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Woordje van de Voorzitter
Het laatste clubblad van dit jaar én
het laatste woordje van déze voorzitter.
Op de Algemene Ledevergadering
van 8 februari 2012 neem ik na 12
jaar afscheid als voorzitter, maar
beslist niet als lid van het gilde!
Want nog steeds maak ik met heel
veel plezier deel uit van deze vereniging en met trots van het bestuur
dat deze club leidt.

Maar na 12 jaar is het tijd voor “vers
bloed”, voor vernieuwing, verjonging, andere ideeën en bruisend
enthousiasme. En met mij, zal ook
Piet de Jongh het bestuur na bijna
20 jaar verlaten. Indien de leden
ermee akkoord gaan, neemt zijn
zoon Mikel zijn plaats binnen het
bestuur in. Hetzelfde geldt voor
degene, die zich beschikbaar heeft
gesteld om het voorzitterschap van
mij over te nemen.

Tenzij er bezwaren zijn (wat ik me
niet kan voorstellen) én er zich op
korte termijn geen andere kandidaten meer aanmelden, zal ik de
voorzittershamer in het volste vertrouwen aan haar doorgeven
(waarmee ik al een beetje verklap
dat dit dus weer een vrouw zal
zijn!!).
Met heel veel plezier zal ik op die
12 jaar blijven terugkijken. Met de
uitstekende en kundige bestuursleden naast me, zijn er heel wat bestuursvergaderingen geweest, waarbij we “serieuze” zaken bespraken,
plannen maakten, maar vooral ook
veel gelachen hebben. En tijdens
onze gilde-avonden, die we geprobeerd hebben ontspannen, gevarieerd en leerzaam te laten zijn, is
het me, met enige moeite, om ook
gelukt De Vuile Hoek in het gareel
te houden ; - ). Ik zal het Beyerd
Biergilde Breda een warm hart
blijven toedragen en zie de toekomst voor de vereniging met alle
vertrouwen tegemoet.
We treffen elkaar 7 december op de
Winterbieravond, waar de teams
van koks en brouwers weer zullen
strijden om De Bierige Pepermolen
Wisseltrofee. Ik hoop dat op de
Algemene Ledenvergadering van 8
februari in het nieuwe jaar ons ‘clubhuis” helemaal vol zal zitten,
wanneer de bestuurswisseling een
feit zal zijn.
Hettie Beverdam
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Beyerd Pinksterfietstocht
Een waterig zonnetje en een fris
briesje zijn de ingrediënten voor de
jaarlijkse fietstocht van het Beyerd
Biergilde op zondag 12 juni jl.
Tussen 10 en 11 uur loopt De Beyerd vol met enthousiaste deelnemers, waardoor er al snel sprake is
van filevorming in het café, waar
menig stembureau bij de verkiezingen jaloers op zal zijn. Pieter en
Jeroen Brooijmans hebben het
maar druk met de 175 inschrijvingen, een absoluut record, waar de
organisatie trots op mag zijn.
Na koffie, een enkel pilsje of tosti,
gaat het gezelschap, gewapend
met routeschema en vragenlijst op
pad. Na enkele kilometers wordt de
Boswachterij in Dorst bereikt, waar
een deel van de Kunstroute wordt

afgelegd en waar enkele vragen
beantwoord moeten worden. Een
onderdeel van deze Kunstroute zijn
de vleermuiskelders. Fascinerend,
maar geen vleermuis te ontdekken!
Daarvoor zullen we natuurlijk ’s
nachts op pad moeten.
Na een prachtige tocht door het bos
en langs het water wordt de eerste
controlepost bereikt bij Eetcafé De
Vijf Eiken aan de rand van Rijen.
Het zonnetje laat zich inmiddels ook
van zijn beste kant zien en links en
rechts komen op het terras zakdoeken te voorschijn om de eerste
zweetdruppeltjes af te vegen. Om
de dorstige kelen te smeren, snelt
menigeen naar de bar. Helaas, de
kastelein heeft kennelijk niet gerekend op zo’n groot gezelschap,
want al snel ontstaan er lange
wachtrijen.
Nadat iedereen zijn drankje heeft
gekregen, worden we verrast met
de eerste opdracht, een zenuwspel
in de vorm van een grote spiraal,
waarover een ring moet worden
bewogen onder het toeziende oog
van een vrolijke kabouter. De bedoeling is om van begin tot einde
geen contact te maken met deze
spiraal op straffe van strafpunten.
De lol is er voor mij al snel af, nadat
ik het maximum aantal strafpunten
heb bereikt, hetgeen nog eens onderstreept wordt door een constant
tetterende zoemer. Daar gaat een
goede klassering!
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Vervolgens gaat iedereen op weg
naar de volgende controlepost. Het
traject hier naar toe is best lang,
zodat mij al snel het onbehaaglijke
gevoel bekruipt, dat we qua totale
afstand er weer worden ingeluisd
door Pieter. Bezweet en niet meer
kunnen tuffen van de dorst arriveer
ik uiteindelijk met mijn zoon Tim bij
’t Brabants Bontje nabij de Vrachelse Heide. Op het terras in de gezellige en sfeervolle tuin worden door
de deelnemers kuitspieren en kelen
verzorgd. Kelken, gevuld met abdijbieren van Affligem vinden gretig
aftrek, terwijl ook van de witbieren
volop genoten wordt.

Nadat iedereen weer punten heeft
kunnen verdienen met een oudHollandse spel, wordt de tocht vervolgd richting Den Hout en Terheijden. Onderweg komen we met de
beantwoording van vraag 9 erachter, dat een “albatros” niet alleen
een zwemvogel is, maar ook een
term uit de golfsport, namelijk drie
slagen onder par ofwel onder het
gemiddelde. Velen, waaronder ook
ik, komen hierachter via internet op
onze mobiele telefoons. De vraag
dient zich hierbij meteen aan of hier
sprake is van competitievervalsing!

Moet de organisatie volgend jaar
niet ingrijpen en het gebruik van
mobieltjes verbieden?
Aangekomen op de Brink in Den
Hout missen mijn zoon en ik, mogelijk onder invloed van vermoeidheid, drank en het verdwenen peloton het Houtse Pad en rijden we
rechtdoor. Uiteindelijk vinden wij
de goede route weer terug en vervolgen onze tocht tussen de glooiende velden in de polder. Inmiddels
is de wind behoorlijk komen opzetten en de lucht dichtgetrokken,
zodat we blij zijn dat we met onze
verzuurde benen Café Ons Thuis
aan de rand van Terheijden bereiken.
Na wat drank en een broodje kroket
te hebben besteld raken wij aan de
bar in een boeiend gesprek gewikkeld met Piet de Jongh en Hans
Meijvis
over
trappistenbieren,
zodat deze dag ook nog een educatief tintje krijgt. Wij gaan er eens
goed voor zitten want zij vertellen
dat er een achtste trappistenbier op
de markt is verschenen: Mont des
Cats, het eerste trappistenbier van
Frankrijk. Dit bier wordt voorlopig
gebrouwen in de Abdij van Notre-Dame de Scourmont nabij het Belgische stadje Chimay en het is de
bedoeling, dat in de loop van dit
jaar de productie zal plaatsvinden
in de Abdij op de Catsberg in Noord
Frankrijk.
Alvorens te vertrekken naar het
eindpunt van deze tocht wordt eerst
onze tastzin op de proef gesteld.
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Onze handen verdwijnen in een
kist, die voor mijn gevoel gevuld is
met een aantal ondefinieerbare
vunzige voorwerpen, waarvan men
moet raden wat het is.
Gezien de vermoeidheid, conditie
en het streven om dit jaar eens een
keer vóór de prijsuitreiking aan te
komen, besluiten we met nog een
aantal deelnemers om de Vuchtpolder letterlijk en figuurlijk links te
laten liggen en “in de bus” naar de
Boschstraat te rijden. Bij De Beyerd
leert een blik op de kilometerteller,
dat mijn zoon en ik bijna 50 kilometer hebben weggetrapt. Foei
Pieter om ons zo af te matten met
nog eens 15 extra kilometers!

