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Thuis in Café Restaurant Brouwerij De Beyerd, Boschstraat 26, 4811 GH Breda, of
virtueel te bezoeken op: www.beyerd.nl via de buttons sitemap/diversen/biergilde

Woordje van de Voorzitter
De redactie van dit clubblad herinnert mij er altijd aan, mijn voorwoord op tijd in te leveren.
Ook nu ontving ik eind juli een e-mailtje, dat ik tot 1 september de gelegenheid had mijn
verhaaltje te maken. Dat was 1 dag voor onze vakantie, en aangezien we 4 weken weg waren,
moest ik dus bij thuiskomst direct aan de slag, want ik maak daar wel serieus werk van!
Onze reis ging dit jaar naar Australië en vandaar dat ik onze Australische “bierervaringen” nu
dus met jullie zal delen. Gezellige cafés zijn er voldoende. In Sydney een echt Belgisch
Biercafé en ook een Duits Brauhaus. Keuze genoeg daar, in de voor ons vertrouwde bieren.
In de originele Australische cafés is ook keuze genoeg, maar vooral in de pilsachtige bieren:
laag in alcohol, vlak van smaak, grote pullen en weinig schuim. Namen als: XXXX Bitter,
Victoria Bitter en Thooney‟s Bitter, smaken veel minder bitter dan dat de namen doen
beloven. In de supermarkten wordt geen alcohol verkocht, daar moet je voor naar de B.W.L.
shop, vaak in de buurt van de supermarkt. B.W.L. staat voor bier, wijn en likeur. Een gewoon
flesje bier bevat wel meer dan de flesjes bij ons (375 ml), maar kost omgerekend toch wel
zo‟n 2 euro 25. Ook een glaasje wijn is gauw 5 euro.
In Townsville bezochten we een mooie brouwerij, gevestigd in een voormalig postkantoor,
tevens café/restaurant. Prachtig ingericht, grote glanzende ketels in de zaak. Een mooi
biermenu en op de tap eigen brouwsels zoals: Townsville Bitter 3%, Bandito Loco 5%, Diggers
Golden Ale 4,8%, Belgian Blonde 4,9% Ned‟s Red Ale 4,4% en Flanagans Dry Irisch Stout 4,4%.
Net als bij ons kun je een plankje krijgen met verschillende proefglaasjes. En gezien het
alcoholpercentage kun je heel wat proeven voor je er dronken van zal worden.
Australië is een prachtig vakantieland met een overweldigend mooie flora en fauna. De
bevolking is vriendelijk en hartelijk, waardoor je je in de vele cafés direct welkom en op je
gemak voelt. Maar voor mijn favoriete bieren moet ik toch echt in ons eigen clubhuis zijn in
de Boschstraat. Donker, beetje caramel, dik schuim en liefst een procent of 9 á 10. Wat
dacht u van een Gouden Carolus of een Rochefort 10? In een mooi bijpassend glas en dan
lekker genieten en ……. nooit teveel natuurlijk! Tot ziens in de Beyerd.
Hettie Beverdam

Redactioneel
De heren Van Peer en Van Schaik hebben mij , Corné Bruininckx, in al hun wijsheid gevraagd
om de goed functionerende redactie van ons clubblad te versterken. Ik weet nog steeds niet
wat precies hun beweegredenen zijn, maar het kan natuurlijk niet aan mijn nuchtere blik op
de (bier)wereld liggen. De kans dat ondergetekende de gebeurtenissen van de gildeavonden
de volgende dag nog helder kan nabeschouwen zijn op jaarbasis op de vingers van één hand
te tellen. Maar goed, wellicht denken deze heren nu duimen te kunnen draaien.
Inmiddels staan we aan de vooravond van de interessante bierjaargetijden: de herfst met zijn
bockbieren en de winter met zijn kerst- en eindejaarsbieren. De zomer wordt met name
gebruikt om vakantie te vieren en uiteraard worden ook daar de lokale bieren getest. Vaak
zijn deze minder lekker dan de bieren uit de Lage Landen, maar soms zijn er toch pareltjes te
vinden. Koen van der Ven neemt ons mee naar zijn vakantieadres in Italië en geeft een
gouden tip. John Zonneveld houdt het dichterbij huis, maar de kans dat er volgend jaar
gildeleden in Antwerpen te vinden zijn, lijkt mij ineens een stuk groter. Ook in eigen land kan
het in de zomer goed toeven zijn. Zo‟n 35 kilometer ten oosten van Breda worden -naast
bieren en whisky‟s- spannende bitterballen geserveerd. Ook onze voorzitter heeft tijdens
haar bezoek aan de andere kant van de wereld haar werk niet geheel los kunnen laten. Maar
uiteindelijk wil iedereen toch weer terug naar de vertrouwde eigen Beyerd. Bovendien: de
bierweek nadert met rasse schreden! Tot die tijd veel leesplezier. Proost!
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Bierproef- en ontdekkingstocht in Italië
Het is me altijd weer een groot genoegen om tijdens de vakantie door die megasupermarkten
te dwalen. Gewoon kijken wat ze in je vakantieland eten, drinken, waarmee ze het voedsel
bereiden, wat er als presentje in de zak chips voor de kinderen zit en wat ze onder hun
armen smeren om weer fris te ruiken. Gelukkig heeft mijn zwager diezelfde hobby en kunnen
we samen gemakkelijk een hele middag of morgen tussen de rekken zwerven.
Het bier is altijd een afdeling waar ik de tijd voor neem en als je daar zo staat hoop je weer
op mooie ontdekkingen. Op een witbier dat ik op onze laatste vakantiedag in Italië nog
ontdekte en een aantal verschillende halve liter flessen die per stuk 8,3 euro deden, heb ik
de meeste Italiaanse bieren die bij onze heerlijke
megasuper te krijgen waren denk ik wel kunnen
proeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birra Moreti, pils, 4,6%
Baffo D‟Oro(Birra Moreti), pils, 4,8%
Moreti Grand Cru, blond, 6,8%
La Rossa(Birra Moreti), rood/bruin, 7,2%
Peroni, pils, 4,7%
Nastro Azurro(Peroni), pils, 5,1%
Grandisca(Amarcord), pils, 5,2%
Peroni Gran Reserva, 6,6%
Volpina(Amarcord), rood/bruin, 6,5%
Tabachéra(Amarcord), iets bruiner, 9%
HΨ, blond,11%
HΨ cuvée ,bruin,11%
Magalotti, amber, 7,1%
Trentatre Dorata, blond, 5,5%
Trentatre Ambrata, amber, 6,0%
Dreher, pils, 4,7%
Menabrea, pils, 4,5%
Ichnusa, pils, 4,7%

