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Woordje van de Voorzitter
In september denken en verlangen
we weer naar de bock- en winterbieren en staan onze laatste twee
gilde-avonden van dit jaar dan ook
meestal in het teken van deze bieren. Vele jaren was de eerste
woensdagavond in oktober; Bokbieravond, een traditie die we dit
jaar doorbreken. 5 Oktober zal het
vooral gaan om Amerikaanse bieren. Deze zijn aan een opmars bezig
onder de bierliefhebbers en men
vindt ze steeds vaker in biercafés
zowel op de tap als in flesjes. Vandaar dat de importeur van de USA
bieren op 5 oktober een presentatie
en proeverij komt geven op onze
gilde-avond. Voor de meesten van
ons toch een eerste kennismaking.
Vanzelf is de presentator zeer benieuwd naar de menig van de leden
van het gilde.
Op 7 december wél, zoals we gewend zijn inmiddels: De Winterbieravond. Ook dit keer gaan diverse koppels van koks en brouwers
de uitdaging weer aan om het beste

biertje en het lekkerste biergerecht
te maken. En het winnende koppel
zal de fantastische wisseltrofee; De
Bierige Pepermolen (oftewel De
Han Hidalgo Wisseltrofee) mee
naar huis mogen nemen.
Dan weten we ook inmiddels of het
één van onze tweede gildeleden
gelukt is een plaats bij de eerste 3
te veroveren op de Nederlandse
Bierproefkampioenschappen die op
13 november bij brouwerij Jopen in
Haarlem gehouden worden. Ik wil
ze graag vanaf deze eerste pagina
van ons mooie, gerestylde clubblad
heel veel succes wensen. In ons
volgend clubblad volgt een uitvoerig verslag van deze dag.
Tot ziens op de USA bierenavond
en natuurlijk de 3e week van oktober tijdens de Belgische Bierweek!
Hettie Beverdam

Redactioneel
Een bekende Amsterdamse volkszanger zong ooit eens "Bloed,
zweet en tranen". Al deze elementen zijn van toepassing op de totstandkoming van deze Nuchter
Bekeken. Met ingang van dit nummer maken we gebruik van een
professioneel online DTP-pakket.
Maar ja, dat betekent alles opnieuw
moet worden ontwikkeld.

