een
glühkriek, de Warme Kriek Chaude.
De basis van dit bier is de Timmermans Lambic met krieken en een
snufje
kaneel.
In
het
aroma
herken
je
morellen,
kermiszuurstok,amandel, kaneel en kruidnagel. Met de smaak van
een zoete kersenbonbon, een klein zuurtje, wel zoet maar niet
overheersend en met een alcoholpercentage van 4%.
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Een speciale vermelding verdient brouwerij
Gaverhopke uit Stasegem met hun Gaverhopke
Glühkriek.
Zij
presenteerden
op
het
Kerstbierfestival hun glühkriek met een vers,
maar
geheim
gehouden
vloeibaar
kruidenmengsel. Aangezien het maar enkele
dagen houdbaar is, moest het speciaal vlak voor
het festival opgehaald worden door iemand van
de organisatie. Met een alcoholpercentage van
7% is dit een van de zwaardere glühkrieken.
De glühkriek is voor de barre wintertijd een
prima warme alcoholische drank en een
uitstekende vervanger van warme chocomel of
glühwein. Het grote voordeel ten opzichte van
glühwein is het veel lagere alcoholpercentage.
En vaak is de basis een uitstekende kriek terwijl
bij glühwein vaak een inferieure zure rode wijn
wordt gebruikt, die met behulp van suiker en
kruiden drinkbaar wordt gemaakt. Glühkriek is
een fantastische winterwarmer en een prima
afsluiting van een heerlijk winterse dag.
John Zonneveld
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Bier & Evenementen kalender
Woensdag 27 januari

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda algemene ledenvergadering

2 tot en met 6 februari

De foute bierweek in Zwolle
Tijdens de bierweek die dit jaar al voor
de 34ste keer plaatsvindt is iedere avond
een ander themafeest dat verband houdt
met het centrale thema, dit jaar fout!

Vrijdag 12 tot en met
Dinsdag 16 februari

Carnaval,
het thema in de Beyerd is „Rock ‟n Roll‟.
Zythos bierfestival 24 uur in Sint Niklaas
De Belgische bierconsumenten vereniging Zythos vzw heeft haar
jaarlijkse bierfestival. Meer dan 60 Belgische brouwers laten meer
dan 200 bieren proeven aan € 1,20 per glas van 15 cl.
De stadsfeestzaal ligt vlak bij het treinstation.
Aandeelhouders vergadering Brouwerij
Excursie Beyerd Biergilde Breda
Naar Brand in Wylre en Maastricht
7e KBC Festival van het Nederlands Speciaalbier
Plaats 's-Hertogenbosch Markt, 12:00-18:00.
Organisatie: Klein Brouwerij Collectief.
Jazzfestival

Zaterdag 6 en Zondag 7
maart

Woensdag 24 maart
Vrijdag 23 april
Zondag 2 mei

Donderdag 13 tot en
met Zondag 16 mei
Zondag 23 mei
Vrijdag 11 tot en met
Zondag 13 juni
Zondag 13 juni
Vrijdag 25 tot en met
Zondag 27 juni
Zondag 29 augustus

18 september tot en
met 3 oktober

Woensdag 2 oktober
Woensdag 6 oktober
zaterdag 16 tot en met
Zondag 24 oktober
Woensdag 1 december

Pinkster-bier-fietstocht
Open brouwerij dagen
van Brouwerij de Beyerd
Bredase kampioenschappen Bierproeven
Bierpassie weekend in Antwerpen
3e Delftse Bier en verzameldag
Bierlokaal Locus Publicus organiseert de derde bier en verzameldag
op de Brabantse Turfmarkt in Delft
Aanvang 11.00 uur met vele bierartikelen verzamelaars stands en
bierbrouwerijen uit binnen en buitenland. ca. 40 verschillende
bieren op fles en tap. uiteraard is er live miziek.
Oktober fest in Munchen,
Theresienwiese

