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Hettie, bedankt voor jouw inzet en betrokkenheid
'Twee van mijn favoriete bieren.....
en ik heb echt genoeg gehad'
Leerzaam, heel leuk en gezellig, zo
typeert Hettie haar voorzitterschap
van het biergilde. Hettie heeft in die
periode veel interessante mensen
leren kennen, bijvoorbeeld tijdens
de discussie-avonden. Het waren
toppers, namelijk die met Jan Toye
(destijds directeur Palm Breweries)
in het panel en Hans Steenbergen
als discussieleider. Twee geweldige
kerels!! En niet te vergeten het
onderwerp en de zeer levendige
discussie over de opkomst van
kleine brouwerijen. Ook aan de
Sinterklaasavond, waar de leden
pakjes en gedichten voor elkaar
maakten, bewaart Hettie fijne herinneringen. Bierambassadeur Dick
Wildeman, die op die avond verkleed als Kerstman voor een uitge-

laten en frivole sfeer zorgde en
Hettie fijnknuffelde, maakte veel
indruk op haar. Naast de vele en
gezellige excursies kijkt Hettie nog
altijd met extra plezier terug op de
tocht met de paardentram door
Breda. Kortom, een periode die ze
niet graag heeft willen missen. Ook
de 'Vuile Hoek' mag in het lijstje
van extra plezier niet ontbreken....
Hettie is ervan overtuigd dat het
nieuwe bestuur ongetwijfeld met
nieuwe, aansprekende ideeën zal
komen. Er is genoeg inventiviteit bij
het bestuur en de leden om levendigheid en betrokkenheid te garanderen. Vooral blijven zoeken naar
nieuwe, interessante en niet te ingewikkelde onderwerpen. Variatie
tijdens de bijeenkomsten en een
ontspannen samenzijn moeten
volgens haar voorop staan.
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Al jaren is Barbãr Blond één van
haar favoriete bieren, waarvan ze
intens kan genieten. Andere lievelingsbieren zijn Rochefort 10, Kasteelbier Donker, Liefmans Cuvée
Brut, Liefmans Goudenband, Gouden Carolus Classic en Gouden
Carolus Amber. Hettie geniet vooral van de zwaardere, karamelachtige en licht zoete bieren en bij
warm weer van een verfrissende
Liefmans Cuvée Brut.

Aan Hettie hebben we gevraagd,
maak de volgende zin af: 'Van bier
krijg ik niet genoeg, want..', waarop Hettie kort en krachtig antwoordt: 'Twee van mijn favoriete
bieren en ik heb echt genoeg gehad'. Met haar favoriete bieren voor
ogen, zeker Rochefort 10 en Kasteelbier Donker, kunnen we haar
antwoord heel goed begrijpen....

Ook gerechten die bereid zijn met
bier en door dit heerlijke gerstenat
worden begeleid vallen goed in de
smaak van Hettie, zoals rundvlees
met pruimen, gestoofd in Rodenbach, of Gauloise brune en sabayon
bereid met La Trappe Quadrupel
met bijvoorbeeld ijs.
Hettie heeft ook nog enkele tips
voor brouwerijbezoek voor diegenen die er nog niet zijn geweest. De
brouwerij van Affligem, brouwerij
Van Honsebrouck (van Kasteelbier
en Brigand) en niet te vergeten
Rodenbach en brouwerij Palm met
de aangrenzende prachtige stouterij op het landgoed Diepensteyn.
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Hettie namens alle leden bedankt
voor jouw inzet en betrokkenheid
en samen met Ed veel bier-, reisen ander plezier toegewenst.
Han Hidalgo

Bierreclame Museum Breda
Januari 2012, zondag. Weer zo’n
druilerige dag in een onaangename
winter, die geen winter is. Wat doe
je op zo’n dag? Een gezellige kroeg
is een mogelijkheid en als je affiniteit hebt met cultuur kan een museum natuurlijk ook. In Breda kun
je beide combineren: de geneugten
van een gemoedelijk bruin café met
een rijke keuze aan bieren, te midden van heel wat biernostalgie,
vooral emaillen reclameborden, die
zeker een museale waarde hebben.
CAFÉ EN MUSEUM
Het Bierreclame Museum in Breda
is wel degelijk een museum. Het is
zelfs lid van de Museumvereniging.
Maar toch wijkt het in meerdere
opzichten af van andere musea. Het
is bijvoorbeeld een museum dat
winst maakt. Subsidie wordt niet
verstrekt en is ook niet nodig. Het
museum opende zijn deuren op 4
december
1990.
Aanvankelijk
moest je echt een kaartje kopen à
fl 2,50, maar al snel ontstond een
vaste groep museumcafébezoekers, die gezellig een pint kwamen
drinken. Daarom werd na enkele
weken de entreeprijs afgeschaft.

