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Woordje van de Voorzitter
In dit laatste clubblad van 2010 kijk ik graag even terug op een aantal hoogtepunten van het
afgelopen gildejaar.
Eind april ging de excursie naar Zuid-Limburg. Een rondleiding in de indrukwekkende
Brandbierbrouwerij met daarna een geslaagd bezoek aan mooi, Bourgondisch Maastricht
waren een groot succes. Het schitterende weer op 1e Pinksterdag droeg er mede toe bij, dat
een grote groep enthousiaste fietsers genoten van de tocht die door Mikel en Pieter was
uitgezet. En dan beslist hét hoogtepunt van 2010: de Barre Helletocht. Een optocht door de
binnenstad van Breda en een avond met optredens van diverse gildeleden (en natuurlijk heel
veel andere creatieve, kleurrijke Beyerd klanten), die over ongekende kwaliteiten en
talenten bleken te beschikken. Alle lof voor Het Dreamteam die deze fantastische avond
mogelijk heeft gemaakt.
Tijdens de Belgische Bierweek werd het Zilveren Frietje uitgereikt aan Cora van Peer, lid van
ons gilde en een uitstekend bierambassadeur. Daarnaast is Cora‟s handigheid en creativiteit
inmiddels een begrip bij allerlei activiteiten. Net zoals het feit dat zij een uitstekend
bierproefster is. Tijdens de Nederlandse Bierproefkampioenschappen van dit jaar wist zij de
3e plaats te behalen.
We sluiten het gildejaar 1 december af met de traditionele Winterbieravond, die in het teken
staat van de wedstrijd tussen zes koppels van een amateur-brouwer en een amateur-kok die
met hun brouwsels en hapjes strijden om de Bierige Pepermolen (oftewel de Han Hidalgo
Wisseltrofee). Een deskundige jury zal samen met de aanwezige leden beslissen op welke
schoorsteenmantel deze trofee komend jaar mag prijken.
De activiteitenkalender voor 2011 is bekend en deze vindt u verder in dit clubblad. De
excursie van 15 april zal gaan naar Oudenaerde in België, waar we de brouwerij van Liefmans
zullen bezoeken. Een prachtige, antieke, wat “museumachtige” brouwerij, bekend om o.a.
hun fruitbieren. Daarnaast is Oudenaerde een bezoek ook zeker waard met zijn terrasjes en
gezellige cafeetjes. Voor de wielrenliefhebbers is er naast de brouwerij Het Museum Van De
Ronde Van Vlaanderen.
Maar voor het zover is, wens ik iedereen hele fijne feestdagen toe, een fantastisch 2011 en
zie ik jullie graag op de Algemene Ledenvergadering 26 januari in ons clubhuis in de
Boschstraat. Tot dan.
Hettie Beverdam

Redactioneel
Het is herfst en niet zo‟n beetje ook. Limburg en Vlaanderen zijn inmiddels naarstig op zoek
naar zandzakken; het land verzuipt! Boven heeft iemand de kraan opengezet en deze
kennelijk vergeten dicht te draaien. Gelukkig heeft dit jaargetijde ook zijn positieve kanten.
Er worden in binnen- en buitenland diverse bierfeesten en -proeverijen georganiseerd en ook
in ons eigen café wordt van alles ondernomen. Van een wederom geslaagde bierweek, met
Cora van Peer en Brouwerij Van Steenberge als zilveren-frietjes-ontvangers, tot een door de
stamgasten georganiseerd biermysterie.
Zoals bekend zijn Beyerd stamgasten van het reislustige soort. Of men nu naar Duitsland of
Nigeria gaat voor werk of vertier, bier blijft een bijzonder belangrijke bijzaak (of soms
hoofdzaak).
Verder in deze Nuchter Bekeken de gebruikelijke rubrieken: internationaal biernieuws, de
koelkast van…, boekbesprekingen en heerlijke bierrecepten.
Wederom veel leesplezier toegewenst!
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Oktober Feste
Al meer dan 20 jaar bezoek ik de Münchener Oktober Feste. Het is begonnen in (na) de
studententijd toen het woord Bier meer dan genoeg was om mij overal heen te lokken. Een
van mijn studentenhuisgenoten ging in München bij het Europäisches Patentamt werken en
wij zijn hem meteen bij het eerste feest komen ondersteunen. Hij werkt daar nu nog en ik
doe nog de ondersteuning bij de feste. Ik moet flinke dorst hebben gehad die eerste keer. Ik
herinner me nog de opmerking van de bayer die tegenover mij zat: „wenn du noch eine so
schnell trinkst, bist du besoffen‟. Natuurlijk ben ik niet dronken geworden, alleen op de
terugweg verdwaald op een of ander metrostation.
Met de jaren ben ik ook iets wijzer geworden over het ontstaan van het feest; 200 jaar
geleden is het begonnen met de bruiloft van prinses Theresia van Saksen-Hildburghausen en
kroonprins Lodewijk van Beieren. Bruiloftsfeest met een paardenrenbaan en bier. Dit moet
dan het eerste weekend in oktober 1810 geweest zijn; later is de feestduur naar voren
opgerekt tot nu 15 á 16 dagen, en valt daarmee grotendeels in september. Dit jaar is het 177e
feest geweest omdat er jaren (oorlog) zijn overgeslagen. Het feest wordt gehouden in grote
tenten met eromheen 'biergarten' waar tot zo'n 10 duizend mensen in kunnen. Het feest
wordt gehouden op de Theresienwiesse (genoemd naar de prinses) waar het gras (wiesse=weide) vervangen is door beton, maar de naam blijft. Tevens is er een grote kermis met
alles erop en eraan. De bieren die er geschonken worden (uitsluitend per literpul, genoemd
een maß) zijn speciaal voor het feest gebrouwen, en wel:







Augustiner (6 %) (im Holzfass!)
Löwenbräu (6,1 %)
Hofbräu (6,3 %)
Paulaner (6 %)
Spaten-Franziskanerbräu (5,9 %)
Hacker-Pschorr (5,8 %)

Het is wettelijk vastgelegd dat de bieren in München gebrouwen moeten worden. Ter
gelegenheid van het 200-jarig bestaan hadden de brouwers gezamenlijk dit jaar ook een
jubileumbier naar oude traditie en smaak, getapt uit houten vaten, wat verder alleen nog
door Augustiner wordt gedaan. Dit werd geschonken in een apart oud ingericht gedeelte
(entree betalen) waar ook een renbaan was aangelegd. De tenten waren vroeger natuurlijk
niet zo groot: Historisches Festzelt 3.242
Plätze, Biergarten 2.710 Plätze, Tribüne
am Pferdering 1.063 Plätze. Hoewel alle
bieren altijd prima smaakten, was onze
favoriet dit jaar toch wel het jubileumbier,
helaas slechts eenmalig gebrouwen en het
recept is geheim. Het kan bij een volgend
jubileum natuurlijk wel weer terug komen.
Ook waren er historische gerechten te
koop; wij hebben ze uitgeprobeerd en
weten nu dat ze vroeger ook zeker wel
lekker eten hadden.
Voor wie meer wil weten kijk op http://www.muenchen.de/tourismus onder Oktoberfest.
Abe de Jong