Nadat de deelnemers eerst de ergste dorst hebben gelest, neemt
Mikel het woord. Vol enthousiasme
en af en toe met een vleugje cynisme neemt hij de antwoorden op de
14 vragen door om daarna enkele
prijzen uit te reiken. De eerste prijs
ging naar Leo van der Post met 600
punten. Hij ontvangt het prachtige
boek “Jong bier in oude vaten” van
de hand van Annette Wiesman. Els
Blankers wordt verblijd met het boek “375 originele cafés in Vlaanderen”, waarna zij een buitengewoon genereus gebaar maakt richting Richard van der Pol door hem
dit boek te schenken. Richard heeft
namelijk een prachtige prestatie
geleverd door in zijn “roller” ook de
hele route af te leggen. Chapeau!
Tenslotte gaat de derde prijs naar
Mary de Jongh.
Mocht er overigens een pechprijs
zijn, dan maakt Cora van Peer een
goede kans deze te krijgen, omdat
zij getroffen wordt door twee lekke
banden. Plakken en pompen is deze
dag het devies geweest voor haar
man Jac.
Pieter, Mikel en vrijwilligers: Ontzettend bedankt voor deze schitterende fietstocht en wij zien elkaar
terug volgend jaar op Pinksterzondag op 27 mei. Tot dan!
Dick Westmaas
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Opwarmen in Afrika
Na de donkere dagen van de vorige
winter -die gelukkig worden gevuld
met de nodige winterbieren-, wordt
het toch tijd om wat meer daglicht
en voornamelijk wat hogere temperaturen mee te maken. Een kleine vakantie is daarvoor het aangewezen middel. Afrika staat al een
tijdje op het verlanglijstje, waarin
voornamelijk het wildlife in de
warme belangstelling staat. Kenia
en Tanzania zal het worden. Toevallig heeft ook Marije haar werk en
huis verplaatst naar Nairobi. Haar
dus maar eens met een bezoek
vereren als afsluiting van de vakantie.
Nu is het wildlife in Kenia en Tanzania erg mooi en ik had nooit verwacht zo dicht in de buurt te komen
van olifanten, leeuwen, jachtluipaarden en meer van dat moois.
Het is er echter wel warm en vooral in de Serengeti en Masai Mara
erg stoffig. Onderweg zorgen de
lokale pilseners dan voor de nodige
afkoeling. In Kenia is dat voornamelijk de Tusker, dat in een lager
en een malt-lagervariant 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 één
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 doe ik dus
nog een paar dagen Nairobi en
samen met Marije bezoeken we de
Big Five Brewery.
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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 er
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 dan dat we van
de Duitse pilseners gewend zijn.
Kifabock, een maltige dubbelbock
met wat chocola en carameltonen
(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.
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In de seizoenen worden ook speciaalbieren gebrouwen zoals natuurlijk: Oktoberfest. Alle bieren zijn tot
nu 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 voorzien van een prima
tapaskaart. Voor eenieder die nog
eens in de buurt komt: een aanrader
(http://thebigfivebreweries.
com).