Presentatie Beyerd Bockbier
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Bokbieravond
33ste Belgische Bierweek, in Cafe de Beyerd
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Winterbieravond
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In gesprek met John Snelders
'Ik mijd geuze als de pest, ik word er al niet goed van als ik het maar ruik'.
John Snelders is 61 jaar, al 10 jaar lid van het biergilde en werkzaam geweest als
rijksambtenaar. Sinds een jaar of 4, na 40 jaar aanwezigheid, voorgoed aan het Uitrusten
Thuis behoudens 2 ochtenden in de week,
want dan breng hij als chauffeur wat
bestellingen rond voor mijn buurman/vrouw
(Vishandel Jonk). Iets dat wel een aanslag is
op zijn reukorgaan, maar verder wel leuk is
aangezien hij wat contacten blijft
onderhouden en van het extra centje leuke
dingentjes kunt doen. Vrije tijd kost nu
eenmaal geld.
Hij heeft verschillende passies gehad zoals
voetballen, tafeltennissen, muziek maken
(trombone), maar die zijn na verloop van
tijd allemaal over gegaan. Hij is momenteel
dus zonder passie...... PASSIEF dus om zo
maar eens te zeggen en dat bevalt hem
eigenlijk verrekte goed. Hobby's van John
zijn fietsen (bij droog weer en weinig
wind), tuinieren bij zijn dochter, waarbij
hij vooral uitblinkt in het snoeiwerk, 1 keer in de week fitness (niet te fanatiek) en hij mag
graag een boek lezen, bij voorkeur thrillers. Sinds kort is hij met enige vrienden een poging
aan het wagen een drinkbaar biertje te brouwen waarover zijn geïnterviewde voorganger Jan
Pollemans nogal stond op te scheppen. Jan mocht als eerste proeven, hij viel niet om, dus
toen durfde John ook de eerste slok te nemen.....
1.Hoe en waar is jouw liefde voor bier en vooral speciaalbier ontstaan?
Ik geloof in 1966 toen ik met Pieter Brooijmans naar een tante van hem ben geweest in
Londerzeel in België, waar wij werden getrakteerd op een uitgebreide Vlaamse lunch,
voorafgegaan door een aanzienlijk aantal Palmkes. Dat was mijn eerste kennismaking met
speciaalbier.
2.Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit?
La Chouffe, Kasteelbier Tripel, Brigand, Westmalle Tripel en Hoegaarden Grand Cru. De
blonde, zwaardere jongens dus.
3.Wat valt je zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse biermarkt?
Dat er vooral pils op de markt wordt gebracht. Wij zijn wat dat betreft echt een pilslandje.
4.Aan welk brouwerijbezoek bewaar je de leukste herinneringen en welke brouwerijen
zou je graag nog willen bezoeken?
Aan brouwerij Dubuisson. Ze hebben een prachtige brasserie en geweldig straffe biertjes, die
er enorm in knallen zo rond het middaguur. Ook de brouwerij Val Dieu vond ik qua ligging en
entourage heel leuk. Brouwerij Bosteels in Buggenhout zou ik graag willen bezoeken, waar ze
o.a. Kwak en Karmeliet brouwen.
5.Stel dat je een bier bij een kleine brouwerij zou mogen brouwen, aan welk type bier
denk je dan?
Aan een blonde tripel van zo'n 8% en redelijk bitter van smaak. Wij zijn daar met ons clubje
nu ook mee bezig, alleen we komen maar niet aan het juiste alcoholpercentage.
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6.Naar welk vakantieland ga je (deze zomer) en welk bier drink je daar het liefst?
De laatste 2 jaar zijn we naar Griekenland geweest en ik kreeg daar buiten de gebruikelijke
Griekse pilsners (die overigens best te drinken waren) voornamelijk Amstel bier voor mijn
neus gezet. In een (Hollands) café in Kos, eigenlijk moet je daar niet naar binnen gaan, was
alleen Heineken te koop, waarvoor je de schandalige prijs van 6 euro per glas moest betalen.
Ik heb toen aan de juffrouw die het ons kwam brengen gevraagd "hoe laat de striptease
begon". Dit jaar blijf ik in eigen land.
7.Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde Breda aantrekkelijker te maken?
Ik zou het echt niet weten, of misschien toch? Wij hebben met ons clubje onder de
bezielende leiding van Marco van Schaik een keer een brouwsel gemaakt en waren daarover
zo enthousiast dat wij nu zelf ook aan het brouwen zijn geslagen. Zou het voor onze leden,
die daar uiteraard belangstelling voor hebben, niet eens leuk zijn om dit ook een keer te
doen. Je kan er een gezellige dag van maken en het is nog leerzaam ook. Kun je zelf eens
ervaren wat er allemaal komt kijken bij het brouwen van bier, voordat je het vocht
achterover slaat.
8.Drink je wel eens bier bij de maaltijd en welke bier- en maaltijdcombinatie is voor jou
erg geslaagd?
Ik ben naast een bierdrinker ook een fervent liefhebber van rode wijn. Ik drink bij de maaltijd
