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Beyerd Biergilde Breda
Bestuur: Hettie Beverdam, Mieke Luijten, Leo Loontjens, Piet de Jongh en Richard Kessels
Secretariaat: Kastanjelaan 131, 4902 RL Oosterhout
Contributie Leden: 35 Euro, Giro: 3950478 t.n.v. Leo Loontjens, Oosterhout
Voor informatie over het Beyerd Biergilde Breda en het inleveren van uw bier CV, kunt u zich
wenden tot het secretariaat, bereikbaar via e-mail: mi.luijten@casema.nl.
Thuis in Café Restaurant Brouwerij De Beyerd, Boschstraat 26, 4811 GH Breda, of
virtueel te bezoeken op: www.beyerd.nl via de buttons sitemap/diversen/biergilde

Woordje van de Voorzitter
U hoort mij niet klagen hoor over de droogte! ‟n Fantastisch mooi voorjaar, waarin al die
heerlijke lente- en zomerbieren onze dorstlessen op volle terrassen, met de zon op blote
schouders en benen.
Tijdens de excursie naar Liefmans proefden we al hoe verfrissend een Goudenband of Kriek
kan smaken. Maar probeer naast de altijd favoriete witbieren ook eens zo‟n prachtige
Rodenbach of verrassende Geuze.
En laat de boeren maar klagen, wij genieten hopelijk een lange, mooie zomer van de “wat
zoetere” en de “wat zuurdere”, variatie is er genoeg.
Allemaal een fijne vakantie gewenst, veel fietsplezier met Pinksteren en tot ziens op een
zonnig terras in bijvoorbeeld de Boschstraat.
Hettie Beverdam
PS: reacties op de vacature van voorzitter per 2012 zijn nog steeds van harte welkom.