2

Cora van Peer behaalt 3e plaats op NK Bierproeven ABT
Zondag 14 november om 10:00 uur vertrekken we met zes personen na een kopje koffie in de
Beyerd richting Utrecht om Cora te ondersteunen als deelneemster aan het Nederlandse
Kampioenschap Bierproeven ABT.
Een half uur later dan gepland nemen we de trein richting de Domstad. Onderweg worden we
getrakteerd op de door Cora meegenomen worstenbroodjes. Nadat we zijn aangekomen op
het Centraal Station Utrecht lopen we richting onze eerste tussenstop en merken gaandeweg
dat we al meteen in de gaten gehouden worden door één van de ABT-juryleden. Door een
vakkundige afleidingsmanoeuvre van Mikel zit deze heer vijf minuten later op de bus naar Het
oude Tolhuys.
Aangekomen in het eerste café
„Ledig Erf‟ aan de Tolsteegbrug
worden we in de gaten gehouden
door een paar latere concurrenten
van Cora. Doordat Helma zo van
haar rosébier geniet, valt volgens
deze mensen Cora al meteen af als
serieuze kandidaat. Ha ha ha …,
dat zijn de eersten die op het
verkeerde been worden gezet. Na
een paar lekkere pinten staat er
alweer een taxi voor ons klaar die
ons naar de wedstrijdlocatie
brengt.
Door de enigszins gebrekkige plaatselijke bekendheid van de taxichauffeur krijgen we nog een
extra toertje sightseeing voorgeschoteld, wat natuurlijk voor de nodige hilariteit zorgt en
voor een welkome afleiding voor Cora.
In de door het ABT bestuur uitgekozen locatie worden we door hen hartelijk verwelkomd. De
wedstrijd blijkt 48 proevers te kennen, dus ze kan haar borstje nat maken. Er moet geproefd
worden uit 8 categorieën bieren met per categorie een keuze uit 6 bieren. Deze categorieën
zijn: Nederlandse witbieren, Blonde bieren, Tripels, Krieken, Porters/Stouts, Ale‟s,
Trappist/Abdij dubbel bieren, en 10+% bieren. Er zijn drie bekers te winnen.
Gezien de gezichtsuitdrukkingen tijdens het proeven blijkt de eerste ronde al direct een zeer
hoog moeilijkheidsgehalte te hebben. Na ruim anderhalf uur zijn er 8 bieren geproefd en is de
spanning te snijden tijdens het
wachten op de uitslag. Wat al
verwacht wordt, wordt werkelijkheid… men heeft een barrage met
maar liefst 5 proevers (achteraf
blijkt het te gaan om 3 deelnemers
voor de derde prijs en 2
deelnemers strijden voor de eerste
prijs).
Het zelfvertrouwen van Cora wordt
alleen maar groter terwijl de
spanning bij de overige deelnemers
grote vormen aanneemt. Na maar
liefst drie barragerondes wordt de
uiteindelijke
uitslag
bekend
gemaakt. Cora is uiteindelijk DERDE
geworden, maar heeft in de
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barrage het beste geproefd! Een geweldige prestatie en terechte trots straalt af van onze
Bredase Kampioen tijdens de prijsuitreiking.
Na nog gezellig het een en ander genuttigd te hebben in Het oude Tolhuys, worden we weer
opgehaald door de taxi die ons weer richting het centrum van Utrecht brengt. Daar bezoeken
we het biercafé „De Zaak‟ in de Minrebroederstraat om de prestatie van Cora te vieren.
Onmiddellijk bij binnenkomst etaleert Cora vol trots haar gewonnen beker op de toog. Het is
een gezellig biercafé met diverse lekkere biertjes op de lijst.

Daarna lopen we naar het alom bekende Oudaen aan de Oudegracht om het een en ander te
eten en drinken. Wat een geweldig mooie en goede horecagelegenheid!! De klasse straalt
ervan af met kasteelaanzicht van buitenaf. Gelukkig mogen we voor het diner nog even een
kijkje nemen in de kelder waar de eigen indrukwekkende brouwerij te bezichtigen is.
Na heerlijk gegeten te hebben lopen we weer richting het Centraal Station om weer richting
Breda terug te keren. Met een behoorlijke vertraging, veroorzaakt door een seinstoring en
een omweg via Rotterdam, zijn we pas rond halftwaalf terug bij café de Beyerd.
We zijn het er allemaal over eens dat we terug kunnen kijken op een grandioze dag met een
heel mooi resultaat behaald door Cora, waar we als Beyerdgasten trots op kunnen zijn. Na
een afzakkertje gaan we met z‟n allen voldaan huiswaarts.
Bart de Ruijter
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Lagos
Aangezien ik weer een ander stukje van de aardkloot heb gezien en er ook daar bier wordt
gedronken, denk ik natuurlijk meteen aan de Nuchter Bekeken. Helaas wist ik het mailadres
niet meer, maar gelukkig ondersteunt Eric Visser met zijn iPad de 50 billion connections en
ben ik van het redactie e-mailadres voorzien.
Zittend in het vliegtuig vanuit
Amsterdam terug naar Bucharest sla
ik aan het schrijven. De afgelopen
maand heb ik doorgebracht in Lagos,
wat niet in Portugal ligt (een aantal
kennissen wenste mij een fijne
vakantie in dat land toe) maar in
Nigeria. Als voorbereiding op mijn reis
naar Nigeria is er weinig te vinden via
The Lonely Planet of The Rough
Guide. Na een beetje surfen op het
internet, ben ik een blog van één van
de Nederlandse brouwers tegengekomen. Deze blog en de vermelde lokale
ervaringen geeft een positief gevoel
voor mijn reis naar Nigeria.
Aangekomen in Lagos en na er enkele dagen doorgebracht te hebben, kan ik concluderen dat
het bieraanbod redelijk overzichtelijk is. Buiten Guinness (de export variant van +/- 7%) en
Heineken, zijn er een tweetal lokaal gebrouwen bieren die met name geserveerd worden in
het hotel en de verschillende restaurants. Star en Gulder worden beiden gebrouwen in
Nigeria, en het Heinekenconcern is meerderheidsaandeelhouder. Beide bieren smaken toch
iets anders dan Europese pilsenertypes, maar zeker fris en smaakvol in combinatie met het
vochtige warme weer wat in Lagos heerst (regentijd), zeker in de standaard 0.66 liter flessen.
De andere smaak komt door de toevoeging van Kafferkoren of Sorghum in het bier (naast
regulier tarwe). Sorghum is een grassoort in plaats van een tarwesoort en wordt naast een
basisingrediënt voor bier ook als suikervervanger gebruikt.
Vooraf had ik toch echt het idee
dat dat Nigeria niet in mijn
persoonlijke top 100 van meest
gewilde vakantiebestemming zou
voorkomen, na deze maand
bevestig ik dat nog steeds.
Alhoewel ik de Nigerianen als zeer
vriendelijke mensen heb mogen
ervaren en deze maand als een
prettige werkomgeving.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sorghum_bicolor
http://www.star-nigeria.com
http://www.gulder-nigeria.com
Tot zover van het Afrikaanse reisfront,
Marije van Donk
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Bier & Evenementen kalender
Woensdag 1 december
Zaterdag 18 en
Zondag 19 december

Oudjaar 31 december

2011
Zondag 23 januari

Woensdag 26 januari
Zaterdag 5 en
Zondag 6 maart

Vrijdag 15 april
Zaterdag 16 april

Zondag 1 mei

Zondag 12 juni
Vrijdag 24 tot en met
Zondag 26 juni
Woensdag 5 oktober
Woensdag 7 december