dan ook bij voorkeur een wijntje...... sorry!!!
9.Zijn er nog andere biercafés naast De Beyerd, die je van harte
kan aanbevelen?
De Mug in Middelburg vond ik een heel gezellige kroeg met een ruim
assortiment bieren, waaronder hun eigen huismerk. De Mug kent ook
een huispianist die tegen vergoeding van een biertje
verzoeknummers speelde, hoe meer bier je hem voerde, hoe
gezelliger het werd. Verder vind ik de Beurs in Oosterhout ook niet
verkeerd als biercafé en laatst zijn we in Amsterdam in de Beiaard
(bijna dezelfde naam) beland die ook een heel uitgebreide bierkaart
heeft. We hebben daar een in Amsterdam gebrouwen biertje
genuttigd van de tap, 'Manke Monnik' genaamd, dat echt het tongetje
streelde. Ik wist niet dat die bovensloters zo'n lekker biertje kunnen
brouwen.
10. Heb je nog een anekdote of een voor jou interessant gebeuren op biergebied?
Ik had in het grijze verleden nog eens tijdens een 25-jarige bruiloft de behoefte om een
Belgisch biertje te drinken. Nu was het assortiment in de Bredase cafés nog niet net als
vandaag, dat je maar kunt kiezen uit verschillende bieren. Het enige Belgische bier dat ze
hadden was een geuze van het merk dat al jaren de Belgische voetbalclub Anderlecht
sponsorde (Belle-Vue ). Dus bij gebrek aan beter, ik aan de geuze. De hele avond!!! Resultaat:
ik was van mijn kruin tot aan mijn tenen zo zuur als het maar zijn kan. De andere morgen kon
ik met geen mogelijkheid uit bed komen, omdat ik last had van mijn evenwichtsorganen, wat
mij nog nooit was gebeurd. Vanaf die dag mijd ik geuze als de pest. Ik word al niet goed als ik
het maar ruik!!!
11.Zijn er punten die je nog wil benadrukken?
JA, IK WIL MIJN EXCURSIEDAG TERUG EN WEL ONMIDDELLIJK!!!!!
Han Hidalgo
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Internationaal Biernieuws
Maes Pils pakt groots uit
Maes was in de loop der jaren niet bepaald het paradepaardje geworden van de Belgische
pilsen, die gemiddeld toch al geen ijzersterke reputatie hebben. Door de verzoeting die 8
jaar geleden werd ingezet, was het een flutpils geworden die in (blind)proeverijen steeds
onderaan te vinden was. Officieel heette het dat de tweede grootste brouwerij van België
haar voornaamste merk herpositioneerde. Het alcoholgehalte steeg van 4,9 naar 5,2 procent
en komt daarmee op het normale Belgische niveau. Het bier wordt gebrouwen met iets extra
mout, geen ruwe granen, waardoor het bier volmondiger wordt. Het stamwort werd opgekrikt
van een magere 10 naar 12 graden Plato. Er wordt ook extra Saaz-hop toegevoegd. De gist
blijft dezelfde zodat Maes Maes blijft, zo werden de trouwe drinkers gerustgesteld. De
herlancering ging gepaard met een facelift van de verpakking. En een prijsverhoging! Maes is
nu een lekkere, volmondige pils met een aangename bitterheid. De marketingjongens lieten
het daar niet bij om het bier bekend te maken. In de Maes-cafés werden 400.000 pintjes
gratis getapt.
Nog spectaculairder was de inruilactie. Wie zich via internet aanmeldde maakte kans een
gratis krat Maes – 24.000 in totaal – te krijgen in ruil van een lege krat van om het even welk
merk. In het promofilmpje op tv werden –
toevallig? – rode (Stella?) en gele (Jupiler?)
kratten geruild tegen een blauwe van Maes.
Onmiddellijk daarop bracht de brouwer naar
het voorbeeld van Heineken een tapvaatje
van 5 liter voorzien van de nodige CO2 op de
markt. In tegenstelling tot andere systemen
heb je geen speciale machine nodig. Gewoon
enkele uren vooraf in de koelkast steken. De
vaatjes (13,95 euro) zijn wel duurder dan
een bak bier. Het lege tapvat gaat gewoon in
de PMD-zak voor recyclage. De Belgen, toch
wel erge chauvinisten als op het bier
aankomt, hebben nu alvast een reden minder
om af te geven op Heineken. De Nederlandse
brouwer nam in mei 2008 de groep AlkenMaes over. Maar de restyling was voordien al gepland, heet het.
Bijna aan de bedelstaf
De Belgische topmanagers leverden in 2008 gemiddeld 16 procent van hun salaris in, zo
becijferde de financiële krant De Tijd. Carlos Brito, de topman van AB InBev, deed het het
slechtst van allemaal. Hij greep naast een variabel salaris dat hem het jaar voordien nog 3,4
miljoen euro opleverde. Zijn salaris zakte met 75 procent, van 4,3 miljoen naar 1,06 miljoen
euro. Toch moet zijn vrouw voortaan nog niet naar de Aldi, zo becijferde de vakbond ACV.
Brito heeft nog een appeltje voor de dorst in de vorm van 3,2 miljoen aandelenopties, aan de
beurskoers van eind april goed voor ca 80 miljoen euro.