René Lambers

Internationaal biernieuws
Belgen drinken bier het liefst op café
Bijna tweederde van de Belgen drinkt zijn glas bier het liefst op café.
Ruim een derde vindt het aangenamer om thuis te drinken. Dat heeft te
maken met ‘comfort’: thuis is er geen Bob nodig (69,9% tegen 56,4% in
2010), men houdt van 'home sweet home' (64% tegen 53% in 2010),
men kiest zelf zijn favoriete muziek en tv-programma's (33,8%) en men
kan er roken (8,1%). Voor 58% speelt er ook een besparingsreden mee.
De meeste ondervraagde personen lusten wel meer dan één biertje, maar
zij drinken met mate: 78% drinkt minder dan een glas per dag, 17,5%
komt aan één tot drie glazen per dag en slechts 3,6% drinkt meer dan
drie glazen per dag. De meeste respondenten weten ook vrij nauwkeurig
hoeveel alcohol men per dag mag drinken zonder de gezondheid te
schaden. Op de vraag of reclame hun consumptiepatroon beïnvloedt,
antwoordde 73% negatief, 26,9% (tegen 18,4% in 2010) denkt dat dit
wel degelijk het geval is. Bij de 'believers' van het beïnvloedingseffect
gaat dit vooral op voor het ontdekken van nieuwe merken (voor 74%) of
het proberen van een bier waarvoor in de cafés reclame wordt gemaakt
(affiches, bierviltje… 43,3%). 78,6% gelooft niet dat de reclame méér
doet drinken.
Tour des Trappistes van George Nelis
De afgelopen jaren heeft George Nelis, bierliefhebber en medewerker van
de bierconsumentenvereniging PINT, verschillende wandelingen gemaakt
naar de trappistenabdijen. Zijn belevenissen variëren van de intrigerende stilte in de kloosters, intens genieten van het zeer gevarieerde landschap, een kort dienstverband als tuinman bij Westmalle, menige bourgondische maaltijd langs de route tot verdwalingen in de bossen in de
Ardennen. Van 29 augustus tot 9 september heeft hij de laatste etappe
van zijn 'Tour des Trappistes' afgelegd, van Westvleteren naar Westmalle. Enkele belevenissen heeft George, die meestal in het gezelschap van
zijn wandelvriend Henk vertoefde, inmiddels beschreven in nummers van
PINT Nieuws. Naar aanleiding van zijn wandelingen heeft George in samenspraak met Marco Lauret van huisbrouwerij Duits & Lauret uit
Vleuten een bier ontwikkeld, namelijk 'TeVreden'. Deze tripel van 7,5%
met hopsoorten als Hallertau Mittelfrüh en East Kent Goldings heeft een
bloemig karakter. Dit bier is korte tijd gelagerd op eikenhouten vaten en
heeft daardoor ook een lichte vanilletoets. Een deel van de opbrengst is
bestemd voor de organisatie 'To Walk Again', die mensen met een fysieke beperking ondersteunt in hun sportbeoefening en de twee Belgische
wandelverenigingen die George met raad en daad hebben bijgestaan
tijdens zijn wandeltochten.
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De naam van dit aan te bevelen bier verwijst naar het tevreden en vredige gevoel, dat George Nelis heeft overgehouden van zijn vele inspirerende wandeltochten.
Bier & Gastronomie Award
De komende maanden gaat de vakjury weer op zoek naar het restaurant,
dat op een aansprekende en vooral aantrekkelijke wijze bier combineert
met gerechten. Hierbij wordt vooral gelet op de presentatie van het bier
en de motivering voor de keuze van het bier als begeleidende drank bij
het gerecht. Na een voorselectie zijn vijf restaurants overgebleven voor
de hoogste eer, namelijk Dégust in Hoogeveen, De Streekerij in Arcen,
Jopen restaurant van de gelijknamige brouwerij in Haarlem, Brouwcafé
in Scheveningen en Belgian Beer Café Olivier in Utrecht. De uitslag wordt
bekend gemaakt tijdens de Horecava in januari 2012. Deze wedstrijd
wordt voor de vierde keer georganiseerd door het 'Biergenootschap der
Lage Landen'. Eerdere winnaars van deze onderscheiding zijn restaurant
Caruso in Roosendaal, restaurant Lieve in Amsterdam en De Hofkaemer
in Bergeijk.
Lekkerste bockbier van Nederland
Voor de 11e keer is op 22 oktober j.l. in brouwerij De Prael in Amsterdam
het lekkerste bockbier van Nederland gekozen. Ruim 130 proevers uit
heel Nederland hebben 40 bockbieren van de fles in verschillende ronden
geproefd en beoordeeld.
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Hiermee is deze proeverij de grootste in ons land. In de categorie lichte
bockbieren tot 7% veroverde Texels Bockbier van de Texelse brouwerij
op Texel de eerste prijs, gevolgd door Amstel Bock en Jopen Viergranenbock van de Jopen brouwerij in Haarlem. In de categorie zware bockbieren van 7% en hoger eindigde Jopen Johannieter van de Jopen brouwerij op de eerste plaats, gevolgd door Schiedams Dubbelbock van Stadsbrouwerij De Pelgrim in Rotterdam en Ezelenbock van SNAB uit Purmerend. Voor de tweede achtereenvolgende keer heeft de Texelse brouwerij met Texels Bockbier in de categorie lichte bockbieren gewonnen. Dit
is een erkenning voor het vakmanschap van brouwer Maurice Dicks en
zijn streven naar constante kwaliteit. Ook Michel Ordeman van de Jopen
brouwerij zal in zijn nopjes zijn met de twee hoge klasseringen van zijn
bieren, die sedert het begin van dit jaar in de schitterende brouwerij in
een voormalige oude kerk in Haarlem worden gebrouwen.
Week van het Nederlandse bier
Vanaf 12 tot en met 20 mei 2012 vindt de 'Week van het Nederlandse
bier' plaats. Doel is de consument te laten zien en proeven van wat en
hoe er valt te genieten van het Nederlandse bier.
Alle grote en kleine brouwerijen van Nederland en andere belanghebbenden op het gebied van bier en het bevorderen van de biercultuur ondersteunen dit initiatief van harte. Naast een aansprekend landenfestival
zullen in de genoemde periode allerlei activiteiten plaatsvinden op het
gebied van regionale bierfestivals, proeverijen, brouwerijbezoek en bier
en gastronomie. Er is een speciale site waarop het initiatief wordt toegelicht, wie de initiatiefnemers zijn, voorwaarden voor deelname en het
programma van activiteiten. Informatie: www.weekvanhetnederlandsebier.nl
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ABT-finale blind bierproeven
Corné en Richard hebben als altijd hun uiterste best gedaan om hoog te
eindigen tijdens het Nationaal kampioenschap blind bierproeven, georganiseerd door de Alliantie van Biertapperijen. Helaas mocht dit deze keer
niet lukken. Een volgende keer beter. De winnaar was overigens Kevin
van Hautum van café Kadinsky te Tilburg. Na afloop van de wedstrijd was
er volop bierplezier in de sfeervolle Jopenbrouwerij in Haarlem.
Bockor beste pils, pils van Aldi beste koop
De Belgische consumentenvereniging Test-Aankoop deed na zes jaar
opnieuw een pilstest. 44 bieren werden geanalyseerd op hun inhoud en
hun smaak. Bockor Pils van de gelijknamige brouwerij in Bellegem
(Kortrijk) is volgens de organisatie de beste pils. Aldi heeft met Schultenbrau de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de rekken staan. Ook Bock
(Palm), Primus (Haacht) én Heineken scoorden goed.
Schultenbrau is ondanks de naam wel degelijk een Belgisch bier. Het
wordt gebrouwen door de brouwerij Martens in Bocholt. Het eigen bier
van deze brouwer eindigde volgens de test pas op de 21ste plaats. Opvallend: een aantal geteste bieren bevatte niet voldoende grondstoffen
(tussen 11 en 13,5 °Plato) om als pils erkend te worden. Het gaat onder
meer om Cara Pils (Colruyt), Aro (Makro), Karlsquell (Aldi), 365 (Delhaize) en Cristal (Alken-Maes).
De test legde ook nog maar eens bloot dat bier voor de thuistap in
vaatjes van 5 liter tot 80% duurder is dan flesjes in een krat.
Te koude zomer voor bierverbruik
Door de koude en natte zomer zag AB Inbev zijn volume eigen bieren in
België in het derde kwartaal van 2011 dalen met 7,4 procent tegenover
2010. Gemeten over de eerste negen maanden van het jaar groeide het
volume wel met 0,5 procent. Het totale volume nam in het derde kwartaal
af met 0,2 procent tot 107,2 miljoen hectoliter, maar het volume van de
belangrijkste merken steeg met 1,1 procent. Stella Artois boekte vooruitgang in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
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Van sociale en kerkbrouwerijen
De Jopen Brouwerij
Haarlem heeft een rijke geschiedenis als bierstad. Een prominente
plaats werd daarbij ingenomen de
Haarlemse Koyt en het Hoppenbier.
In 1916 sloot het Scheepje als
laatste brouwerij haar deuren.
Maar sinds december 2010 is Haarlem weer in het bezit van een brouwerij. Op 5 november 2011 ging het
proefgenootschap De Bovenkamer
in Haarlem op kerkbezoek.

De Kerk
Op kerkbezoek inderdaad, want de
nieuwe Jopen brouwerij is gevestigd in de voormalig Jacobskerk.
Deze kerk, ook wel Vestekerk en
Wijnkerk genoemd, stamt uit de
jaren 20 van de vorige eeuw en was
in handen van de Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten in Nederland. Via de gemeente Haarlem
kwam het gebouw in 2006 in handen van Jopen BV. Begin 2010 werd
gestart met de verbouwing. De
naam Jopen is afkomstig van een
houten biervat van 112 liter dat
vroeger in Haarlem gebruikt werd.