Uw redactie bestaat echter uit
goedwillende amateurs... Uiteindelijk is het ons toch gelukt, althans
dat vermoeden hebben we. Uiteraard staan wij open voor verbeteringen of suggesties, waarmee we
ons mooie clubblad verder kunnen
ontwikkelen. In ieder geval zoals
vanouds weer veel leesplezier
toegewenst!
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'It is now or never' en 'we gaan voor de prijzen!'
Richard en Corné, toppers onder de bierproevers
Richard en Corné hebben weer bewezen dat ze zeer goede bierproevers
zijn, gelet op de eerste en tweede plaats tijdens het afgelopen Open
Bredase kampioenschap bierproeven in De Beyerd. Beiden zullen De
Beyerd vertegenwoordigen tijdens het nationaal kampioenschap blind
bierproeven in november, georganiseerd door de Alliantie van Biertapperijen. Dat De Beyerd bijzonder hoog scoort bij dit kampioenschap hebben
Björn Berben, John Simons en Jac van Peer de afgelopen edities wel
bewezen met hun eerste plaats. Richard en Corné zullen de eer van De
Beyerd ongetwijfeld hoog houden, gelet op hun kennis, proefervaring en
gedegen voorbereiding.
1.Met welke verwachting ben je naar het Open Bredaas Kampioenschap
Bierproeven gegaan?
Corné: Eigenlijk wel met de verwachting met de bovenste plaatsen mee
te doen. Adel verplicht! Je kunt natuurlijk een slechte dag hebben, maar
gelukkig had Mikel een mooie, evenwichtige lijst samengesteld. Van de
vier mogelijk opties, zijn er meestal twee die qua kleur of alcoholpercentage afvallen. Dan resteren er dus nog twee. Dan nog proeven en een
beetje geluk hebben met je uiteindelijke keuze. Maar hoe zwaarder de
categorie (qua alcoholpercentage), hoe meer onderscheid er tussen de
bieren is.
Richard: Ik ging er naar toe met de hoop dat er meer deelnemers
zouden zijn dan vorig jaar, toen ik er overigens niet bij was. Verder dacht
ik dat het geweldig zou zijn als ik zou winnen, want dan zou ik voor de
derde keer de Beyerd kunnen vertegenwoordigen op de landelijke finale
en dat ik dan eindelijk eens het geluk zou hebben dat ik niet zou stranden
met één bier minder goed dan de winnaar. In 2002 had de uiteindelijke
winnaar Björn Berben er acht goed en ik zeven stuks. In 2009 werd ik
gedeeld tweede met wederom één bier minder goed dan de winnaar.
2.Welk type bier vind je het moeilijkst om te raden?
Corné: De pilseners, deze zijn over het algemeen 5% en hebben een wat
bittere nasmaak. Verder meestal geen aparte ingrediënten, waardoor de
smaakverschillen bijna te verwaarlozen zijn. Soms zijn ze onderscheidend
in kleur (Jupiler = zeer geel; Hertog-Jan is weer wat donkerder). Verder
zijn de witbieren/weizen en krieken altijd lastig; deze drink ik namelijk
niet vaak, omdat het niet mijn favoriete typen bier zijn.
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Richard: Pils is lastig, behalve als je Christoffel gepresenteerd krijgt.
Witbier is ook altijd lastig en fruitbier, want dat drink ik eigenlijk alleen
op proeverijen!
3.Heb je voor de lezer bepaalde ezelsbruggetjes voor bepaalde typen
bier. Kun je een voorbeeld geven?
Corné: Eigenlijk gewoon regelmatig drinken en proberen de aparte eigenschappen in je geheugen op te slaan. Zo is een Floreffe Melior zeer
kruidig (anijs, drop), smaakt een La Trappe altijd naar zuurballen, lijkt
een Klassiek op een alcoholvrij bier (sorry hoor!) en een Westmalle Tripel
heeft een iets langere nasmaak dan zijn broertje Malheur 10. Wat ook
helpt is om ieder jaar gewoon mee toe doen. Langzamerhand ken je dan
de voorkeuren van de organisator (altijd Westmalle Dubbel, Duvel,
Klassiek, etc. etc.). Als Mikel dit nou maar niet leest…..
Richard: Ik heb helaas geen ezelsbruggetjes. Het is gewoon de
nieuwsgierigheid naar interessante bieren die je moet hebben. Iemand
die thuis uitsluitend pils drinkt en alleen in de Beyerd speciaalbier, zal er
volgens mij nooit komen.
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4.Hoe ga je je voorbereiden op het nationaal kampioenschap bierproeven?
Corné: Op de finalelijst staan 8 categorieën van elk 6 bieren; dat zijn
dus 48 bieren. Deze worden in tweevoud aangeschaft, dus in totaal 96
bieren (= 4 kratten!!). Deze worden met erkende Beyerdgangers getest,
waarbij er op één avond twee categorieën worden geproefd. Hierbij
worden diverse zicht-, geur- en smaaknotities gemaakt. Vervolgens wordt
er een klein wedstrijdje gehouden. Tenslotte komen alle bieren in de
laatste week voor het nationaal kampioenschap nogmaals aan bod. Dan
kunnen de aantekeningen nog worden aangescherpt. Aangezien je deze
tijdens het kampioenschap niet mag raadplegen, probeer ik de bieren in
twee woorden samen te vatten. Deze moeten dan nog even in het hoofd
worden “gestampt”.
Richard: Ik ga van alle 48 bieren waaruit de jury in november een keuze
kan maken, er minimaal twee in huis halen. Oftewel vier volle kratten in
totaal! It's a tough job, but someone's got to do it! Mogelijk nodig ik deze
of gene nog uit om mee te proeven. We krijgen er uiteindelijk acht geserveerd tijdens de finale bij de Jopenbrouwerij in Haarlem.
5.De opkomst voor het Open Bredaas Kampioenschap Bierproeven was
vrij matig. Heb je suggesties om de opkomst te verbeteren?
Corné: Moeilijk hoor. Ik probeer ook al jaren mensen enthousiast te
maken, maar dat valt nog niet mee. De aankondiging zou in ieder geval
wat eerder verstuurd moeten worden en wellicht moet het tijdstip wat
later op de dag worden gepland. Misschien ook een andere maand, want
in juni is een aantal mogelijke deelnemers al met vakantie. Maar of dat
helpt? Men zal toch niet bang zijn…? Dat is namelijk niet nodig, want je
hebt sowieso een hele gezellige middag (en de deelname is gratis!).
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Richard: Misschien is het een leuk idee om er een gildeavond van te
maken, dan hebben we al gauw veertig tot vijftig deelnemers. En dan de
winnaar eens flink in het zonnetje zetten!
6.Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren er op dit moment uit. Kun je
ook een korte motivering voor jouw keuze geven?
Corné:
1.Rochefort 8: altijd stabiel, vol van smaak met een vleugje rozijnen;
2.Snake Dog IPA: lekker bitter, maar wel mooi in balans en flink stevig;
3.Westmalle Tripel: veel en lange (na)smaak; een echt degustatiebier;
4.Oesterstout: de Stout blijft als type ten onrechte ondergewaardeerd;
deze is nog redelijk zoet, maar heeft een mooie chocoladesmaak;
5.Affligem Tripel: aangename en in balans zijnde tripel met ook hier weer
een mooie bittere nasmaak.
Richard:
1. Rochefort 8 & 10: ideaal bier voor bij de houtkachel of open haard
(geen zomers terrasbier dus);
2. Brugse Zot Blond: prijswinnend bier met een bescheiden alcoholpercentage. Gewoon lekker!
3. Chouffe Houblon Dobbelen IPA Tripel. Heerlijk bitter!
4. Tripel Karmeliet. Hier is gelukkig het een en ander te proeven voor de
liefhebber. Ik hou wel van bier met een eigen smoel. Er is al zoveel
eenheidsworst op de wereld.
5. Brand Up. De beste pilsener van de wereld! Een van de weinige pilseners die ook heerlijk ruikt. En hij heeft gelukkig een prima bitterheid,
waar vind je dat nog?
Jammer dat ik er maar vijf mag noemen want ik weet er nog wel een paar!
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7.Nog opmerkingen over het afgelopen kampioenschap en het aanstaande nationaal kampioenschap?
Corné:
a.afgelopen kampioenschap: In ieder geval de felicitaties richting Richard.
Hij staat er toch maar weer mooi bij. Ook opmerkelijk was het relatief
hoge aantal deelnemende dames! Leuk om ook eens andere gezichten te
zien.
b.aanstaande nationaal kampioenschap:
We gaan ervoor! De eerste keer (2 jaar geleden) was om ervaring op te
doen, deze keer gaan we voor de prijzen! Meestal valt het dan juist tegen,
maar goed, de ambitie is er. We hebben in ieder geval voldoende tijd om
te trainen, dus daar kan het niet aan liggen.
Richard:
a.afgelopen kampioenschap: Jammer van de bescheiden opkomst ( ongeveer 14 deelnemers?)
b.aanstaande nationaal kampioenschap: 'It is now or never' voor mij. Als
ik niet win hoop ik dat Corné wint!
Richard en Corné bedankt voor jullie antwoorden en namens het biergilde en De Beyerd zeer veel succes bij het nationaal kampioenschap in
november.
Han Hidalgo
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Mijn neef In Spitsbergen
Van een thuisblijver,
Op naar het noordelijkste puntje
ooit! 81 graden noorderbreedte. Na
de hitte van Oeganda verheug ik
me nu echt op een tochtje naar
Spitsbergen. Maar wat gebeurt er?
Marco komt thuis van Vietnam. Hij
en Bianca zijn druk met elkaar en
de tassen. En ze vergeten mij -het
Beyerd Bierglas- in te pakken! Zijn
ze mij nu echt vergeten? Is het te
veel stress? Ik denk dat het is uit
pure bescherming tegen de wilde
Polar Bear of ijsbeer in het Nederlands. Ik voel me radeloos in het
keukenkastje. Ze trekken echt de
deur achter zich dicht en vertrekken
zonder mij. Wat kan ik doen? Erachteraan vliegen is geen optie.
Niets doen ook geen optie. Er moet
immers een bierglasverhaal voor
Nuchter Bekeken worden geschreven. Wat kan ik doen? Ik zal mijn
neef in Spitsbergen eens bellen.
Gelukkig heb ik daar familie.
Mijn neef -het Mack bierglas- is
bereid met hen mee te gaan op
expeditie. Hij zal stiekem in de bar
van de boot op het schap kruipen
en zorgen dat ze hem als glas
nemen. Ik zit gelukkig veilig voor
ijsberen in Nederland en mijn neef
is bij Marco en Bianca richting
noordpool. Maar denk je dat die
twee rechtstreeks naar de pool
gaan? Nee hoor, eerst nog even een
biertje bij BreWpub Kopenhavn in