Al jaren probeer ik op vakantie het bier van
land/streek, maar sinds halverwege jaren ‟90 ben
ik slechts één keer aangenaam verrast door een
of meerdere bieren uit het land/gebied waar ik
op vakantie was. De naam ben ik kwijt, maar het was een kleine brouwerij in Bretagne.
Over de bieren die ik geproefd heb in Italië kan ik eigenlijk kort zijn: best lekker als ze goed
koud zijn, dan proef je ze tenminste niet zo! De pilzen waren nauwelijks van elkaar te
onderscheiden, op „n paar na: Nastro Azurro (heel ver weg ‟n net wat fris- en citrusachtig
smaakje) en Grandisca (door de nagisting op fles, ‟n meer eigen karakter. Dat kwam trouwens
misschien ook wel doordat ik wat werd afgeleid door de afbeelding van de vrouwen op de
etiketten van deze brouwerij). Bij de rest van de pilzen viel vooral op dat ze nauwelijks bitter
zijn en dat de smaak snel weg is. Zo viel ook Menabrea, het favoriete pils van de eigenaresse
van ons vakantieadres, echt op door de moutige smaak die heel lang blijft hangen, niet mijn
pakkie-an. Bij de speciaalbieren viel vooral op dat het vaak leek alsof er een flesje alcohol
was bijgegooid en ook hier proefde je weinig bitter. Bij de HΨ-bieren moest ik meteen aan
Kasteelbier denken (het etiket gaf aan dat het geproduceerd was in België, dus wie weet).
Magalotti wordt gebrouwen op kasteelbrouwerij Schloß Eggenberg in Oostenrijk voor de

2

Italiaanse markt, ik zou het niet erg vinden als ik op mijn vakantie voortaan niet meer wordt
lastiggevallen met dit bier, maar snap heel goed dat je zo‟n bier het liefst zo snel mogelijk de
grens over hebt. De Trentatre Ambrata is een troebele ‟rosso‟ waarbij vooral de gistsmaak
het bier verpest.
Maar niet getreurd, want buiten de Grandisca vond ik het frisse hoppige bier Trentatre Dorata
erg prettig, maar mijn absolute-positieve-vakantie-bier-ervaring (dus de tweede sinds
Bretagne!) had ik met het bier dat gebrouwen is ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan
van de brouwerij: de Birra Moreti Grand Cru! Dit was het bier dat je hoopt te vinden als je op
vakantie bent en het bier waar je iedereen over wil vertellen als je weer terug bent, dit bier
deed de ander minder prettige Italiaanse bier-ervaringen snel vervagen. Het deed me af en
toe denken aan Poperings Hommelbier, het bier dat ik samen met m‟n broer dronk tijdens ons
eerste weerzien na de vakantie. We hadden het er samen over dat wij hier toch wel erg
verwend zijn op deze plek (die begint met een B en eindigt op reda) met al die geweldige
bieren die onze zuiderburen in elkaar knutselen, waar wij zo makkelijk aan kunnen komen net
over de grens, hier in de super, bij de slijter, of in ons favoriete etablissement in de
Boschstraat.

Thuis kwam ik na wat internetten op de website “fermentobirra.it” terecht en via deze
website (waar je behoorlijk wat over het Italiaanse speciaalbier kunt vinden) bij: Het festival
van de Vis! Op 1 april in Toscane, waar ze vreemde maar kwalitatief goede bieren
presenteren. En na nog meer zoeken vond ik in de bierwinkel van Brouwerij de Molen in
Bodegraven zo‟n 30 Italiaanse bieren in de bierwinkel, en bleek ook nog eens dat ze 24 en 25
september een bierfestival hebben, misschien dat ik daar nog even van Italië ga proeven.
Koen van der Ven
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Het Bollekes feest en Antwerpen proeft
Van donderdag 5 tot en met zondag 8 augustus was het op
en rond de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen
gastronomisch genieten tijdens „het Bollekesfeest‟ en
„Antwerpen Proeft‟. Het Bollekesfeest is een door de
Koninck gesponsord feest waar Bollekes, regulier en
Blond, te verkrijgen zijn voor 1 euro. De borg voor een
origineel Bolleke is 2 euro. Rond het festivalterrein staan
verder veel stands met streekproducten, kaas, worst,
Antwerpse handjes, jener d‟Anvers en Elixer d‟Anvers en
teveel om op te noemen. Tegelijk met het Bollekesfeest
is het culinaire festival „Antwerpen proeft‟, waar een 20tal restaurants hun kunde tonen. Van de Australische
keuken naar de Italiaanse of de Afrikaanse of de
Aziatische, de hele wereld rond.
Op de zondag die ik aanwezig was, was er verder nog een
soepwedstrijd, waar ik helaas niets van heb kunnen
proeven, omdat half Antwerpen in de rij stond. En ook van de grootste aardbeientaart van ‟t
Stad, de taart liep over de ganse lengte van de Museumstraat, heb ik niets kunnen proeven en
daar geef ik de Bollekes dan maar de schuld van. Gelukkig was dit een van de zeldzame
zonnige augustusdagen, dus het was goed vertoeven op de vele aanwezige terrassen. Voor de
muzikale omlijsting waren er meerdere bands die op verschillende podia optraden. Ik had
nooit gedacht dat een festival waar maar 2 verschillende soorten bier te verkrijgen zouden
zijn, zo leuk kon zijn. Dat dachten trouwens vele Antwerpenaren want in de loop van de
middag liep het festivalterrein helemaal vol en kon je over de hoofden van de mensen lopen.
De onverwachte maar zeer mooie
afsluiter
was
toen
we
het
festivalterrein verlieten en per
ongeluk in een straat vol met
kraampjes met wereldgerechten
uitkwamen. Daar hebben we nog
geproefd van de Oezbeekse, de
Mongoolse en de Azerbeidjanse
keuken en het meeste smaakte
voortreffelijk. En nu ken ik ook de
smaak van Yak-melk en hoe ik het
moet omschrijven: JAK.
Volgend jaar is dit Antwerps
volksfeest van 18 tot en met 21
augustus 2011 weer op en rond de
Vlaamse Kaai en de Waalse Kaai en ik zal er zeker weer zijn.
John Zonneveld
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Limburg mie landj, biergilde excursie
Kaart, kous en kan
maakt menig arm man,
maar die het recht gebruiken van deze drie ooit namen,
behoefden nimmer zich voor eenige mensch te schamen
Dat is de stichtelijke spreuk waarop de Brand brouwerij haar Brabantse gasten trakteert als
die genieten van het bier waar Limburg trots op is. Het warme zonlicht schijnt op een mooie
lentedag in april door deze oude wijsheid in het glas en lood van het proeflokaal van de
brouwer van Nederlands beste pilsner. En de leden van het Bredase biergilde laten zich dat
bier best smaken.
Het bezoek aan de brouwerij in het plaatsje Wijlre is het eerste onderdeel van een vol
dagprogramma van het Beyerd Biergilde. ‟s Ochtends verzamelen de kenners zich in de beste
kroeg van Nederland waar de dag begonnen wordt met worstenbrood en koffie. Dat legt een
aardige bodem voor een dag bierproeven.
De spanning in de bus loopt op de
heenreis gestaag op. Een kleine file
bij Eindhoven wordt met veel
gezucht en gesteun verwerkt, maar
het gesputter over het tempo wordt
in het zicht van de eerste heuvels al
ras vervangen door de oooh‟s en
aaah‟s van de gildeleden. De
schoonheid van het bronsgroen
eikenhout maakt
onmiskenbaar
indruk op de gildeleden. Bij
ontbering van een eigen, Brabants
volkslied zet een deel van de
reizigers pardoes het Limburgs
volkslied in, al waren de kelen
hoorbaar nog niet gesmeerd.
In
Wijlre
worden
we
door
gastvrouwen Paula en Annemiek en
gastheer Harry opgewacht. Een
enkeling had op een ontvangst met
slingers, een aubade van de
plaatselijke harmonie en een warme
handdruk van de burgemeester
gerekend, anderen hadden hun keel
al bij aankomst graag gesmeerd met
een urtyp of imperator. Maar het wordt koffie met overheerlijke, authentieke vlaai.
De rondleiding door de brouwerij verloopt vlot en zonder veel vragen. Blijkbaar hebben de
gildeleden al zoveel kennis van het brouwproces dat ze de indrukwekkende installaties
geroutineerd in zich opnemen. De accentloos sprekende rondleiders, door Brand speciaal op
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deze kwaliteit geselecteerd, hebben het dan ook geen moment moeilijk met die Brabanders.
Of lag het aan de wens om zo snel mogelijk in het proeflokaal te arriveren? Het oplossen van
het eerste queste van de excursie was daarmee succesvol bereikt: Brand wordt wel degelijk
in het Limburgse Geuldal gebrouwen. Maar diezelfde brouwerij brouwt zo nu en dan ook
andere bieren, zoals Amstel en Coors.
Na die rustgevende vaststelling
vertrekt het inmiddels al wat
benevelde gezelschap, voorzien van
petjes, glazen en t-shirts, met de
bus richting Maastricht. Aldaar is
een vrij programma voorzien. Met
een lijst van bijzondere Brandcafé‟s in de hoofdstad van Limburg
trekken de gildeleden groepsgewijs
de stad in. Een deel van het
gezelschap laat deze „brandslang‟
nog voorafgaan door een gepreveld
gebed bij de Sterre der Zee aan het
Onze Lieve Vrouweplein. Op de
goede afloop wordt daar ook menig
kaarsje gebrand.
Met een goed glas pils in de hand,
in een mooi Maastrichts café, is de
aard van de Limburger en de
schoonheid van het Limburgse leven
voor menig gildelid al snel iets om
een beetje jaloers op te raken. In
een van die fraaie kroegen vonden
we een muurschrift dat het Limburgse caféleven het mooist omschrijft. We kunnen het niet
laten daarmee af te sluiten.
Karkol