Redactioneel
Wellicht is het u al opgevallen, maar de Nuchter Bekeken heeft sinds haar laatste nummer
een aantal wijzigingen ondergaan. Een extra streepje hier, een nieuw lettertype daar, maar
vooral een nieuw kaft. De afbeelding met het vertrouwde glas is vervangen door een actuele,
meer levendige foto: soms van een gildelid, dan weer van een ander “belangrijk” persoon,
maar dit kan ook een bijzondere (bier)gebeurtenis zijn. Deze keer hebben wij gekozen voor
een foto van onze laatste activiteit: de bierexcursie naar Liefmans.
De redactie maakt zich overigens wel wat zorgen: het enthousiasme lijkt wat af te nemen. Dit
is ook de reden dat dit nummer wat aan de magere kant is. Met de inhoud is nog steeds niets
mis, maar wel met de hoeveelheid. Kom op leden, klim in de pen en deel uw belevenissen
met de andere gildeleden! U heeft tot begin oktober de tijd. Tijdens uw vakantie zult u toch
zeker wel een biertje drinken of een brouwerij bezoeken?!
Van deze gelegenheid wil ik u erop wijzen dat op zondag 10 juli de Open Bredase Kampioenschappen Bierproeven in ons café worden georganiseerd. Vorig jaar was de opkomst bijna
nihil, waardoor we achteloos passerende bezoekers en barkeepers naar binnen hebben
gesmeekt om toch vooral deel te nemen. Wij hopen dat er dit jaar zoveel animo is, dat Mikel
en Orson extra personeel moeten inzetten om al die proefglaasjes te vullen. Dus komt allen!
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Democratische Republiek Congo & Ghana
Bij deze deel 3 van mijn Afrikaanse reisfeuilleton. Mijn huidige project omvat 16 landen in
Sub Sahara en daarnaast heb ik ook nog wat verplichtingen in Zuid Afrika waardoor ik nog wat
landen en bierproeftesten te gaan heb. Er zijn vervelendere opdrachten te bedenken. In
voorbereiding op mijn nieuwe uitdaging op het Afrikaanse continent heb ik In Africa van
Adriaan van Dis uit de boekenkast gevist (outdated, maar met mooie sfeerbeschrijvingen) en
heb ik het boek Congo, een geschiedenis van David van Reybroek, aangeschaft.
De beschreven historie
door Van Reybroek,
vanaf
Stanley,
via
Belgisch Congo, Zaïre
naar
de
huidige
Democratische
Republiek Congo (DRC),
maakte
mij
zeer
nieuwsgierig naar het
land, de mensen en de
Belgische cultuurinvloeden en meer specifiek
de invloeden op het
bier. De infrastructuur
heeft mij teleurgesteld
of was eigenlijk volgens
verwachting, de kleur
van het land is groen,
de bewoners zijn zeer vriendelijk en het bier overtrof mijn verwachtingen. Naast Primus (in
0,72 cl flessen), Skol, Heineken en Castel Beer, heb ik een zeer mooi, donker bier mogen
drinken genaamd Tembo van de Brasserie Simba en een Duits type bier genaamd Mutzig.
Beide zijn lokaal gebrouwen en zeker geschikt om gedronken te worden door een bierliefhebber.
Tijdens mijn bezoek aan Kinshasa, ben ik mijn leraar frans van het Stedelijk nog meer gaan
waarderen. Met vier jaar franse les, maar geen woord Frans gesproken in de laatste vijf jaar,
was ik in staat om verschillende bieren te bestellen, waarbij ik begreep wat ik bestelde.
De verrassing van Kinshasa was een orthodoxe kerk, die uitermate goed onderhouden was en
een van de mooist gedecoreerde orthodoxe kerken die ik heb mogen zien.
Als afsluiter van de vier dagen in Kinshasa en na op vrijdag in Nairobi gearriveerd te zijn, ben
ik op zaterdag naar Ghana vertrokken, voor een vierdaagse trip. Aangekomen in Ghana, was
de temperatuur aangenaam door de hamatan (= Sahara zandstorm), de kleur van het land
geel, de stad vriendelijk en veilig en lunchen aan het strand een aangename ervaring. De
lokale bieren, zowel Club, Star (hetzelfde merk als in Nigeria, maar met andere ingrediënten), als Castle Milk Stout, zijn zoetige bieren, waarbij in alle gevallen maïs is toegevoegd
aan de ingrediënten. Dit maakt voor mij de bieren te zoet en ik verlangde terug naar Mutzig
of Tembo …… Wat land betreft scoort Ghana hoog, wat bier betreft staat DRC op #1.
Groeten uit het vliegtuig van Accra naar Nairobi,
Marije van Donk
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Liefmans Oudenaarde
Een brouwerij waar geen bier wordt gebrouwen
Na genoten te hebben van een heerlijk bakje koffie in de Beyerd, gingen we op vrijdag 14
april, met een bus vol bierliefhebbers, op weg naar Oudenaarde aan de Schelde, de plek waar
Liefmans zijn brouwerij heeft staan. We werden uitgezwaaid door Leo en Hettie. Ze hadden
een zonnebril opgezet, en ik denk niet alleen vanwege het geweldig mooie weer (we mochten
hun betraande ogen natuurlijk niet zien). Ook Richard en Mieke gingen niet mee, zodat alleen
Piet het bestuur vertegenwoordigde. Hij heeft dat zaakje op een geweldige wijze geklaard.
De tocht naar de stad van de “Ronde van Vlaanderen” verliep
in alle rust, op de laatste 100 meter na. De bus kon maar net
onder het viaduct door! Rond elf uur stonden we op de grote
markt van de stad. Voor menigeen aanleiding om meteen te
gaan genieten van de zon op één van de vele terrassen. Er
waren zelfs al leden van ons biergilde die meteen met een
proeverij begonnen.
Uw, door Cora gebombardeerde verslaggever van deze dag,
moest natuurlijk wat van de stad gaan zien. Jammer, het
stadhuis en de kerk waren gesloten en konden alleen met
gids bezocht worden. Het Begijnhof hebben we helaas
gemist. Uiteindelijk belandden Theo (mijn kompaan) en ik
dus ook op een terras. Om 12.30 uur werden we verwacht in
het museum “Centrum Ronde van Vlaanderen”. Een aantal
van ons hebben dit museum bezocht en het is zeker voor
wielerfans een aanrader.
Hier werd, zoals in de uitnodiging aangekondigd, een eenvoudige, maar overvloedige lunch
geserveerd, bestaande uit “Flandrien” brood, Ename kaas, Breydelham, gerookte Brugse ham
en omkadering (de sla). Met een Tongerlose blonde en een biertje van het huis hadden we
onze buik meer dan vol en konden we op weg naar de brouwerij.
We gingen te voet en kwamen daardoor niet allemaal tegelijk bij de brouwerij aan. Dit kwam
ook doordat er volgens Ciska een unieke brug open ging. Het brugdeel werd gelift door 4
hydraulische persen en dat zie je in Nederland niet. Jammer van een paar duiven die
gereduceerd waren tot enkele centimeters in dikte, omdat ze bij het dalen van de brug rustig
waren blijven zitten.
Bij de brouwerij werden we opgevangen door Eric Verhenne (een bio-ingenieur). Hij leidde
ons rond en vertelde het een en ander over de brouwerij. Zo is het interessant om te weten,
dat Liefmans een van de oudste brouwerijen is van het land (sinds 1679), de naam Liefmans
uit Zeeland komt, er
nog
maar
3
werknemers
actief
zijn in tegenstelling
tot 50 een aantal
jaren geleden, en
onze Ad (van de
Pimpelmees) af en
toe wel even bij
moest springen bij de
uitleg. Hij wist alles
van vierkante bakken
en de warme lagering
(decoctie –meerdere
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ketels- dan wel infusiemethode -een ketel-). Het bier wordt tegenwoordig gebrouwen bij
Duvel en gebotteld in Belgisch Limburg, de vaten komen van Rodenbach. Liefmans bleek dus
meer een museum dan een brouwerij.
Aan het eind van de rondleiding kwamen we dan toch bij het hart van de brouwerij. De open
koelschepen waar de wilde gisten zeven dagen hun gang konden gaan om “de smaak van
Liefmans” te produceren (gemengde gisting). Opmerkelijk was de aanwezige kleur blauw.
Volgens onze rondleider zorgt de kleur blauw er voor dat de insecten wegblijven. Dit was ook
de reden waarom Maria een blauw kleedje aan heeft! Over logica gesproken.
Tot slot wordt al dit bier opgeslagen in grote lageringtanks. Het blijft er (maximaal) drie jaar
liggen alvorens het gebotteld wordt. Opmerkelijk is ook dat jong en oud bier gemengd wordt
om de smaak te optimaliseren. Een van de specialiteiten van Liefmans is de Cuvée-Brut, of te
wel “de Kriek”. Er gaan (als ik het me het nog goed herinner) 13 kg Deense Krieken op 100
liter bier.