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Winterbieravond
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,
13-19u. Org.: PINT Regio Zuid-Holland.
Link: www.przh.pint.nl
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Algemene ledenvergadering
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
Jaarlijkse excursie Beyerd Biergilde Breda
Deze keer gaan we naar brouwerij Liefmans in Oudenaarde
Bierfestival Groningen
Martinikerk, 17-23u
Link: www.bierfestivalgroningen.nl
8e KBC Festival van het Nederlands Speciaalbier
Plaats 's-Hertogenbosch Markt, 12-18u.
Org.: Klein Brouwerij Collectief.
Link: www.kleinbrouwerijcollectief.nl
Beyerd Pinksterbierfietstocht
12de editie van Bierpassie Weekend
Groenplaats Antwerpen, vr 17-24u., za 13-01u., zo 11-20u.
Link: www.bierpassieweekend.be
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Bokbieravond
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Winterbieravond
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Uitstapje Bovenkamer naar Köln
Zaterdag 25 september is het om 9u30 verzamelen op het station om met de trein van Breda
naar Köln te reizen. In Arnhem willen we overstappen op de ICE, maar de NS heeft als
verrassing bussen ingezet tussen Nijmegen en Arnhem en adviseert ons om over Utrecht te
reizen. Volgens de dienstregeling makkelijk haalbaar, maar met wat tactische vertragingen
blijkt het 4½ uur te duren, met een wachttijd van 1½ uur in Arnhem. Dus onmiddellijk een
bezoek aan café 't Moortgat ingelast.
Voldoende keus en meteen wordt er een
(Kölsche) pot gevuld met euro's om de
betalingen vlot te laten verlopen. Terug op
bouwputstation Arnhem de ICE gepakt waar
we plaatsnemen in het restauratierijtuig.
Een hapje, Franziskaner weißbier en Becks
pils om het leed van de lange reisduur te
verzachten. De planning voor de Domstad
wordt meteen omgegooid met de bedoeling
om nog op tijd voor de excursie bij
brauerei SÜNNER te zijn. Maar reisleider 2
wil natuurlijk niet onderdoen voor
reisleider 1 en nu we goed en wel in de
metro zitten, laat hij ons bij de 1e halte
uitstappen en lopen naar de 2e halte,
daarna weer met de metro naar de 3e
halte, vlakbij de brauerei, waar we met
deze nieuwe vertraging ruim te laat
aankomen. Gelukkig hebben ze op ons
gewacht en we krijgen meteen onze 1e
Kölsch mee op de excursie naar de
vroegere ijs-/lagerkeller, brauerei en
brennerei. Een prachtige oude brauerei en
brennerei met als stube een keller. De
excursie is inclusief hapjes en biertjes en
al snel hebben we weer een goed humeur.
Om kwart voor zeven komen we aan bij hotel Cöllner Hof om de bagage (aangevuld met wat
Sünner schnaps no1) te dumpen. Nu kan onze (bier)ontdekkingstocht door Köln beginnen. Als
eerste naar de Malzmühle om te eten en voor de Mühle Kölsch. Vervolgens brauerei Pfaffen of
Päffgen waar ook op straat nog drukte genoeg is. Ook valt het op dat als je te langzaam
voorbij loopt je al vlug een glas bier in je hand hebt. Zouden de kobe's vooraf doorhebben wie
er dorst heeft? Ons bezoek valt ook nog samen met de Kölner Bierfeste wat natuurlijk voor
extra drukte zorgt. Om 22:40 uur komen we aan bij Gaffelhaus alwaar wij Gaffel Kölsch
proeven/achterover slaan. Bij alle ausschanke gebruiken de kobe's een dienblad met handvat
in het midden. Via een omzwerving langs een standbeeld van
twee heren met toevallige gelijkenis van twee uit onze groep
is het inmiddels middernacht. Nog bij Sion naar binnen waar
het bier uit authentiek uitziende vaten komt van echt
plastic. Dan denk je te kunnen gaan slapen (slaapmutsje
bierschnaps al op), maar enkele snoodaards weten ineens de
weg naar Peters Brauhaus, dat nog lang niet gesloten is. Na
een biertje en een schnaps komt een niet nader te noemen
persoon uit de buurt van Chaam op de proppen met een
jonge meid en hij heeft haar beloofd dat ik met haar zal gaan
dansen, wat ik toen maar gedaan heb.
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Gelukkig hebben we daarna het hotel gevonden waar we na een schnaps van Sünner (alleen
op onze kamer) zijn gaan slapen. De volgende ochtend is er langs het hotel een wielerkoers
aan de gang waar we nog even naar gekeken hebben. Vervolgens probeert reisleider 2 ons via
de Krefelderstrasse Köln uit te laten lopen; Toen er eentje echt wakker werd lukte dit
natuurlijk niet en zijn we naar het station gelopen waar nog koffie op het terras wordt
gedronken. Deze keer vlot naar Breda met de trein en naar de Beyerd waar we met onze neus
in de Chouffe vallen.
Abe de Jong
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Borefts Bier Festival
Vorig jaar was er als pilot een bierfestival in Bodegraven in brouwerij de Molen, dit jaar was
op 24 en 25 september het 2e Borefts Bier festival. Het bierfestival is een blijvertje en een
succesvolle wat mij betreft. Dit jaar waren er tien brouwers uit 7 verschillende landen:












Brouwerij de Molen, Bodegraven
Picobrouwerij Alvinne, Heule, België
Brauerei Beck, Trabelsdorf, Duitsland
Bierbrouwerij Grand-Café Emelisse, Kamperland
Haandbryggeriet, Drammen, Noorwegen
Marble Brewery, Manchester, Engeland
Midtfyns Brygus, Brobyværk, Denemarken
Mikkeler, Kopenhagen, Denemarken
Närke Kulturbryggeri, Örebro, Zweden
De Struise Brouwers, Oostvleteren, België
Revelation Cat Craft Brewing, Rome, Italië