Meh jóng, op ’t gemaak, gewoen
get zitte, get kieke, get awhore.
röstig aon, geinen ambras,
v’r höbbe tied um niks te doen,
v’r kinne wachte.
veer weite wat v’r kinne,
kinne ’t vergete, vergoate d’n tied.
zoe wie de karkol e naat spoor trèk,
bezig is mèt laanksem veurtgoon
en wijer gaaroet niks.
Wilfred Jonkhout
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Bier & Evenementen kalender
18 september tot en
met 3 oktober

Oktoberfest in Munchen,
Theresienwiese

Zaterdag 2 oktober
Zondag 3 oktober

Presentatie Beyerd Bockbier
OIRSCHOT, (zo): Brabants Bokbierfestival. Bierbrouwerij Oirschots
Bier, Koestraat 20, 13.00-18.00 uur. Org.: Brouwerij Oirschots Bier
ism Biergilde De Kempenlier. Info: tel. 0499 572002. Link:
www.oirschotsbier.nl.
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Bokbieravond
Het Beyerd Mysterie

Woensdag 6 oktober
Woensdag 13 oktober
Zaterdag 16 tot en
met Zondag 24 oktober
Woensdag 20 oktober

35ste Belgische Bierweek, in Cafe de Beyerd

Vrijdag 29 tot en
met Zondag 31 oktober

33e PINT Bokbierfestival
Beurs van Berlage, vr 17-23u, za 12-23u, zo 12-19u.
BREDA, laatste zo van oktober: Bokbierzondag.
Bierreclamemuseum, Haagweg 375.
Diverse bokbieren, optreden folkband. Info: tel. 076 5220975.
Link: www.bierreclamemuseum.nl
Finale ABT wedstrijd Blindproeven (na lokale voorrondes).
Locatie wordt nog nader aangekondigd. Voorlopige datum.
Link: www.abtfinalebier.nl
OSS, Open Brouwdag. Maaslandbrouwerij.
Link: www.maaslandbrouwerij.nl.
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Winterbieravond

Zondag 31 oktober

Zondag 14 november

Zaterdag 27 november
Woensdag 1 december
Zaterdag 18 en
Zondag 19 december
Oudjaar 31 december

2011
Zondag 23 januari 2011

Zaterdag 5 en
Zondag 6 maart 2011
Zondag 1 mei

De “Rodenbach en Mosselavond”

ESSEN (B), 16e Kerstbierfestival: Alle Belgische kerstbieren (en
meer). Heuvelhal, za va 14u, zo va 12u. Org.: OBER (OBP Essense
Regio). Info: Gerard Peeters, Essendonk 83, B-2910 Essen, tel. +32
3 6673514 (+fax). Link: www.kerstbierfestival.be
Oudjaarsborrel tot 20.00 uur,
komt allen, leden van het Beyerd Biergilde