Denemarken. Wat moet je anders
doen tijdens 5 uur wachten op de
vlucht richting noordpool? Stel je
voor dat ze er geen bier hebben,
dan heb je dat vast gehad. BreWpub Kopenhavn biedt een perfecte
binnenplaats met zeer mooie bieren
van de tap. Vooral de IPA "Stevie
Ray".

Na deze bierige middag gaan ze op
weg naar de Noordpool. Aangekomen in Longyearbyen Spitsbergen
gaan die twee meteen op zoek naar
bier, volgens mijn neef. De bierkeuze is hier niet spectaculair. Maar ja,
wat verwacht je? Longyearbyen, de
"hoofdstad" van Spitsbergen heeft
maar 2.500 inwoners. Ze hebben
er wel een heerlijk biertje, de Mack
blond en bruin. Mooi bier van 5%
van de meest noordelijke brouwerij
ter wereld: Macks Olbryggeri in
Tromso Noorwegen. Helaas wel 7
euro maar dat is goedkoop voor
deze noordelijke landen, dus geen
gemopper.
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Het grote voordeel van Spitsbergen
is dat je 24 uur per dag mag drinken, want het blijft licht. Om 2 uur
‘s morgens zie je nog volop mensen
op straat. Zal even wennen worden
qua bioritme.
Uiteindelijk verlaten ze Longyearbyen en gaan ze aan boord van de
ijsbreker, de Polar Pioneer. Daar
ontmoet mijn neef ze voor het eerst
in de bar. Liefde op het eerste gezicht. Het Rubins IPA bier dat uit
Breda is meegenomen, blijft 4
dagen in hun hut! Waarom? Is de
wijn beter? Of is het te koud voor
bier? Biertje buiten drinken bij 2
graden is toch prima? Of wachten
ze op het juiste moment? Nou, dat
laatste is het dus. Op dag 5 wordt
het Rubins bier buiten op de boot
koud gezet. Vandaag wordt het
permanente pakijs, een bevroren
zee, bereikt. Dit is het meest noordelijke punt op 81 graden noorderbreedte. Hier houdt de wereld echt
op. Zelfs het schip komt hier niet
meer doorheen. Je zou over het ijs
naar de noordpool kunnen lopen
ware het niet dat er overal ijsberen
kunnen zijn en het nog een kleine
1.000 km lopen is.
Het juiste moment is daar. Bier
staat koud, nu nog een glas. Maar
geen glas op het dek, huisregels
van de kapitein. Gelukkig wordt
mijn neef door de bardame in de
strijd gegooid. Mijn neef wordt gevuld met de homemade IPA van
huisbrouwerij de Cherubyn. Hij
vindt het heerlijk en kan genieten
10

van het uitzicht. En dat is spectaculair! Een ijsbeer komt van een
kilometer ver over het pakijs naar
de boeg van het schip. Ruikt hij de
zalm in de keuken of gewoon mensen? Iedereen is doodstil en houdt
zijn adem in. Een ijsbeer van zo
dichtbij zien is uniek. IJsberen zijn
de gevaarlijkste roofdieren ter wereld en dat terwijl ze er toch lief en
pluizig uitzien. Ik snap nu waartegen ze mij willen beschermen. De
beer kijkt omhoog tegen de boeg
en laat zich uitvoerig fotograferen.
Kijkt hij nou ook dorstig naar mij?

Nog een hoogtepunt en extra reden
voor een biertje uit eigen brouwerij
aan boord van de Polar Pioneer.
Proost! Na een snelle berekening
van wat gemiddeldes blijken
10.000 foto’s te zijn genomen. Die
beer is beroemder dan ik, het Beyerd glas. En dat al na één tochtje!
Groetjes van mijn neef vanuit het
territorium van de ijsbeer.
Marco & Bianca