Na al deze informatie mochten we dan toch gaan proeven en daar werd ruimschoots gebruik
van gemaakt. Er waren zelfs liefhebbers van het zeer zoete “Fruitesse”. Omdat ik niet zo‟n
liefhebber ben van de zuurdere bieren (de Goudenband en het Oud Bruin) heb ik me later op
het terras in Oudenaarde tegoed gedaan aan mijn favoriete biertje “een Westmalle tripel”.
Over het niveau van de gesprekken daarna het volgende. Een van onze tafelgenoten (Fenna)
kwam onder andere met de volgende opmerking: “Ik ga even in mijn agenda kijken wat ik
gisteren ga doen”. Na een paar biertjes heb je vervolgens praat genoeg om daar verder op in
te gaan. Vervolgens een uitstekend maal genoten in een van de restaurantjes. Om 20.00 uur
stipt, verlieten wij Oudenaarde om tot slot in de Beyerd nog even na te praten onder het
genot van (u raad het al) een laatste tripel.
Mocht je nog na willen lezen over de Brouwerij, bezoek dan de site: http://www.liefmans.be
Ad de Jongh
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Bier- & evenementenkalender
Zondag 12 juni
Zondag 3 juli

Zaterdag 9 juli en
Zondag 10 juli
Zondag 10 juli
Zondag 28 augustus
Zondag 11 september

17 september tot en
met 3 oktober
Zondag 25 september

Zaterdag 1 oktober
Woensdag 5 oktober
Zaterdag 15 tot en
met Zondag 23 oktober
Zondag 30 oktober

Zondag 4 december
Woensdag 7 december
Zaterdag 18 en
Zondag 19 december
Oudjaar 31 december
Het hele jaar