GOUDA, 17e Winterbier-festival. Wellant College, Ronsseweg 555,
13.00-19.00 uur. Org.: PINT Regio Zuid-Holland.
Link: www.przh.pint.nl
St. NIKLAAS (B), Zythos Bier Festival. Stadsfeestzaal, Leopold II
laan (120m van station), za 12-24u, zo 11-21u. Org.: Zythos.
Link: www.zbf.be; www.zythos.be
8e KBC Festival van het Nederlands Speciaalbier
Plaats 's-Hertogenbosch Markt, 12:00-18:00.
Organisatie: Klein Brouwerij Collectief.
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Internationaal Biernieuws
Duvel neemt Bolleke De Koninck over
Duvel-Moortgat neemt brouwerij De Koninck over voor 30
miljoen euro. Een overname van de Antwerpse brouwer
doemde de laatste jaren al vaker op in de komkommertijd
van de kranten. Maar dit keer was er blijkbaar meer aan de
hand. Het heette dat De Koninck op zoek was naar een
strategische alliantie. Steeds viel daarbij ook de naam
Heineken, maar een grotere gruwel bestaat er niet voor een
Antwerpenaar. Het werd dus Duvel. Duvel had tot nog toe
geen amberkleurig bier. De markt van de amberkleurige bieren is sinds een aantal jaren als
een pudding in elkaar gezakt, niet toevallig omdat marketeers lood in goud meenden te
kunnen veranderen door via verzoeting niet-bierdrinkers te bekeren. Het omgekeerde
gebeurde. De amberdrinker moest de zoete bocht niet. Een verwijt dat je De Koninck niet
mag maken, maar de brouwerij ging mee de boot in en zag haar omzet dalen van 130.000 hl
in de gloriejaren tot 70.000 hl. De Koninck moest ook met lede ogen aanzien dat in steeds
meer cafés in zijn kerngebied meer tapkranen verschenen, waar er vroeger meestal maar
twee waren, een voor pils en een voor het Bolleke. De brouwer uit Puurs realiseerde vorig
jaar een omzet van 113 miljoen en nam recent ook al de Brasserie d‟Achouffe ook. De
Koninck was vorig jaar goed voor 6,6 miljoen euro omzet. Vorig jaar ging de brouwerij voor
297.000 euro in het rood. Het gecumuleerd verlies liep op tot 463.000 euro. Duvel verwerft
naast de brouwerij ook bierhandel Brouwerij De Valk uit Wijnegem, die levert aan honderden
cafés en restaurants, en 63 horecapanden, waaronder bekende cafés zoals Den Engel en Den
Boer van Tienen.
Belg drinkt derde minder bier in 20 jaar
Het bierverbruik in België is in 2009 verder gedaald, zo staat in het jaarverslag van de
Belgische Brouwers. De Belg dronk in 2009 gemiddeld 81 liter bier, 1,3 procent minder dan in
2008. Dat jaar was het verbruik al met 3,8 procent gedaald. Tien jaar geleden lag het
gemiddelde bierverbruik nog op 100 liter per Belg, 20 jaar geleden op 121 liter. De terugval in
2009 zit in de horeca (-3,6 procent). De verkoop van bier in de supermarkt nam met 1 procent
toe. AB-InBev is goed voor 51,9% van de Belgische biermarkt, Alken-Maes voor 8,9%, Haacht
voor 4,2%, Moortgat voor 3,7%. De huismerken vertegenwoordigen 22% en de ca 100 andere
brouwers verdelen de overige 9,3% van de koek. De bierproductie hield redelijk stand dankzij
de uitvoer. Die nam in 2009 opnieuw toe, met 0,9 procent. Van de totale Belgische
bierproductie wordt 56,7 procent uitgevoerd, vooral naar Frankrijk en Nederland. De
Verenigde Staten staken Duitsland voorbij op de derde plaats, vooral dankzij de versterkte
positie van AB InBev op de Amerikaanse markt.
10 cent meer voor een pintje?
Dat de Belgische brouwers met de regelmaat van de klok de prijs van het bier verhogen, daar
kan je vergif op innemen. Vanaf september verhogen de prijzen met 1,7 tot 2,5 procent, goed
voor ca tien cent meer voor een pintje. Om de inflatie te kunnen volgen, zegt woordvoerster
Karen Couck van AB InBev. De vorige prijsverhoging was ingegeven door de stijging van de
werkingskosten. Ook Alken-Maes (Heineken) verhoogt de prijzen, maar voorlopig alleen in de
winkels. Brouwerij Haacht verhoogt de prijzen vanaf 20 september. Als compensatie zal de
brouwer vanaf 1 september gratis de bierleidingen in zijn cafés onderhouden. David Geerts,
sp-a-parlementslid en zowat de bekendste kastelein in Vlaanderen, noemt dat een mooie
geste maar zegt zijn klanten 10 tot 15 cent meer te doen betalen. Nu tapt hij nog een pintje
voor 1,4 euro. Met een te verwachten totaal rookverbod ziet hij nog meer donkere wolken
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hangen. De brouwersfederatie zegt dan weer dat het komt door de hogere energieprijzen en
dat de prijsverhoging zal beperkt blijven tot 5 cent.
Pintje moet minstens 3 euro kosten
Een pintje, maar ook een koffie, moet minstens 3euro kosten om een café winstgevend te
maken, tot die conclusie kwam professor Ghislain Houben van UHasselt die op vraag van de
Unie van Zelfstandige Ondernemers Limburg en Ho.Re.Ca Vlaanderen, de horeca in België,
Duitsland en Nederland vergeleek. Komt er geen verandering in de arbeidswetgeving, noch in
de fiscaliteit en moeten de horecabedrijven alles volgens het boekje doen, dan voorspelt hij
een massale golf van stopzettingen en faillissementen die in vijf jaar tijd zowat de helft van
alle (vooral kleinere) horecabedrijven zal treffen. Zowat 26.000 gezinnen zullen daardoor een
job in een andere sector moeten zoeken.
In België zijn er ongeveer dubbel zoveel horecazaken per inwoner als in Duitsland en
Nederland, waar de kleintjes bijna allemaal zijn verdwenen. In België gaat gemiddeld 43,3%
van de omzet naar arbeidskosten, in Nederland 33,3% en in Duitsland 35,4%. Als we ook de
belastingen en taksen in rekening brengen, houdt een horecazaak in België met een omzet
van 900.000 euro amper 1.000 euro over, vergeleken met bijna 90.000 euro in Nederland en
63.500 euro in Duitsland. Keert de zaakvoerder zichzelf een vergoeding uit, dan maakt hij een
verlies van meer dan 82.000 euro.
De professor haalde zijn cijfers bij de Nationale Bank. Hadden de Vlaamse horecabedrijven in
2004 nog een gemiddelde netto-rentabiliteit van het eigen vermogen van 6,7%, dan daalde
dat in 2008 tot -9,3%. De professor concludeert dat het onmogelijk is om een officieel
rendabel horecabedrijf uit te baten. Horeca-uitbaters moeten noodgedwongen hun toevlucht
nemen tot zwartwerk en BTW-ontwijking om het hoofd boven water te houden.
"België blijft heel belangrijk bierland"
Voor de eerste keer praatte Carlos Brito, CEO van ‟s werelds grootste brouwer AB InBev,
anderhalf uur met de Belgische media. Naar zijn normen ongelooflijk lang. Brito zei o.m. dat
je nooit tevreden mag zijn met je resultaten en voortdurend moet zoeken naar mensen die
beter zijn dan jezelf. En opgezweept door de concurrenten steeds nieuwe gaten dichtrijden.
Elk jaar gaan alle onkosten gaan onder de hakbijl. “Ik heb geen persoonlijke secretaresse. Ik
heb geen bedrijfswagen. Ik betaal zelf mijn eigen wagen. Ik wil geen gratis bier van de
onderneming. We vliegen in economy en logeren in goedkope hotels.” “Wij zijn zuinig, maar
niet goedkoop, wij investeren in goede merken en betalen onze mensen goed. Onze arbeiders
in België verdienen beduidend meer dan in gelijkaardige bedrijven in België. In België heb je
een probleem van hoge lonen en een dalende bierconsumptie, maar die markt heeft zeker
toekomst. Mits aanpassingen. België levert een heel goede cashflow, via zeer goede marges”.
Stella wordt luxepint
Het Luikse Jupiler is het favoriete bier vooral bij de belangrijke doelgroep van