Internationaal biernieuws
Voetbalclub Beerschot kiest voor Palm
Op voetbalgebied is Antwerpen nog een schim van vroeger. Trammelant
is schering en inslag. De enige club die nog in eredivisie, de Jupiler
League, meespeelt is de fusieclub Germinal Beerschot. Het nieuwe bestuur
wil het duidelijk over een andere boeg gooien. Dat zullen de supporters
indien niet op het veld dan toch in de kantine merken: het bestuur koos
voor een partnership van 6 jaar met Palm. Naast Palm worden er op het
Kiel ook Estaminet Pils, Rodenbach en de abdijbieren van Steenbrugge
geschonken. De ‘koekenstad’ is de thuisbasis van ‘bolleke’ De Koninck.
Bavik beste Belgische pils
Enkele maanden nadat op Horeca Expo in Gent Mongozo tot beste pilsbier
werd verkozen, deden ook de Waregemse Bierfanaten (WBF) een test.
De te proeven 12 pilsen waren op fles én zeer vers geleverd door elke
brouwerij. Ze werden na loting blind geproefd in 2 reeksen van 6 door 38
proevers. De beste werden nog eens geproefd in een derde ronde.
Bavik kreeg 97 punten, Cristal Alken 94, Jupiler 91, Stella 90 en Primus
89. Mongozo, winnaar in Gent, eindigde 11de met 79 punten. De laatste,
Cara Pils van Colruyt, was volgens de proevers echt geen lekker pils.
Pierre Celis overleden
Pierre Celis, de godfather van het witbier van Hoegaarden is overleden.
Hij was 86. Celis ging als jong broekje vaak helpen bij de oude buurman,
de laatste brouwer van witbier. Enkele jaren nadat die gestopt was, sloeg
Celis, inmiddels zelf melkventer, de koperen wasketel van zijn vrouw aan
om weer witbier te gaan brouwen. Het was 1966. Celis, een natuurtalent
in marketing, maakte er een nooit gezien succes van. Hij redde een
stukje Belgisch bierpatrimonium.
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Baarlese brouwer bekroond
Ronald Mengerink, een Nederlander die op het grondgebeid van BaarleHertog een kleine huisbrouwerij drijft onder de naam ‘De Dochter van de
Korenaar’, won op het festival van de bierliefhebbersvereniging Zythos
de consumententrofee met een versie van zijn huisbier die gerijpt was
op whiskyvaten.
Mengerink zag zich een tweetal jaren geleden ook geconfronteerd met
een mislukt brouwsel van zijn Bravoure-bier. Een Amerikaanse bierimporteur zag het niet zo en kocht zowat een palet dat niet was weggegoten op. De Amerikaan wilde er nog meer van. Met enige moeite slaagde
Mengerik erin de infectie over te doen in een ander brouwsel. Een geluk
bij een ongeluk, heet zoiets.
Het Anker brouwt Dentergems wit
Brouwerij Duvel-Moortgat kocht voor enkele jaren de restanten van de
brouwerij van Dentergem op. Daaronder Liefmans maat ook de bieren
Lucifer en Dentergems Wit. Eerst verkocht Duvel de naam Lucifer aan de
Mechelse Brouwerij Het Anker en nu ook Dentergems Wit. Voorlopig zal
Het Anker het bier enkele voor de Amerikaanse markt brouwen.
Toutou bar
In Ukkel, het chiquere gedeelte van Brussel, opende een bar voor honden.
Kleine keffers en grote blaffers kunnen er met hun baasje terecht voor
lekkernijen zoals hert en fazant met groentenkrans, wilde rijst en courgettes (4 euro), een picknickbox met hamburger met speeltje zoals bij
McDonald’s (5 euro), een biopannenkoek (2 euro) en een alcoholvrij Red
Dog Energy Beer (3 euro). Alles wordt mooi geserveerd op tafeltjes, maar
tafelmanieren worden niet echt verwacht. Schrokken als een hond mag.
Alle gerechten zijn ook geschikt voor mensen, zegt uitbaatster Houria
Aghlam, alleen doet de kok er wat peper en zout op.
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Brouwerij Sint Christoffel 25 jaar
In 1986 richtte brouwingenieur Leo Brand brouwerij Sint Christoffel in
Roermond op. Deze telg uit de bekende Limburgse brouwersfamilie Brand
oogstte in de beginjaren veel succes met een verfrissende pilsener, die
nog steeds in de top 10 van pittig gehopte pilseners voorkomt. Dit bier
dat tegenwoordig onder de naam Christoffel bier op de markt wordt gebracht is nog steeds een paradepaardje van brouwerij Sint Christoffel,
naast Christoffel Nobel, Christoffel Wijs en Christoffel Winterbok. Dit jaar
viert deze voortvarende brouwerij zijn 25e verjaardag. Ter gelegenheid
van dit heuglijke feit hebben brouwer Steven van den Berg en zijn vrouw
Joyce van den Elshout de Christoffel XXV gebrouwen. Het is een krachtig
donker bier van maar liefst 10,25% geworden. Een verwarmend, volmondig bier met toetsen van chocola. Bruin met een lichte oranje kleur, zoals
in het trappistenbier van Orval, licht Steven toe. Het bier is voor de horeca vanaf september niet alleen in fusten verkrijgbaar, maar wordt ook
in een beperkte hoeveelheid in genummerde opvallende oranjekleurige
2 literflessen afgevuld.
Nederlandse familiebrouwers met een primeur: Smaak van Echt
De brouwmeesters van Alfa, Budels, Gulpener en Lindeboom hebben
gezamenlijk een bier gebrouwen, namelijk 'Smaak van Echt'. Dit amberkleurig bovengistend bier met een alcoholpercentage van 6% met een
aangename bitterheid is bij brouwerij Lindeboom in Neer gebrouwen. Dit
bier bestaat uit bronwater van Alfa, gerst en hop van Gulpener en
smaakmakende gist uit Budel. 'Smaak van Echt' is eenmalig en in beperkte hoeveelheid gebrouwen. Van het vat is dit speciale bier als 'Bier
van de maand' in alle ABT cafés in Nederland verkrijgbaar. Dit bier zal
ook verkrijgbaar zijn in flessen van 75 cl bij geselecteerde slijterijen en
supermarkten in de maand september. Wederom een aansprekend initiatief van deze vier familiebrouwerijen, die in 2009 de 'Gouden Pint' van
bierconsumentenvereniging PINT hebben gewonnen voor hun kartonnen
cadeaukratje met vier verschillende bieren uit hun brouwketels. De
presentatie van 'Smaak van Echt' vond op 30 augustus j.l. plaats bij ABT
café 'De Vlaamsche Reus' in Wageningen.
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Proefnotities van ruim 800 Belgische bieren
Wat ooit is begonnen om in alle rust te genieten van de vele gevarieerde
Belgische bieren, is uitgelopen in een serieuze proeverij met uitgebreide
proefnotities van deze bieren. Bierliefhebber Andrew Stroehlein begon
aanvankelijk met het proeven van 40 Belgische bieren en kreeg de smaak
te pakken steeds meer bieren te proeven. Op basis van eigen onderzoek
en informatie van andere bierliefhebbers heeft hij vastgesteld dat er ruim
800 bieren door grote en kleine brouwerijen in België worden gebrouwen.
Op gezette tijden doet hij op www.40beersat40.blogspot.com verslag van
zijn proefervaringen. Alle totnogtoe geproefde bieren worden in alfabetische volgorde vermeld. Na het proeven van ruim 400 bieren heeft
Stroehlein zijn top 10 samengesteld, bestaande uit onder meer Achel
bruin extra, Chimay Grande Réserve, Orval, Westvleteren 8 en 12, Rochefort 8 en 10, St. Bernardus 12 en Deus. Opvallend veel trappistenbieren komen in zijn top 10 voor en de meeste liefhebbers van Belgische
bieren zullen zijn proefnotities kunnen onderschrijven. Naast de aandacht
voor de Belgische bieren worden ook bieren uit andere landen van
proefnotities voorzien.
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Pinkster 'Bier' fietstocht
Het is de eerste keer dat we meedoen aan de bierfietstocht die het
Biergilde elke 1e Pinksterdag organiseert. Moeten we op deze zondag
toch nog bijtijds opstaan om ons te
melden bij De Beyerd. Wat een
drukte daar! Vanwege het prachtige weer hebben meer mensen het
wel een leuk idee gevonden om aan
deze fietstocht mee te doen. En
Mikel maar slingers kapot knippen
voor de vaantjes, gelukkig helpt
zijn zoontje. Nog even wat koffie
naar binnen gooien en daarna op
de fiets.
We komen binnen enkele kilometers volgens de route vlak langs ons

