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Woordje van de Voorzitter
Heerlijk, het is weer voorjaar! Overal duiken de narcissen en de krokussen weer op. De dagen
worden langer en als het zonnetje zijn best doet, zitten we weer op de terrassen. Met een
lekker Lentebockje of het frisse, nieuwe biertje uit Beyerds eigen brouwerij: Schwarzbier. De
kleur doet denken aan Guiness, mooi stevig wit schuim, je proeft de gebrande mout en gezien
het matige alcoholpercentage (5%) een heerlijke doordrinker. Daar gaan we van genieten!
Wat ook genieten wordt is onze jaarlijkse excursie die 23 april naar ZuidLimburg gaat. Daar zal de Brand Bierbrouwerij bezocht worden. Na een
ontvangst met Limburgse vlaai, volgt een rondleiding door de brouwerij,
het Brandmuseum en zal er geproefd kunnen worden in ‟t Kelderke. Na
een lunch aldaar gaat de bus naar Maastricht. En wie kent het
Bourgondische Maastricht niet? Veel gezellige cafeetjes, terrassen,
cultuur en historie. En voor wie wil is er een route langs de
“Mestreechter Brandslang”; door Brand geselecteerde cafés, waar het
bier wacht. Omstreeks 22.00 uur zal de bus iedereen weer veilig voor ons
clubhuis in de Boschstraat afzetten.
Omdat de excursie verplaatst is naar een eerder tijdstip in het jaar en we daardoor een gildeavond missen, is er in het bestuur besloten om in de lange periode van excursie naar
bockbieravond, nog “iets” te organiseren. De datum staat vast: 27 juni, zondagmiddag tussen
14.00 en 17.00 uur. Het zal gaan over de goede combinatie tussen bier en eten. Dus welk
biertje bij welk gerecht? Aan de exacte invulling van deze middag wordt nog gewerkt, maar
noteer 27 juni alvast in je agenda!!
En dan nog even een trieste mededeling: enkele weken geleden bereikte mij het bericht dat
Karin van der Zwet is overleden. Karin was jaren, met haar partner en Zilveren Frietwinnaar
Kees Roozen, lid van ons gilde. Een sympathieke, jonge vrouw die de ziekte die haar trof
helaas niet heeft kunnen overwinnen. Ze zal zeer gemist worden!
Dan rest mij iedereen een prachtig voorjaar en een mooie zomer toe te wensen en alle
deelnemers aan de excursie een fantastische dag. Zelf ben ik op vakantie, maar zal beslist
aan jullie denken.
Hettie Beverdam