GRENZEN AAN DE VERZAMELING
In principe is een museum een plek
waar verzamelingen worden tentoongesteld. In het Bierreclame
Museum zijn dat dus vooral emaillen reclameborden. Eigenaar en
museumdirecteur Jan Hemmer
volgde de opleiding marketing en
reclame. Daarnaast was en is hij
een liefhebber van speciaalbier.
Voeg bij deze twee elementen een
kennelijk genetisch bepaald verzamelinstinct (geërfd van vader) en
je hebt alle elementen die nodig zijn
voor de opbouw van een fraaie
collectie reclameborden met bier
als onderwerp. Jan heeft duidelijk
opvattingen over wat wel en niet
thuishoort in zijn museum.

Vanaf het begin was het museum
dus ook een café. Dat was simpel
te realiseren, want bij het aanvragen van een horecavergunning
bleek die al op het pand te rusten.
Vroeger was er een cafetaria (met
toog) gevestigd van de bekende
wielrenner Wim van Est.
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Het gaat hem vooral om emaillen
borden uit de periode 1900-1960,
afkomstig uit Nederland en aangrenzende landen. Vóór 1900 had
bier geen echte merknaam. Het
ging om soorten (blond, dubbel
gersten, faro), gecombineerd met
de naam van de brouwer. Pas met
de industriële revolutie verschenen
de merknamen en de handelsmerken.
Het oudste trademark in de bierwereld is waarschijnlijk de rode driehoek van Bass. Reclameborden
moeten deze merknamen uitdragen. Rond 1960 veranderen de
reclame-uitingen. Het emaillen
bord verdwijnt ten faveure van
modernere en meer vluchtige reclametechnieken, die sneller kunnen
worden aangepast (radio, tv, kartonnen borden, lichtreclames). In
het museum zijn ook voorwerpen
uit oude brouwerijen te zien, zolang
ze maar niet te groot zijn: schrootmolens, vul- en schoonmaakmachines voor flessen, capsuleerapparaten e.d. Bovendien staan er links en
rechts wat jukeboxen en is er een
pianola. Een paar oude togen ontbreken evenmin, compleet met
kwispedoor, zagemannetje en antieke uitlekbakken. En natuurlijk
zijn er ook de nodige oude flessen,
glazen en houten bakken.
RECLAME EN KUNST
Toen Jan eind jaren 70 van de vorige eeuw begon met verzamelen,
hechtten de brouwers weinig waarde aan de oude emaillen borden.
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Voor hen was het eigenlijk afval.
Jan kon vrijelijk een keuze maken
uit de aanwezige voorraden. Soms
moesten borden letterlijk uit de
mesthoop worden gehaald. Ergens
op een terras trof hij een antiek
reclamebord aan, waarop afval
werd verzameld. Je moest als verzamelaar wel snel een alert zijn,
want oud reclamemateriaal werd
massaal vernietigd. Bij de brouwerij Cerckel in Diest bijvoorbeeld was
hij een dag te laat: alle glasreclame
lag kapotgeslagen in een container.

Heel wat bekende grafische ontwerpers hebben zich beziggehouden met bierreclame. In het museum vind je hiervan talrijke voorbeelden. Bekende namen zijn Mertens, Leonetto Cappiello, Jan Wijga,
Raymond van Doren en Eppo
Doeve.
De aandachtige toeschouwer zal
ook duidelijk stijlverschillen onderscheiden. De art deco borden vallen
op door hun strakke lijnen, ook in
de lettertypen, die soms dik aangezet zijn, soms lang uitgerekt.