18- tot 35-jarigen. Daarom wil AB InBev Stella - op veel plaatsen, ook buiten
het Leuvense - nog het gewone pintje, in een chiquer jasje steken. Zo zouden
de twee pilsbieren naast elkaar kunnen blijven bestaan op de kleine Belgische
markt. Geen luxeprobleem, maar een opportuniteit, zegt woordvoerster Karen
Couck. 'Wat we doen is het profiel van Stella Artois in België afstemmen op de
waarden waarvoor het merk in het buitenland staat zonder dat het bier
verandert. We gaan Stella in België verkopen zoals we dat op tachtig andere
markten doen.‟ Dit betekent dat Stella in een soort kelkglas met gouden
randje wordt geschonken. Een jeannetten-glas beweren sommigen. Niet alle
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herbergiers die vandaag Stella tappen, zijn met de plannen gediend, en dan is nog niet
bekend of aan een chic imago ook een dito prijskaartje hangt.
Chiquer bier
AB InBev en Carrefour experimenteren samen om bier mooier te presenteren, ongeveer zoals
wijn. De flessen liggen/staan in gekoelde rekken en met suggesties van combinaties met eten
oftewel foodpairing zoals sommigen dat noemen. InBev hoopt op die manier de bierverkoop
aan te zwengelen. In Argentinië zou deze marketingtruc het aandeel van bier t.o.v. wijn
hebben doen omslaan van 47 naar 60%.
Pintje Stella Corona?
De kans bestaat dat Jupiler, Stella, Leffe en Bud er een zusje bij krijgen, in Mexico nog wel.
Met de overname van Anheuser-Bush verwierf de Leuvense brouwer ook een strategisch
belang van 50,2 % in de Mexicaanse Grupo Modelo, goed voor 60 miljoen hl bier en 12 merken
waaronder kroonjuweel Corona. Er was nog wel een klein probleempje doordat AB InBev
„slechts‟ 44% van de stemgerechtigde aandelen had. De Mexicanen hielden de grendel op de
deur, maar AB InBev vocht dit voor de rechtbank aan en kreeg gelijk. De kans zit erin dat AB
InBev zijn zinnen doorzet, zeker nadat Heineken de andere grote brouwer Femsa heeft
ingepikt.
Jup Jupiler Jup
De hitte en het WK voetbal hebben AB InBev geen windeieren gelegd. In juni vloeide er
540.000 hl Jupiler naar cafés en grootwarenhuizen in België en Nederland tov 196.000 hl naar
de warenhuizen in mei en 120.000 hl naar de horeca.
Bier voor metalheads
Gelezen op de site Metalfan.nl: “Dat wij metalheads
van bier houden is bij ons natuurlijk al lang bekend.
Ook de brouwerijen weten dit en daarom komt de
Belgische bierbrouwer Gageleer met speciaal
Gageleer voor Metalheads. Het bier is gelijk aan het
normale Gageleer, maar krijgt een ander etiket.
Mass bier duurder
Ook de Duitse brouwers kennen wat van prijsverhogingen. Op het Oktoberfest (18 september
tot 4 oktober) zal een Mass (zeer theoretisch 1 liter) tussen € 8,30 en 8,90 kosten of
gemiddeld 2,46% meer dan het jaar voordien. Wil je goedkoper drinken dan moet je naar het
Dachauer Volksfest (7-16 augustus). Daar kost een flink glas € 4,90 of toch ook 20 cent meer
dan een jaar geleden. Toegegeven, de naam doet niet direct aan feesten denken, al viert ook
hier de folklore hoogtij. Voor de liefhebbers is de Offizieller Jubiläums-Festkrug "200 Jahre
Münchener Oktoberfest" te koop voor € 33. Dat wil niet zeggen dat het Oktoberfest aan zijn
200ste editie is. 24 keren ging het feest niet door, „door omstandigheden‟ zullen we maar
zeggen.
Bier beter voor botten dan wijn
Een Spaans onderzoek bij 1.679 bierdrinkende vrouwen wijst uit dat die steviger botten
hebben dan geheelonthoudsters. Een mogelijke verklaring voor het positieve effect van het
bier drinken is de aanwezigheid van fyto-estrogenen in bier. Hun botten zijn ook van betere
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kwaliteit dan die van wijndrinkers. De studie zegt niet of dit robuustere beendergestel van
bierdrinksters gepaard gaat met een lager aantal breuken. Het is immers best mogelijk dat
bierdrinksters vaker vallen dan vrouwen die geen alcohol drinken en dus toch meer kans lopen
op breuken. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Nutrition.
Fair Wine Restaurant
Dit is wel een bierblad, maar toch volgende uitsmijter. In steeds meer Belgische restaurants
worden minderwaardige wijnen aangeboden tegen een te hoge prijs. De redactie van Vino
Magazine vond een restaurant in Beersel dat 6,50 € vraagt voor een glas cava die amper 3,99
€ per fles kost bij Makro. Een restaurant in Brussel vraagt 72 € voor een fles riesling die werd
ingekocht voor minder dan 8 €. Dit zijn geen uitzonderingen. Door de overdreven prijzen
bestellen klanten steeds meer de huiswijn. Het gevolg hiervan is dat de restaurateurs gaan
beknibbelen op de prijs en de kwaliteit van deze huiswijn, om toch winst te blijven maken.
De regel is tegenwoordig dat men meer dan 25 euro vraagt voor een wijn die oorspronkelijk
minder dan 4 euro heeft gekost. Daardoor verdringt slechte wijn steeds meer de goede wijn
op restaurant. Om die overdreven wijnprijzen op restaurant tegen te gaan reikt Vino
Magazine vanaf juli 2010 het „Fair Wine Restaurant‟ Label uit. Restaurants moeten aan drie
criteria voldoen: een vermenigvuldigingsfactor hanteren van minder dan drie of enkel een
vast forfait per fles aanrekenen, geen goedkope supermarktwijn aanbieden en een wijnkaart
presenteren met zeker dertig verschillende wijnen. Ho.Re.Ca-Vlaanderen is op zijn zachtst
gezegd not amused.
Toekomst voor op hout gelagerde bieren?
Iedere bierliefhebber kent de op (eiken)hout
gelagerde bieren als geuze uit het Belgische
Pajottenland en de roodbruine Vlaamse
bieren als Rodenbach, Duchesse de
Bourgogne, Ichtegem's oud bruin om een paar
te noemen. De lagering op hout zorgt niet
alleen voor tannines, maar ook voor een
complex en subtiel smaakaccent. In 2009
kwam brouwerij De Koningshoeven met La
Trappe Quadrupel Oak Aged van ruim 10% op
de markt. Dit bier was in verschillende
houten vaten gerijpt, waarin o.a. port en
witte wijn was gelagerd. De Alliantie van
Bier Tapperijen (ABT) had in november 2009
de primeur om dit bier in de meeste aangesloten cafés van het vat aan te bieden. De meeste
reacties waren lovend en voor brouwerij De Koningshoeven een signaal om op deze weg voort
te gaan. Tijdens een proeverij van het bierblad Bier Passie Magazine in juli 2010, waren de
proevers zeer enthousiast over het zachte, subtiele karakter van dit bier. Een verslag met
proefnotities van de geproefde bieren gelagerd op hout zal in het nummer van september
verschijnen. Inmiddels hebben twee kleine Nederlandse brouwerijen, namelijk Emelisse in
Kamperland en De Molen in Bodegraven op hout gelagerde bieren op de markt gebracht.
Brouwer Kees Bubberman van Emelisse verraste de bierliefhebbers met zijn bekende Russian
Imperial stout van 11% (tonen van koffie, chocola en zwarte bes) en gelagerd op eikenhouten
vaten waarin Bowmore whisky heeft gezeten. Brouwerij De Molen is op de markt gekomen
met Hel & Verdoemenis Misto, ook van het type Russian Imperial stout met een
alcoholpercentage van 12%, gelagerd op vaten waarin o.a. Wild Turkey Bourbon whisky heeft
gezeten. Vooral de liefhebbers van vrij zware, donkere complexe bieren zullen hun
smaakpapillen kunnen verwarmen met deze op hout gelagerde bieren. Of er een toekomst
voor deze vrij zware bieren is, zal nog moeten blijken.