Met ruim 90 te proeven bieren op de kaart is er weer heel wat te proeven. Het scala aan te
proeven bieren is groot, van lichte bitters tot zware Imperial Stout, voor ieder wat wils. De
Mikkeler brouwerij heeft zelfs 20 verschillende bieren meegenomen.
De locatie is schitterend, een oude molen in het
centrum van Bodegraven, bereikbaar in een kleine
10 minuten lopend vanaf het station. Voor € 15,krijg je 6 munten (€ 1,50 per stuk), een proefglas
en een catalogus met alle bieren. In de catalogus
staat een advies vooral toch ook water (€ 1,- voor
50 cl) te drinken tegen uitdroging en voor het
schonen van de smaakpapillen. En die papillen
krijgen dan ook heel wat te verwerken, want er
staan flink wat stevige bieren op het menu. Met
als meest extreem bier de Double Black van de
Struise Brouwers, een Imperial Stout van 26,8%, dankzij het mengen met Bourbon. Er zijn op
het festival meerdere brouwers die op de een of andere manier gebruik maken van whisky of
andere alcoholische dranken voor hun bieren. Zoals de “Bloed, Zweet & Tranen Bruichladdich
Barrel” van de Molen, waar bij het brouwen gebruik wordt gemaakt van mout van de
Bruichladdich distilleerderij. Bij de Emelisse brouwerij worden Bowmore whiskyvaten gebruikt
om het bier enkele maanden te laten rusten. Ikzelf proef de “Black Tie” van Mikkeler een
Imperial Stout (11,5%) die ook gerijpt is op whisky-vaten. Hij is zoet met een chocolade
bitterheid en een bite (de whisky) die ik niet goed bij elkaar vind passen.
Een bier gerijpt op bourgognevaten bevalt me
echter wel. Dat is de “Alvino 2009 Bourgogne
Barrel” van Alvinne. Nu ben ik al langer een fan van
Alvinne en met name hun kerstbieren vind ik van
een uitstekende kwaliteit. Op dit festival proef ik
van deze brouwerij ook nog de “Morpheus Wild
Undressed”. Dit is een zure Ale van 5,2% gebrouwen
met het Morpheusgist. Hiervoor is een compleet
nieuwe giststam uit de natuur gehaald. De
Morpheusgist werd een drietal jaar geleden
„geplukt‟ in een gebied op de grens van de Franse
Auvergne en de Limousin, een dunbevolkte streek.
Steeds verdere natuurlijke selectie leidde tot de huidige Morpheusgist. Ik vind het een
heerlijk fris, mooi zachtzuur bier, maar ik ben dan ook een liefhebber van geuze.
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Als laatste proef ik van Alvinne de “Bolleville Calvados Barrel” zoals de naam al doet
vermoeden gerijpt op Calvadosvaten. Een donkerbruin bier van 10,5%, met een aroma van
appel en eik (Calvados), een volle body en een fruitig en bittere afdronk. Het is een heerlijk
bier, geen doordrinker, maar één om lekker lang van te genieten.
Voor mij is de verrassing van het festival de “Norwegian
Wood” van de Noorse Haandbryggerriet, een traditioneel
Noors boerderijbier van 6,2 %. Het heeft een lichte
rookgeur, het smaakt zoet met een licht bittertje en hij
bruist lekker in de mond, de afdronk is weer rokerig.
Een goede doordrinker die ik nog wel eens hoop te
proeven.
Een ander mooi bier is de “Imperial Stout” van de
Deense Midtfyns Brygus. Een mooie stout van 9,5 % met
de geur van koffie en chocolade, die iets minder terug
komt in de smaak en de afdronk.
En om het internationale karakter van het festival te
benadrukken noem ik hier dan ook nog maar de
“Kölsch/IPA” van de brouwcombinatie Braustelle/
Revelation Cat. Een mooi hoppig bier van 6,9%, stevig
bitter in de smaak en met een zoete afdronk en een
bitterheid die licht blijft hangen.
Er zijn natuurlijk ook bieren die mij minder goed bevallen zijn, zoals de “Special 2009 Barley
Wine” van de Marble Brewery. Ik vind dat de bitterheid wat te lang blijft hangen. Het is geen
slecht bier maar het zal in ieder geval nooit één van mijn favorieten worden. En dan nog al
die bieren waar ik deze keer niet aan toe ben gekomen. Ik zal er hier een paar noemen: van
de Struise brouwers de “Black Albert batch 0”, een Imperial Stout van 13%. Een ander bier die
mij interessant lijkt is de “Revelation Cat Dry Hop Lambic Green Bullet”. En zo kan ik nog wel
even doorgaan.
Niet alleen hebben al die brouwerijen hun eigen bieren bij, er is ook nog een brouwwedstrijd
georganiseerd. Alle brouwerijen hebben het recept van Vuur & Vlam van de Molen gekregen,
een lichte Indian Pale Ale. En de winnaar wordt gekozen door de bezoekers en dat is uit
Noorwegen de “Haand Fyr & Flamme”.
Dankzij het mooie weer op vrijdag is het
een heerlijk festival waar je tot laat
buiten op het terras kan zitten. Met de
grote hoeveelheid bieren en de grote
variatie in soorten bieren is er genoeg
om te kiezen voor elke smaak. Er zijn
ook heel wat bijzondere bieren, maar
daar staan de meeste van de aanwezige
brouwers dan ook om bekend. Ook voor
een droogje wordt gezorgd, twee
stoofschotels bereid met een van de
bieren van de Molen, één met rundvlees
en één vegetarische. En wat snacks,
zoals bordjes met kaas en/of worst. Een
bijzonder festival op een mooie locatie, een excursielocatie misschien? Ik verheug me nu al
op volgend jaar en hou een gaatje vrij in mijn agenda, want ik wil het 3e Borefts festival
zeker niet missen.
John Zonneveld
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Internationaal Biernieuws
Westvleteren verkoopt uit geldnood trappist in Colruyt
Het veelgeprezen abdijbier van de paters in
Westvleteren zal binnenkort allicht te koop zijn bij
Colruyt. Dat staat in de gedrukte versie van Het
Laatste Nieuws. De paters voelen zich genoodzaakt
om deze "historische stijlbreuk" te plegen omdat de
kosten voor de verbouwingen aan hun abdij hoger
oplopen dan gedacht.
"Uit principe brouwden we tot nu toe een beperkt
aantal hectoliter bier en hielden we ons ver van
platte handel, maar de kosten voor de verbouwingen
aan onze abdij lopen veel hoger op dan gedacht. We
zijn verplicht om minstens tijdelijk meer te brouwen
en ons bier in de 'commerce' te gooien", bevestigde
de 'broeder-telefonist' aan de krant.
De besprekingen met Colruyt zijn nog volop aan de
gang. Mogelijk zal een soort degustatiebox in de
winkelrekken komen, met drie flessen bier - in 2005
uitgeroepen tot 'beste bier ter wereld' - en een glas.
De verbouwingen aan de abdij zijn noodzakelijk. Door
scheuren en verzakkingen werd een deel van de
gebouwen door de brandweer onveilig verklaard.
Belg drinkt vaker bier op restaurant
Uit de enquête die de Belgische brouwers houden ter gelegenheid van hun jaarlijkse Weekend
van het Bier op de Brusselse Grote Markt, blijkt dat de Belg vaker bier drinkt in een
restaurant. Een op vier verkiest bier in een restaurant, terwijl nog twee op drie wijn willen.
Drie jaar geleden koos 18 procent bier. Vroeger dronk men enkel bier in tavernes bij
mosselen, een biefstuk of zo. „We doen veel inspanningen voor de biergastronomie', zegt
voorzitter Theo Vervloet van de Belgische Brouwers. Maar ook uitspraken van topkok Peter
Goossens over bier en gastronomie hebben daarbij geholpen.
Op recepties blijft de helft champagne verkiezen, maar al 24,6 procent verkiest bier, een
stijging met zes procent in drie jaar tijd. Dat aantal neemt ook toe doordat zowat alle
brouwers kleine receptieglazen hebben. Zo'n klein glaasje bier bevat minder alcohol dan wijn
of champagne. Pils blijft het meest gedronken, maar verliest jaar na jaar terrein. Trappistenen abdijbieren genieten de voorkeur van zo'n vijftien procent Belgen. Amber- en wit bier
blijven uit de gratie, terwijl nieuwere streekbieren oprukken.
Duvel Tripel Hop weer te koop
Liefhebbers kunnen opnieuw Duvel Tripel Hop kopen, in grote flessen en mooi
verpakt. In 2007 werden al eens 20.000 flessen van deze extra gehopte versie
van Duvel op de markt gebracht en die waren ondanks de forse prijs op een
mum van tijd uitverkocht. Begin dit jaar sloot de biervereniging De
Lambikstoempers een weddenschap af met de Duvelbrouwers dat zij de
speciale versie opnieuw zouden brouwen als de drinkers minstens 10.000
Facebook-vrienden zouden verzamelen. Dat lukte met ruim overschot. De
brouwerij Moortgat liet zich niet pramen om in het publicitaire gat te
springen, want het is geweten dat speciale edities erg winstgevend zijn.
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Het alcoholgehalte van de Tripel Hop bedraagt 9,5%, een graad sterker dan normaal. Naast de
klassieke Duvel-hopsoorten Saaz-Saaz en Styrian Golding wordt Amarillo-hop toegevoegd in de
dry hopping. Dit zorgt voor extra hoparoma‟s. Deze keer werden alvast 60.000 flessen gevuld.
Duvel Tripel Hop is te koop in de drankenhandel en de slijterij. Een fles van 75 cl kost in
Nederland €16,99 (in België € 13).
Palm wil van Nederlanders Bourgondiërs maken
Onder het thema “Word ook Bourgondiër“ lanceert de brouwerij Palm voor de Nederlandse
markt een opmerkelijke reclamecampagne. De twee Belgische stand-up comedians, Henk
Rijckaert en Bert Gabriëls, bekend van het succesvolle tv-programma op VRT: „Zonde van de