huis! Een kilometer verder staat de
eerste fiets al op de kop om een
lekke band te plakken. Via een
mooie route door de bossen van
Surae, waarbij we ons afvragen of
de controlepost bij de Seterse
Hoeve zal zijn, of bij de Vijf Eiken,
wordt het de laatste. Daar zit Orson
lekker in het zonnetje te klokken
voor het daar te spelen behendigheidsspelletje. Drie punten, niet
slecht zegt Orson. Omdat het een
bierfietstocht is en mooi weer, is dat
een goede reden om een lekkere
pint te drinken op het terras.
Slechts één, want we moeten nog
een heel stuk. En tussendoor moeten de vragen beantwoord worden.
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Omdat we veel fietsen en van
doorfietsen houden, halen we een
aantal gezinnen in waar de ouders
goed hun best doen om het tempo
van de kinderen aan te houden. We
komen in een gebied dat zelfs wij
niet zo goed kennen, terwijl we in
de omgeving al aardig wat kilometers gewandeld en gefietst hebben.
Uiteindelijk komen we weer via een
mooie route over de Vrachelse
Heide uit bij het Brabants Bontje,
wat een leuke uitspanning is geworden. Ook hier op het terras een
lekkere pint gedronken en de behendigheid tot volle tevredenheid
getest.
Verder weer. Net als ik mijn eindelijk mijn zonnebril wil opzetten
omdat de zon wel erg hard schijnt,
komen de eerste wolken. We
komen uit in Terheijden, bij café
Ons Thuis. Eén van onze kinderen
komt er vaak, maar ik heb nooit
geweten waar dat café was. Eerst
wat enge dingen voelen, ik houd er
gelukkig schone handen aan over…
Op het terras voor een derde pint
van vandaag, waar we een leuk
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contact hebben met twee fietsers
die niet bij “onze” fietstocht horen.
Ze vinden het prachtig als ze horen
dat er nog zeker honderd fietsers
zullen volgen.
Ja, en daar komt de grote verwarring na de brug bij Terheijden. Michael heeft al iets op het terras
rondgeroepen, maar dat hebben we
niet verstaan. Dus volgen we maar
een andere groep fietsers. Bij De
Hartel rijdt iedereen een andere
kant op, maar omdat we langs
sportpark De Wisselaar zullen
komen, kwamen we er wel zo’n
beetje uit. In Breda nog even een
frietje bij Riantrejos en net op tijd
binnen om het formulier in te leveren waarvan we zeker weten dat we
bijna alles goed hebben ingevuld.
Nou ja, dat is een misrekening. Hoe
kan dat nu? We weten bijna alle
antwoorden en de spelletjes hebben we ook goed gedaan. Zijn het
dan toch die drie biertjes geweest?
Cisca Bannenberg

Bierkalender
Zondag 9 oktober

Zutphen. 15e Nationale Bokbierdag
Houtmarkt / Centrum
www.bokbierdag.nl

Zaterdag 15 tot en met
zondag 23 oktober

36e Belgische Bierweek in Café
de Beyerd

Zondag 23 oktober

Nijmegen, Bokbierdag.
Ruim 25 bokbieren op tap plus hapjes
in diverse deelnemende cafés.