11

Kölsch van Gebrüder Päffgen
Onlangs waren Annita, Virginie en
ik op bezoek bij kennissen in
Keulen. Daar hebben wij heerlijk
gegeten
en
gedronken.
En
natuurlijk de stad bezichtigd. De
Dom, daar kun je niet omheen,
maar ook een beetje ronddwalen
langs de Rijn en genieten van een
mooie stad. Dat het weer ook nog
heel mooi was, was een prettige
bijkomstigheid.
Tegen het einde van ons bezoek
werden wij meegenomen naar de
Obergärige Hausbrauerei Gebrüder
Päffgen
in
de
Friesenstrasse
(obergärig = bovengistend). Een
café dat wel wat weg heeft van “onze” Beyerd. De gelagkamer is wat groter, maar er is geen
restaurant. Je kunt er wel eten. Dat is heel lekker en zijn echt “Kölsche” gerechten. Achter
het café is een Biergarten die gedeeltelijk overdekt is. Er staan ook een aantal grote
kastanjebomen. Het was er zeer aangenaam toeven.
Maar het allermooiste is hun eigen brouwerij. Aan het einde van de Biergarten staat een apart
gebouw waarin de brouwerij gevestigd is. Door grote ramen zie je de glanzend gepoetste
brouwketels staan. Zo af en toe komt er iemand langs lopen met een steekwagentje met
daarop een houten vat met bier, vers uit de brouwerij. Die vaten worden verderop in het café
in een rek gelegd en ouderwets aangeslagen. Geen koolzuur of zo. Het bier wordt
rechtstreeks uit het vat getapt. Je krijgt dan een heerlijk, enigszins amberkleurig bier voor je
neus. Wij hebben er uitgebreid van genoten. Het is een bezoek meer dan waard (iets voor de
volgende excursie?).
Gebrüder Päffgen hebben ook een eigen website: www.paeffgen-koelsch.de/index.html . Een
andere leuke en interessante site is die van het Kölner Brauerei Verband e.V. www.koelnerbrauerei-verband.de .
Wij hebben een heerlijke dag doorgebracht in Keulen.
Herman Beaujon
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In gesprek met Anita Dockx
'Een forel in folie met een scheutje witbier, daar kan geen witte wijn aan tippen...'.
Wie is Anita Dockx?
Mijn geboortejaar is 1961 en ben dus 48 jaren oud. Ik ben alweer 10 jaar getrouwd met
Herman Beaujon. Die man met de grote snor! Ik ben verpleegkundige van beroep en werk
alweer 8 jaar op de scopieafdeling van het Amphia ziekenhuis.
Mijn passie.... Mijn kinderen zijn mijn grootste passie. Voor mijn kerels heb ik echt alles
over. Met een close finish voor koken. Als ik nogmaals een carrière mocht kiezen denk ik dat
ik die richting op zou gaan. Ik kook dus erg graag (heb wel veel concurrentie van Herman).
Verder wandel ik graag, en handwerken doe ik ook wel, maar daar heb of neem ik vaak de
tijd niet voor. Muziek neemt een belangrijke plaats in mijn leven in. Ben een echte veelvraat
op muziekgebied. In mijn CD collectie vind je dan ook allerlei stijlen. Van jazz tot hardrock
en klassiek.
Weet je nog waarom je het 'Zilveren Frietje' van
De Beyerd hebt gekregen?
Ik heb in 1981 het zilveren frietje gekregen.
Volgens Piet de Jongh omdat ik een goede
ambassadrice was voor het Belgische bier. Mijn
liefde voor het speciaalbier is hier in de Beyerd
begonnen. Ik woonde vroeger in de Boschstraat en
als we de stad in gingen kwamen we als eerste
langs De Beyerd. Meestal kwamen we niet
verder....
Het was voor mij een openbaring. Ik kende alleen
pils en Westmalle dubbel met veeeeel grenadine,
want dat dronk mijn oma weleens. Er ging dus
echt een wereld voor me open.
Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit?
1 Westmalle tripel, omdat het voor mij het bier is met het mooiste smaakevenwicht. Het is
altijd boeiend om Westmalle tripel te drinken.....
2 Rodenbach, zo heerlijk op een warme dag en geweldig om mee te koken.
3 Orval, het roept herinneringen op aan een totaal verregende vakantie in de Ardennen waar
we zoveel plezier gehad hebben, op de camping en bij de abdij.
4 Weissbier van de Beyerd, op een of andere manier altijd passend bij de gelegenheid.
5 Kriek Boon, ik ben geen liefhebber van fruitbieren maar deze vind ik wel lekker. Niet te
vaak en meestal gewoon thuis smaakt hij me het best.
Hoe ervaar je de Nederlandse biermarkt van dit moment?
Ik heb het idee dat het aanbod op de Nederlandse biermarkt zich aan het stabiliseren is. Een
aantal jaren geleden kon het niet gek genoeg zijn, hoog alcoholgehalte, vreemde
ingrediënten enz. De mensen zijn volgens mij nu meer geinteresseerd in hoogwaardige en
zuivere produkten. Bier is geen gadget meer.
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Wat ervaar je totnogtoe als jouw leukste brouwerijbezoek?
Ik heb in de loop van jaren behoorlijk wat brouwerijen bezocht. Maar het leukste bezoek was
toch samen met Piet de Jongh in 1981 bij Zottegem. Waar de brouwer s'middags naar het
ziekenhuis ging. Hij was daar namelijk de apotheker! Waar moeder achter de platte
buiskachel zat om in de soep te roeren. De krakkemikkige bottellijn. Volgens mij nog van vóór
de oorlog, en dan laat ik nog in het midden welke oorlog! Het krakkemikkige trapje naar de
voorraadzolder, en de zolder zelf waar ik me maar niet op gewaagd heb. Er ontbraken hier en
daar wat planken en de planken die er wel lagen zagen er niet echt betrouwbaar uit. Met de
HY-bus met de die grote bierfles er bovenop. We konden maar net de poort binnenrijden. De
brouwerij van Rochefort is niet open voor bezoekers. Hij ligt verscholen in de prachtige
Ardeense bossen en als je hem niet weet te staan rijd je er zo aan voorbij. Ik ben wel een
keer in de kapel van de abdij geweest. Dat is een brouwerij waar ik graag een keer rond zou
kijken (noot van Han: Helaas worden geen vrouwen tot de abdij toegelaten...wel in de kapel,
zoals Anita heeft ervaren).
Heb je ooit bier willen brouwen?
Zelf bier brouwen... daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar ik denk dat het dan
een witbier zou zijn. Het lijkt me leuk om een witbier te maken wat niet te zoet is en waar je
voldoende zuur in proeft.
Wat drink je tijdens de vakantie?
Ik ben net drie weken naar Frankrijk geweest en daar drink ik natuurlijk wijn. De laatste
vakantiedagen hebben we liggen smelten aan de Semois in de Ardennen. Het was er ruim 30
graden, geen zuchtje wind en geen wolkje aan de lucht. We hebben er bijna om gevraagd, zo
warm was het er. Op de camping verkochten ze koude Ciney. Zolang het maar koud was.....
Heb je nog suggesties om het Biergilde aantrekkelijker te maken?
Suggesties om het gilde aantrekkelijker te maken? Voor mij is het precies goed zo. De
avonden bevatten goede en leuke informatie zonder dat het een "college" is. Niets aan
veranderen zou ik zeggen.
Drink je wel eens bier bij de maaltijd?
Zeker wel. We hebben in april nog een etentje gegeven waarbij de nadruk lag op
bier/spijscombinaties. We hebben toen een carpaccio van Sint Jakobsschelpen geserveerd
met limoen-gemberdressing met daarbij Rodenbach. En varkenshaas, gewokt met sereh en
ras-el-hanout in combinatie met De Koninck. Maar een forel in folie met een scheutje witbier,
daar kan voor mij geen witte wijn aan tippen. Een stuk sucade met Rodenbach, of konijn met
Duchesse de Bourgogne. En ree waarbij je de saus afmaakt met kriek Boon. Zo kan ik nog wel
even doorgaan. Ik vind het jammer dat bier door veel mensen nog altijd als een "zuip"produkt
wordt gezien. Iets waar je niet over praat, niet proeft en waardeert. Ik snap niet waarom dat
bij wijn wel kan en bij bier niet.
Heb je andere interessante biercafés, die je bezoekt?
Je vraagt nog naar andere biercafé's, maar daar kan ik geen antwoord op geven. Ik ben veel
te veel verwend met De Beyerd in de stad. Het komt er gewoon niet van ergens anders te
gaan kijken.....
Han Hidalgo