Redactioneel
In dit nummer het thema een nieuw lente en een nieuw geluid. Nu moet je zo‟n thema niet al
te serieus nemen, maar zo schrijft onze voorzitster over de bloemen en bijtjes en dan hoor je
de rokjes al wapperen in de wind. Op de terrassen is het geluid van dorstige kelen hoorbaar,
als het Beyerd Schwarzbier en lentebokjes klokkend naar binnen glijden.
De Excursie naar Brand is vorig nummer al breed uitgemeten dus dit keer geen Brand, geen
Maastricht, maar het Beyerd-bierglas op reis naar donker Afrika, op bezoek bij de gorilla‟s.
Een boeiend verslag van het sfeervolle Delta-bierfestival. Een uitnodiging om alle bierfestivals
te gaan bezoeken en te genieten van een zwoele lente en alle bieren die dit seizoen heeft te
bieden. Het geheim van het Beyerd Schwarzbier. Jelle bekent dat het Beyerdbier niet in zijn
eigen top 5 staat, misschien omdat hij het recept en de verdere bereidingswijze wèl kent.
Voor de derde keer de koelkast van… dit keer onze eigen Piet en Dini. En wat denk je, geen
bier in huis. Verder nog meer nieuws over bier, het weer en lekker eten. Met een prachtige
bier-lente in het vooruitzicht en een spoedig weerzien in juni, sluit ik af met 1 minuut stilte
voor Karin.
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Het heerlijke mysterie van het Beyerd Schwarzbier
Met veel tam tam is bij de pers aangekondigd dat Café de Beyerd met nieuw bier komt. Op
woensdag 24 maart presenteerde ze dan het nieuwe SCHWARZBIER.
Eerst opscheppen dat ze al twee keer
door vaktijdschrift Misset Horeca zijn
verkozen als café van het jaar. En
dan al voor de persintroductie de
volgende uitlating “We vermoeden
een nieuwe doordrinker voor onze
klanten te hebben gebrouwen en aan
het begin te staan van een nieuwe
rage in bierdrinkend Nederland”, dat
is lef hebben van die jongens.
Voor die het Schwarzbier niet kennen
even een stukje achtergrond en
geschiedenis. Schwarzbier is afkomstig
uit het oosten van Duitsland en wordt steeds populairder bij onze oosterburen. Als gevolg van
“de muur” bleef het Oost-Duitse schwarzbier voor ons verborgen. Na de val van de muur is
deze biersoort door het Duitse volk herontdekt en wordt het steeds populairder.
Marktleider is Köstritzer. De brouwerij uit Bad Köstritz brouwde in 1989 nog 7.000 hectoliter
maar was vorig jaar goed voor 383.000 hl. Schwarzbier is een ondergistend bier met een
donkere tot zwarte kleur voor de kenners 100 EBC (bierkleureenheden) en geen uitgesproken
gebrande smaak voor de kenners 22 BU (bittereenheden). Bij een Guinness ogend zwart
biertje zou je wel een sterke gebrande moutbitterheid verwachten. Het alcoholgehalte ligt
tussen de 4,5% en 5% net als een gewoon pilsje. Dit geeft het bier een zacht karakter en het
is daarom ook erg in trek bij de vrouwen.
De eerste vastgelegde documentatie over het brouwen van een Schwarzbier stamt uit de stad
Thuringen (Duitsland) in het jaar 1543, iets ouder dan het café. Het 172 jaar oude café van
Piet, Mikel en Orson de Jongh stond veertig jaar geleden aan de basis van de introductie van
Belgische bieren in Nederland door als een van de eerste cafés diverse Belgische bieren op de
tap te hebben. Twintig jaar geleden kwam het als een van de eerste cafés met het Duitse
Weizenbier. Dit bier is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het assortiment.
De Beyerd heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de introductie van nieuwe
bieren. Met gepaste trots is 24
maart het Beyerd Schwarzbier
gepresenteerd. Het idee was
al
enige
jaren
geleden
ontstaan. Toen de Beyerd de
brouwerijbeurs in Nurnberg
bezocht. Hiervoor moesten ze
in Bambergen overnachten,
midden tussen een tiental
brouwerijen. En die hebben ze
natuurlijk allemaal bezocht,
althans dat wilden ze, maar of
het gelukt is weten ze zelf
niet meer. Vrijwel iedere
brouwerij brouwt daar een
Blond- en een Schwarzbier en
die hebben ze allemaal
proberen te proeven.
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Teruggekomen in Breda hebben ze nog lang nagepraat over de behoorlijke smaak variatie van
de bieren die ze daar proefden. Maar wat aangenaam verraste was de smaak en de kwaliteit
van de Schwarzbieren. Zo is het idee geboren een eigen Schwarzbier te gaan brouwen. Joppe
succes.
Uiteindelijk heeft de voorbereiding
bijna twee jaar geduurd. En dat is
niet voor niks. Gezien de donkere
kleur en licht gebrande smaak met
een hoge doordrinkbaarheid is dit
een zeer complex en moeilijk bier
om
te
brouwen.
Voor
het
samenstellen van de eigen receptuur
zijn verschillende schwarzbieren
geproefd; Köstritzer, Fiedler en
Gluckauf.
Volgens Joppe was de moutsamenstelling het moeilijkst, maar
hoe die er nu precies uitziet, is het
grote mysterie van het Beyerd Schwarzbier. Tijdens de persintroductie hebben de journalsten
Joppe stevig aan de tand gevoeld, heel veel is er opgeschreven maar uiteindelijk hebben we
niet eens een klein stukje van het mysterie kunnen ontrafelen.
In de brouwerij werd het allereerste Schwarzbier onthult en Geert Jaspers mocht het eerste
Schwarzbier ontvangen, daar is hij beroepshalve heel erg goed in. Geert werkt bij de
belastingdienst in Breda en is al jaren een vaste klant van de Beyerd. Als het over zwart bier
gaat spitsen Geert en zijn collega‟s onmiddellijk de oren en gaan er op af. Zo ook in Belgie.
Zwart bier Het parket van
Mechelen
vervolgt
de
brouwerij Alken-Maes voor
het leveren van zwart bier in
Mechelse
cafés,
geen
Guinness maar bier dat voor
het oog van de fiscus
verborgen moest blijven. De
kasteleins
zouden
geen
echte kleine middenstanders
zijn mochten zij niet meteen
aan de klaagmuur staan. Zij
klagen dat zij te weinig zwart
bier konden kopen en te
weinig in hun zak konden
steken omdat het prijsverschil
te klein was. Rijk zijn zij er
niet van geworden, klagen ze. Eentje klaagt zelfs dat hij al 15 jaar met verlies draait… In 2002
liep Alken-Maes ook al eens tegen de lamp.
Bij de Beyerd zijn uiteindelijk geen afwijkingen geconstateerd en het Schwarzbier werd door
alle aanwezigen geloofd en goedgekeurd. Een heerlijk bier, een echte doordrinker waarmee
de jongens van de Beyerd weer eens hun lef hebben getoond en niets te veel hebben beloofd.
Wel jammer dat het zo lang heeft moeten duren en dat het eerste genot maar van korte duur
was. Wegens groot succes uitverkocht.
Marco van Schaik
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Het Deltabier-festival
Al weer voor de 16e keer organiseerden de
Deltabrouwers het Deltabier festival in Goes. Er is
ook een nieuwe locatie gevonden, Uitspanning de
Goederenloods, een historische goederenloods uit
1876. Dit is het grote lichtgele gebouw, midden op
het terrein van de Stoomtrein Goes Borsele, dus
behalve voor de fervente bierliefhebber was er ook
voor de treinenliefhebber wat te genieten.
Alhoewel dit een klein festival is, waar maar enkele
brouwerijen acte de presence geven zijn er weer
heel wat lekkere bieren om te proeven. In ieder
geval zijn er genoeg bieren om toch voor moeilijke
keuzes te staan, want alles proeven gaat ook deze keer echt niet lukken. Alle bieren die ik al
eerder heb geproefd vallen dus meteen al af, maar zelfs dan zal ik niet alles kunnen proeven.
Mijn favoriet van dit festival is Vicardin van brouwerij
Dilewyns. Vicardin bestaat uit de Vicaris Tripel waarbij na de
eerste gisting gefilterde en gepasteuriseerde gueuze Giradin
wordt toegevoegd. De beide bieren lageren samen 3 à 4
weken. Na de lagering wordt het geheel gepasteuriseerd en
op fles hergist met Vicarisgist. Het is een mooi licht roodbruin