Vrijdag 28 tot en met
zondag 30 oktober

Amsterdam, 34e PINT Bokbierfestival.
Beurs van Berlage.
www.pint.nl/pint/bbf.htm

Zondag 30 oktober

Breda, Bokbierzondag.
Bierreclamemuseum, Haagweg 375
Diverse bokbieren, optreden folkband.
www.bierreclamemeseum.nl

Vrijdag 11 november
tot en met
zondag 13 november

Hasselt.
19e weekend der Belgische Bieren.
Zaal de Schakel, Rechterstraat 43.
www.limburgsebiervrienden.be

Zondag 4 december

Presentatie 'Beyerd Winterbier'

Woensdag 7 december

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Winterbieravond

Zaterdag 18 en
zondag 19 december

Essen, 16e Kerstbierfestival.
Alle Belgische kerstbieren (en meer).
www.kerstbierfestival.be

Oudjaar 31 december

Oudejaarsborrel tot 20:00 uur,
Komt allen, leden van het Beyerd Biergilde!
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Verrassende kleine en grote gerechten met heerlijke
Belgische bieren
Popcorn met aardbeienboter en
Leffe blond, Haring met granaatappel, zure room en Sloeber, Tempura van tijgergarnalen, saffraanaioli
en Brugse Zot en Eend met calvadosappeltjes en Bush amber. Smakelijke gerechten die worden gepresenteerd in de publicatie
'Bapas'. Het woord bapas staat voor
Belgische bieren met tapas, waarbij
de samenstellers van deze publicatie hun interpretatie geven van wat
in Spanje onder deze naam bekend
staat. De gevarieerde gerechten
zijn gerangschikt naar moeilijkheidsgraad. In aansluiting op de
stappen in het bereidingsproces,
wordt ook de bereidingstijd aangegeven. Wie de gebruikelijke bereidingstijd wil bekorten, krijgt talloze
nuttige aanwijzingen voor een
snellere bereiding. Allerlei praktische culinaire tips en wetenswaardigheden over de ingrediënten en
bereiding passeren de revue.
Een overzichtelijke smaakwijzer
('Bapaswijzer') wijst lezers de weg
om combinatiemogelijkheden met
diverse soorten bier te vinden. Met
deze smaakwijzer in de hand kunnen ook eigen combinaties in beeld
worden gebracht en vanuit de
smaakbeleving worden aangevuld
met nieuwe proefervaringen. Naast
het aanbevolen bier bij een gerecht,
worden ook alternatieve biersuggesties gegeven. Elk aanbevolen
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bier wordt beknopt en duidelijk
beschreven en op die manier krijgt
de lezer inzicht in de traditie, de
smaakrijkdom en het unieke karakter van de bieren. Alle aanbevolen
bieren worden aan het einde van de
publicatie overzichtelijk gevisualiseerd.
Het team dat deze
publicatie heeft samengesteld bestaat
uit onder meer Karl
Van Malderen, docent voedings- en
gezondheidsleer en verantwoordelijk voor de recepten en culinaire
tips. Verder uit Sven Gatz, politicus,
bierliefhebber, initiatiefnemer van
'Brussels Beer Capital Of The World'
en toekomstig voorzitter van de
vereniging 'Belgische Brouwers' en
Bram Belet die de fotografie heeft
verzorgd.
Deze publicatie is een aanrader om
de smaakpapillen te verwennen
met zeer gevarieerde gerechten en
de smaakrijkdom te ontdekken van
de heerlijke Belgische bieren.
Karl Van Malderen, Sven Gatz en
Jan Pille: Bapas. Belgische biertapas. Antwerpen, 2011. Standaard
uitgeverij. 250 pagina's. ISBN 9
789002 240133 Prijs: 19.95
Han Hidalgo

25 jaar alliantie van biertapperijen
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat
de ABT werd opgericht. Ik was
medeoprichter van die vereniging
en ik wil jullie, biergenieters van de
Beyerd, het ontstaan van deze zo
belangrijke bierclub niet onthouden. Als eerste voorzitter heb ik de
eerste 10 jaar voor mijn verantwoording genomen. Samen met
mijn medebestuurders en mijn
collega’s, is er baanbrekend werk
verricht om de biercultuur in Nederland een positieve impuls te geven
en over die 10 jaar gaat mijn eerste
artikel. Ook over de 15 jaar daarna
zal ik in een volgende “Nuchter
Bekeken” graag verslag doen. Ik
wens jullie veel leesplezier en als er
vragen zijn hoor ik die graag.

als zij het al deden was het weinig
gericht naar de gegroeide belangstelling voor andere soorten bieren.
De bierconsumenten ergerden zich
aan die policy wat tot gevolg had
dat in 1981 de bier consumentenvereniging PINT (Productie Informatie Nederlands Traditioneel bier)
werd opgericht. Dat was voor de
ondernemers van biercafés en
bierlokalen een steun in de rug in
de opbouw van een specialisatie in
bieren.

De aanloopjaren, de oprichting,
de start en de eerste 10 jaar
Eind zestiger jaren was in Nederland een kleine groep kasteleins
actief met de verkoop van speciaalbieren, bieren anders dan pils, in
hun bierlokalen en die kwamen
voornamelijk uit België, maar ook
wel Duitsland of Engeland. Nederland had een monocultuur van pils,
slechts aangevuld met een kleine
hoeveelheid oud bruin en bokbier.
Maar in de zeventiger jaren werd
die groep groter en belangrijker
zonder dat de Nederlandse brouwers enige moeite namen hun assortiment bieren aan te vullen en

In 1983 leidde dit tot de eerste
gesprekken, tijdens een algemene
ledenvergadering van PINT in de
Beyerd, tot afspraken Harry van de
Wiel van Locus Publicus in Rotterdam, Willem van der Veen van
Vanouds, Jan Primus in Utrecht en
Piet de Jongh van de Beyerd in
Breda over samen reclame maken
over elkaars activiteiten op biergebied.
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Al snel merkten zij dat Pintleden,
en die kwamen er steeds meer, het
op prijs stelden dat er serieus
moeite gedaan werd hun wensen
op biergebied te honoreren en met
kennis de bieren te serveren. Het
was toen dat zij dachten: 'we moeten er meer collega’s bij betrekken'.
Omdat Locus Publicus en Jan Primus beiden studentencafés waren
vond De Beyerd -een café met
meerdere leeftijdsgroepen- dat er
voor het evenwicht, nog zo’n type
café bij moest komen. Dit vonden
wij in Café Gollum en de eigenaars
Paul en Henk vonden ze bereid om
samen de initiatiefgroep voor een
vereniging te vormen.