14

46 tapkranen bij Moeder Lambic
Vreemd gaan, liever: eens iets anders bezoeken....
'Beer is the answer', staat te lezen op de
bierkaart en op de achterkant van de shirts van
het bedienend personeel van Moeder Lambic aan
de Place Fontainas no. 8 in het centrum van
Brussel. Het antwoord vinden de gasten in 46
tapkranen, die in een indrukwekkende rij staan
opgesteld in een eigentijdse, moderne locatie,
die niet doet vermoeden dat je in een biercafé
bent. Een groot verschil met de bierige
uitstraling van de gelijknamige locatie in de rue
de Savoie in de deelgemeente Sint-Gilles, waar
ook veel Nederlandse bierliefhebbers in de
afgelopen jaren hun weg hebben gevonden.
Drie biervrienden die ook het café aan de rue de Savoie beheren, zijn eind oktober 2009 met
Moeder Lambic in het centrum van Brussel begonnen. Over het algemeen stroomt het bier uit
30 kranen. Er worden hoofdzakelijk Belgische speciaalbieren getapt en maandelijks staat een
bepaald land centraal. Op de vrij sobere bierkaart van Moeder Lambic zijn de bieren
onderverdeeld in de typen blond, amber, donker, fruit en spontane gisting, waarbij ook de
mate van zoet- en bitterheid kort wordt weergegeven. Gelet op de band van de stad Brussel
met het nabijgelegen Pajottenland komen de bierliefhebbers van geuze, kriek, faro en
lambiek goed aan hun trekken met deze bieren van o.a. Cantillon en 3 Fonteinen.
Op de bierkaart nog in het Frans is, wordt de inhoudsmaat wel vermeld, maar niet het
alcoholpercentage. Opvallend is dat de bieren van vooral kleine Belgische brouwers op de
kaart staan, maar of dit zo zal blijven zal sterk afhangen van de vraag naar deze bieren.
Bierliefhebbers kunnen in ieder geval kennis maken met een mooie selectie van bieren van
enkele kleine Waalse brouwers, naast de meer bekende bieren van de Vlaamse brouwerijen.
Er zijn ook verschillende snacks en hapjes verkrijgbaar, waaronder de onvermijdelijke platte
kaas (verse kaas) met, radijs en pijpajuin, bijzonder smakelijk bij geuze en een grove paté
bereid met geuze. Moeder Lambic is iedere dag geopend vanaf 11.00 en bevindt zich pal bij
het metrostation Anneessens en op loopafstand vanaf het beursgebouw en de historische
Grote Markt.
Han Hidalgo

Proeflokaal 't Gelagh in Oisterwijk
Vreemd gaan...., liever: anders gaan.
Eind 2009 openden Emelie en Toon Coppens hun nieuwe
'Proeflokaal 't Gelagh' in Oisterwijk, aangesloten bij de
Alliantie van Biertapperijen (ABT). Daarvoor hebben ze
café 't Molentje in dezelfde plaats op de bierkaart van
de regio gezet, met een zeer uitgebreid assortiment van
speciaalbieren van de fles en van het vat. Dit
uitgebreide assortiment vinden we ook terug in 't
Gelagh en veel bierliefhbeers hebben inmiddels de weg
naar dit 'bruine', eigentijdse café weten te vinden. Sinds kort kunnen de gasten ook genieten
van Cor's bitterballen. De sympathieke moeder van uitbater Toon Coppens verrast de gasten
met bijzonder smakelijke, zelf gemaakte bitterballen. Deze vallen vooral op door de subtiele
smaak die is verkregen door de toevoeging van La Trappe Quadrupel aan de bouillon waarin
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het vlees langzaam is gegaard. Ook het dunne,
krokante laagje zorgt voor een aangenaam
mondgevoel en vergezeld van een proefglaasje La
Trappe Quadrupel is het nuttigen van deze
bitterballen extra strelend voor de smaakpapillen.
Het uitgebreide assortiment staat uiteraard garant
voor de keuze van een ander smakelijk bier. De
whiskyliefhebbers zullen volop aan hun trekken
komen met een assortiment van maar liefst 160
malt whisky's en evenals bij de speciaalbieren
kunnen de malt whisky's in proefglaasjes op een
plankje worden besteld.
(www.proeflokaaltgelagh.nl)
Han Hidalgo