Pinkster ‟BIER‟ fietstocht, vertrek bij Café de Beyerd
Bierlunch bij brouwerij Emelisse,
Nieuweweg 7 in Kamperland.
Er zullen verschillende biertapas worden
geserveerd, begeleid door bieren uit het
gevarieerde assortiment van brouwerij
Emelisse. Prijs: € 27,50 p.p., inclusief
welkomstbier en alle begeleidende bieren.
Reserveren is gewenst.
Telefoon: 0113 370262 www.emelisse.nl
Open brouwerij dagen van brouwerij de Beyerd
Open Bredase Kampioenschappen Bierproeven in de Beyerd
4e Delftse Bierbeurs/festival op de Brabantse Turfmarkt in Delft.
Organisatie Bierlokaal Locus Publicus
17e Biereloth-festival. 15 brouwerijen presenteren daar een
zestigtal speciaalbieren. Biereloth vindt plaats in het centrum
van Boxtel in de Rozemarijnstraat, tegenover café Becoloth
Oktoberfest in München, Theresienwiese
Beiersch Oktoberfest. Bierreclamemuseum, Haagweg 375. Duits
bier, kapel, hapjes. Info: tel. 076 5220975.
www.bierreclamemuseum.nl.
Presentatie „Beyerd Bockbier‟
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Bockbieravond
36ste Belgische Bierweek, in Café de Beyerd
Bokbierzondag. Bierreclamemuseum, Haagweg 375. Diverse
bokbieren, optreden folkband. Info: tel. 076 5220975.
www.bierreclamemuseum.nl.
Presentatie „Beyerd Winterbier‟
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
Oudejaarsborrel tot 20.00 uur,
Komt allen, leden van het Beyerd Biergilde
Vind de brouwerij of je lievelingsbier op een bierfestival via de
telefoon. Of als je het festival verlaat in de buurt een leuk café
te vinden. Telefoon is de toekomst en daarom adviseren we de
applicatie voor zowel I-Phone als DROID telefoon van het Craft
Brewers.
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Boekbesprekingen
Gastronomische hoogstandjes vergezeld van bier
Belgische en Nederlandse topkoks, waaronder
Jonnie Boer van De Librije en Sergio Herman
van Oud Sluis, hebben 27 smakelijke gerechten
samengesteld. In sommige gerechten is bier
verwerkt en bij alle gerechten wordt bier als
begeleidende drank aanbevolen. Iedere kok
heeft 3 gerechten gecomponeerd waarbij een
keuze is gemaakt uit 5 bieren van brouwerij De
Koninck. De koks hebben zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van ingrediënten uit de eigen
streek ('terroir'). Unaniem roemen de koks de
smaakrijkdom en verwerkingsmogelijkheden
van bier in gerechten. Vooral Gusto Golden
Blond en het nieuwe bier Triple d'Anvers tonen
zich goede begeleiders van veel gerechten. En
passant geven de koks hun kookgeheimen prijs,
die de bier- en kookliefhebbers ongetwijfeld
zullen inspireren nog meer te genieten van bier
in en bij gerechten. In een afzonderlijk
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het
combineren van verschillende soorten kaas met
bieren uit het inmiddels zeer gevarieerde
assortiment van Duvel Moortgat, waartoe sinds
kort ook brouwerij De Koninck behoort. 'Bier
Gastronomie' wijst de lezer de weg naar veel
verrassende bier- en spijscombinaties.
Bier Gastronomie. Verhalen en recepten van 9 topchefs gedreven door terroir (ISBN 9 789057
203763).
Goede informatiebronnen voor bierliefhebbers
Bierliefhebbers in Nederland worden over het algemeen goed geïnformeerd over de grote
verscheidenheid aan bieren, ontwikkelingen op biergebied en het bevorderen van de
biercultuur. Onlangs verscheen het 50ste nummer van Bierpassie Magazine, dat in het Frans
en Nederlands in België wordt uitgegeven. Door middel van duidelijke proefnotities heeft dit
blad de afgelopen jaren de karakteristieken van veel bijzondere bieren op een toegankelijke
manier in kaart gebracht. De meeste Belgische en soms ook Nederlandse brouwerijen worden
uitgebreid in beeld gebracht. Naast hoofdredacteur en biersommelier Ben Vinken, schrijven
bekende bierauteurs, die tevens het vak van het brouwen verstaan, als Jef van den Steen en
Chris Bauweraerts (vroeger La Chouffe) in dit rijkelijk geïllustreerde glossy magazine
(www.beerpassion.com).
Het blad BIER! dat in Nederland wordt uitgegeven door bierliefhebber Fedor Vogel, kent
ongeveer dezelfde opzet als Bierpassie Magazine. Totnogtoe zijn 10 edities van dit eveneens
glossy tijdschrift verschenen. In de proefpanels zijn vooral proevers opgenomen, die geen
band met brouwerijen of commerciële leveranciers hebben en dit leidt vaak tot verrassende
en vooral onbevangen proefnotities. Interessant zijn de beschrijvingen van ontdekkingstochten in streken van Nederland waar relatief veel grote en kleine brouwerijen zijn gevestigd.
(www.biermagazine.nl). Beide tijdschriften verschijnen vier keer per jaar en geven de
bierliefhebbers veel informatie.
Han Hidalgo
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Het oog wil ook wat (deel 2)
In het vorige deel heb ik het gehad over allerlei
materialen waaruit bier werd (en wordt) gedronken.
Alhoewel er nog steeds andere materialen worden
gebruikt wordt de meerderheid van het bier
tegenwoordig uit glas gedronken.
In de 20e eeuw heeft het gebruik van het bierglas als
marketingmiddel een gigantische vlucht genomen.
Google eens op „Heineken bierglas‟ en je hebt vele
duizenden resultaten, niet dat dit allemaal aparte
bierglazen zijn, maar er zitten er wel heel veel tussen.
En vorig jaar introduceerde Heineken alweer een nieuw
bierglas en ik durf er gerust een biertje om te
verwedden dat dit niet het laatste „nieuwe‟ glas is
geweest.
Maar niet alleen de grote biermerken verversen hun glazen. Bijna alle
biermerken hebben de afgelopen eeuw met hun bierglas geëxperimenteerd.
Bijvoorbeeld brouwerij Leffe heeft in de loop der tijd zijn bierglas aangepast tot
het uiteindelijke zeer bekende resultaat. Een mooie uitzondering vind ik „de
confituurpot‟ van Hoegaarden witbier, waar nog steeds hetzelfde typische glas
gebruikt wordt zoals Pierre Celis dit ooit bedacht heeft. Laten we hopen dat dit
zo blijft tot in de lengte der dagen.
En dat het glas een belangrijke rol speelt wordt wel geïllustreerd door de volgende glazenset.
Onder de noemer 'Great Beer Glassware' heeft Michael Jackson een viertal standaard
glastypes 'bedacht' waaruit voor ieder mogelijk biertype het juiste glas gekozen kan worden.
De glazen worden gemaakt door Ritzenhoff Cristal en de beschrijving ervan is als volgt:
Snifter: Dit glas is speciaal ontworpen voor de cognacs, whisky's en sherry's
onder de bieren. Misschien zelfs wel voor de likeuren onder de bieren zoals
zware bockbieren, winterbieren, gerstewijnen en imperial stouts. Bieren die
alle zo zwaar zijn dat u hiervan met mate behoort te genieten. Door de
bollende vorm zijn de aroma's en geuren van het bier beter toegankelijk voor
uw neus. Serveer uw bier in dit snifter glas als een Sauterneswijn uit de
streek van Bordeaux.
Session glas: Het no-nonsense glas dat in Dortmund wordt gebruikt om er het
lokale, goudkleurige lagerbier uit te drinken, bevalt mij altijd uitstekend. Uit
dit glas kunt u eveneens een ale drinken uit Newcastle, Burton of Londen. Maar
ook een stoutbier uit Dublin of een Amerikaanse Extra Strong Bitter smaken er
geweldig uit. Drinkt u graag een pint in de pub? Dit session glas om thuis te
gebruiken ziet er net iets beter uit.
Tasting glas: Vele professionele bierproevers gebruiken bij het degusteren van
hun bieren niet-doorzichtige glazen. Hierdoor wordt men bij de beoordeling van
het bier niet beïnvloed door de kleur ervan. Voor u als consument is de kleur
juist een onderdeel van de totale bierbeleving. Daarom heeft een tasting
(proef) glas een wijde kelk, zodat niet alleen de kleur goed zichtbaar is. Ook
houdt deze vorm de aroma's goed vast en geeft deze gedoseerd door aan uw
neus. Dit glas is een synthese tussen de vormen van het sherryglas en het
typische bourgondische wijnglas.