bier met een mooie schuimkraag, de smaak is zoet-zuur en
licht bitter die langzaam afvloeit in een krachtige maar toch
zoete nasmaak en heeft een acoholpercentage van 7%.
Dilewyns heeft verder de Vicaris Generaal en de Vicaris Tripel
meegenomen, maar aangezien deze niet op mijn lijstje te
proeven bieren staan, koop ik een sixpack met de drie bieren,
zodat ik ze thuis op mijn gemak kan proeven.
Brouwerij Slaapmutske te Melle heeft 3 bieren meegenomen, Slaapmutske Dry Hopped Lager
(helaas net van de tap als ik het wil drinken), Slaapmutske Bruin en Slaapmutske Tripel. Ik
proef de Slaapmutske Bruin, een volmoutig, lichtzoetig bier met een licht kruidige afdronk en
een alcoholpercentage van 6%.
De Gentse stadsbrouwerij Gruut heeft 2 bieren bij
zich, Gruut Wit en Gruut Amber. De Amber is een
ale met gruutkruiden, bereid met 4 soorten mout,
heeft een licht bittere geur, een bittere smaak en
een bittere afdronk die blijft hangen. Het is een
heel ander soort bitter dan je gewend bent van hop,
maar is uitstekend te drinken. De dames achter de
tap dringen er op aan toch zeker eens een bezoekje
te brengen aan hun brouwerij. De Gruutse Gazette
van Gent die ze meegeven, staat vol met
activiteiten die erg verleidelijk klinken, dus dat
bezoek gaat er wel komen binnenkort. Verder staan
in de Gazette de voordelen van gruutkruiden: het
onderdrukt ouderdomsver-schijnselen en gaat
vermoeidheid tegen, verhoogt het libido en de
vruchtbaarheid, bevordert de menstruatiecyclus en
bloedcirculatie, verlaagt de bloeddruk en voorkomt
diabetes. Weer eens bewijs genoeg dat bier drinken
gezond is.
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Brouwerij Boelens uit Belsele heeft de Waas Wolf, de Klok Tripel, de Bieken
en de X-11 bij zich. De Bieken is een donkerbond honingbier van 8,5 %. De
smaak is kruidig, moutig en fruitig, in de afdronk is de honing goed te
proeven.
Brouwerij de Molen uit Bodegraven is aanwezig met 6 bieren: Saaz Hopburst, Rook & Vuur,
Hel & Verdoemenis, Lood & Oud IJzer, Mikkel & Menno en Thor & Mjölnir. De Saaz hopburst
die ik proef is een amberkleurige lager met een licht hoppige geur, een bitterheid die
explodeert in de mond en een bittere afdronk me een alcoholpercentage van 6,2 %.
Natuurlijk ontbreekt brouwerij Emelisse uit Kamperland
niet op dit Zeeuwse bierfestival. De meegebrachte
bieren zijn het Witbier, Rauchbier, Lente Bock, Barley
Wine en Russian Imperial Stout. Aangezien ik het
Rauchbier nog nooit eerder geproefd heb valt mijn
keuze daarop. Helaas valt hij tegen, de rookgeur en smaak overheersen dermate dat het geen doordrinker
is. Hij doet mij zelfs een beetje aan rookworst denken,
het is geen bier naar mijn smaak en ook het enige bier
dat ik deze dag niet opdrink.
Verder is ook de brouwerij Jessenhofke uit Kuringen-Hasselt aanwezig met Jessenhofke
Tripel, Jessenhofke Bruin en Jessenhofke Maya. Dit laatste bier is het eerste bier volgens het
“cradle to cradle” (C2C) principe. De centrale gedachte van de C2C is dat alle gebruikte
materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander
product. Michel Corthouts, een Hasseltse seitanmaker (Seitan is een eiwitrijk vegetarisch
product en heeft een op vlees gelijkende vezelstructuur.) wist de brouwer van de Jessenhofke
ervan te overtuigen om met zijn zetmeelhoudende restproduct aan de slag te gaan. De
seitanoplossing vervangt gedeeltelijk het brouwwater. Ook wordt er 26% minder gerstemout
en 5,5 % minder tarwemout gebruikt. Maya is een fris bier met een lichte hopgeur en een
bittere afdronk en een alcoholpercentage van 6%.
Ook de leden van de Deltabrouwers
presenteren hun eigen gebrouwen bieren,
helaas kom ik daar niet aan toe. Wel koop
ik nog enkele flessen van het festivalbier,
de Goesting 2010. Deze Indian Pale Ale is
gebrouwen bij de Molen. Het is een
donkerblond bier met een mooie stevige
schuimkraag, met mout en grapefruit in de
neus. De smaak is moutig met een volle
bitterheid en een vleugje “zwarte beiers”
overgaand in een lange bittere afdronk.
Het was weer een mooi evenement op een
fantastische locatie en ze zien mij volgend jaar
zeker weer terug.
John Zonneveld
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In gesprek met Jelle Terpstra
'Er kan er maar één de beste zijn''.
Jelle (35 jaar) is een zeer gewaardeerde medewerker van café De Beyerd, die ons ook op de
bijeenkomsten van het gilde voorziet van mooi getapte en uitgeschonken bieren. Wat velen
misschien niet weten is dat Jelle sedert 2007 brouwer Joppe de Bres assisteert in de
huisbrouwerij en al verschillende brouwsels zelfstandig heeft gemaakt. Jelle heeft een grote
passie voor alle leuke dingen van het leven. Hobby's: darten en zijn katten.
Zijn liefde voor speciaalbier is hoe kan het ook anders in De Beyerd ontstaan. Tot zijn 5
favoriete bieren rekent hij De Koninck, Duvel, Karmeliet tripel, Hertog Jan Grand Prestige en
niet te vergeten de vele smakelijke bieren uit de eigen brouwketel van De Beyerd. Alle
favoriete bieren hebben hun eigen moment om er extra van te genieten, zoals een lekker
zwaar bier bij de kachel en een verfrissend biertje in de zomer tijdens de barbecue en op het
terras.
Het is verheugend om te constateren dat steeds meer kleine brouwerijen allerlei vaak
verrassende en onderscheidende speciaalbieren op de markt brengen. Gelukkig is het niet
alleen maar pils, dat de klok slaat, aldus Jelle. Deze ontwikkeling moeten we als
bierliefhebbers koesteren.
Wat betreft het bezoek aan brouwerijen heeft iedere brouwerij totnogtoe een interessante
indruk achtergelaten en voor Jelle waren vooral de bezoeken aan de brouwerijen van Duvel,
Palm en De Koninck het leukst. Jelle zou nog meer interessante brouwerijen willen bezoeken,
maar daar komt nog weinig van terecht.
Het assisteren van Joppe en hem op gezette tijden vervangen is een geweldige uitdaging, die
Jelle niet meer zou willen missen. Jelle was daarvoor al op de hoogte van het brouwproces,
maar in de praktijk betekent het aanzienlijk
meer werk dan je op het eerste gezicht denkt.
Er komen veel belangrijke zaken, zoals
procestechniek, beheersing van het brouwproces
en niet te vergeten de hygiëne om de hoek
kijken. 'En dan nog maar te zwijgen van al die
stofjes, met een gemakkelijke afkorting, maar
daar zal ik verder niet veel over verklappen',
aldus Jelle. Immers brouwers geven hun
geheimen en specifieke toevoegingen aan
brouwsels niet graag prijs.....
Als Jelle een nieuw bier zou mogen brouwen,
denkt hij in eerste instantie aan een blond bier van ongeveer 6,5%.
Hoewel Jelle niet altijd aanwezig is op de bijeenkomsten van het gilde, heeft hij wel een
suggestie om het bezoek aantrekkelijker te maken. Volgens hem zou je leden op intekening
bijzondere en serieuze proeverijen moeten kunnen aanbieden. Uitwisseling van
proefervaringen en dat op een serieuze manier, daar leer je van.
Het combineren van bier met gerechten wint steeds meer aan populariteit, toch drinkt Jelle
zelden bier bij het eten. Hij drinkt bij het eten het liefst een wijntje en af een toe wel eens
een De Koninck, een biertype dat niet zo overheersend is en een soepele begeleider is.
Jelle's antwoord is zeer resoluut als we hem vragen of er nog biercafés zijn die hij uit ervaring
kan aanbevelen: 'Er kan er maar één de beste zijn!'.
Jelle, veel succes en plezier met jouw werkzaamheden in het café en de huisbrouwerij, met
jouw passie, hobby's en met het uitkomen van jouw boek in 20...
Han Hidalgo
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Bier & Evenementen kalender
Vrijdag 23 april