Op die bijzondere middag bezocht
Jan van Groos het café en werd door
allen begroet en herkend als klant
van hun café en groot liefhebber
van speciale bieren. Hij werd meteen gevraagd als rapporteur en hij
accepteerde dat meteen.

In de eerste vergadering bij Gollum
werd het idee geboren om een
vereniging van biercafés op te
richten. Na meer dan een jaar vergaderen en regels op stellen werd
dan een oprichtingsvergadering
belegd in Café Gollum. Paul van
Oosterom die jurist was, stelde de
statuten en het huishoudelijk reglement op dat door alle vier werd
goedgekeurd. Het was ook op die
vergadering dat er vastgesteld
werd dat naast een bestuur ook een
onafhankelijke rapporteur met
kennis van zaken gewenst was.

De samenwerking met PINT was zo
goed dat wij ook hun medewerking
kregen om onze activiteiten uit te
breiden en zo groeide het clubje van
vier in 1985 naar twaalf geïnteresseerde biercollega’s die graag lid
wilden worden van onze vereniging
i.o.
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Piet de Jongh

Nieuwe trappisten?
Mont des Cats
In juni j.l. is een nieuw bier op de markt gekomen, namelijk 'Mont des
Cats', een amberkleurig bier van 7,6% vol, met een fijne karameltoets ,
een volmondige smaak en een aangename bitterheid in de afdronk. Dit
bier is in opdracht van het gelijknamige klooster in de gemeente Godewaersvelde, in het noorden van Frankrijk niet ver van Watou, door
trappistenbrouwerij Chimay in Scourmont gebrouwen. Duidelijk herkenbaar is de geur van de gist van Chimay.
Op het sobere etiket prijkt de afbeelding van deze monumentale Cisterciënzer abdij en het woord 'bière trappiste'. Velen zullen de wenkbrauwen
fronsen bij het lezen van dit woord. Immers een officieel erkend trappistenbier moet binnen de kloostermuren van een Cisterciënzer brouwerij
zijn gebrouwen en op het etiket moet duidelijk het logo 'Authentic
Trappist Product' met toestemming van de Internationale Vereniging van
Trappisten voorkomen. Dit is niet het geval en kennelijk is het mogelijk
om deze aanduiding in Frankrijk, waar de abdij van Mont des Cats
(Katsberg) staat te gebruiken. Navraag leert dat de monniken van de
deze abdij niet van plan zijn binnen hun muren een brouwerij te starten,
hoewel in het verleden kleinschalig werd gebrouwen. Bovendien zal dit
bier vooralsnog in een beperkte hoeveelheid bij Chimay worden gebrouwen. Voor informatie: www.abbaye-montdescats.fr
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Zundertse abdij wil Trappist gaan brouwen
De abdij Maria Toevlucht in Wernhout wil volgend jaar een eigen bierbrouwerij beginnen. Omdat de abdij behoort tot de Orde van Trappisten,
en het gerstenat gebrouwen zal worden binnen de muren van het eeuwenoude klooster én volgens het traditionele recept, mag het bier officieel Trappistenbier gaan heten.
Het is vooral uit economische noodzaak dat de broeders uit een biervaatje gaan tappen. De orde vergrijst in een rap tempo, waardoor er minder
handen zijn om in het levensonderhoud te voorzien. De abdij stopte vorig
jaar met de ecologische rundveehouderij. De opbrengsten van het
Trappistenbier zijn nodig voor het voortbestaan van de orde en het
kloostercomplex. Het is niet de bedoeling dat de abdij een café begint.
Het bier wordt elders gebotteld en verkocht.
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Kaart van de Nederlandse bieren
Een handzame wegwijzer
Op overzichtelijke wijze hebben
bierkenners en bierliefhebbers Ron
Rabouw en Frans Ruiter van 'De
Bierverbinding' de Nederlandse
brouwerijen en brouwerijhuurders
in kaart gebracht. Op de kaart staan
maar liefst 113 grote en kleine
brouwerijen vermeld verspreid
over alle provincies van Nederland.

internetsites vermeld. Naast de
brouwerijen worden ook de biermusea en de bekendste bierfestivals in
Nederland vermeld. Ook cafés en
andere horecagelegenheden die
een interessant assortiment van
bijzondere bieren hebben staan op
deze kaart. Het is niet verwonderlijk dat in de opsomming de meeste biercafés lid zijn van de 25 jarige
Alliantie van Biertapperijen.
Voorts verwijst de kaart naar 50
slijterijen en bierwinkels verspreid
over Nederland. Met deze kaart in
de hand zal de ontdekkingstocht
naar Nederlandse bieren worden
vergemakkelijkt. Gelet op de veranderingen die zich in korte tijd op
biergebied voltrekken, zal deze
eerste Nederlandse bierkaart ongetwijfeld op gezette tijden worden
aangepast.
De vormgeving is verzorgd door
Cachito Productions. De kaart kost
€ 4,99 en is niet alleen verkrijgbaar
via de website van 'De Bierverbinding', maar ook bij onder meer café
't Arendsnest, Jopen brouwerij,
brouwerij De Molen en verschillende bierwinkels. Informatie: www.
debierverbinding.nl

Gezien de grootte van de stad Amsterdam zijn twee aparte kaarten
van deze stad opgenomen. Voorzover bekend staan ook overal de