Veertig andere managers hebben uitzicht op samen 28 miljoen stuks. Op voorwaarde dat de
overname van Anheuser Bush versneld kan worden terugbetaald. De vakbonden reageerden
met prikacties, want arbeiders en bedienden worden geplaagd met ontslagen en economische
werkloosheid die ten laste vallen van de gemeenschap terwijl Jan Modaal zijn pintje ook
steeds duurder betaalt.
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Bieren in de prijzen
Tijdens de European Beer Star-wedstrijd in Nürnberg zijn dertien Belgische bieren bekroond,
vooral in de categorieën… Belgian Style. Oogstten lauweren: Brugse Zot donker en blond,
Straffe Hendrik, Gauloise en Gauloise Brune, Malheur 12 en 10, Bush amber, Omer Traditional
Blond, Affligem blond en triple en Gouden Carolus Triple. De herboren Maes-pils was het
enige Belgische bier dat in een andere categorie en won brons in de categorie "European Style
Helles/Lager". Aan de zesde editie van de bierwedstrijd namen meer dan 800 bieren uit een
dertigtal landen deel, met prijzen in 41 verschillende categorieën. Zoals iedereen weet is een
proeverij natuurlijk maar een momentopname. Overigens valt het op dat er onder de
gelauwerden weinig grote coryfeeën voorkomen. Zonder tekort te willen doen aan de
gelauwerden, mag men zich toch wel vragen stellen, als je weet dat bv. in de categorie
Rauchbier zilver ging naar Brazilië en geen enkele van de tien Bamberger brouwerijen in de
lijst voorkomt.
http://www.european-beer-star.de/ebs/downloads/presse/Gewinner_2009.pdf
Strengste Bob-campagne ooit
November was dramatisch in Vlaanderen met autobestuurders die te veel ophadden en
fietsers aanreden. Dat zullen alle autobestuurders in de eindejaarsperiode geweten hebben.
Van 27 november tot 11 januari wil de politie minimaal 180.000 ademtests afnemen. Dat is de
strengste Bob-campagne ooit. De controles zullen meer op strategische plaatsen gebeuren,
zoals in straten met veel uitgaansgelegenheden, en op goed gekozen momenten. In 2008
werden rond oud en nieuw 173.434 ademtests afgenomen. Daarbij bliezen 8.388 mensen (4,8
procent) positief. Wie meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed heeft, moet
minimaal een boete van 137,5 euro betalen.
Sterkste biertje ter wereld
Een Schotse brouwerij zegt de primeur te hebben van
het sterkste biertje ter wereld. Het bevat 32 procent
alcohol. Het biertje heet 'Tactical Nuclear Penguin' en
is gebrouwen door BrewDog. Prijzig is het wel, een
flesje kost bijna 33 euro. Directeur James Watt
waarschuwt er niet te veel tegelijk van te drinken. Er
staat dan ook een waarschuwingstekst op het etiket,
vrij vertaald: 'Dit bier is heel sterk. Drink er slechts
kleine glaasjes van en doe dat met een air van
aristocratische nonchalance. Geniet op dezelfde
manier als u zou doen met een mooie whisky, een
Frank Zappa album of een bezoek van een vriendelijk
maar angstig spook.' Niet iedereen is blij met het
nieuwe bier. Jack Law van 'Alcohol Focus Scotland' wil weten waarom een brouwerij bier wil
maken dat bijna zo sterk is als whiskey.
Bieren in de prijzen
Tijdens de European Beer Star-wedstrijd in Nürnberg zijn dertien Belgische bieren bekroond,
vooral in de categorieën… Belgian Style oogstten lauweren: Brugse Zot donker en blond,
Straffe Hendrik, Gauloise en Gauloise Brune, Malheur 12 en 10, Bush amber, Omer Traditional
Blond, Affligem blond en triple en Gouden Carolus Triple. De herboren Maes-pils was het
enige Belgische bier in een andere categorie en won brons in de categorie "European Style
Helles/Lager". Aan de zesde editie van de bierwedstrijd namen meer dan 800 bieren uit een
dertigtal landen deel, met prijzen in 41 verschillende categorieën. Zoals iedereen weet is een
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proeverij natuurlijk maar een momentopname. Overigens valt het op dat er onder de
gelauwerden weinig grote coryfeeën voorkomen. Zonder tekort te willen doen aan de
gelauwerden, mag men zich toch wel vragen stellen, als je weet dat bv. in de categorie
Rauchbier zilver ging naar Brazilië en geen enkele van de tien Bamberger brouwerijen in de
lijst voorkomt.
http://www.european-beer-star.de/ebs/downloads/presse/Gewinner_2009.pdf
Strengste Bob-campagne ooit
November was dramatisch in Vlaanderen met autobestuurders die te veel ophadden en
fietsers aanreden. Dat zullen alle autobestuurders in de eindejaarsperiode geweten hebben.
Van 27 november tot 11 januari wil de politie minimaal 180.000 ademtests afnemen. Dat is de