Excursie Beyerd Biergilde Breda
Naar Brand in Wylre en Maastricht

Zondag 2 mei

7e KBC Festival van het Nederlands Speciaalbier
Plaats 's-Hertogenbosch Markt, 12:00-18:00.
Organisatie: Klein Brouwerij Collectief.
1e Krimpense weekend van de Trappisten
Vrijdag 7 mei 19.00 tot 24.00 uur
Zaterdag 8 mei en zondag 9 mei van 13.30 tot 19.00 uur
Waar:
Eetcafé de Lansingh (Europa‟s grootste biercafé in een zwembad)
Van Ostadelaan 4a, Krimpen aan den IJssel
Jazz en blues festival

Vrijdag 7 mei tot en
met Zondag 9 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 27 juni

Zondag 4 juli

Zondag 29 augustus

18 september tot en
met 3 oktober

Woensdag 2 oktober
Woensdag 6 oktober
Zaterdag 16 tot en
met Zondag 24 oktober
Vrijdag 29 tot en
met Zondag 31 oktober
Woensdag 1 december

Pinkster-bier-fietstocht
Open brouwerij dagen
van Brouwerij de Beyerd
Bredase kampioenschappen Bierproeven
Bierpassie weekend in Antwerpen
www.beerpassion.com
Beyerd Biergilde bijeenkomst, zondagmiddag tussen 14.00 en
17.00 uur. Over de goede combinatie tussen bier en eten. Dus welk
biertje bij welk gerecht?
Aan de exacte invulling van deze middag wordt nog gewerkt
OISTERWIJK, 24e Bier Matinée Zuid Nederland. Vòòr café La Belle
Époque, De Lind 71, 12-18 uur. Org.: Société des Bières Spéciales.
www.societe-des-bieres.nl
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 muziek.
Oktoberfest in Munchen,
Theresienwiese