Jugenstilborden kennen grillige
versieringen, terwijl in de reclames
uit de fifties vooral dames centraal
staan (en af en toe een heer).
LIGGING
Het museum bevindt zich in Princenhage en is ingericht in een gewoon woonhuis. Dat is misschien
niet ideaal, maar er waren en zijn
weinig andere opties. De gebouwen
van de voormalige brouwerij De
Koe, iets verderop, waren wellicht
een mooiere locatie geweest voor
het museum. Om allerlei redenen,
waarbij gemeentepolitiek en geld
een belangrijke rol hebben gespeeld, is het nooit tot een verhuis
gekomen. Vlakbij het station van
Breda, staan nog enkele restanten
(o.a. het brouwhuis) van wat ooit
de trotse bierbrouwerij De Drie
Hoefijzers was (later Oranjeboom),

enkele jaren geleden afgestoten
door AbInbev. Een mooie locatie,
die domweg te duur is. Het museum
blijft dus voorlopig op dezelfde
plaats. En misschien is dat maar
goed ook, want het is maar de vraag
of het na een verhuizing even gezellig zou zijn.
INFO
Jan Hemmer en Lenny Sinke
Bierreclame Museum, Bier- en
folkcafé met biertuin
Iedere zondag open van 11-23 uur
Haagweg 375
4813 XC Breda
www.bierreclamemuseum.nl
Hans Meijvis
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Bierkalender
Vrijdag 17 t/m dinsdag
21 februari

Carnaval in de Beyerd

Zondag 18 maart van
13:30 tot 20:00

Delta Bierfestival bij 't Beest, Beestenmarkt 3, te Goes;
meer info op www.deltabrouwers.nl

Woensdag 28 maart

Aandeelhoudersvergadering
De Beyerd

Zondag 25 maart van
10:00 tot 15:00

20e Internationale Biercuriosabeurs bij
voormalige brouwerij De Koe, Ambachtenlaan 1, Breda (Princenhage); meer info op
www.bierreclamemuseum.nl

Vrijdag 20 april

Excursie Biergilde naar Sint Bernardus in
Watou en naar het Museum van de Dorst in
Alveringem

Zondag 22 april

Meibockfestival in de Posthoornkerk te
Amsterdam; meer info op www.pint.nl

Zaterdag 28 en zondag
29 april

Zythos bierfestival in de Brabanthallen te
Leuven; meer info op www.zbf.be

Zondag 6 mei

KBC Bierfestival 's-Hertogenbosch

Zondag 27 mei
pinksterdag)

(1e

Brouwerij

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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9 bizarre biersoorten
Een heerlijk koud biertje met een pizza-, bacon- of chilismaak? Het klinkt
misschien een beetje gek, maar het bestaat echt. Columbus verzamelde
tien wel héél bijzondere biersmaken afkomstig uit heel de wereld.
1. Pizzabier
Pizzabier is bedacht door Tom en Athena Seefurth in Campton Township,
Illinois (VS) toen ze een overschot aan tomaten hadden. Het proces van
het creëren van dit brouwsel begint met het stampen van een pizza
Margaretha. Met water worden de pizzakruiden weggespoeld en gekookt.
Daaropvolgend wordt er gerst toegevoegd. Het vloeistof dat overblijft
wordt pizzabier genoemd en na een week of twee gisten is het biertje
klaar om geconsumeerd te worden.
2. Baconbier
Brooklyn Brewery brouwmeester Garrett Oliver heeft in New York wel een
heel creatief brouwsel gecreëerd. Er wordt gebruik gemaakt van spek en
granen. Het proces schijnt zo ingewikkeld te zijn dat een flesje maar liefst
$350 (zo'n € 253) kost. Natuurlijk is dit proces een groot bewaard geheim.
Proost!
3. Creme Brûlée bier
En New York kent nog meer bijzondere biertjes. Dit biertje bevat bleke
mout, donkere karamel, vanille, suiker en aroma. Na een aantal weken
in de brouwerij is de dessertbier gebaseerd op Creme Brûlée geboren.
Als we de Southern Tier Brewing Company toch eens niet hadden!
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4. Koffiebier
Dezelfde Southern Tier Brewing Company weet ook bier in combinatie
met koffie op smaak te brouwen. Het koffiebier is gemaakt van bleke
mout, karamel, chocolade, zwarte mout, geroosterde gerst en jamaican
Blue Mountain Coffee. Een lekker zoet biertje dus!
5. Chilibier
Voeg wat chilipepers aan bier toe, laat het een aantal weken gisten en je
hebt een pittig biertje in de brouwerij. Chilibier wordt toegeschreven aan
de Black Mountain Brewing Company in Arizona, VS, terwijl het oorspronkelijk chilibier toch echt wordt gemaakt door de Mexicali Brouweri.
6. Champagnebier
Kasteel Cru Champagne in Frankrijk maakt dit gearomatiseerde biertje
door het mengen van water, gerstemout en Champagnegist. Net als bij
het drinken van champagne, kunnen drinkers rekenen op een heldere,
schone afwerking en een tintelende tong van de bubbels.
7. Oesterbier
Oesterbier is gecreëerd door de Porterhouse Brewing Company in Ierland.
Het bier is niet geschikt voor vegetariërs, want het is letterlijk gebrouwen
met oesters. Andere onderdelen zijn granen zoals bleke mout, geroosterde gerst en zwarte mout.
8. Pindakaasbier
Keith Villa, ook wel de Blue Moon Brewmaster genoemd, kwam op het
idee om pindakaasbier te brouwen. Keith Villa gebruikte pure pindakaas
voor dit unieke brouwsel en dat werd zelfs beloond met een aantal awards.
9. Bananenbier
Wells & Young's Brewing Company in Engeland, heeft een bier met behulp
van echte fair trade bananen gecreëerd. Dit donkere gouden bier heeft
een frisse, fruitige tropische smaak met een tikkeltje bittere nasmaak.
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Internationaal biernieuws
Belgische trappistenbieren op
postzegels vereeuwigd
Gelet op de grote verscheidenheid
aan biersoorten of bierstijlen is
België voor velen hét bierland bij
uitstek. Een gegeven om trots op
te zijn. Deze trots krijgt gestalte in
de uitgave van 6 postzegels waarop
de bieren van de 6 Belgische trappistenbrouwerijen zijn afgebeeld
met het flesje, de kroonkurk en het
bijbehorende fraai vormgegeven
glas.
Een mooi eerbetoon aan dit Belgische erfgoed, dat niet alleen postzegelverzamelaars zal aanspreken,
maar ook de vele liefhebbers van
deze onvolprezen bieren. Overigens verscheen in 2006 reeds een
postzegel met de afbeelding van
het karakteristieke Orval flesje en
het glas in de serie 'Lekker tafelen
in België'.