strengste Bob-campagne ooit. De controles zullen meer op strategische plaatsen gebeuren,
zoals in straten met veel uitgaansgelegenheden, en op goed gekozen momenten. In 2008
werden rond oud en nieuw 173.434 ademtests afgenomen. Daarbij bliezen 8.388 mensen (4,8
procent) positief. Wie meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed heeft, moet
minimaal een boete van 137,5 euro betalen.
Duvel „whisky‟
Wat te verwachten was is gebeurd, er had een
(beschaafde) stormloop plaats op de verkoop van de
2.750 flessen Duvel Distilled, gemakkelijkheidshalve
„whisky‟ genoemd. De marketing machine van de
brouwerij Moortgat zette na de zwaarder gehopte
Duvel van een jaar geleden weer een nieuwe hype
neer. Vrijdagavond al maakten de eerste gegadigden
hun opwachting aan de brouwerij om twee flesjes van
50 cl à 40% alcohol te kopen voor de niet onaardige
prijs van € 30 per stuk. Nog geen twee uren na de
start van de verkoop zaterdagmorgen bleven al een
50-tal gegadigden met lege handen achter. Wie
„geluk‟ had kon aan de poort meteen voor € 60 een
flesje over kopen.
Prompt verschenen ook de eerste aanbiedingen op
tweedehandssites. Op Ebay werd vlotjes € 400
geboden en op een andere site stond zelfs een flesje
te koop voor € 1.500. Iedere gek heeft recht op zijn
pleziertje, zouden wij zeggen, maar is het dit waard?
Een van mijn hebbelijkheden bestaat erin op zaterdagavond het verstand op nul te zetten,
een grote handgemaakte stinkstok – neen, liever een Dominicaan dan een Cubaan – in brand
te steken en op te paffen onder het genot van een glas (of twee) van dat gerookte Schotse
levenswater, 12 tot 18 jaar gerijpt op porto- of sherryvaten. Voor minder dan € 20 heb je al
een treffelijke blend van 70 cl, maar in de regel spendeer ik het dubbele (of wat meer) aan
een malt. Dat maakt mij geen kenner, maar om € 30 te geven voor een bierbrandewijn die 3
jaar op vat heeft gelegen, zo gek krijgen ze mij niet (meer). Gelukkig stak Moortgat
miniflesjes van 50 ml in een aantal kratten Duvel.
Ik had het geluk dat een fervente Duvel-drinker, die ook het sterkere spul niet schuwt, nog
een flesje over had. Hij vond het zelf maar niets. Ik kan hem geen ongelijk geven. De Duvel
Distilled geeft eerst een alcoholgeur vrij, daarna wat appel en vanilletoetsen, die wel blijven
hangen. De smaak is zoet in de aanzet, mondverwarmend, maar ook vrij scherp (de
bourbonvaten?) en met een bittertje. De nasmaak is lang, eerst wat scherp, daarna vooral
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zoetig. Ik ben blij dat ik het heb kunnen proeven, maar heel zeker ook dat ik er geen geld aan
heb gegeven. Whisky is het van geen kanten.
De voorbije zomer kocht ik in Bamberg 50 cl Aecht Schlenkerla Rauchbier Edelbrand (40%
alcohol) en in Bayreuth 70 cl Weisser Blitz (42%) van de brouwerij Maisel en dat voor ca € 12 à
15. Dat heeft me wel wat kilometers gekost, maar ik was er toch en beide zijn voor mij echt
heerlijk en eerlijk spul. De brouwer-stoker van Maisel liet in zijn heiligdom ook Blitz proeven
die al enkele jaren op houten vaten lag, maar een verrijking van de smaak kon je ook dat niet
echt noemen.
Pils op Oktoberfest?
Volgens de website Bierwoordenboek werd op het voorbije
Oktoberfest 6,5 miljoen liter pils getapt. Het is maar te hopen
dat ze dat in Beieren niet lezen, want dan krijgen Arjan, Appie
en deskundige consorten gegarandeerd miljoenen zeer gebelgde
Beiers over zich heen. Pils is gemaakt voor toeristen, zeggen de
Beiers die zelf het jaar rond de voorkeur geven aan Helles,
Dunkles of Weizen. Op het Oktoberfest wordt overigens door
alle Münchener brouwerijen een Festbier getapt, naar Duitse
normen een zeer sterk bier van wel 5,8 tot 6,3 vol.%. Wiesnbier
wordt in het voorjaar gebrouwen (Märzen) en wordt
omschreven als "malzbetont, süffig, leichte Süße, körperreich
und leichte Hopfenbittere". Ga dat maar eens zoeken in een
pilsje dat vorige week werd gebrouwen.
http://www.bierwoordenboek.com/_Bierwoordenboek.ashx
Beleggen voor gevorderden
De krant De Morgen maakte bekend dat de Braziliaanse CEO Carlos Brito van AB InBev op 16
december 1,72 miljoen aandelen van het bedrijf verkocht voor 62,18 miljoen euro en ze de
dag nadien weer inkocht voor 62,24 miljoen. Een verlies van 60.000 euro te vermeerderen
met beurstaksen en transactiekosten. Goed gek of niet? De CEO kocht de aandelen in
november 2008 tegen 6,45 euro per stuk en die waren in december 2009 36,25 euro waard.
Door het beursmaneuver ontsnapte Brito aan een meerwaardebelasting van 15% of ruim 7,5
miljoen euro.