Presentatie Beyerd Bockbier
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Bokbieravond
33ste Belgische Bierweek, in Cafe de Beyerd
33e PINT Bokbierfestival
Beurs van Berlage, vr 17-23u, za 12-23u, zo 12-19u.
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Winterbieravond
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Internationaal Biernieuws
Belgisch bier bedreigd door namaak
Bier blijft een van de belangrijkste exportproducten van België, maar het wordt ook steeds
vaker gekopieerd of krijgt concurrentie van kwalitatief minderwaardige producten. “Wij zijn
steeds meer het slachtoffer van ons eigen succes", zegt Philip Buisseret, directeur van de
Belgische Brouwers. "De lokale brouwers zien dat onze speciale bieren vlot over de toonbank
gaan en willen graag een graantje meepikken."
Recent presteerde de brouwerij Weyerbacher uit Pennsylvania het
om een bier op de markt te brengen onder de naam Zotten, met
een soort nar op het etiket zoals van Brugse Zot en met in het
klein de vertaling “Zotten (n) (Belgian/Flemish) fools”. De
brouwerij was nog wel zo proper om op het etiket te vermelden
Belgian-Style Pale Ale. Ook qua alcoholgehalte en kleur was de
gelijkenis met Brugse Zot zo groot dat brouwerij De Halve Maan
het niet over haar kant kon laten gaan. Langs gerechtelijke weg
werd het bier uit de rekken gehaald.
De Belgische Brouwers proberen in de VSA al jaren te voorkomen dat op plaatselijk
gebrouwen bier etiketten worden geplakt met de woorden 'Belgian beer'. Lange tijd konden
zij leven met de woorden 'Belgian style' maar nu vinden de brouwers ook dat te ver gaan.
Enkele Belgische politici zeggen dat ze het probleem gaan oplossen en hebben alvast een
Belgian Beerclub opgericht.
Zwart bier
Het parket van Mechelen vervolgt de brouwerij Alken-Maes voor het leveren van zwart bier in
Mechelse cafés, geen Guinness maar bier dat voor het oog van de fiscus verborgen moest
blijven. De kasteleins zouden geen echte kleine middenstanders zijn mochten zij niet meteen
aan de klaagmuur staan. Zij klagen dat zij te weinig zwart bier konden kopen en te weinig in
hun zak konden steken, omdat het prijsverschil te klein was. Rijk zijn zij er niet van
geworden, klagen ze. Eentje klaagt zelfs dat hij al 15 jaar met verlies draait…
In 2002 liep Alken-Maes ook al eens tegen de lamp.
AB InBev trekt ontslagen in
Na een wekenlange staking van het personeel heeft AB InBev de 300
aangekondigde ontslagen ingetrokken. De directie beriep er zich op te
moeten reorganiseren om het hoofd te bieden aan de verminderde
consumptie. Die daalde tussen 2000-2008 van 99 tot 82 liter. De
vakbonden zijn er niet gerust in. Topman Carlos Brito verklaarde enkele weken later dat de
situatie in België met een krimpende biermarkt en stijgende kosten onhoudbaar is. Het goede
nieuws voor Brito is dat hem dit jaar een bonus wacht van 6,13 miljoen euro, naast zijn vast
loon van 1,08 miljoen. Eind 2009 kreeg Brito al 190.984 opties met een uitoefenprijs van €
35,9. Ook bij de brouwerij Alken-Maes werd korte tijd gestaakt tegen het ontslag van 43 van
de 230 werknemers.
Brouwen poepsimpel
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Geloof de hobbybrouwers niet die zeggen dat bier maken moeilijk is. Vier maanden
volstonden voor vier studenten uit Antwerpen om bekroond te worden tot beste
hobbybrouwers van Vlaanderen. Het ging om een initiatief van Brouwland en het
studentenmarketingplatform Guido. „Ons eerste brouwsel was redelijk hard mislukt. Het bier
wilde niet gisten en er zat te weinig suiker in. Het is een wonder dat we met onze Mouten
Kop toch de hoofdprijs binnengehaald hebben, want er namen redelijk wat ervaren brouwers
deel.' Het geheim: sinaasappelschillen, koriander en kardemom. „Het resultaat was een
redelijk bitter, blond biertje, een beetje te vergelijken met een Britse ale.‟
Paters Westvleteren op cd
De trappisten van Westvleteren hebben samen met twee lekenkoren een cd vol gezongen met
Gregoriaanse en hedendaagse paasgezangen. De paters zijn een nieuw klooster aan het
bouwen, want het oude was erg aan het scheuren en dus is geld welkom. Met de verkoop van
hun bekende bier alleen redden de paters het niet. De cd Triduum Paschale wordt uitgegeven
door het Davidsfonds en kost 22,50 euro.
Werknemers Carlsberg staken om bier
Stakend personeel van de Deense bierbrouwerij Carlsberg eist niet
meer salaris of behoud van banen, maar meer bier. Honderden
medewerkers van het magazijn en chauffeurs willen op het werk ook
buiten de middagpauze een biertje drinken. De directie besloot op 1
april dat uitsluitend nog tijdens de lunch het gerstenat genuttigd mag
worden. De leiding zegt te streven naar een maatschappelijk
aanvaardbaar alcoholbeleid. Personeelsleden beroepen zich op een
oude regeling waardoor zij buiten de pauze maximaal drie biertjes mogen drinken, aldus een
woordvoerder van het bedrijf. Tot voor kort stelde het bedrijf het bier gratis ter beschikking
in koelkasten door het hele bedrijf.
Bier.blog van Fiona de Lange, informatie over bier en bierbeleving
Journalist en bierliefhebster Fiona de Lange zet zich in om nog meer vrouwen de
smaakrijkdom van de vele soorten speciaalbier te laten ontdekken. Dit doet ze op een
enthousiaste manier, gelet op haar informatieve artikelen en vele instemmende reacties op
bierblog.nl . Controversiële onderwerpen gaat zij niet uit de weg en bepaalde reacties van
bezoekers leiden tot onderlinge discussies, waardoor haar site aan extra levendigheid wint.
Het gezegde 'er is leven in de brouwerij' is zeker van toepassing op haar aantrekkelijke site,
waarin veel rubrieken over bier op overzichtelijke wijze zijn gerangschikt en worden
bijgehouden. Er gaat geen dag voorbij of ze haakt in op de actualiteit in bierland , of ze
bespreekt brouwerijen en bieren met bijbehorende proefnotities. Onlangs is ze een rubriek
gestart waarin ze gesprekken voert met brouwers en leidinggevenden van brouwerijen over
de actuele gang van zaken en ontwikkelingen in bierland.Een site die van harte kan worden
aanbevolen. Informatie: www.bier.blog.nl
Bierfestival kleine brouwers
Wat velen misschien niet weten is dat
Nederland op dit moment meer dan 50 kleine
brouwerijen telt, die zijn aangesloten bij het
Klein Brouwerij Collectief (KBC). Deze
vereniging organiseert op zondag 2 mei vanaf
13.00 op de sfeervolle Markt van Den Bosch
weer het jaarlijkse festival van de kleine
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brouwerijen. Een mooie gelegenheid om van de smaakrijkdom van veel verrassende bieren te
genieten. Brouwerijen als De Drie Horne, De Prael, Mommeriete, De Leckere, Klein Duimpje,
Sint-Servattumus om er een paar te noemen, zullen met een selectie van hun speciaalbieren
aanwezig zijn. Ook is er een marktkraam aanwezig waar bierhapjes verkrijgbaar zullen zijn.
Het KBC heeft inmiddels een zeer interessante brochure uitgegeven, waarin verschillende
suggesties worden gegeven voor het combineren van speciaalbier met allerlei soorten kaas.
Een bijzonder leerzame en inspirerende brochure. Informatie over het bierfestival en de
aangesloten kleine brouwerijen: www.kleinbrouwerijcollectief.nl
Bijzondere Amerikaanse bieren op de Nederlandse markt
Bierkenner en bierliefhebber Rick Kempen, werkzaam bij
Bierenco in Amsterdam, deelt zijn bierkennis met passie met
anderen. Dit geldt zeker voor zijn kennis van Amerikaanse
bieren, gelet op de steeds toenemende hoeveelheid van deze
bieren die zijn firma op de Nederlandse markt brengt. In 'Beer's
Best Kept Secrets', in het Nederlands en Engels geschreven,
bespreekt Rick Kempen in vogelvlucht een selectie van bieren
van 5 Amerikaanse brouwerijen. Deze brouwerijen zijn Anchor
Brewing Company, Flying Dog Brewery, Left Hand Brewing
Company, Great Divide Brewing Company en F.X. Matt Brewing
Company. Na een beschrijving van de geschiedenis van de
brouwerijen, passeren verschillende biertypen de revue,
variërend van de lichte lagers, pale ales, via de verschillende
soorten porters tot en met de zwaardere double pale ales en
imperial stouts. Er zijn ook verschillende beschrijvingen van
het type Indian Pale Ale (IPA), een type dat ook in Nederland
steeds meer wordt gewaardeerd om zijn karakteristieke
bitterheid. De duidelijke smaakomschrijvingen worden kort samengevat in een 'Beer-O-Meter',
waarin de lezer in één oogopslag kenmerken als het (vol)moutige karakter, de mate van
bitterheid, fruitigheid en kruidigheid van de bieren kan vinden. Bij elk biertype worden ook