zendtijd‟ gaan de uitdaging aan de Nederlanders, dankzij Palm, Bourgondischer te maken.
Leffe-gist maakt Stella zuur
Klein foutje bij de brouwerij InBev in Leuven: tienduizenden liters Stella zijn via ongespoelde leidingen met Leffegist vermengd. Dat was alvast geen goede „food-pairing‟,
want de Stella had naar verluidt een vreemde geur en
smaakte verschrikkelijke zuur. Liefst 4.232 vaten, goed
voor zo'n 850.000 pintjes, waren in Belgische cafés beland
en nog eens 9.800 hectoliter is naar Amerika verscheept.
Na tientallen klachten moest Inbev al deze vaten
terugroepen en vervangen. De fout kost de biergigant
honderdduizenden euro's.
AB InBev bouwt geen nieuwe brouwerij in München
AB InBev doekt zijn project voor een nieuwe reuzenbrouwerij in München op. De huidige
brouwerij in het stadscentrum blijft actief. Daags na de sluiting van het Oktoberfest maakte
AB InBev in München bekend dat het geen nieuwe brouwerij bouwt in de Beierse hoofdstad.
Het zou voor AB InBev de eerste nieuwe fabriek worden in West-Europa, sinds de bouw van de
twee Belgische in het begin van de jaren negentig. De Belgische vakbonden vreesden al voor
de verhuis van een deel van de productie.
De brouwerij was gepland binnen de stadsgrenzen. Een belangrijk detail, want enkel wie
binnen de stadsgrenzen brouwt, mag bier schenken op het Oktoberfest, waar dit jaar nota
bene 7 miljoen liter werd verzet tegenover in een normaal jaar 6 miljoen. Interbrew kocht in
2003 de brouwerij Spaten-Franziskaner-Löwenbräu in het stadscentrum met een capaciteit
van 3 miljoen hectoliter. Na jarenlang onderzoek zette het stadsbestuur de voorbije zomer
eindelijk het licht op groen maar AB InBev voerde de plannen af. De brouwcapaciteit in het
stadscentrum zou volstaan voor de middellange termijn.
De Duitse biermarkt kromp de
voorbije 10 jaar met ruim een
tiende. AB InBev, met circa 9
miljoen hectoliter de nummer
twee in Duitsland, ontsnapt daar
niet aan en zou alvast een
kleinere brouwerij verkopen en
zich concentreren op de pilsbieren
Beck‟s en Hasseröder en het
tarwebier
Franziskaner
naast
regionale bieren.
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Brugge Kaas en Rodenbach in huwelijksbootje
Het zuivelbedrijf Milkobel (het vroegere Belgomilk) in het West-Vlaamse Langemark brengt de
Brugge Bierkaas op de markt. Tijdens de rijping wordt de kaas ondergedompeld in een bad
met Rodenbach bier. Als gevolg hiervan krijgt hij de volle smaak van een halfharde romigpikante kaas en een licht-zurig aroma van de gemengde gisting uit het Rodenbach bier.
Brugge Bierkaas met Rodenbach is een unieke combinatie van 2 ambachtelijke topproducten
die samenvloeien tot één ultieme smaaksensatie, zo meldt het bedrijf. De Brugge Bierkaas,
die de vorm heeft van een klein rond brood, is de tiende uit
het assortiment Brugge Kaas.
Als regelmatige (dagelijks) verbruikers van allerhande soorten
kaas, konden wij niet weerstaan aan de verleiding om de proef
op de som te nemen, weliswaar zonder glas bier erbij. Een
wow-kreet leek ons niet meteen van toepassing. De kaas is om
te beginnen te koop in kaasspeciaalzaken of bij markthandelaars. Later zal hij ook voorverpakt te koop zijn.
Brouwer “Mijnheer” Modeste Van den Bogaert overleden
Op 1 oktober overleed in Antwerpen op 88 jarige leeftijd “Mijnheer Modeste” zoals Modeste
Van den Bogaert niet alleen bekend was bij het personeel van Brouwerij De Koninck maar ook
in de Belgische en de Nederlandse brouwerswereld en zelfs tot ver over de grenzen van beide
landen. Wanneer men in de Scheldestad spreekt over “Mijnheer Modeste” dan weet iedere
Sinjoor dat hiermee de voormalige patron van Brouwerij De Koninck N.V. of “het bolleke”
wordt bedoeld.
Geboren op 18 augustus 1922 te
Antwerpen geeft hij in 1940 na het
uitbreken van wereldoorlog II als
brouwerszoon, op achttienjarige leeftijd
gehoor aan de oproep van de Belgische
regering om als vrijwilliger zijn land te
gaan dienen en een militaire opleiding te
volgen in Engeland.
Gans zijn leven zal de oorlogsperiode,
waarover hij met veel animo kon
vertellen, een onuitwisbare plaats
innemen in zijn gedachtegoed zover dat
hij de motor wordt van de verenigingen
van oud-strijders. Jaarlijks werd hij
uitgenodigd om samen met staatslieden uit diverse landen, rouwkransen neer te leggen op de
gedenkplaatsen van de gesneuvelde makkers aan de Noord Franse kust.
Na de demobilisatie behaalt hij voor de middenjury zijn humanioradiploma om vier jaar later
aan de K.U.L af te studeren als brouwingenieur. Na het overlijden van vader Joseph in
september 1949 neemt de jonge brouwer de fakkel over om samen met Joseph Van Bauwel
zijn commerciële compagnon De Koninck uit te bouwen. Het “bolleke” wordt het symbool van
De Koninck tot ver over de grenzen. Voor de cafés in en rond Antwerpen is het amberkleurige
bier een onmisbaar product geworden.
Waar na de oorlog de één na de andere brouwerij sluit of wordt overgenomen door een
grotere broer groeit De Koninck gestadig verder door onder meer over de Nederlandse grens
te gaan en tevens door de overname van locale bierhandelaars. Achter de rustieke gevels
langs de Mechelse Steenweg bouwt men in 1995 een ultramoderne brouwzaal. Op elke
feestelijke aangelegenheid wordt een bolleke geserveerd en op het Antwerpse stadhuis zorgt
een vaste tapinstallatie permanent voor vers bier.
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De Koninck wordt beschermer van het architectonisch erfgoed van Antwerpen door de
aangekochte panden vakkundig te laten restaureren en onder-meer café “De Pelgrim”
gevestigd tegenover de brouwerij vormt de pleisterplaats van menig zakenman waarbij de
mythe van de pipeline voor bier van de brouwerij naar het café wordt gekoesterd.
Mijnheer Modeste neemt in 2002 op 80 jaar ontslag als
afgevaardigd beheerder en wordt in die functie opgevolgd
door zijn beide zonen. Spijts alle inspanningen op de binnenen buitenlandse markt komt de vraag naar het ambertype in
een nagenoeg vrije val en loopt de omzet zienderogen
achteruit.
Om de continuïteit te verzekeren dringt een samenwerking met een grotere brouwerij zich
op en wordt De Koninck opgenomen in de groep Duvel Moortgat. De chauvinistische
Antwerpenaar is, spijts deze situatie, verheugd over het feit dat een brouwerij uit de
provincie “zijn” brouwerij veilig heeft gesteld voor de toekomst. Mijnheer Modeste heeft
deze transactie nog op de voet gevolgd en er zijn goedkeuring aan gegeven voordat hij zich
bij zijn strijdmakkers ging vervoegen.
“Mission executed”.
Bier Central, een bierparadijs in het centrum van Antwerpen
Antwerpen kent verspreid over de stad veel sfeervolle biercafés, waar niet alleen de bieren
van De Koninck rijkelijk vloeien, maar ook de vele bieren waarop België terecht zo trots is.
Sinds kort bevindt zich aan de drukke Keyserlei, op loopafstand van het statige en gerenoveerde treinstation Bier Central. Bij binnenkomst via het verwarmde terras vallen de
glimmende bierborden op en eenmaal binnen nodigt de 'Encyclopedie van bieren' uit tot een
uitgebreide wandeling of ontdekkingstocht door het zo gevarieerde Belgische bierlandschap.
In oktober j.l. vermeldde deze indrukwekkende bierkaart maar liefst 360 bieren van de fles
en 20 bieren van de tap. Bij elk afgebeeld flesje worden het alcoholpercentage, de
inhoudsmaat en een korte typering in het Nederlands en Engels vermeld. Op de website
kunnen bezoekers hun commentaar en proefnotities geven bij de bieren.
De beknopte beschrijvingen van de biertypen en beschikbare bieren van het vat zijn
afkomstig van biersommelier en bierauteur Ben Vinken. Naast de gebruikelijke flessen van 25,
33 of 37,5 cl bevat het assortiment ook veel bieren in 75 cl flessen. Exclusieve bieren
verdienen kennelijk een exclusieve prijs en zo komen we prijzen van boven €30 en €40 tegen
voor respectievelijk een 75 cl fles Malheur Brut en Deus van Bosteels. Op doordeweekse dagen
betalen bezoekers tijdens 'Happy hour' van 16.00 tot 18.00 de helft voor een zeer beperkt
aantal bieren. De bieren worden niet in de gebruikelijke glazen van de brouwerijen
geschonken, maar in aangepaste glazen voorzien van het logo van Bier Central.
De vele bierborden en oude bierkratten zorgen niet
alleen voor een sfeervolle en bierige uitstraling, maar
geven ook een historisch beeld van de bieren uit
vervlogen tijden en hedendaagse toppers. En wie meer
wil dan alleen Belgisch bier, kan via een doorgang de
aangrenzende Kelly's Irish pub bereiken.
Bier Central is een aanrader voor de liefhebbers van
Belgische bieren. De overzichtelijke 'Encyclopedie van
bieren' kost €2 en is de moeite waard om in alle rust
door te nemen en de variatie in Belgische bieren te
ontdekken. Bier Central, Keyserlei 25 in het centrum
van Antwerpen! www.biercentral.be
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Enige en algemene kennisgeving