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Summer glas: Meer getailleerd dan een tulpglas, iets eleganter dan het
champagneachtige glas dat wordt gebruikt voor Belgische fruitbieren en zeker
niet zo heftig als een bloemenvaas, die de Duitsers in Beieren gebruiken voor
hun Weizenbieren. Elementen van deze glazen vindt u terug in dit aantrekkelijke glas voor zomerse bieren. Ook een Belgisch witbier misstaat er niet in! Ik
hoef niet altijd een pintglas en de inhoudsmaat van dit summer glas bevalt
me eigenlijk beter. Zeker wanneer u bier serveert bij de maaltijd. Bovendien
is dit glas veel sierlijker.
Zelf spaar ik nu al bierglazen sinds mijn
studententijd en ik heb ondertussen een
aardige verzameling opgebouwd. In het
begin spaarde ik alle glazen die ik
tegenkwam, maar aangezien dat al snel
tot een ruimtegebrek leidde in mijn
glazenkast,
ben
ik
kieskeuriger
geworden. Tegenwoordig spaar ik alleen
nog glazen van bier dat ik regelmatig
drink, of speciale, of oude bierglazen.
Tijdens de viering van 800 jaar Rhoon
heb ik deze bierkroezen kunnen kopen.
In de gracht van het kasteel van Rhoon
hebben ze fragmenten van deze
bierkroezen gevonden en aan de hand
daarvan deze replica‟s gereconstrueerd.
De afgebeelde kroezen die ik bezit zijn
geglazuurd wat bij de oorspronkelijke
kroezen niet het geval was, maar dit
drinkt wel aanzienlijker beter dan
gewoon kaal aardenwerk. Maar een glas
drinkt toch lekkerder.
In de tijd van Napoleon was brouwer Pauwel Kwak uitbater van
koetsiersherberg De Hoorn in Dendermonde. Omdat de koetsiers hun
koets niet in de steek mochten laten, liet Kwak een speciaal glas
maken met een bolle onderkant, die in een houten houder hangt.
Die houder werd bevestigd aan de koets. De koetsiers konden op die
manier hun glas veilig bij de hand houden. Het voetje om de houder
neer te zetten werd er later aan toegevoegd. Het linker glas is van
Pauwel Kwak, het rechter van Heineken is ongeveer een halve meter
hoog. Een koetsiersglas dwingt de drinker om zijn bier met zorg te
drinken. Als dit niet gebeurt zal, zodra er lucht in de bol komt, de
volledige inhoud van het glas in één keer uit het glas gutsen. Het
blijft een leuk gezicht.
Verder heb ik nog een mooie verzameling Weizenbier glazen, een bonus van de wintersport in
Oostenrijk. Er staan nog veel meer mooie glazen in mijn kast, teveel om hier op te noemen.
Ik zou zeggen, kom eens langs om te kijken en om een bier te drinken uit een van die
fantastisch mooie glazen.
John Zonneveld
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Internationaal Biernieuws
AB InBev verliest terrein
AB InBev weerstond de voorbije jaren nog enigszins de dalende trend op de Belgische
biermarkt, maar deed het in 2010 slechter dan gemiddeld met 4,9% verlies. Jupiler en Leffe
vergrootten niettemin hun aandeel in de grootdistributie, zegt de brouwer. Wereldwijd
brouwde AB InBev 398,918 miljoen hl bier. Brahma en Budweiser stegen met 4,8%.
AB InBev bouwt nieuwe brouwerij in China
AB InBev bouwt een nieuwe brouwerij met een capaciteit van 2 miljoen hl in Yingkou in de
Chinese provincie Liaoning die tegen de zomer van 2012 operationeel zou moeten zijn. Er
zullen Budweiser- en Harbinbieren gebrouwen worden. In het spel van kopen en verkopen
nam InBev ook 25% over van de Japanse brouwer Kirin in de brouwerij Dalian Daxue. In het
derde kwartaal van 2010 verkocht AB InBev 8,1% meer bier in China. InBev heeft in China 33
bedrijven die 35.000 mensen te werk stellen en in 2009 48 miljoen hectoliter bier verkochten.
China is de sterkst groeiende biermarkt ter wereld. De stijgende levensstandaard doet de
vraag naar alcoholische dranken fors stijgen.
Oktoberfest in… mei
Enkele inwoners van Kasterlee (bij Turnhout), onder wie een kastelein, bevielen van het idee
om een eigen Oktoberfest te organiseren. Maar dan wel in mei, namelijk op 28 en 29 mei.
Geen probleem, zegt het negental, dat besmet werd met het bierfeestvirus na enkele
bezoeken aan München, want in de Beierse hoofdstad wordt het feest ook (vooral) in
september gehouden. Gemikt wordt op 1.500 bezoekers, iets minder dan in München dus.
Drie (Belgische) Tirolerorkesten liggen al vast evenals een dj voor het jongere publiek. Wie
zeker wil zijn van een zitje, dient vooruit € 30 te betalen. Daarvan wordt € 24 omgezet in
drank- en eetbons. Een Festbier zal er niet zijn, gewoon Primus pils van de brouwerij Haacht
die ook de literse potten levert.
Meer info op www.oktoberfestbelgium.be.
Speciaalbier weer uit de Dikke Van Dale!
Rick Kempen van Bier&Co heeft
tijdens het 25-jarig jubileum van
Bierproeflokaal In de Wildeman
een spannend betoog gehouden.
Speciaalbier moet weer uit de
Dikke Van Dale en bestaat straks
niet meer. Het blijkt namelijk
dat alleen Nederlanders het
woord „speciaalbier‟ gebruiken.
Een mooi verhaal dat aparte
aandacht
verdient!
Rick
Kempen: “De Dikke Van Dale meldt dat speciaalbier alle bier is behalve pilsener. De definitie
bestaat nog niet zo lang: de Twaalfde druk, uitgegeven begin jaren negentig van de vorige
eeuw, kende het lemma nog niet en voor zover ik heb kunnen nagaan ontkent Het Groene
Boekje tot op de dag van vandaag het woord „speciaalbier‟.” Merkwaardig is wat er gebeurt
als „speciaalbier‟ op Google wordt ingetikt zo zegt Rick. “Je krijgt louter Nederlandse hits –
van groothandelaren tot webwinkels, Nederlandse brouwerijen en specifieke activiteiten van
PINT. Is speciaalbier iets typisch Nederlands? Er komt geen enkele Belgische pagina naar
boven! Terwijl de Belgen toch wereldwijd bekend staan om speciaalbier?”.
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“Grappig genoeg vinden de Belgen dat zelf helemaal niet. Familiale brouwerij, traditionele
brouwerij, streekbierbrouwerij of gewoon bierbrouwerij, maar niet speciaalbierbrouwerij.”
En daar bleef de zoektocht van Rick Kempen niet bij. In een gesprek met Duitse en Engelse
vertegenwoordigers werd vreemd gekeken bij het woord Speziel Bier of speciality beer.
“Gelukkig zijn ze zonder uitzondering erg beleefd en dus tikken ze niet op hun voorhoofd,
maar brengen een alinea of vijf in het gesprek verderop de term „traditioneel‟ ter sprake, of
craft beer – real ale desnoods. Maar speciaalbier? Nooit van gehoord.”
Kortom, de conclusie is duidelijk: “Speciaalbier bestaat niet meer, en het heeft nooit
bestaan. Lange tijd is het zo geweest dat elke streek, elke stad, elk stadsdeel zijn eigen bier
had, met zijn eigen smaak. Alle bieren waren donker gekleurd, ietwat troebel en overwegend
vullend en zurig. En toen, op een zonnige dag in Pilzen, vervolmaakte Josef Groll het door
Beiersche brouwers ingezette stukje vernieuwingstraject naar de mensen toe en creëerde een
goudblond, sprankelend, tussen tanden en tong knisperend en bovenal verfrissend bier. Dit
werd keer op keer herhaald en voornamelijk gedronken in grote glazen. Voor ‟t eerst was
zichtbaar wat men dronk.” Pils veroverde de wereld en geeft in een café nu de volgende
bierkeuze. “Pils of iets anders. Dat andere varieert bijvoorbeeld per streek en per café.
Overal is pils. De rest is iets aparts, iets speciaals voor mijn part. Maar over speciaalbier zal
geen monnik, geen fabrieksarbeider, geen voorbijgestreefde familiale brouwer het ooit gehad
hebben.”
“Speciaalbier bestaat niet meer, en het heeft nooit bestaan. Ander bier, apart of bijzonder
bier desnoods – maar alle bieren zijn gelijk”, aldus Rick Kempen.
Toeback is niet zo straf meer
De rechtbank van koophandel in Gent heeft
beslist dat de Scheldebrouwerij uit Meer de
naam van het bier Straffe Toeback moet
aanpassen. Dat gebeurde na een klacht van
brouwerij De Halve Maan uit Brugge. Begin
2009 lanceerde de Scheldebrouwerij een
oproep om een naam te bedenken voor een