tips gegeven voor het combineren met gerechten. Met zijn publicatie wijst Rick Kempen
bierliefhebbers de weg om een selectie van Amerikaanse bieren van 5 brouwers beter te leren
kennen en vooral de smaakrijkdom te ontdekken. Alle besproken bieren zijn inmiddels in
Nederland bij de grote bierspeciaalzaken verkrijgbaar. De publicatie is in een beperkte
oplage verschenen en kost 9.95.Voor informatie: www.bierenco.nl
Het bierparfum: ultiem verleidingsmiddel?
Amerikaanse chemici hebben een parfum ontwikkeld op basis van een bijproduct van het
brouwproces. Dat maakt het 'beerfume' of bierparfum volledig CO2-neutraal. Het parfum
werd 'Eos' gedoopt en bestaat zowel in een versie voor mannen als een voor vrouwen.
Hoe sterk het parfum naar bier ruikt, valt af te wachten, maar het past alvast goed bij het
hamburgerparfum. Dat werd ontwikkeld door burgerketen Burger King "omdat iedereen van
'the whopper houdt. Het parfum vangt die liefde en geeft het door."
De vraag is natuurlijk of dit soort parfum je helpt bij het 'vangen' van (nieuwe) liefdes of net
niet. Wetenschappers hebben er al op gewezen dat mannen en vrouwen elkaar aantrekken op
basis van hun natuurlijke geur (de zogenaamde feromonen). Als je die verstopt onder een
laag bier en hamburgers: hoe zeker kan je dan nog zijn van je aantrekking tot elkaar? Of
maken bier en hamburgers magisch alles goed?
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Het Beyerd bierglas reist verder
Joepie!!! Na een paar maanden keukenkastje kijken, mocht ik weer eens mee. Dit keer naar
wel een zeer spannende bestemming: “het donkere hart van Afrika”: Oeganda en Rwanda.
Vooral Rwanda leek me erg spannend, of beter gezegd zelfs eng. Is de oorlog daar over? Kom
ik daar wel heel van terug? Ik weet wel dat ik als Beyerd glas onbreekbaar ben. Ik ben zo
sterk dat je zelfs op mij kunt staan. Maar kan ik Rwanda aan? Hebben ze er wel bier? Wat mag
ik daar verwachten, waarom nemen ze me mee?
Na een nachtje Van der Valk airport hotel (ik bleef in het
koffer terwijl Marco en Bianca van een Leffe aan de bar
genoten) en een vlucht van 8 uur (ik bleef in de vrachtruimte),
terwijl Bianca wijn en Marco Maes pils dronk, kwam ik in
Kigali, de hoofdstad van Rwanda aan. Maar ook hier moest ik
in de tas blijven. Er was namelijk nergens gelegenheid om het
eigen bier te koelen en een Beyerd bierglas meenemen naar
een café was een te grote stap. Dus dronken Marco en Bianca
noodgedwongen Bell en Primus pils, afgewisseld met Turbo
King beer (een donker bier). Meestal was het bier na 1 rondje
al op in het café. Als je dan bedenkt dat er slechts 3 mensen
bier dronken, dan weet je al hoe belabberd die Afrikaanse
voorraadbeheersing is. Van te voren even inkopen doen omdat
je weet dat je Hollanders in je hotel krijgt, nee dat was voor
vele hotels te uitdagend.
Op dag 4 wordt ik dan eindelijk uit de tas gehaald. Maar je raadt nooit voor wat!!! Voor
Rwandees bananenbier van 12%. Geen schuim, geen koolzuur, en mierenzoet met
tegelijkertijd een zuurtje als je lang doorproefde. Niet voor herhaling vatbaar: snel
uitgedeeld aan de andere gasten in het hotel. Toch wel een schande dat ik daarvoor uit de tas
ben gehaald. Al was het uitzicht fantastisch groen en heb ik daar intens van genoten. Daarbij
de verhalen over apen, het lijkt wel of het bier op de tweede plaats komt.
Volgende dag naar het Kivu meer.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar
hier zien Marco en Bianca de Primus
brouwerij (weer dat slappe pils).
Dus op naar de brouwerij. Hier
worden door de gids alle charmes in
de strijd gegooid om de brouwerij in
te mogen. Maar nee, donderdag is
rondleiddag, dus op dinsdag kom je
er niet in. Marco zou Marco niet
zijn,
als
hij
dat
zomaar
accepteerde. Dus hij ging opnieuw
met de gids. Maar ze bleven
onverbiddelijk: nee. Van buiten af
dan maar de brouwerij fotograferen
en bekijken. Grote borden met
informatie over hun ISO certificaten,
aantal
bedrijfs-ongevallen
TPM
statistieken
(Total
Plant
Maintenance). Ondertussen keken al
die mensen ons aan wat wij in
vredesnaam aan het fotograferen
waren.
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Voordat ik weer de tas in verdween, hoorde ik ze nog zeggen, met enige twijfel, donderdag
kunnen we niet naar de brouwerij want dan doen we de Gorilla trekking , dus wederom komt
een goed bier op de tweede plaats. Poeh, poeh, het was weer een zeer warme dag, dus ik
hoop dat ze dat eigen bier nog wel ergens gekoeld krijgen. Ook in het vierde hotel was weer
geen koelkast aanwezig.
Dan op naar de laatste avond in Rwanda. Daar zullen ze toch wel het goede bier in mij gaan
schenken? Wat denk je? Nee, daar maken ze het pas echt bont. Na een ochtend wandelen om
de gorilla‟s te zien, praten ze na in de tuin van het hotel. Het schijnt zeer indrukwekkend
geweest te zijn. Een silverback gorilla die Bianca op 10 cm benaderde, 5 spelende baby
gorilla‟s, kruipend door bamboebos, takken die je armen openhalen, Bianca die verstrengeld
zit in de lianen terwijl de silverback gorilla net op dat moment uit zijn boom komt, nou dat
klinkt spannend. Schenken ze tijdens het napraten in de tuin van het hotel Waragi in mij. Een
bananendestillaat van 40% alcohol die ze op straat gekocht hebben. Het mag niet gekker
worden. Weer staat het bier niet op nummer 1. Hierna wordt ik weer gewassen en samen met
nog een onaangebroken flesje Waragi in de tas gestopt om zo de grens naar Oeganda over te
gaan. Dan zet ik nu al mijn hoop op Oeganda. Hier schijnen ze 3 nachten in een hotel te
zitten, gerund door Nederlanders. Daar zal toch wel een koelmogelijkheid zijn voor het eigen
brouwsel? Ik hoop dat ik dit keer mee mag naar de gorilla‟s.
Ja hoor, we zijn de grens over. Ik word heen en weer geslingerd in de tas. Er is duidelijk een
verschil tussen Rwanda en Oeganda; geen asfalt meer. Het busje hobbelt heen en weer. Na 14
km hobbelen komen we bij
Travellers Rest uit. Een
zeer sfeervol hotel, vol
met kunstvoorwerpen uit
Kongo. Er hangen wel
zeker 400 maskers. En shit:
ze hebben een bloedmooie
bar met open haard en Nile
Special bier. Een heel mooi
blond speciaal bier van
5.6%. Goed gekoeld
en
geschonken
in
mooie
glazen. De eigenaar, een
Nederlander
en
groot
liefhebber van speciaal
bier stond toe dat Marco
zijn eigen bier in de hotel
koelkast
te
koelen.
Eindelijk!!!! Zou het dan
morgen, na de Golden
Monkey trekking zo ver
zijn? Nog een nachtje
wachten in de tas. De
bediening
vertelt
ons
iedere keer als ze ons zien:
„your coke is safe‟. Het
eigen bier in cola flesjes
staat nog veilig in de
koeling van de bar.
Eindelijk is het dan zover. Ik word in het Beyerd glas geschonken en naar het gorilla bord van
het hotel gebracht. Daar volgde eerst een fotosessie, een prachtig donker bier met witte
schuimkraag in het donker Afrika met de gorilla‟s op de achtergrond.
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En uiteindelijk het genot gedronken te worden.
Daarna ging ik eerst buiten en toen binnen van
hand tot hand in de bar: van Nederlander naar
Oegandees en weer terug.
Na 1 liter bier is het gedaan met de pret. Het
laatste flesje Rubins wintervuur gaat naar Bart, de
eigenaar van het hotel. Hij mist immers de echte
speciaalbieren in Oeganda.
Dus ook de 2de gorilla tracking gaat aan mij voorbij.
Ik hoor ‟s avonds alleen maar de stoere verhalen
van baby gorilla‟s, een tweeling die schommelend
aan een boom hangt, een vrouwtjes gorilla die aan Bianca haar horloge heeft gefriemeld en
afstanden van 2 meter tot de gorilla‟s ipv de afgesproken 7 meter. Als straf dat ze mij niet
meegenomen hebben, zijn ze tot op hun hemd natgeregend. Zo‟n tropische bui waar geen
regenjas tegen bestand is. Zelfs hun schoenen waren doorweekt omdat de riviertjes die ze
heen nog redelijk over konden komen op de terugweg veranderd waren in woeste stromingen
waarbij oversteken met het water tot aan de knieën onoverkomelijk was.
De rest van hun avontuur ben ik in die donkere tas gebleven en was de Nile special toch wel
hun favoriet. Een avond is de Senator (pils van 6%) uitgeprobeerd, maar dat leek meer op
appelsap dan op pils. Ook de tot 1,5 meter van hun terras naderende nijlpaard heb ik gemist
omdat ze toen weer aan de Oeganda Waragi zaten in plaats van aan het bier.
Ik geef het op en hoop bij een volgende reis weer vaker uit de tas te mogen komen, want
voor die ene avond was het de ontberingen van al die hobbelwegen niet waard.