Wie herkent deze niet ?
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Bier in alle eeuwigheid
125 jaar brouwgeschiedenis van De Koningshoeven in beeld gebracht
De huidige abt broeder Bernardus zegt in het voorwoord dat hemel en aarde niet zonder
elkaar kunnen en dat het adagium 'ora et labora' (bid en werk) beide werelden met elkaar
verbindt. Deze verbinding wordt vanaf het ontstaan van de kloosterbrouwerij in 1884 tot
heden op onderhoudende wijze in beeld gebracht door Paul Spapens. Naast het onderzoek van
historische documenten heeft de auteur gesprekken gevoerd met mensen, die een belangrijke
rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Nederlands enige trappistenbrouwerij De
Koningshoeven. De geschiedenis loopt via de komst van Franse monniken uit het noorden van
Frankrijk, de schaapskooi van de latere koning Willem II, de brouwerij tussen de twee
wereldoorlogen, de overgang van bier van lage gisting naar het brouwen van bovengistende
bieren, het verkeerd uitpakken van de overname door Stella Artois in Leuven, de verregaande
samenwerking met brouwerij Bavaria en de weg naar de huidige situatie van groei en
expansie. In de loop van de jaren vijftig was de weg naar grootschaligheid de enige om te
overleven. De levering van het bier van De Schaapskooi aan de supermarktketen De Spar
(Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig) voor een sterk verlaagde prijs,
smalend 'kwartjesbier' door het personeel genoemd, was onontbeerlijk om het huishouden van
de kloostergemeenschap op peil te houden.
De Schaapskooi kan worden gezien als een belangrijke voorloper in het brouwen van een
zogeheten B-merk. Beperken we ons tot de afgelopen 30 jaar, dan wordt een duidelijk beeld
geschetst van de meer grootschalige productie en de uitdagingen die zich voordoen. In 1988
werd een begin gemaakt met de modernisering van de brouwerij met de nadruk op de
merknaam La Trappe en een actief
commercieel- en marketingbeleid. In 1990
komt de eerste lekendirecteur Peter Peeters
die een belangrijke rol heeft gespeeld in de
modernisering en de introductie van La Trappe
Quadrupel in 1991 en het daaropvolgende
succes in Amerika en andere Europese landen.
Om groei en expansie te blijven garanderen is
de verregaande samenwerking met brouwerij
Bavaria van groot belang. Aanvankelijk leidt dit
in de publiciteit tot allerlei twijfels over het
authentieke karakter van de trappistenbieren.
Het logo 'Authentic Trappist Product' wordt
weliswaar ingeleverd, maar siert vanaf 2005
weer de bieren uit het gevarieerde La Trappe
assortiment, dat wordt uitgebreid met Witte
Trappist en Trappist bock. Het terugkrijgen van
het zo prestigieuze logo is voor De
Koningshoeven het bewijs dat samenwerking
tussen een commerciële brouwerij als Bavaria
en een trappistenbrouwerij geen afbreuk hoeft
te doen aan de authentieke, hoogwaardige
brouwsels met respect voor de brouwtraditie
van de Trappisten.
Hoe belangrijk marketing, publiciteit en promotie ook zijn, meer aandacht voor de rol van
brouwers waaronder Lodewijk Swinkels bij de handhaving en verbetering van de kwaliteit van
de bieren was zeker op zijn plaats geweest. Tegenwoordig kan naast het zware La Trappe
Quadrupel vooral La Trappe dubbel wedijveren met soortgelijke trappistenbieren uit België.
Dat er zelfs een aanstekelijk loflied is op het trappistenbier (p.179), zal veel liefhebbers als
muziek in de oren linken. De historische band met de stad Tilburg en directe omgeving, het
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verenigingsleven en niet te vergeten Carnaval komen aan de orde. Uitgebreid wordt met een
fotoreportage stilgestaan bij de totstandkoming van het moderne proeflokaal, waar de vele
bezoekers kunnen genieten van de La Trappe bieren. Naast de actuele foto's bevat de degelijk
uitgevoerde publicatie ook historisch beeldmateriaal, dat voor een groot gedeelte niet eerder
is gepubliceerd. 'Proef de stilte', is een bekende hedendaagse slogan van De Koningshoeven.
Na lezing van 'Bier in alle eeuwigheid' realiseert de lezer zich hoe de geschiedenis voor veel
turbulentie heeft gezorgd in de ontwikkeling en het voortbestaan van Nederlands enige
trappistenbrouwerij.
Paul Spapens: Bier in alle eeuwigheid. 125 jaar Trappistenbrouwerij De Koningshoeven.
Uitgeverij Pix4Profs. Tilburg, 2009. 208 pag. ISBN 9 789460 320088 Prijs: 24.95
Han Hidalgo