Ons gezelschap wordt ontvangen in
de voormalige catechisatiezaal, die
nu is ingericht als proeflokaal en die
de naam ‘pastorie’ heeft gekregen.
Daar worden wij ook geconfronteerd met het ‘Wonder van Haarlem’. In een korte inleidende film
wordt ingegaan op de geschiedenis
van Haarlem als bierstad. Onderwerpen zijn o.a. het brouwersgilde,
het kopiëren van het Hamburgse
hoppebier, het verhaal van gruit en
hop en de opkomst van het pilsbier,
wat de nekslag betekende voor de
kleinere brouwerijen. Onze inleidster benadrukt, dat voor de Jopen
brouwerij het brouwen volgens
historische, originele recepten belangrijker is dan economische motieven. Dat geldt dan met name
voor de twee paradepaardjes:
Jopen hoppenbier wordt gebrouwen volgens de Haarlemse brouwerskeur uit 1501, terwijl de Jopen
Koyt is gebaseerd op de keur van
1407.
Het Kerkinterieur
De kerk is prachtig verbouwd. De
brouwerij is prominent aanwezig.
Op het brouwblok achter de bar
staan twee koperen brouwketels
van 20 hl, met daarnaast acht lagertanks. Ontwerp en inrichting
van de brouwerij zijn van de in hand
van brouwer Chris Wisse, die vanaf
het begin bij het Jopen-project betrokken is geweest en die nu vooral optreedt als adviseur. In de kerk
zijn ook een grand café en een
restaurant gehuisvest.

13

Het interieur is modern en strak en
wordt gedomineerd door de kleur
rood. Overigens wordt in Haarlem
alleen het vatenbier gebrouwen.
Het centrifugeren en afvullen daarvan gebeurt op het Industrieterrein
de Waardepolder. Het flessenbier
wordt vooralsnog gebrouwen in
België. Van enkele bieren proefden
we zowel van het vat als uit de fles.
De verschillen waren groot.

De bieren
Kenmerkend voor veel Jopenbieren
is, dat ze naast gerst ook tarwe en
haver bevatten. Daarmee wordt
aangeknoopt bij de keuren van
1407 en 1501, die het gebruik van
deze drie granen verplicht stelden.
Naast de Koyt en het Hoppenbier
stromen nog de volgende bieren
van tijd tot tijd uit de ketels: Gerstebier, Extra Stout, Adriaan Wit,
Adriaan Rosé, Lentebier, Bokbier en
Winterbier. Wij proefden nog Ongelovige Thomas, Jacobus RPA (= Rye
Pale Ale, gebrouwen als hommage
aan de Jopenkerk) en de dubbelbock Johannieter, die opnieuw is
verkozen tot lekkerste bokbier in
de categorie “Zwaar Bockbier”.
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Brouwerij De Prael
Van Haarlem naar Amsterdam is
een niet al te lange busreis (er rijden weer eens geen treinen), zodat
we op tijd onze volgende brouwerij
bereiken. Het bijzondere van brouwerij De Prael is, dat het een sociale firma is, waar mensen met een
psychiatrisch verleden aan de slag
kunnen.
Het bedrijf
De Prael is opgericht door Arno
Kooy en Fer Kok, die beiden werkzaam waren in de psychiatrische
zorg en die ook beiden interesse
hadden in bier brouwen. Omdat
veel
werkgelegenheidsprojecten
mislukten, besloten zij zelf een
bedrijfje op te zetten. Bier brouwen
is volgens Arno Kooy bij uitstek
geschikt werk voor mensen met
een persoonlijkheidsstoornis. Het is
overzichtelijk werk en zonder al te
veel druk en deadlines, die gehaald
moeten worden. Toch moet er ook
gewoon winst gehaald worden,
want tenslotte gaat het wel om een
normaal bedrijf. Dan moet het product, in dit geval de bieren, ook in
orde zijn.
De naam
Oorspronkelijk was de brouwerij
genoemd naar het typetje van Wim
Sonneveld: Willem Parel, een Jordaans orgeldraaier. Alras bleek dat
de naam Parel niet gebruikt kon
worden. In het assortiment van
Budels Brouwerij komt namelijk
een bier voor met de naam Parel.
Dat zou naamsverwarring op kunnen leveren.

Daarom werd Brouwerij De Parel na
wat lettergoochelwerk veranderd in
Brouwerij De Prael.

Dit stankprobleem werd opgelost
door de installatie van een condensworm (DNS condenseert en
wordt afgevoerd via het riool).
Aardig om te weten is, dat buurtbewoners van de Jopenbrouwerij
uit Haarlem in 2006 op bezoek zijn
geweest bij De Prael om inzicht te
krijgen in de gevolgen van zo’n
microbrouwerij naast de deur.
Overigens gaat het bij De Prael om
een capaciteit van ca. 1250 liter per
brouwsel.
“Oh, Saberdiejosia”
Naast hun werk in de psychiatrie en
hun interesse voor bier hebben de
beide oprichters nog iets gemeen:
hun muzikale voorkeur voor smartlappen. Daardoor komt het dat de
bieren van De Prael genoemd zijn
naar vertolkers van het levenslied.

De brouwerij
Toen de Prael de oorspronkelijke
locatie op een industrieterrein
moest verlaten, kwam het vroegere veilinghuis aan de Oudezijds
Voorburgwal in beeld. Vanwege de
unieke staalconstructie, die het dak
draagt, valt dit pand onder monumentenzorg. Eigenlijk was deze
fraaie plek in het hartje van oud
Amsterdam niet bestemd voor lichte industrie. Er volgde een inspraakprocedure, waarbij vooral
twee elementen aan de orde kwamen: geluidsoverlast (maar die was
er heel weinig) en stankoverlast,
met name de spruitjeslucht veroorzaakt door het DNS in de wort.

Het vaste assortiment bestaat uit
de bieren JOHNNY (Jordaan > een
klassiek, blond bier), HEINTJE (Simons > een type Duits tarwebier),
MARY (Servaes > een rondborstige
tripel) en WILLEKE (Alberti > een
kruidige, blonde tripel).
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Daarnaast zijn er de seizoensbieren
ANDRÉ (Hazes > een lentebier),
NELIS (een bokbier van 7,7 vol. %
alc. ter ere van Manke Nelis) en
WILLY (Alberti > een robuust, donker winterbier met een alcoholpercentage van 11,5). Bovendien worden er ook eenmalige bieren gebrouwen, zoals Kouwe André, een
ondergistende lentebok en de Nick
en Simon Milde IPA.

En verder?
…brachten de noeste proevers van
de Bovenkamer een bezoek aan het
bierproeflokaal In De Wildeman,
aten zij aan de overkant bij de onovertroffen eetgelegenheid Wok to
Walk, om tenslotte te eindigen in
het Amerikaanse biercafé Beer
Temple (waarover later wellicht
meer).
Hans Meijvis
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Bierkalender
Zaterdag 17 en zondag 18 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!