Zaterdag na het Beyerd Biermysterie om omstreeks 14.30 uur is toch nog geheel onverwachts
en veel te vroeg aan ons ontvallen:

Het Varken
1-10-2010

16-10-2010

Baarle Nassau

Slingerweg Breda

Op de dinsdag vóór de barre helletocht raakte hij na een val zwaar gewond en een uren
durende operatie van Dr. Brooijmans leek hem toch weer op de been te helpen: woensdag
was hij weer het stralende middelpunt van een prima voorstelling.
Helaas mocht hij net niet de Belgische Bierweek halen. Maar voor € 60,- heeft hij toch nog
een prachtig leven gehad.

De Slager
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La Trappe Bock 'Lekkerste bockbier Nederland 2010'
'Een bevestiging, dat je een goed glas bier maakt'
In deze tijd van het jaar genieten velen zichtbaar van een verwarmende La Trappe Bock in
het proeflokaal van La Trappe. Brouwer Lodewijk Swinkels zal dit tafereel de afgelopen
weken wel vaker hebben meegemaakt. Hij is uiteraard in zijn nopjes met de verkiezing van La
Trappe Bock tot 'Lekkerste bockbier 2010' in de categorie standaard bockbieren (bockbieren
tussen 6 en 8 vol %).
De eerste plaats heeft Lodewijk als erg plezierig ervaren met veel felicitaties uit de wereld
van brouwers en biergenieters. 'Het is toch een bevestiging dat je een goed glas bier maakt
en vooral specialbierdrinkers stellen dit op prijs', aldus Lodewijk.
Het bijzondere van La Trappe Bock omschrijft Lodewijk als volgt: dit bier heeft nagisting op
fles en er zijn geen kunstmatige zoetstoffen toegevoegd, waardoor het ten opzichte van bijna
alle gebrouwen bockbieren in Nederland een veel droger karakter heeft. Daarnaast is La
Trappe Bock vrij bitter (35-38 EBU) en heeft het een vrij gebrande smaak, doordat er naast
karamelmout ook vrij veel roastmout is gebruikt. La Trappe Bock is gebrouwen uit natuurlijke
grondstoffen die grotendeels 'fair trade' zijn gekocht en rechtstreeks afkomstig zijn van
bepaalde boerderijen. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van enzymen, kleurstoffen en
stabilisatiemiddelen en bovendien is dit bier ongefilterd om de smaak zo natuurlijk mogelijk
te houden.