Honderd straffe streekbieren
Bij uitgeverij Lannoo verscheen “100 x proeven
van straffe streekbieren” van de hand van Bruno
Loockx, die ook al de auteur is van “100 x straffe
cafés in Vlaanderen”. In het boek belicht Loockx
samen met co-auteur Sofie Vanrafelghem vaak
onbekende bieren uit de vijf Vlaamse provincies.
Wie verwacht dat de auteurs de sterkste bieren in
alcohol hebben uitgezocht, heeft het mis. Zij zijn
voortgegaan op verhaaltjes over bepaalde bieren
en dat levert vlotte lectuur op, vooral tussen pot
en pint. Volledigheid hebben zij niet nagestreefd
en vaak zal je zelfs vergeefs zoeken naar de
brouwerij waar het bier gebrouwen is en soms
zelfs naar het alcoholgehalte. Maar dat mag de
pret niet drukken, want je maakt op deze manier
kennis
met
Spioenkopje,
Boeteling,
Mammelokker, Valeir, Tiense Kweiker, Kluizeke,
Nen Notter en Zonderik om er maar enkele te
noemen. Een groot deel zal je ook niet vinden in
de bierhandel want ze zijn soms maar
verkrijgbaar
in
één
café
of
bij
één
drankenhandelaar. Bij elk bier staat ook een
geïllustreerde pagina met ook fiets-, wandel- en toeristische tips. Loockx schreef eerder ook
al de toeristische gids „Fietsen langs de grenzen van België‟ die is uitgegeven bij Lannoo.
“100 x proeven van straffe streekbieren” kost € 15,95. ISBN 978-90-209-8561-0
Louis Meulders
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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 Piet & An en die van Jack & Anita