Zondag 22 januari
van 13:00 to 19:00

Het 19de Winterbierfestival, met vrijwel
alle winterbieren van Nederland!
Locatie: Wellantcollege, Ronsseweg 555, 2803
ZK Gouda

Woensdag 8 februari

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Algemene LedenVergadering

Vrijdag 17 tot en met
dinsdag 21 februari

Carnaval in de Beyerd

Vrijdag 20 april

Excursie Biergilde

Zondag 6 mei

KBC Bierfestival 's-Hertogenbosch

Zondag 27 mei

Pinksterbierfietstocht

Woensdag 3 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: nog in te vullen

Woensdag 5 december

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Sinterklaasavond (avond en thema
nog onder voorbehoud)
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Vijftig smakelijke combinaties van bier en kaas
Biersommelier Ben Vinken en kaasmeester Michel Van Tricht hebben
hun kennis en passie voor bier en
kaas samengebracht om in tien
workshops 50 combinaties van bier
en kaas samen te stellen. Een uitdagende en verrassende ontdekkingstocht, die inspiratie biedt om
vanuit de eigen smaakbeleving nog
meer smakelijke combinaties te
ontdekken. De toppers onder de
Belgische bieren zijn door Ben Vinken van duidelijke proefnotities
voorzien. Bierliefhebbers zullen
deze proefnotities herkennen van
de vele proeverijen in het tijdschrift
Bierpassie Magazine.
Het smaakprofiel van de bieren
biedt Michel Van Tricht voldoende
aanknopingspunten voor de keuze
van de kaas, waarna Ben en Michel
proevend en genietend tot hun
oordeel en waardering komen. De
kennis en lange ervaring van Michel
staan garant voor een verantwoorde keuze van de kazen. Zijn schitterende kaaswinkel in Berchem bij
Antwerpen werd onlangs door de
Wall Street Journal tot 'Number 1
Cheese Shop Europe' uitgeroepen. Volgens Michel bedekt kaas
vanwege zijn romige, vette karakter de smaakpapillen met een film.
En om de papillen vrij te maken,
heb je een licht zurige en ook bittere drank nodig. In het geval van
wijn roomt de kaas de ronde smaak
bijna volledig af. Bovendien zitten
te veel tannines in rode wijn, die
doorgaans 'vechten' met de meest
uitgesproken kaassmaken.
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Fotograaf Joris Luyten weet met
zijn schitterende, artistieke foto's
de smaakpapillen extra te prikkelen. Naast deze aan te bevelen,
smaakvol uitgevoerde publicatie,
die ook in het Frans is verschenen,
is er een tv programma op de
Vlaamse zender Vitaya met 15 afleveringen. De afleveringen zijn
ook te volgen via de website van
Bierpassie Magazine, namelijk
www.beerpassion.com

Vinken en Van Tricht. 50 Bier & Kaas
Combinaties. Tielt, 2011. Uitgeverij
Lannoo. 189 pag. ISBN 9789020997583
Prijs 29.95

Han Hidalgo

Bezweken onder de druk
Sinds de afgelopen Belgische Bierweek zijn wij, Ton en Riebert, de
meer dan trotse bezitters van het
Zilveren Frietje! Het maakt de
Bierweek van dit jaar een hele bijzondere week voor ons.
Het begint al weken van tevoren
toen er langs de neus weg werd
gevraagd aan ons wat eigenlijk ons
huisadres is…. Nou woont Ton al
jaren op hetzelfde adres op valafstand van de Beyerd en is Riebert
dit jaar juist verhuisd naar een
plaats buiten Breda (naar Made;
soms moet je voor je andere grote
liefde “pijnlijke” keuzes maken!!),
maar dat is toch geen reden waarom Orson en Mikel ineens ons adres
willen weten.

De speculaties zijn dan ook niet van
de lucht en de ideeën worden
steeds wilder (we zullen ze hier niet
noemen; dit stuk wordt misschien
ook nog wel door onze partners
gelezen). In ieder geval zijn de
weken voor de Belgische Bierweek
spannender dan ooit. We kunnen er
praktisch niet meer van slapen.
Eindelijk, op 30 september, worden
we uit ons lijden verlost. Op deze
dag krijgen we DE brief uitgereikt
(gewoon in de Beyerd, dus waar ze
nou ons adres voor moesten hebben??? Of zit er nog een verrassing
aan te komen….). Nu wordt duidelijk dat ons de onvoorstelbare eer
te beurt valt om drager te worden
van het Zilveren Frietje.
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Nog twee weken hebben we de tijd
om ons voor te bereiden op het
moment van de uitreiking. Snel
iedereen op de hoogte brengen en
we besluiten om op ons paasbest
te verschijnen bij de uitreiking. Dat
betekent in ons geval dat we deze
dag die ene stropdas die we ieder
hebben zullen omdoen.
En nu is het zover. We worden op
15 oktober ontvangen met een
lekker biertje en komen in contact
met de brouwer die ook in alle staten is door het Zilveren Frietje. Na
een leuk gesprek met deze zeer
bevlogen man begint de ceremonie.
En na een aantal lovende woorden
wordt het Frietje bij ons omgehangen door de winnares van vorig
jaar, Cora. Al met al is dat een heel
gepruts; de stropdas moet af, de
sluiting van de ketting moet open,
de ketting moet ook weer dicht, u
begrijpt, dat duurt allemaal even
(misschien toch een brilletje nodig,
Cora??). Maar dan stroomt toch een
gelukzalig gevoel door ons heen;
we hebben het Zilveren Frietje!!!
Een paar dagen later slaat de euforie om…. We voelen ons als een stel
Nederlandse topvoetballers in de
finale tegen Spanje. De druk om te
presteren tijdens de bierproefwedstrijd is zo hoog, dat we er onder
bezwijken. Aanvankelijk hebben we
nog het idee om onze beste score
(vorig jaar 7 goed) ruim te gaan
verbeteren. Maar al snel wordt
duidelijk dat we door de enorme
spanning en druk, water maar
nauwelijks weten te onderscheiden
van een Klassiekje.
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De paniek breekt aan alle kanten
uit, zeker nu ook onze teamleden
hoge verwachtingen blijken te hebben….. Ten einde raad bestellen we
een grote hoeveelheid referentiebieren (zie foto), maar ook die
geven, blijkt aan het eind van een
weer zeer gezellige avond, weinig
soelaas. In plaats van de gedroomde 9 of 10 goed, halen we een magere score van 4. Zelfs bij dat
smerige Geuzebier kiezen we de
verkeerde. In plaats van de winnaar
serveren die linkerds van de Beyerd
juist de verliezer. Volgens ons
trouwens ook de enige manier om
van die rotzooi af te komen!!! Een
kleine troost is het wel als duidelijk
wordt dat het een erg moeilijk jaar
is en we niet het enige team zijn
dat minder goed scoort dan gedacht
of gehoopt.
Met ons hoofd diep gebogen verlaten we de Beyerd in de wetenschap
dat wij nog een lange weg te gaan
hebben. We hebben wel een uitnodiging op zak om in training te gaan
met een ander team. Misschien
geeft ons dat volgend jaar nieuwe
kansen…..?
Ton en Riebert

De Westvleteren XII gekte
Het is donderdag 3 november de
eerste keer dat liefhebbers het
wereldberoemde trappistenbier van
Westvleteren buiten de abdij kunnen aanschaffen. Een bouwsteenbox met daarin zes flessen Westvleteren 12 en twee proefbokalen
kan gekocht worden in Colruyt-filialen met een aankoopbon uit
Knack, Le Vif of De Standaard. Het
wordt verkocht onder de naam
"Westvleteren XII" . De opbrengst
gaat integraal naar de heropbouw
van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren.