Uw Beyerd bierglas, op reis in Oeganda en Rwanda
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Koken met bier
Gevulde kwartels met biersaus en andere gerechten met bier
Hedendaagse, lichte bereidingen met bier kunnen buitengewoon verrassend zijn, aldus auteur
Martin Huijstee. Veel bierliefhebbers zullen dit met de auteur eens zijn na het lezen van de
65 recepten met bier, die zijn gebundeld in de publicatie 'Koken met bier'. De recepten zijn
onderverdeeld in soepen, voorgerechten, hoofdgerechten en warme en koude desserts. De
auteur is uitgegaan van een indeling van de aanbevolen bieren per jaargetijde. Hij somt
enkele typen en merknamen voor de lente, zomer, herfst en winter op. Helaas zijn bieren als
Ridder Maltezer, Hougaardse DAS en Grolsch Zomergoud niet meer voor de grote groep van
bierconsumenten verkrijgbaar. En waarom bieren als Westmalle Dubbel en Orval specifiek
voor de winter zouden gelden en Leffe Bruin en een biertype als faro voor de herfst, wordt
niet nader verduidelijkt. Niet iedere bierliefhebber heeft ervaring met het koken met bier en
voor deze categorie zou het raadzaam zijn geweest als de auteur enkele praktische tips voor
het verwerken in gerechten had gegeven over o.a. de bitter- en zoetheid, volmondigheid,
kruidigheid, het alcoholpercentage en de dosering van de opgesomde bieren. Dit geldt ook
voor het combineren van gerechten met bepaalde soorten bier.
De recepten zijn bedoeld voor vier personen
en worden naast de bereidingswijze en
boodschappenlijst van allerlei weetjes over de
ingrediënten en bereiding voorzien. De
inhoudsmaat van de flessen wordt helaas niet
concreet weergegeven en bierliefhebbers met
de nodige ervaring op het gebied van koken
met bier zullen de wenkbrauwen fronsen bij de
hoeveelheid bier, die wordt voorgeschreven bij
gerechten als bijvoorbeeld mosselsoep (3
flesjes), slakken in bierboter (2 flesjes),
kalfstong (3 flesjes) en kuikenpootjes (3
flesjes). Over smaak valt niet te twisten, maar
de delicate, zachte smaak van gebakken sintjakobsmosselen waarin al maanzaad is
verwerkt (p.19), zal zeker niet tot zijn recht
komen door een donker bockbier te gebruiken.
In de inleiding lezen we dat ook enkele
gerenommeerde koks gerechten met bier voor
deze publicatie hebben gemaakt. Helaas
kunnen we nergens terugvinden welke kok
welk gerecht heeft gemaakt. In een
begeleidende brief van de uitgever bij deze
publicatie wordt verwezen naar de koks Herman den Blijker en Wulf Engel. Een vermelding
van de restaurants van deze koks had bierliefhebbers de weg kunnen wijzen om ook daar eens
te gaan genieten van de biergerechten en de nodige inspiratie op te doen.
Er zijn veel smakelijke gerechten in deze publicatie te vinden zoals o.a. lauwwarme
gambasalade met biermayonaise, spareribs in biermarinade, konijnenboutjes en biermsterdasaus, kweepeer- bierbeignets met gembersaus. Afgezien van deze en andere
smakelijke gerechten, is er voor een eventueel volgende druk volop werk aan de winkel om
de puntjes op de i te zetten.
Martin Huijstee: Koken met bier. Bilthoven, 2009 (derde herziene druk, augustus 2009).
Uitgeverij Solo. 80 pagina's. Prijs: 14,95 ISBN 978 94 6031 009 6
Han Hidalgo
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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 van onze leden.
Dit keer: de koelkast van Gerard & Yvonne en Piet en Dinie