Piet & An

Merk
Lokatie
Temperatuur
Bieren op voorraad

Waar schrokken we van

Klimasan
Schuurtje in tuin, buiten, en in de kelder
Stand 3 , buiten min 6, in kelder 14 graden.
Westmalle dubbel en tripel, Rochefort in meerdere
varianten, Vedett (niet voor Piet), Prosecco, Brand pils,
Hoegaarden en Newton appelbier (niet voor Piet).
Waar stond geen alcohol? Ook Piet en An lijken behalve
van bier ook liefhebbers van andere alcoholische
versnaperingen. Pils in de opslag buiten bij minus 6 graden.
Wat doe je met al die biermerken als je ze zelf niet drinkt?

Jack & Anita

Merk
Lokatie
Temperatuur
Bieren op voorraad
Waar schrokken we van

Bauknecht maar leeg!!!!
Kelder
14 graden, keldertemperatuur
Oerbier, la trappe tripel, Hopus, Moinette, Orval, Leffe.
Een lege koelkast, Bavaria 0,0, lege flessen, meer wijn dan
bier (wijngaard, wijnrekken, wijnvergistingsvaten) en vooral
de verzamelwoede voor kurken.

Oordeel zelf waar je het beste onverwachts op bezoek kunt komen.
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Hertengoulash met Beyerd Winterbier
Ingrediënten voor vier personen:
600 gram hertengoulash, in blokjes
2 uien
2 eetlepels appel- of perenstroop
2 eetlepels Worcestershire saus
2 laurierblaadjes
4 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
2 eetlepels bloem
1 dl Beyerd Winterbier
3,5 dl gevogelte- of wildbouillon
2 eetlepels fijngeknipte bladpeterselie
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Uien schillen en in stukjes snijden. Blokjes hertengoulash met bloem en weinig zout
bestrooien. Olie in een braadpan verhitten en de blokjes aan alle kanten aanbraden. Stukjes
ui kort meebraden. Hittebron verlagen
en de laurierblaadjes en bouillon erbij
doen. Gedurende ruim 80 tot 90
minuten op de laagste hittebron met de
deksel iets schuin op de pan stoven tot
het vlees gaar is. Het stoofvocht iets
inkoken en 10 minuten voor het einde
van
de
stooftijd
het
bier,
Worcestershire
saus
en
stroop
toevoegen en verder stoven. Naar
smaak
extra
bier
toevoegen.
Laurierblaadjes
eruit
halen.
Het
stoofvocht zeven, goed aandrukken
tegen de zeefwand en in de braadpan
terugdoen. Op smaak brengen met
peper en zout. Vlees en saus over voorverwarmde borden verdelen, met fijngeknipte
bladpeterselie garneren, vergezeld van een stamppotje van aardappel, knolselderij en
winterwortel en een gekoeld glas Beyerd Winterbier of ander volmondig winterbier.
Han Hidalgo
www.biercuisine.nl

17