Helaas voor mij zal de kans om dit
pakket van Westvleteren te pakken
te krijgen aan mijn neus voorbij
gaan. Voor mijn werk heb ik op deze
dag een afspraak in Zwolle. Maar
op 2 november krijg ik te horen dat
de afspraak een week is verplaatst.
Er is dus nog een kansje. ’s Middags
is het motto “hoe kom ik aan De
Standaard”?

Het geluk is aan mijn zijde, bij de
eerste beste kiosk in Maarssen ligt
de Standaard: deel 1 van de missie
is geslaagd. Op het werk regel ik
dat ik de volgende dag thuis kan
werken. Zo kan ik ’s ochtends vroeg
richting de Colruyt in Hoogstraten
om het felbegeerde pakket te pakken te krijgen en daarna thuis mijn
werk doen.
Donderdag 3 november is de dag
van de waarheid. Hoogstraten is
voor mij een klein uurtje rijden, dus
ga ik om half acht op pad zodat ik
voor openingstijd (half negen) mijn
eindbestemming bereik. Het verkeer zit mee, geen vertragingen
zodat ik ruim op tijd de parkeerplaats van Colruyt opdraai. Het is
flink druk, zeker 70 mensen staan
voor mij in de rij. Ik zie meerdere
Nederlandse nummerplaten; ik ben
dus niet de enige gekke Ollander
die op deze unieke gebeurtenis
afkomt. En voordat de winkel opengaat stromen er nog meer mensen
toe. Ik schat dat er zeker 150 mensen staan te wachten als eindelijk
de deuren opengaan. In de winkel
is het prima georganiseerd. Iedere
klant mag op het inleveren van zijn
bon één exemplaar kopen. Een
pallet met ruim 300 pakketten staat
naast de kassa’s en de kassamedewerker pakt het pakket. Binnen een
kwartier sta ik als trotse eigenaar
van een Westvleteren XII pakket
weer buiten. Een flinke rij mensen
staat nog buiten om naar binnen te
gaan.
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Zoals verwacht is het in sommige
winkels een ware overrompeling en
is de vraag soms groter dan het
aanbod. In totaal zijn er 93.000
pakketten beschikbaar. Tegen
11.30 uur zijn er al 66.000 exemplaren verkocht. Een ware Westvleteren gekte is dus ontketend. Alleen
in Wallonië zijn de volgende dagen
nog enkele bouwsteenboxen verkrijgbaar.
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Dat komt grotendeels doordat de
bon in Le Vif een dag later verschijnt.
Als echte bierliefhebber ben ik dus
ook zo gek om al die moeite te doen
voor zes flesjes bier en twee glazen
voor 25 euro. Maar is niet iedere
(bier)liefhebber een beetje prettig
gestoord?
John Zonneveld

De Muppetshow
Er hangen flarden mist boven de
weilanden die voorbij flitsen. Deze
zullen snel opgelost zijn en dan
wordt het een hele mooie dag. We
zijn onderweg naar Haarlem. We,
dat zijn Corné en Hedy, Mikel en
Yvonne en Richard en ik. Om 14.00
uur vanmiddag begint de landelijke
bierproefwedstrijd van de Alliantie
van Biertapperijen. De wedstrijd
vindt plaats in de prachtige Jopenkerk.
In de middeleeuwen was de belangrijkste industrie in Haarlem het bier
brouwen. De stad haalde zijn inkomsten uit bieraccijns en dat floreerde bijzonder. Het Haarlemse
bier werd tot ver in het buitenland
verkocht. Met de smaakvol gerestaureerde Jacobskerk heeft Haarlem weer een brouwerij gekregen
om trots op te zijn. In het café heeft
iedereen goed zicht op de brouwinstallatie, waarin overigens diverse
bieren worden gebrouwen volgens
de middeleeuwse receptuur. In het
restaurant is volop aandacht voor
het juiste bier bij het juiste gerecht.
Dat noemen we tegenwoordig in
goed Nederlands "foodparing" en
bij Jopen betekent dat (h)eerlijke
seizoens- en streekgerechten met
een voortreffelijk bijpassend Jopen
bier.

Poeh hé, er zit een hoop alcohol in
die Ongelovige Thomas, niet zo'n
verstandig begin. Toch meenden
wij van onze "loge" wel wat bieren
te herkennen, die Richard en Corné
tijdens de wedstrijd voorgeschoteld
kregen. Mikel hielp namelijk met
glazen ronddelen en gaf ons steevast ook een glas. Daar zaten we
met ons drieën, Hedy, Yvonne en
ik te proeven, te kletsen, het beter
te weten enz. Nu moet ik er wel
bijzeggen dat wij beschikten over
de aantekeningen van Corné. Zeer
overzichtelijk per categorie gerangschikt in een Excel spreadsheet.
Appeltje, eitje.

Ik had Richard en Corné horen
zeggen dat de "Ongelovige Thomas" zo lekker was, dus daar "begon" ik maar eens mee.
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Nou, mooi niet. Niet voor niets
werden wij door enkele andere
bezoekers geassocieerd met die
oude mannen van de Muppetshow
die op veilige afstand overal commentaar op zitten te leveren. Het
was hartstikke moeilijk! De uiteindelijke winnaar had vier van de acht
bieren goed. Corné drie en Richard
twee. Sorry jongens, maar het
heeft niet gelegen aan de voorbereiding. Corné heeft wel harder
getraind dan Richard, maar ze
hebben zich allebei goed voorbereid. Corné zat zelfs de laatste
avond van ellende aan de cassis.
Kon geen bier meer zien.
Gelukkig waren zijn smaakpapillen
weer hersteld, want we hebben er
toch nog een hele gezellige dag van
gemaakt.
Dat is overigens in Haarlem niet zo
moeilijk; een mooie stad met een
aantal dito etablissementen. Bijvoorbeeld Proeflokaal In den Uiver,
een schitterend bruin café waar nog
steeds de originele "Jugendstil"
betegeling aan de wand prijkt van
vroeger tijden, toen het pand nog
een viswinkel was.
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Dit café beschikt over een heuse
zeventiende eeuwse "herenkamer"
met leerbehang en zwart geboende
lambrisering, de originele betimmering uit 1651. Prachtig, maar we
zitten toch liever midden in het
café, waar het een gezellige drukte
is. Ook omdat er live muziek is.
Vooral de mondharmonicaspeler
valt ons op. Hij klinkt warempel
precies als Toots Thielemans.
Via nog een aantal goede cafés
(Mikel weet de weg) komen we bij
Café Studio aan de Grote Markt. Met
11 bieren van het vat en zo'n 40 op
de fles, voelen we er ons ogenblikkelijk thuis. Hier hebben we heerlijk
gegeten. Gelukkig was dit laatste
café maar op vijf minuten lopen van
het station, want we zijn eigenlijk
wel allemaal moe. Op Mikel na dan,
want die zou nog wel even een
laatste biertje in De Beyerd willen
drinken. Maar Yvonne valt bijna om
en wij ook.
Geen prijzen, maar wél een heerlijke dag!
Mieke Luijten