Over de promotionele waarde van de eervolle onderscheiding voor La Trappe Bock, zegt
Lodewijk: 'We zijn redelijk terughoudend met communicatie. We vermelden nu wel op onze
sixpacks dat we dit jaar verkozen zijn'. Uiteraard zullen we dit ook in 2011 gaan doen en
daarna stoppen we ermee. Voor Lodewijk is de erkenning het allerbelangrijkste. Na de
succesvolle introductie van La Trappe Puur, is de verkiezing van La Trappe Bock tot het
'Lekkerste bockbier 2010' weer een mijlpaal voor trappistenbrouwerij De Koningshoeven.
Han Hidalgo
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Een liefde
Tja, daar zit ik dan, bloknote op schoot, pen in de hand. Hoe is het allemaal begonnen, mijn
liefde voor jou? Daarvoor ga ik een hele tijd terug. Zo‟n 21 jaar geleden mocht ik je voor het
eerst ervaren: je was vol, luidruchtig, rokerig. Oh wat had ik een hekel aan je, wilde je niet
te vaak tegenkomen. Ik verzon allerlei smoesjes en uitvluchten om maar niet bij je naar
binnen te gaan.
In de loop der jaren kwam er verandering in de situatie en begon ik je steeds leuker te
vinden. Op zondagmiddag spraken we af, gezellig met de kinderen. Jij vond dat dan weer wat
minder: ze waren zo ondeugend en druk, soms zelfs een beetje stout. Inmiddels was ik van de
sinas af en nam een witbiertje, Steendonk, dat vond ik wel lekker. Van het één kwam het
ander en ik begon steeds meer biertjes te proeven. Kleine glaasjes, dat is leuk! Eerst waren
de biertjes alleen op geur te herkennen en nu is daar kleur en smaak bijgekomen. Ja, zo in de
loop der jaren verandert er nogal eens wat.
Met carnaval ben ik het liefst bij jou in de buurt, dan voel ik me veilig. Het voelt aan als een
warme jas op een koude dag. Jammer dat je met de open brouwerijdagen geen activiteiten
meer hebt zoals het bierquizzenement. Ik denk dat we dat twee keer hebben meegemaakt en
het was erg leuk.
En dan wil ik het nog hebben over de bierweek. Wat ik vroeger dus verschrikkelijk vond, vol,
druk, lawaaierig, daar geniet ik nu wel van. Vooral de opening, het uitreiken van de Zilveren
Frietjes en dan denken: “Wanneer zal ik hem krijgen?”. Nou verrassing alom, dit jaar mocht
ik hem in ontvangst nemen.... Wat een feest, ik kan niet beschrijven hoe blij ik er mee ben.
De vertegenwoordiger van Brouwerij Van Steenberge had met mij de eer en iedereen mocht
genieten van een lekker glas Augustijn (tournée générale).
Waarom zou ik het
Zilveren Frietje nu
toch
ontvangen
hebben? Volgens de
brief die ik van je
mocht ontvangen,
omdat ik altijd
klaar sta als er iets
leuks georganiseerd
moet worden. Ik
maak
er
dan
volgens jou, op
mijn eigen orginele
wijze
iets
bijzonders van. Ook
het proeven van
bieren
heb
ik
mezelf
machtig
gemaakt en dat
resulteerde in een paar Bredase kampioenschappen. Mijn liefde voor Belgische bieren draag ik
uit, naar iedereen die het horen wil, en daarmee ben ik volgens jou een echte „Beyerd
Goodwill ambassadeur‟.
Ja en daar werd ik zelfs even stil van, maar het is mooi om het frietje op zo'n leuke manier te
„verdienen‟. Dit aandenken aan jou wil ik een heel jaar dragen, zodat ik je niet vergeet (alsof
dat zou lukken, ik denk heel vaak aan je, en mis je al na een week). Mooie, gastvrije,
gezellige Beyerd.
Cora van Peer
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Trappist. De zeven heerlijke bieren
De ondertitel van deze bewerkte editie van de in 2003
verschenen publicatie 'Trappist. Het bier en de monniken'
spreekt voor zich. Vraag iedere oprechte bierliefhebber
naar zijn of haar top 5 van bijzondere bieren en er zal op z'n
minst een trappistenbier worden genoemd. Voor de meeste
bierliefhebbers zijn de bieren van de Achelse Kluis, Chimay,
Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren en de
Koningshoeven toppers.
Bierauteur en brouwer Jef van den Steen is erin geslaagd de
geschiedenis, traditie en smaakrijkdom van de bieren van
de 7 geportretteerde trappistenbrouwerijen in kaart te
brengen. De inhoud is goed onderbouwd met historisch
materiaal. De persoonlijke ervaringen van Jef van den Steen
in de bezochte kloosters en de onderhoudende schrijfwijze
staan garant voor levendige beschrijvingen en vlotte
leesbaarheid. Uitgebreide en duidelijke proefnotities van de
trappistenbieren vinden in toegankelijke bewoordingen hun weg naar de lezer. In vergelijking
met de publicatie uit 2003 wordt in deze editie uitgebreid aandacht besteed aan abdij De
Koningshoeven in Berkel-Enschot, die onder de naam La Trappe zijn bieren op de markt
brengt. Inmiddels kunnen ook smakelijke bieren als La Trappe Isid'or en La Trappe Puur aan
het assortiment van deze voortvarende trappistenbrouwerij worden toegevoegd.
De auteur gunt de lezer een blik in het kloosterleven en er wordt gewezen op de recreatiemogelijkheden in de vorm van wandel- en fietstochten in de directe omgeving van de
kloosters.
Deze bewerkte editie bevat nieuwe aansprekende foto's van fotograaf Jan Crab. Trappist. De
zeven heerlijke bieren is een aanrader voor iedereen die de historie en het eigen karakter van
de trappistenbieren wil ontdekken.
Jef van den Steen: Trappist. De zeven heerlijke bieren. Leuven, 2010. Davidsfonds
Uitgeverij. 223 pag. ISBN 978 90 5826 672 9 Prijs: 27.50

Boeiende portretten van grote en kleine Nederlandse brouwerijen
'Wij maken weer bier zoals het vroeger was', aldus de
brouwers van de Sint Christoffel brouwerij in
Roermond. Deze en andere kleine en grote Nederlandse
brouwerijen worden op boeiende wijze geportretteerd
door
Annette Wiesman. Alle grote Nederlandse
brouwerijen die verenigd zijn in de belangenvereniging
'Nederlandse Brouwers' komen aan bod, terwijl de
schrijfster zicht beperkt tot een selectie van kleine
brouwers. Dit zijn brouwerijen die de afgelopen jaren
van zich hebben doen spreken zoals De Molen,
Mommeriete, Emelisse, Texelse, Jopen, Sint Christoffel
en niet te vergeten nieuwe veelbelovende brouwerijen
als De Prael, De Beyerd, De Graaf van Heumen en De
Bekeerde Suster om er een paar te noemen.
De gesprekken met de brouwers geven een levendig
beeld van het brouwproces, de techniek, het
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bijzondere karakter van de bieren en niet te vergeten hun liefde voor bier. Je ruikt en proeft
als het ware het bier als je de vele aansprekende verhalen en anekdotes leest. En je raakt op
die manier onder de indruk van de smaakrijkdom van het zeer gevarieerde aanbod van
Nederlandse bieren.
In deze publicatie wordt ook aandacht besteed aan het combineren van bier met gerechten in
het bekende bierrestaurant Lieve in Amsterdam. Uit de proefnotities van de deelnemers
wordt duidelijk dat het bepaald geen eenvoudige opgave is tot een verantwoorde keuze van
bier bij bepaalde gerechten te komen. De publicatie bevat ook vier smakelijke gerechten met
bier van het bekende restaurant De Echoput. De mooie foto's van Tina Westphal vormen een
extra uitnodiging om deze publicatie aan te schaffen.
Annette Wiesman en Tina Westphal: Jong bier in oude vaten. 32 eigenzinnige bierbrouwers.
's-Graveland 2010. Fontaine uitgevers. 160 pag. ISBN 9 789059 563704 Prijs: 24,95