Nanda Nkumar Sethy wereldkampioen biertappen
De vijftiende editie van de Stella
Artois World Draught Masters, het
officieuze
wereldkampioenschap
biertappen, georganiseerd door AB
InBev in Buenos Aires, leverde een
verrassende winnaar op.

Nanda Nkumar Sethy, de kandidaat
voor Dubai, liet de deelnemers uit
24 andere landen achter zich. De
ereplaatsen waren voor Hongkong
en Roemenië. Hij haalde het voor
de deelnemers van Hongkong en
Roemenië. Het is niet duidelijk waar
de trofee van de winnaar te zien zal
zijn, want in Dubai mag in het
openbaar geen alcohol gedronken
worden
Vaste rubriek bier duurder
AB InBev en Alken-Maes (Heineken) verhogen in België vanaf
maart 2012 de prijs van het bier in
bakken en blik. Over de prijs van
vatenbier is nog niets bekend, maar
verwacht wordt dat ook de prijzen
op café zullen stijgen. Vanaf 1
maart wordt het bier van AB InBev
in de grootwarenhuizen gemiddeld
5,9 procent duurder. Alken-Maes
doet hetzelfde vanaf 12 maart. De
prijs voor een bak Jupiler zou stijgen met 9 procent van ongeveer 15
euro naar 16 euro. Een bak Leffe
zou 1,30 euro duurder worden, een
bak Stella 6 %.
Volgens AB InBev stegen prijzen
van gerst, tarwe en maïs in een jaar
met 15 tot 45 procent en ook de
prijzen voor energie en verpakking
gingen omhoog. Ook de loonindexatie wordt meegenomen in de
prijsstijging.
Hoewel het bier in België aanzienlijk
goedkoper is dan in de buurlanden,
Duitsland uitgezonderd, vindt zo’n
85 % van de Belgen dat het bier te
duur is geworden.
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De vorige prijsaanpassingen bij AB
InBev en Alken-Maes dateren van
juni 2011 en bedroeg gemiddeld 3
procent, wat volgens AB InBev
minder was dan de inflatie.
Seefbier weer tot leven gewekt
Als het van Johan Van Dyck en de
Antwerpse Brouw Compagnie afhangt wordt het Seefbier weer tot
leven gewekt. Deze variant van het
tarwebier zou vanaf februari in de
Antwerpse horeca te vinden moeten zijn. Om iets over het recept te
weten te komen moest hij de rusthuizen afschuimen.
Van Dyck, in 2010 nog uitgeroepen
tot marketeer van het jaar, verlaat
hiervoor Duvel en beseft dat het
enorme gok is. Op termijn droomt
hij van een echte, nieuwe brouwerij in het Antwerpse.