25 jaar alliantie van biertapperijen
De officiële presentatie van de "Alliantie van Biertapperijen” vond
plaats in Perscentrum Nieuwspoort
in Den Haag op dinsdag 29 september 1987. Daar was ook de uitreiking van de wandschildjes, de 1e
Abt-gidsjes, de affiches met leden
en het “Bier van de maand”

In april 1989 waren er gesprekken
met kleine Nederlandse en Belgische brouwers over een mogelijke
samenwerking.
In 1989 nam de ABT deel aan de
Horecamanifestatie in de Jaarbeurs
in Utrecht met een ABT-stand
waarin de nieuwe ABT-gids werd
gepresenteerd. In 1990, tijdens
onze deelname aan de Horecamanifestatie in de Jaarbeurs, was ook
de uitreiking van de prijzen aan de
winnaars van de wedstrijd “De lekkerste flessen speciaalbier van het
jaar".
In 1991 werd de viering van het 1e
lustrum in de Kasteeltuinen van
Arcen georganiseerd, met onder
andere de presentatie van de nieuwe ABT-gids en de presentatie van
de nieuwe ABT-affiches en tevens
het uitreiken van diverse onderscheidingen.

Op 29 februari 1988 bracht het
bestuur een bezoek aan de Bredase
brouwerij voor de presentatie van
hun nieuwe bier, de "Drie Hoefijzers
Klassiek” als bier van de maand,
met als exclusieve primeur: het bier
voor een halve maand alleen voor
de leden van de ABT.

Op 27 april 1993 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend
tussen de NBB (7 Belgische en 5
Nederlandse speciaalbier brouwers) en de ABT.

Onze ALV in Brouwerij De Raaf in
Heumen op 22 november 1988 was
de viering van ons éénjarig bestaan.

25

In de jaren 1994 en 1995 werden
diverse bezoeken aan leden van de
NBB georganiseerd. Op 28 oktober
1996 was de viering van het 10-jarig bestaan van de Alliantie van
Biertapperijen in het Autotron in
Rosmalen tijdens de Horecabeurs.
Op die dag nam voorzitter Piet de
Jongh afscheid na 10 jaar voorzitterschap en werd opgevolgd door
Carel Oomes. Ook was er de Presentatie van de jubileumuitgave
van de ABT-gids en werd de door
Brouwerij De Halve maan uit Hulst
en Brouwerij St. Christoffel uit
Roermond, beide leden van het
NBB, een ABT-bier in een blonde en
donkere versie gebrouwen onder
de naam “Lusterinck” als bier van
de feestmaand.
Op 28 oktober 1996 was de Ondertekening van de ABT/ BSB CONVENTIE, een bieropleiding voor
horecaondernemers.
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In april 1997 waren de examens
van de leden van het ABT-bestuur
en de feestelijke uitreiking van het
behaalde diploma van
“GEBREVETEERD UITBATER”

In januari 1998 start de BSB-cursus
voor de eerste 13 ABT-leden bij
GAMKO Koeling in Etten-Leur met
de diploma-uitreiking op de Bredase brouwerij en in maart behalen
weer 13 leden hun diploma en tenslotte in mei de overgebleven 14
leden.

Piet de Jongh

Oude geuze proeverij tijdens de Belgische Bierweek
Voor velen een unieke ervaring
'Leerzaam om proevend vast te
stellen hoeveel verschillen er in
aroma en afdronk zijn' en 'Naast de
scherpe smaak van bepaalde geuze
bieren ervaren dat er ook toegankelijke, aangename friszure smaken zijn'. Twee ervaringen die door
veel proevers naar voren zijn gebracht tijdens een unieke proeverij
van oude geuze in café-restauranthuisbrouwerij De Beyerd in Breda.
Bijna alle Belgische biersoorten zijn
in de afgelopen 36 jaar onderwerp
van een proeverij geweest tijdens
de jaarlijkse Belgische Bierweek.
Mikel, Piet en Orson de Jongh, uitbaters van dit sfeervolle biercafé,
vinden het tijd om aandacht aan
oude geuze te besteden. Mikel komt
na een ontdekkingstocht in het
Pajottenland terug met de oude
geuze van alle geuzestekers, waaronder drie van Frank Boon en één
van nieuwkomer Tilquin.
Ruim 60 proevers proeven 15 van
deze bieren. Op de eerste plaats
eindigt de oude geuze van Girardin,
gevolgd door Mariage Parfait van
Boon, Tilquin, Moriau van Boon en
Oud Beersel. Veel waardering is er
voor Girardin en gelet op de reacties
ook veel lof voor Frank Boon, die
met twee van zijn topbieren bij de
eerste vijf eindigt. Zijn vakmanschap en streven naar constante
kwaliteit worden alom geroemd.

Volgens veel proevers is Frank erin
geslaagd een 'malse oude geuze' te
ontwikkelen. Moriau valt vooral op
door de lichte citrustoets en de
droge afdronk.
Na de proeverij worden de proevers
getrakteerd op een mengeling van
lambiek van Lindemans, Boon en
Girardin. Hans Meijvis, geuzeliefhebber en redacteur van De Zytholoog heeft na een bezoek aan Hanssens een vaatje meegenomen. Hij
geeft een toelichting op het ontstaan van deze mengeling met een
opvallend fruitig aroma, betrekkelijk weinig zuurtoetsen in de geur
en mooi in balans. De afdronk doet
velen aan wijn denken.
Reikhalzend kijken de bezoekers uit
naar weer een bijzondere proeverij,
die de uitbaters van De Beyerd voor
de 37e Belgische Bierweek van
2012 ongetwijfeld in petto hebben.