De rijke geschiedenis van 140 jaar Amstel
'Een Amstel-café is als een huiskamer' en 'Amstel
heeft een speciaal elan', aldus enkele geportretteerde uitbaters van cafés over hun beleving van
Amstel.
In geuren en kleuren wordt de rijke geschiedenis
van Amstel in beeld gebracht. Vanaf de oprichting
in 1870 als de Beiersch-Bierbrouwerij De Amstel,
de altijd innovatieve verpakkingen (o.a. de
fliptoppe), de vele overzeese markten, de zeer
gevarieerde reclame uitingen, de rijdende
reclamezuilen, de fusie met Heineken in 1968 en
de betrokkenheid bij het voetbal. Amstel
veroverde met de introductie van de zwaardere
bieren vanaf de oprichting vooral een krachtige
positie binnen de Amsterdamse horeca. Vanuit
deze positie werd de horecamarkt buiten
Amsterdam en in veel landen buiten Nederland
veroverd. De rol van de export wordt dan ook
uitgebreid besproken en de wijze waarop Amstel
in allerlei uitingen op het gebied van reclame en
promotie heeft gewerkt aan het bevorderen van
de identificatie met het merk als 'ons bier'. De
publicatie bevat veel aansprekend historische
afbeeldingen. Kleurrijke bierborden, affiches,
bierflessen, etiketten, viltjes en café interieurs passeren de revue. Zelfs gewaagde kalenders
met sexy dames om het genieten van Amstel te bevorderen, zullen de harten van vele
Amstelliefhebbers sneller hebben doen kloppen.
Bedrijfshistoricus Peter Zwaal is erin geslaagd een boeiend en levendig beeld te schetsen van
de rijke geschiedenis van Amstel. Deze auteur beschreef eerder de boeiende geschiedenis van
brouwerij Bavaria (2008).
Amstel. Het verhaal van ons bier, 1870-heden. Amsterdam, 2010. Uitgeverij Bas Lubberhuizen. 228 pag. Prijs: 14,99 ISBN 978 90 5937 256 6
Han Hidalgo
op biercuisine.be en biercuisine.nl rubriek Publicaties
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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.
Oeps, een paar uur voor de sluitingsdatum van Nuchter Bekeken moeten we nog een boeiende
koelkast vinden. Dus maar snel op pad. Met onze auto crossen we door Breda, hetgeen ons
niet in dank wordt afgenomen door vele fietsers en andere automobilisten. Verdorie: niemand
thuis van ons Breda lijstje. Of hebben ze ons wel gezien en denken ze: „maar die wil ik nu
even niet binnen, mijn koelkast is er nog niet klaar voor?‟. We weten het niet. We komen
tenslotte (last but not least!!!) bij Mieke en Richard terecht. Dit blijkt een schot in de roos te
zijn.
“Welke koelkast willen jullie zien?”, vroeg Mieke. De „gewone‟ hebben we maar overgeslagen. Daar stond nog geen druppel alcohol in. Dan maar naar de meest duur ogende koelkast.
Een rvs-kastje, mooi glazen deurtje waarachter je een paar zeer mooie flessen ziet pronken.
Allemaal 0.75 cl en voor een speciale gelegenheid. Het lijkt echt zo‟n kast waar normaal zeer
exclusieve wijnen of sigaren in geconditioneerd worden. De Wunderbar ernaast met Leffe op
de tap maakt het geheel compleet. Je zou bijna vragen naar de tapvergunning.
Daarna naar DE bierkoelkast. We botsen echter eerst tegen een krattenrek. 4 kratten vol met
Mug Bitter, Brugse Zot en Affligem Blond. Mieke en Richard hebben goed geluisterd naar de
tips op de radio: in geval van een ramp, zorg dat u naast zaklamp en radio ook voldoende
drank in huis heeft. Volgens Richard is de Mug Bitter het enige bier dat bij pittig eten
overeind blijft. En aan de voorraad te zien, kookt Mieke dagelijks pittig.

Mieke & Richard

Merk, temperatuur
Locatie
Bieren op voorraad

Waardoor werden
we verrast?
Waar schrokken we
van?

Siemens / ? graden
Garage
DE bierkoelkast blijkt een zeer oude Siemens te zijn, maar hij werkt
nog wel. Echter zaken als een thermometer en een logo zijn
spoorloos. Maar de inhoud daarentegen is oké. Alles wat je maar kunt
wensen tot een Smisje Kerst van 2009 toe. Uiteraard ontbreken de
Rocheforts en de Leffes niet.
De grote hoeveelheden erg lekkere bieren op allerlei wijzen
opgeslagen.
Naast de chique koelkast staat de fles Silan wasverzachter en op de
koelkast en in de koelkast vinden we een fles Pleegzuster bloedwijn!!!
Je zult je maar vergissen als je al wat te veel gedronken hebt

Cora & Bianca.
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Hertensukade met Beyerd Winterbier
Ingrediënten voor 4 personen:
4 hertensukadelapjes, elk 150 tot 175 gram
1 grote ui
150 gram gemengde paddenstoelen
100 gram ontbijtspek of licht gerookt spek, aan een stuk
2 eetlepels appel- of perenstroop
5 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
3 dl runder- of wildbouillon
1 dl Beyerd Winterbier
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
De ui schillen en in stukjes of blokjes snijden. De harde onderkant van de paddenstoelen
afsnijden en met een borsteltje of keukenpapier schoon vegen. Het spek in gelijkmatige
blokjes snijden. De hertensukadelapjes met weinig zout bestrooien en kort laten rusten. Drie
eetlepels olie in een braadpan verhitten en de hertensukadelapjes aan beide kanten
aanbraden. Stukjes ui kort meebraden, hittebron op de laagste stand zetten en de bouillon
toevoegen. In ruim 80 minuten gaar stoven en af en toe omkeren. In de tussentijd de
gemengde paddenstoelen in stukjes snijden en samen met de blokjes spek kort om en om
bakken in 2 eetlepels olie. Tien minuten voor het einde van de stooftijd van het vlees het bier
en de stroop toevoegen en verder stoven. Enkele minuten voor het einde van de stooftijd de
gebakken gemengde paddenstoelen en spekblokjes erdoor roeren. Op smaak brengen met
peper en zout. Het vlees en de saus over voorverwarmde borden verdelen. Serveren met
aardappelpuree of tagliatelle en beetgaar gekookte reepjes groene kool of beetgaar gekookte
broccoliroosjes en een gekoeld glas Beyerd Winterbier of Herfstbock.

Zeebaarsfilet met een dressing van mango en Beyerd Speciaal
Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram zeebaarsfilet of andere stevige vissoort
2 eetlepels bloem
4 eetlepels verse, geschilde, rijpe mango
4 eetlepels zonnebloemolie, voor de dressing
3 eetlepels zonnebloemolie, voor het bakken
8 eetlepels Beyerd Speciaal Tripel
75 gram gemengde sla (met rucola, snijbiet, botersla)
sprietjes bieslook
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Rijpe mango in een mengkom doen en met een staafmixer tot moes pureren. Olie en het bier
toevoegen en met de staafmixer verder goed mengen. Op smaak brengen met peper en zout.
Zeebaarsfilet in gelijkmatige plakjes snijden en met weinig zout en bloem bestrooien. Olie in
de wok verhitten en de plakjes roerbakken tot de buitenkant licht- tot goudbruin van kleur is.
Uit de wok halen en iets laten afkoelen. De plakjes zeebaarsfilet op een bedje van gemengde
sla plaatsen en de dressing erover lepelen. Met sprietjes bieslook garneren. Een goed gekoeld
glas Beyerd Speciaal Tripel of een andere volmondige tripel tussen 8 en 9 vol % erbij serveren.
Han Hidalgo
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