Gerard & Yvonne

Merk
Lokatie
Temperatuur
Bieren op voorraad

Waar schrokken we van

Siemens
Keuken
6 graden
Wilddog vooraan op het schap naast de Brand dubbelbock. Jupiler
pils in de groentela. In de garage gelukkig een krat/doos met de
betere bieren: la Trappe Quadrupel, Westmalle, Duvel, en
Chouffe.
Activia en Roosvice hebben een prominentere plek dan bier in de
koelkast. Ook hier staat meer wijn dan bier in de garage te
pronken.

Piet & Dinie

Merk
Lokatie
Temperatuur
Bieren op voorraad
Waar schrokken we van

Geen idee (van de schrik en de gezelligheid niet meer op gelet)
In keuken en op balkon.
Geen idee (ook hier van de schrik en gezelligheid niet op gelet)
Één flesje Westmalle dubbel in de koelkast op balkon (Piet drinkt
bier in het cafe, wijn thuis). Zoals hij zelf zegt: “bij een schilder
thuis staat toch ook niet alles strak in de lak?”
Waar staat het Beyerd bier hier? Nergens! Echt nergens? Nee,
nergens! Wat kregen wij tijdens het interview te drinken? Rode
wijn. (Lekker, maar toch…. geen bier).
De totale zichtbare bier voorraad was welgeteld 0.33 liter
Westmalle Dubbel. Misschien ligt er in de berging in de garage nog
een geheime voorraad maar zeker niet in huis, nergens koud en
klaar voor directe consumptie.Nee, nergens!

Oordeel zelf waar je het beste onverwachts op bezoek kunt komen.
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Beyerd Schwarzbier naast en in het bord
Volkorenbrood met gekookt buikspek of Zeeuws spek
Ingrediënten voor 4 personen:
4 sneden volkorenbrood (of roggebrood)
4 plakjes gekookt buikspek of Zeeuws spek
milde mosterd
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Het volkorenbrood met plakjes gekookt buikspek of Zeeuws spek (bij gespecialiseerde slagers
of biowinkels verkrijgbaar) beleggen en in vierkantjes of in een andere vorm snijden. Naar
smaak met peper en weinig zout bestrooien en met milde mosterd serveren. Een goed
gekoeld glas Beyerd Schwarzbier erbij serveren.

Spareribs gemarineerd in Beyerd Schwarzbier
Ingrediënten voor 4 personen:
800 gram dik bevleesde spareribs (varken)
1 liter gevogelte- of groentenbouillon
30 cl Beyerd Schwarzbier
5 eetlepels zonnebloemolie
2 eetlepels zoete ketjap
2 teentjes knoflook, uit de knijper
2 theelepels fijngeraspte verse gember
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
De spareribs in gelijkmatie stukken verdelen. In een soeppan de bouillon eerst aan de kook
brengen, spareribs erbij doen, hittebron op de laagste stand zetten en gedurende 30 tot 40
minuten garen. Uit de soeppan halen en goed laten afkoelen. In een mengschaal een
marinade maken van het bier, zonnebloemolie, ketjap, knoflook uit de knijper, fijngeraspte
gember en wat zout. Goed mengen. De afgekoelde spareribs gedurende 2 tot 3 uur op een
koele plek hierin marineren en af en toe omkeren. In een voorverwarmde oven op een stand
van 180 graden Celsius bakken of onder de hete grill van de oven of op de barbecue grillen. Af
en toe omkeren. De spareribs met een kwastje met de overgebleven marinade bestrijken en
met een gepofte aardappel of gepofte zoete aardappel serveren, vergezeld van een goed
gekoeld glas Beyerd Schwarzbier.
Han Hidalgo
www.biercuisine.nl

16

17