nieuw amberkleurig bier met een alcoholgehalte van 9,5 %. Er kwamen 250 inzendingen
binnen en daaruit werd de naam Straffe
Toeback van Michel Van Loon uit Merksplas
gekozen. Hij kreeg als prijs zijn gewicht (65kg)
in het nieuwe bier. Uit een andere inzending
werd de naam quattro als typebier gekozen.
De Scheldebrouwerij ontkent dat de naam gekozen werd om De Halve Maan schade toe te
brengen. Voortaan zullen de liefhebbers van quattro dus gewoon 'nToeback moeten bestellen.
Op papier een kleine verandering, maar het zadelde de Scheldebrouwerij wel met extra werk
én kosten op.
Hoegaarden nu ook zonder alcohol
Brouwerij Hoegaarden brengt het eerste alcoholvrije Belgische witbier op de markt,
"Hoegaarden 0,0". Hoegaarden 0,0 zal vanaf eind april verkrijgbaar zijn in de belangrijkste
Belgische super- en hypermarkten.
Het alcoholvrije witbier zal gebrouwen worden met de zes typische ingrediënten van
Hoegaarden en een toets van citrusvruchten, zo meldt de brouwer. Volgens de brouwerij
Hoegaarden, een dochter van de Leuvense biergigant AB InBev, is er „zowel bij mannen als bij
vrouwen‟ vraag naar een alcoholvrije versie van het bekende witbier.
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De Emelisse brouwerij
Via een veilingsite kwam ik voor een kleine €40 aan een
tegoedbon voor een rondleiding, bierproeverij en een 3gangendiner voor twee personen bij de Emelisse brouwerij.
Een buitenkansje dat ik zeker als Peelander(een geuzennaam
voor Noord-Bevelanders en de naam van een andere brouwerij
in Kamperland) niet aan mijn neus voorbij kon laten gaan. Op
een mooie zonnige Koninginnedag rijden wij naar Kamperland
en treffen daar nog ongeveer 15 mensen die geïnteresseerd
zijn in deze brouwerij.
De rondleiding wordt verzorgd door brouwmeester Kees
Bubberman, die vol trots de kleine en compact ingerichte
brouwerij laat zien. Op de begane grond staat de brouwketel,
een verdieping lager staan de lagertanks en de afvulinstallatie. Ook staan er enkele oude whisky vaten waar Kees bier op
laat lageren.
Kees vertelt dat geen van zijn bieren hergist op
de fles. Hij is van mening dat bier is om op te
drinken en niet om (te lang) te bewaren.
Bij de proeverij krijgen we eerst de Emelisse
Dubbel voorgeschoteld, naar mijn smaak een iets
te zoete Dubbel maar zeker niet slecht. Als
tweede krijgen we de Emelisse Blond. Nu is blond
niet een van mijn favoriete bieren maar deze
smaakt me uitstekend. Misschien moet ik mijn
vooroordeel voor dit bier toch maar eens laten
varen en het vaker gaan proeven.
Als laatste wordt het Emelisse Rauchbier
geserveerd en die heb ik al eerder besproken in
Nuchter Bekeken en toen was ik niet positief en
dat blijft zo, vloeibare rookworst en dit bier is
niet aan mij besteed.
Bij het 3-gangendiner drink ik de Emelisse
Weizen een heerlijk fris doordrinkbier dat ik
iedereen kan aanraden. En als klapstuk drink ik
nog een proefglaasje Russian Imperial Stout, een
heerlijk stevig bier dat een fantastisch sluitstuk
is van een heerlijke dag.
Een losse rondleiding met proeverij kost €8.
Emelisse Brouwerij
Nieuweweg 7
4493 PA Kamperland
0113-370262
Informatie: www.emelisse.nl
John Zonneveld
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Opwarmen
Na de donkere dagen van de winter die gelukkig gevuld worden met de nodige winterbieren
werd het toch tijd om wat meer daglicht en wat hogere temperaturen mee te maken. Een
kleine vakantie is daarvoor het aangewezen middel. Afrika stond al een tijdje op het
verlanglijstje, waarin voornamelijk de wildlife in de warme belangstelling stond. Kenia en
Tanzania zou het worden. Toevallig heeft ook Marije haar werk en huis verplaatst naar
Nairobi dus haar maar eens met een bezoek vereren als afsluiting van de vakantie. Nu is de
wildlife in Kenia en Tanzania erg mooi en had ik nooit verwacht zo dicht in de buurt te komen
van olifanten, leeuwen, jachtluipaarden en meer van dat moois. Het is er wel warm en vooral
in de Serengeti en Masai Mara erg stoffig. Onderweg zorgen dan de lokale pilsen voor de
nodige afkoeling. In Kenia was dat voornamelijk de Tusker die in een lager en een malt lager
variant beschikbaar is. Het zijn beide redelijke bieren, goed doordrinkbaar, zeker als het
warm is, ze springen er echter niet uit. De smaak is wat vlak, wel iets van een bitter en
enigszins zoetig. Het meest interessante is de oorsprong van de naam van het bier. Het
schijnt dat een van de oprichters van de brouwerij aan een slagtand van een olifant geregen
is. Dit heeft dermate indruk gemaakt dat het bier hieraan zijn naam te danken heeft. Tusker
heeft meer dan 30% van de markt in Kenia in handen.
Ook in Tanzania is Tusker voorhanden maar in mindere mate. Tanzania heeft zelf een aantal
andere pilsachtigen zoals Kilimanjaro, Serengeti en Safari. Geen van alle springen ze er uit.
De Kilimanjaro heeft mij nog het meest bekoord, beetje maltig en zoetig, weinig kooldioxide
en zelfs drinkbaar als ze niet helemaal koud zijn.
Als afsluiting van de trip
nog een paar dagen
Nairobi gedaan en samen
met Marije de Big Five
Breweries bezocht. Onder
de rook van Nairobi is
door een Duitse brouwer
een bistro, lounge met
brouwerij gestart (met
een
beetje
fantasie
herkennen
we
dit
concept).
Ook
hier
bestaan de proefplankjes
en wordt de origine van
de brouwer duidelijk
merkbaar. Zo hebben we de volgende bieren: Simpils (gebrouwen volgens het Reinheitsgebot), een maltig pils, iets minder bitter als dat we van de Duitse pilsen gewend zijn.
Kifabock, een maltige dubbelbock met wat chocola en caramel tonen (aanrader), Nyatipa,
een koperkleurige pale ale met een mooie bitter (ook een aanrader), ChuiKolsch, een lichte
100% malt pale blond die minder opvallend is en tenslotte een Temstout, een grappige
smaakvolle stout met een mooie bitter die niet te lang blijft hangen.
In de seizoenen worden ook speciaalbieren gebrouwen zoals natuurlijk: Oktoberfest. Alle
bieren waren tot dan toe alleen van de tap verkrijgbaar. Er is begonnen met het afvullen van
10 liter fusten die compleet met tap en personeel beschikbaar gesteld kunnen worden voor
een barbecue of ander feestje, ook leveren ze aan lokale bars en cafés. Of er ooit gebotteld
gaat worden...? Naast de bieren beschikt de Big Five Brewery ook over een terras met bistro
met een prima tapas kaart. Voor eenieder die nog eens in de buurt komt: een aanrader.
(http://thebigfivebreweries.com/)
Marije & Rene
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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.
We hebben inmiddels toch al heel wat koelkasten gehad, maar telkens weer blijken er
gildeleden te zijn, die ons verrassen. Dit keer zijn we zeer verrast. Op vrijdag 27 mei rijden
we naar Chaam. Dat valt qua tijd overigens tegen. Kost je wel een half uurtje. Dian treffen
we thuis aan, Ad niet. Zalig, drie vrouwen samen klagen over de hobby van hun man. Want er
valt bij Ad thuis zeker wel wat te mopperen. Het is bier, bier, bier en nog eens bier. Er is een
prachtige kelder onder het huis, vol met bier. Er is zelfs een heel bijgebouw met bier,
gistkuipen, schoonmaakspullen, bottelspullen, lege flessen, volle flessen. Er is een hele
koelkast gevuld met bier.
In de hoek van het bijgebouw c.q. biertempel zien we ineens een prachtige sauna. Dat is
vreemd? Wat doet die sauna daar in de brouwerij? Of wat doet de brouwerij daar bij de
sauna? Fout gedacht! De sauna is natuurlijk de opslagruimte voor bier. Waarom ook niet?
Buiten een jacuzzi. Fijn om in te relaxen als je lekker gebrouwen hebt, toch? Nee, weer fout
gedacht. Ja, of toch goed gedacht? Na het brouwen, fijn je bier in de jacuzzi plaatsen voor de
vergisting of nagisting. Ideaal toch zo‟n warmtekast of heet het dan een warmtekuip?