Abdijen en hun mooie omgeving
Veel abdijen in België zijn historisch verbonden met het brouwen van bier. Bovendien
bevinden de meeste abdijen zich in een natuurrijke omgeving. Deze aspecten hebben John
Verbraeken geïnspireerd tot het in kaart brengen van aantrekkelijke fietstochten rond de
abdijen. Op onderhoudende en minutieuze wijze worden 12 fietstochten beschreven,
waaronder tochten langs 7 abdijen in België en Nederland, waar nog steeds het onovertroffen
trappistenbier binnen de abdijbieren wordt gebrouwen. De afstanden van de tochten
variëren tussen 50 en 70 kilometer en uitgesmeerd over een dag blijven talloze momenten
over om bezienswaardigheden in de omgeving te bezoeken en de dorst te lessen en de honger
te stillen met typische streekproducten. De auteur geeft bij iedere fietstocht de
zwaartegraad aan en ook een gedetailleerde beschrijving van de route en suggesties voor
logies in de omgeving
van vertrek. Ook de
huidige situatie waarin
de abdijen zich nu
bevinden, de mogelijkheden tot bezoek en
het
bijwonen
van
vieringen
worden
beknopt
beschreven.
Wandelaars zullen met
deze wegwijzer in de
hand van de beschreven routes of delen
daarvan
ook
volop
kunnen genieten.
Bierliefhebbers zullen
na
een
fietstocht
ongetwijfeld extra genieten van een heerlijk trappistenbier in de directe omgeving van de
meeste abdijen. De mooie foto's van Danny Van Tricht nodigen uit om de uitgestippelde
wegen op de fiets of al wandelend te ontdekken.
John Verbraeken en Danny Van Tricht: Fietsen rond abdijen in België en Nederland. Leuven,
2010 Uitgeverij Davidsfonds. 160 pag. ISBN 9 789058 266798 Prijs: 19.95
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 Corné & Hedy en Mikel &Yvonne

Corné & Hedy

Merk, temperatuur
Lokatie
Bieren op voorraad

Waar schrokken we
van

Whirlpool / 4 graden
Kast
Brand pils, pils, pils. Allen glimmend strak gerangschikt met de
etiketten naar voren. Een spiegel! Gelukkig achteraan nog een blikje
Breda bier, Duchesse, Liefmans Kriek. Later het excuus van Corné
voor zoveel pils: zijn verjaardag de volgende dag en zijn pils
drinkende familie. Hij had nog zo gehoopt dat we juist niet op dat
moment zouden langskomen. Gelukkig vonden we later in de
logeerkamer een grote voorraad met echt goede bieren: Kasteelbier,
Hommel, Finneken (inmiddels 3 jaar oud!), Chimay, Orval, Floreffe,
Affligem, Westmalle. Ja, die Corné weet wel wat lekker is.
Als je zoveel mooie bieren op voorraad hebt, waarom staan die op 18
graden? Als je trek hebt, moet je eerst op zoek naar ijs.

Mikel &Yvonne

Merk, temperatuur
Lokatie
Bieren op voorraad

Waar schrokken we
van

Bauknecht / 1,5 graden
In keuken
Wat een opluchting. Hier wel voldoende bier uit eigen brouwerij:
Klassiek, Weizen en Schwarz. Toch ook een voorraadje van de
Leckere.
En nog beter: de droomkelder van Mikel. Een museumpje. Wat een
mooie verzameling flessen met en zonder inhoud. Krantenartikels
aan de wand, hebbedingetjes in vitrinekasten, daar is zorg aan
besteed. Maar ook Whiskey en Champagne lijken voor Mikel een
welkome aanvulling op zijn bier.
Yvonne die om 16 uur in haar eentje van een glas Duvel zit te nippen
in haar strijkpauze (de stapel strijkgoed is die middag niet meer
geslonken)

Oordeel zelf waar je het beste onverwachts op bezoek kunt komen.
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Varkenshaas met aardappel, bleekselderij, sjalotjes en
Beyerd Herfstbock
Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram varkenshaas of varkensfilet
400 gram vastkokende aardappelen
2 bleekselderijstengels
2 sjalotjes
2 teentjes knoflook, uit de knijper
1 eetlepl hoisinsaus
1 dl Beyerd Herfstbock
6 eetlepels (gevogelte)bouillon
6 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Varkenshaas of varkensfilet in plakjes snijden, met weinig zout bestrooien en kort laten
rusten. De aardappelen schillen, beetgaar koken en laten afkoelen. Na het afkoelen in
gelijkmatige plakken snijden. Draadjes van de bleekselderij afsnijden en in reepjes snijden.
Sjalotjes schillen en in stukjes snijden. Drie eetlepels olie in een wok verwarmen en de
plakken aardappel, reepjes bleekselderij en sjalotjes roerbakken. Op smaak brengen met
peper en zout en warm houden. Drie eetlepels olie in een wok verwarmen en de plakjes
varkenshaas of varkensfilet roerbakken. Hoisinsaus, bouillon en het bier toevoegen en nog 3
minuten al roerende goed verwarmen. Hoisinasus, een licht pikante sojasaus is verkrijgbaar in
Chinese voedingswinkels en grote supermarkten. Vervolgens knoflook uit de knijper erdoor
roeren en op smaak brengen met peper en zout. Gewokte aardappel, bleekselderij en
sjalotjes op voorverwarmde borden rangschikken en de plakjes varkenshaas of varkensfilet
met de saus erover verdelen. Een goed gekoeld Beyerd Herfstbock erbij drinken of een andere
volmondige, niet te zoete herfstbock.

Meloenijs met Beyerd Hefe Weisse
Ingrediënten voor 4 personen:
1 kleine Galia of Cantaloupe meloen
20 cl water
50 gram poedersuiker
2 eetlepels amandelsiroop (of citroensiroop)
75 cl Beyerd Hefe Weisse
schijfjes sinaasappel of limoen
Bereidingswijze:
Meloen schillen, zaadlijst en zaadjes verwijderen en in stukjes snijden. Poedersuiker oplossen
in het water en de amandelsiroop of naar smaak citroensiroop en stukjes meloen erdoor
roeren. Met een staafmixer of in een blender pureren. Over een kunstof doos verdelen en 4
tot 5 uur in de vriezer plaatsen. Om het half uur met een vork goed roeren. Het ijs over
kelkglazen of coupes verdelen en met Beyerd Hefe Weisse opvullen. Naar smaak extra bier
gebruiken. Met een schijfje sinaasappel of limoen garneren.
Han Hidalgo
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Lid worden van Beyerd Biergilde Breda?
Drink je graag eens iets anders dan pils, vind je het leuk nieuwe bieren uit te
proberen, wil je een gelegenheid om bierkennis te vergaren of te delen met anderen
en ga je graag mee op excursie langs een bierbrouwerij?

Wordt dan lid van het Beyerd Biergilde Breda!
Stuur een e-mail naar het secretariaat met je
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
natuurlijk je e-mailadres.
Bovendien je Top 3 van favoriete bieren.
Mailto: mi.luijten@casema.nl met de
bovenstaande gegevens.
Tot ziens bij een activiteit van het Beyerd Biergilde.
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