Han Hidalgo
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Pasta met rode mulfilet, tomaten-uiensaus en Beyerd
Hefe Weisse
Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram rode mulfilets, eventueel
(rode) poonfilets
8 eetlepels tomaten uit blik, met
vocht
1 kleine ui
2 teentjes knoflook
2 eetlepels bloem
5 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
1 dl visbouillon
1 dl Beyerd Hefe Weisse
200 gram tagliatelle, farfalle of
andere soort pasta
2 eetlepels fijngeknipte verse basilicum
peper uit de molen en zout naar
smaak
Bereidingswijze:
Ui en knoflook schillen en in stukjes snijden. Tomaten uit blik in stukjes
snijden. Twee eetlepels olie in een braadpan verwarmen en de ui glazig
laten worden. Hittebron verlagen en de stukjes tomaat, knoflook en
bouillon erbij doen. Goed roeren en gedurende 20 tot 25 minuten op de
laagste hittebron laten pruttelen. Eventueel extra bouillon gebruiken. Vijf
minuten voor het einde van de stooftijd Beyerd Hefe Weisse erdoor
roeren en na de stooftijd nog kort goed verwarmen. Op smaak brengen
met peper en zout en met een staafmixer pureren. De saus warm houden.
Mulfilets met zout en bloem bestrooien. Drie eetlepels olie in een koekenpan met antiaanbaklaag verwarmen en de mulfilets kort om en om
bakken. Uit de pan halen en op keukenpapier plaatsen. Pasta op de gebruikelijke manier beetgaar koken, afspoelen en in een vergiet laten
uitlekken. De uitgelekte pasta door de warme saus roeren, over borden
verdelen en de mulfilets erop rangschikken. Met verse basilicum garneren.
Een goed gekoeld glas Beyerd Hefe Weisse erbij serveren.
Han Hidalgo
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Brownies met dadels en amandelen en Beyerd
Herfstbock
Ingrediënten voor 4 personen:
300 gram chocolade, extra puur
(72%)
125 gram roomboter, kamertemperatuur
150 gram rietsuiker
2 eieren
1 dl Beyerd Herfstbock
75 gram bloem
50 gram ontvelde amandelen, grof
gehakt
5 ontpitte dadels
poedersuiker

Bereidingswijze:
De ontpitte dadels in flinterdunne stukjes snijden en gedurende 2 uur in
het bier wellen. De oven voorverwarmen op 180 graden Celsius. De
chocolade in kleine stukjes hakken en in een steelpannetje boven een
kom met heet water laten smelten. Goed roeren en vervolgens iets laten
afkoelen. Boter en suiker met een mixer kloppen en de eieren één voor
een kloppend erbij doen. De chocolade erdoor roeren en daarna de bloem,
grof gehakte amandelen, stukjes dadel en de rest van het bier erdoor
roeren. Een bakblik van ongeveer 25 x 30 cm met wat boter invetten en
het beslag erover verdelen. Het bakblik in het midden van de oven
plaatsen en in ruim 35 minuten gaar bakken. Uit de oven halen en naar
smaak nog enkele lepels Beyerd Herfstbock erover verdelen. Vervolgens
hard laten worden en in gelijkmatige stukken snijden. De stukken over
met poedersuiker bestrooide borden verdelen. Een gekoeld proefglaasje
(10 of 15 cl) of glas Beyerd Herfstbock erbij serveren.

Han Hidalgo
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De koelkast van ...
Vrijdagmiddag 26 augustus. Wij, Cora en Bianca gaan weer op pad. Waar
gaan we dit keer heen? Volgens Cora zijn Marc en Monique (ja die van
Albers bouw en die van die lekkere gehaktballetjes op de winterbieravond)
net terug van vakantie. Dat heeft ze op Facebook gelezen.
Dus op de fiets naar Teteringen. Is het dat mooie boerderijtje met rieten
dak? Ja, daar woont inderdaad de familie Albers. Nou, dat treft: de deur
staat open, dus ze zijn thuis. Althans….
Nee, de vrouw des huizes, Monique is boodschappen doen maar Marc en
ook Jim, de zoon des huizes en tevens ons jongste gildelid zijn wel thuis.
Na een lichte verbaasde blik van Marc lopen we de schuur in. Bij Marc en
Monique lijkt het wonen een tweedeling. Links het serieuze deel: de mooie
rustig gelegen woning met kantoor aan huis, rechts het feestgedeelte.
Een grote schuur, een tapkraan, een koelkast vol met drank en een mooi
overdekt terras omringd met een houten vlonder. In dat linkerdeel van
hun woning is ook het bier te vinden. We vinden pal naast de tap tientallen fusten Estaminet pils en een mega grote champagne cooler. De
koelkast vinden we hier achter. Ook hier weer veel champagne en Jupiler,
maar gelukkig ook La Trappe Isid’or, Kwak, de Corsicaanse bieren Colomba en Pietra en nog enkele rosé biertjes. En dat alles voor hun zoon
en dochter die de avond erna een feestje geven voor hun vrienden.
Na het bewonderen van de koelkast, biedt Marc ons een biertje aan op
hun overdekt terras. Nee, Marc drinkt er geen zegt ie in eerste instantie.
Maar als wij ons installeren op hun mooie terras, geeft ook Marc toe aan
het weekend gevoel. Maar niet voordat hij een blik op zijn horloge heeft
geworpen: “Oh het is al vier uur, nou dan neem ik er ook een”.
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Bij de één is 13 uur het heilige uur voor een eerste drankje, bij de ander
is dat 16 uur. Nou effe wachten en kijken of Monique nog komt. Helaas,
we treffen haar niet meer. Nu maar kijken of man en zoon dit bezoekje
voor Monique kunnen verzwijgen en kijken of Monique haar eigen feestruimte in de Nuchter Bekeken herkent.
Marc & Monique
Merk, temperatuur
Locatie
Bieren op voorraad
Waar werden we
door verrast?
Waar schrokken
we van?

Frilec, maximale stand 5
De schuur in de tuin
Jupiler, Pietra, Colomba, la Trappe Isid'or, Kwak
De gezellig overdekte buitenkamer compleet met
kroonluchters en dressoir
De mega voorraad Estaminet Pils, meerdere fusten
en de hoeveelheid Champagne

Cora & Bianca
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