Die Ad moet toch een vrouw hebben die heel veel van hem of van zijn bier houdt. Nou, het
blijkt het eerste. Want Dian is een wijn- en champagneliefhebster. In de goede oude tijd nog
de trotse bezitster van mooie wijnschappen over de volle breedte van de kelder. Sinds de
komst van brouwerij de Pimpelmees is haar drankvoorraad verdrongen tot twee schamele
opslagrekjes en een pietepeuterig stukje plank in de koelkast. Meer ruimte zit er niet meer
in. Het is zelfs zoeken voor een laatste stukje plank voor haar flesje port.
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Maar stiekem geniet ook Rianne van het succes van de Pimpelmees en van Ad‟s passie. Vol
enthousiasme vertelt ze dat ze graag bijzondere bieren mee naar huis nemen van hun
vakantieadresjes. Ad stopt deze bieren dan altijd met liefde in zijn sokken en daarna in een
paar laarzen zodat er maar niets mee kan gebeuren.

Zalig om op zo‟n vrijdagmiddag met z‟n drieën over Ad en zijn bierpassie te praten onder het
genot van een Goudpel en een blokje kaas. We voelen ons wel erg ondeugend. Het voelt bijna
als stelen wanneer Dian twee flesjes van Ad‟s bier uit de kelder haalt voor ons. Hij zal direct
opmerken dat zijn voorraad geslonken is, zo voorspelt zij en waarschijnlijk ook zeer snel de
daders weten te traceren.
Ad & Dian
Merk, temperatuur