Han Hidalgo
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Ovenschotel van hertengoulash, bleekselderij, wortel
en Beyerd Winterbier
Ingrediënten voor 4 personen:
600 gram hertengoulash, in kleine
stukjes gesneden
1 grote ui
2 kleine bleekselderijstengels
250 gram winterwortel
350 gram bloemige aardappelen
1 dl volle melk
2 kleine takjes tijm
4 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
3,5 dl wild- of runderbouillon
1,5 dl Beyerd Winterbier
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Aardappelen schillen en in stukken snijden. In ruim water met een
mespunt zout gaar koken. Afgieten en de volle melk erdoor roeren. Fijn
stampen en op smaak brengen met peper en zout. Ui schillen en in
stukjes snijden. De draadjes van de bleekselderijstengels verwijderen en
in gelijkmatige stukjes snijden. Winterwortel schrapen en in gelijkmatige
kleine blokjes snijden. De in kleine stukjes gesneden hertengoulash
lichtjes met zout bestrooien en even laten rusten. Olie in een braadpan
verwarmen en de stukjes hertengoulash gelijkmatig aanbraden. Goed
roeren en de stukjes ui zo kort mogelijk meebraden. Hittebron verlagen
en de bouillon en de takjes verse tijm toevoegen Gedurende 90 minuten
op de laagste hittebron stoven tot het vlees goed gaar is. Vijftien minuten
voor het einde van de stooftijd het vocht iets inkoken. Stukjes bleekselderij, winterwortel en het bier erdoor roeren en verder stoven. Op smaak
brengen met peper en zout en de takjes tijm eruit halen. De oven op 200
graden Celsius voorverwarmen. Het vlees en het stoofvocht over de
bodem van een vuurvaste ovenschaal verdelen en met de aardappelpuree
afdekken. In het midden van de oven plaatsen tot de bovenkant gelijkmatig lichtbruin van kleur is geworden. Zo warm mogelijk over voorverwarmde borden verdelen. Een licht gekoeld glas Beyerd Winterbier erbij
serveren.
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Tartaartjes met kastanjechampignons, chorizo en Beyerd Herfstbock
Ingrediënten voor 4 personen:
8 rundertartaartjes
2 sjalotjes
200 gram kastanjechampignons
100 gram chorizo, aan een stuk
2 dl groenten- of gevogeltebouillon
5 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
1 dl Beyerd Herfstbock
2 eetlepels fijngeknipte bladpeterselie
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Kastanjechampignons schoon borstelen of met keukenpapier schoon
wrijven en in stukjes snijden. Sjalotjes schillen en in stukjes snijden.
Chorizo in kleine blokjes snijden. Twee eetlepels olie in een braadpan
verwarmen en de stukjes sjalot en kastanjechampignons roerbakken.
Hittebron verlagen en de bouillon toevoegen. Op de laagste hittebron
gedurende 10 tot 15 minuten verwarmen. Enkele minuten voor het einde
van de verwarmingstijd het vocht iets inkoken. Het bier en de blokjes
chorizo toevoegen, hittebron iets verhogen en verder verwarmen. Op
smaak brengen met peper en zout. De tartaartjes met 3 eetlepels olie
bestrijken en op een grillpan of onder een hete grill lichtbruin tot goudbruin
grillen. Met zout en peper bestrooien en met fijngeknipte bladpeterselie
garneren. Zo warm mogelijk met de saus serveren, vergezeld van een
tomaat-, komkommer- en radijssalade, stokbrood of ciabatta. Een goed
gekoeld glas Beyerd Herfstbock erbij serveren.
Han Hidalgo
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De koelkast van… (maar waar is hier de koelkast?)
Op maandagmiddag 16.00 uur
springen wij, Cora en Bianca, weer
op de fiets. Zoals traditiegetrouw
op goed geluk. Op naar Jan van
Doesburg. Via Cora’s TomTom
worden we naar Princenhage geleid. Gelukkig, er brandt licht en er
staat een auto voor de deur. Als we
de fiets naast het huis parkeren
blijkt er een hele garage achter het
huis te zitten. Een deur staat open
en daar staat Jan in zijn overal aan
een motor te klussen.

We hoeven niet te roepen, hij ziet
ons al staan en komt langzaam met
een zeer verbaasde blik in de deuropening staan. Voelt hij zich betrapt? Is hij verrast? Gestoord in
zijn werk? Overvallen?
Jan weet het even niet. Dit had hij
niet verwacht. Cora licht snel toe
dat we van de “koelkast van” zijn
en vandaag Jan hebben uitgekozen. Jan weet even niet hoe hij moet
reageren. Hij lijkt wel even bevroren van de schrik. Ik bied al snel
aan om terug te komen als het beter
schikt en wil niet storen, terwijl Jan
met zijn motorklus bezig is.
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Cora wacht echter geduldig en weet
me zover te krijgen om nog even
te wachten. Ze is ervan overtuigd
dat Jan zo weer op temperatuur
komt als hij van de schrik bekomen
is. En dat gebeurt. Hij zorgt dat zijn
verf en spuitwerk veilig wordt gesteld en leidt ons rond in zijn werkplaats. Hij geeft aan geen koelkast
met bier te hebben, maar we weten
hem ervan te overtuigen dat een
alternatieve plek het verhaal alleen
maar leuker maakt. Ook in de keuken vindt je volgens Jan geen bier.
Te koud.
Jan blijkt een vakkundig restaurateur te zijn. In zijn werkplaats geniet hij van het opknappen en onderhouden van oude motoren en
auto’s. Hij rijdt er zelfs nog in. Naar
zijn andere passie: schaatsen.
Hoeveel passies heeft Jan eigenlijk?
Schaatsen, restaureren, bier brouwen, het biergilde? Wij kwamen
voor het bier, maar kunnen wel een
heel artikel aan Jan’s andere hobby’s wijten. Jan is een echte
liefhebber!
Dat geldt niet alleen voor zijn motoren en auto’s maar ook voor zijn
bier dat hij op een wel zeer bijzondere wijze heeft opgeslagen. In een
aanhanger met een dekzeiltje erover. Niet zomaar in een hoekje
weggestopt. Nee, zeer zorgvuldig
opgeslagen bij zijn andere hobby.
Koel, donker en maximaal 12 graden op dit moment. Perfect voor het
bewaren.

Want net als zijn auto’s, is ook Jan’s
bier veel bewaarwerk. Hij is er zuinig op. We vinden zelfs nog een
paar jaar oude flesjes Westvleteren. Die zouden bij Cora en mij niet
lang meer liggen, bij Jan wel. Hij
kijkt er met liefde naar en dekt ze
weer af met zijn dekzeil zodat ze
geen licht vangen.
Jan houdt van donker zwaar bier,
dat kun je zien. La Trappe, Leffe,
Westvleteren, Petrus, Grimbergen,
Corsendonk, allemaal mooie bieren. Hij laat nog vol trots een Thomas Hardy’s Ale zien. 11,7% alcohol. Wauw! Nergens meer verkrijgbaar. Verkregen van een Engelse
zakenrelatie die ook door had dat
Jan een echte liefhebber was. We
vinden ook nog wat flesjes met AL
en L erop. Jan wil in eerste instantie niet vertellen wat het is. Later
vertelt hij dat het zijn eigen brouwsel is, van dit jaar en vorig jaar. Ook
weer bier met een speciaal verhaal.
Meer wil hij niet vertellen, dat doet
hij op 7 december wel.

Jan brouwt helaas maar eenmaal
per jaar. Alleen voor het gilde, dus
dat maakt zijn bier voor ons extra
speciaal. Je zou zeggen dat iemand
met zo’n mooie voorraad iedere
avond wel een lekker biertje opentrekt. Nee, niet dus. Jan schaatst
fanatiek en drinkt met mate (zeer
beperkte mate). Hij geniet er in het
weekend van en door de week alleen op woensdag, bij een gildeavond. En dan geen twee of drie,
nee eentje is voldoende om van te
genieten. Bij wijze van hoge uitzondering drinkt hij met ons vanmiddag zijn eigen biertje. Zalig! Meer
zullen we er niet over verklappen.
Wij hebben genoten van de hobby’s en de gastvrijheid van Jan en zijn
vrouw, die ook verrast kwam kijken
wie er op maandagmiddag zomaar
de woonkamer binnen stapten.
Familie van Doesburg: bedankt
voor het mooie verhaal en jullie
gastvrijheid!
Cora & Bianca
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