Liebherr, 5 graden

Locatie

Gewoon in de keuken. Gelukkig nog een koelkast in het bijgebouw, de
biertempel.

Bieren op voorraad In de keuken nul. In de biertempel een koelkast vol met eigen bier met
heel achteraan champagne voor Dian. In de kelder ook hier heel veel
eigen bier, een paar flesjes Chimay en bijzondere vakantiebieren uit
Australië, Amerika etc.
Waardoor werden Een zalige omgeving om van een goed biertje te genieten.
we verrast?
Waar
schrokken Wie zet er nou in vredesnaam bier in zijn sauna en speelt met de
we van?
gedachte het in de jacuzzi te plaatsen? En het betreft geen

Glühkriek! Wint het bier het van de romantiek?
Cora & Bianca
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Biertapas, snelle hapjes bij een goed glas bier
Je kunt al enkele jaren niet om tapas heen, ook buiten Spanje. De invloed van vele jaren
massatoerisme naar dat zonnige land. De tijd leek dus rijp om ook in een bierland als België
hapjes te gaan combineren met bier. Het mag wat meer zijn dan een Bifi-worstje of
pindanootjes. Han Hidalgo, bekend van Biercuisine en van huis uit vertrouwd met koken en al
vele jaren een liefhebber van vooral Belgische bieren, bedacht er een aantal die hij bundelde
onder de naam Biertapas.
Han Hidalgo was een van de eersten om de trend op te pikken en begon kleine gerechtjes in
combinatie met bier op zijn website te zetten (www.biercuisine.nl). Dat werden er
ondertussen al genoeg om ze te bundelen in een boekje. Gemakkelijk te bereiden gerechten
met een beperkt aantal ingrediënten (4 à 7) en als aperitiefhapje te combineren met
courante en niet te alcoholrijke bieren, zegt de auteur zelf.

In tegenstelling tot wat sommigen menen te moeten doen, gebruikt Hidalgo zelden bier in
zijn gerechtjes. En als dat als is, dan mag het bier voor hem alleen een subtiel accent geven,
zeker niet gaan overheersen. En ze zijn eenvoudig te bereiden. Een tiental minuten volstaan.
Er zijn vegetarische gerechtjes bij, andere met vis, gevogelte en (ander) vlees.
In het fraai uitgegeven boekje –met in de kaft een opvallend uitgekapt bierglas– geeft de
auteur ook een algemene inleiding over biersoorten, de ideale schenktemperatuur en over de
combinatie van bier en gerechten. Joris Luyten zorgde voor een aantal zeer geslaagde foto‟s.
De auteur had het geluk in tempore non suspecto te kiezen voor de titel „Biertapas‟, want
zoals bekend mag de naam „hoppas‟, die men in de Belgische horeca wilde introduceren, in
het kader van de merkbescherming gerechtelijk verboden.
„Biertapas‟ van Han Hidalgo is uitgegeven door de uitgeverij Terra Lannoo, ISBN 978-90-8989365-9, NUR 441,448, en kost in de boekhandel € 14,95.
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Biercuisine

Kipdrumsticks, gemarineerd in vijfkruidenpoeder en Beyerd Schwarzbier
Ingrediënten voor 4 personen:
8 kleine, ontvelde kipdrumsticks, van scharrel- of bio kip
2 theelepels vijfkruidenpoeder
1 teentje knoflook, uit de knijper
1,5 dl Beyerd Schwarzbier
4 eetlepels zonnebloemolie
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
In een mengkom vijfkruidenpoeder, knoflook uit de knijper, het bier en de zonnebloemolie
met een staafmixer mengen. Het Beyerd Schwarzbier kan vervangen worden door een dubbel
tussen 6 en 7%. Dit mengsel samen met de kleine, ontvelde kipdrumsticks in een schaal doen
en gedurende 4 uur marineren. Af en toe omkeren. De oven op 200º C voorverwarmen. De
gemarineerde kipdrumsticks over een vuurvaste ovenschaal verdelen. Gedurende 45 minuten
in het midden van de oven plaatsen bij een temperatuur van tussen 160º en 180º C. Af en toe
omkeren en met een penseel lichtjes met de overgebleven marinade bestrijken. Naar smaak
met peper en zout bestrooien. Zo warm mogelijk serveren met een frisse salade van tomaat,
komkommer, verse bieslook en radijs en vergezeld van een goed gekoeld glas Beyerd
Schwarzbier.

Salade van witte en groene asperges, ham en dressing met Beyerd Hefe Weisse
Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram witte asperges
300 gram groene asperges
200 gram gekookte beenham, aan een plak
1 dl Beyerd Hefe Weisse
6 eetlepels zonnebloemolie
50 gram rucola
50 gram kropsla
2 eetlepels flinterdun gesneden lente uitjes
peper uit de molen en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Kropsla in stukjes scheuren en samen met de rucola afspoelen. In een vergiet laten uitlekken.
De harde onderkant van de witte asperges afsnijden, schillen en in water beetgaar koken.
Afgieten, laten uitlekken in een vergiet en vervolgens halveren. Harde onderkant van de
groene asperges afsnijden en halveren. Twee eetlepels olie in een wok verwarmen en de
gehalveerde groene asperges roerbakken. Vervolgens uit de wok halen. Vier eetlepels olie en
het bier in een mengkom doen en met een staafmixer goed mengen. Op smaak brengen met
peper uit de molen en zout. De gekookte beenham in gelijkmatige dunne reepjes snijden.
Uitgelekte kropsla en rucola op borden rangschikken en asperges, reepjes gekookte beenham
en de dressing erover verdelen. Met flinterdun gesneden lente uitjes garneren. Serveren met
stokbrood of ciabatta, vergezeld van een goed gekoeld glas Beyerd Hefe Weisse.
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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