Glas te veel kost € 150
Vanaf 1 januari is de boete voor
dronken rijden in België gestegen
van 137,5 euro naar 150 euro. Dit
is voor wie wordt betrapt met een
alcoholpromille tussen de 0,5 en de
0,8.
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De boetes voor een lichte snelheidsovertreding (50 euro) of voor
kleine overtredingen zoals bellen
achter het stuur (100 euro) of rijden
zonder gordel (50 euro) blijven
even hoog.
AB InBev sponsort WK voetbal
tot 2022
AB InBev heeft zijn sponsorcontract
met de FIFA World Cup verlengd
voor de edities van 2018 (Rusland)
en 2022 (Qatar). De grootste brouwer ter wereld blijft daarmee de
officiële biersponsor van de vierjaarlijkse voetbalhoogmis. Net als
bij het WK 2010 in Zuid-Afrika zal
AB InBev daarbij lokale merken in
de verschillende markten uitspelen
met Budweiser als globaal merk.
Op het WK in Brazilië in 2014 blijft
daar Brahma voorop staan, hoewel
Budweiser er al geïntroduceerd is.
In België en Nederland wordt Jupiler uitgespeeld, in Duitsland Hasseröder, in China Harbin. De grote
vraag is in welke mate AB InBev zal
kunnen uitpakken als sponsor tijdens het WK in Qatar.
AB InBev investeert niet in
Hoegaarden
AB InBev laat de Hoegaarden Rosé
en Citron afwerken in de brouwerij
Belle Vue in Sint-Pieters-Leeuw. In
Hoegaarden is de maximale brouwcapaciteit bereikt maar de directie
wil niet investeren in twee nieuwe
gisttanks zoals het personeel
vraagt. De vakbonden zien dit als
een mogelijke voorbode tot delokalisatie zoals eerder al eens geprobeerd werd in Jupille.

Opnieuw Real Ale van John
Martin’s
John Martin’s, vele jaren vooral
bekend om zijn Martin's Pale Ale,
voert opnieuw Real Ale in waarmee
de Engelsman in 1909 voet aan wal
zette in Antwerpen.
Vandaag voert kleinzoon Anthony het
ongefilterde en ongepasteuriseerde bier
met zijn kenmerkende hoparoma's weer
in. De vaten moeten
steeds blijven liggen
zowel voor transport
als tijdens het tappen van het bier. Om het beste uit
het bier te halen, wordt het Real Ale
met het unieke, typisch Engelse
trekpompsysteem getapt, voorlopig alleen in de Duke of Antwerp,
de Keyserlei 29 in Antwerpen.
Palm-baas in Merckx-fietsen
Jan Toye, de eigenaar van o.a. de
brouwerij Palm, neemt via zijn
Diepensteyn-holding een participatie van 20 percent in de Eddy Merckx Holding. In 2010 werden ongeveer 10.000 dure Merckx-fietsen
verkocht. De bedoeling is dat aantal
de volgende vier jaar te verdubbelen. Eddy Merckx zelf is ondertussen maar een kleine aandeelhouder
meer, maar hij doet nog veel PRactiviteiten.
‘Vader ABT’ Harry van de Wiel
overleden
Op donderdag 30 december 2011
is op 62-jarige leeftijd Harry van de
Wiel overleden.

Hij was medeoprichter van de Alliantie van Bier Tapperijen en eigenaar van Stadsbrouwerij De Pelgrim in Rotterdam. Hij leed al geruime tijd aan hartklachten. Harry
laat een vrouw en vier kinderen na.
Baarlese brouwer bekroond
Ronald Mengerink, een Nederlander die op het grondgebeid van
Baarle-Hertog 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.
Dégust, winnaar 'Bier & Gastronomie Award 2012'
Restaurant Dégust uit Hoogeveen
heeft op 11 januari j.l. tijdens de
Horecava de 'Bier & Gastronomie
Award 2012' gewonnen. Uit handen
van grootheraut Andries de Groen
van de organisator het 'Biergenootschap der Lage Landen' mochten
Dionja Karmelk en Maurits Harmsen de wisseltrofee en de oorkonde
in ontvangst nemen.
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Dégust werd gevolg door het
Brouwcafé in Scheveningen en het
Jopen restaurant in Haarlem. Dit
jaar heeft restaurant De Beyerd
niet deelgenomen.
FIFA eist bier op Wereldbeker
voetbal Brazilië
Wereldvoetbalbond FIFA en Brazilië, het gastland van de Wereldbeker voetbal in 2014, zijn in een
stevige discussie verwikkeld over
de verkoop van alcoholische dranken tijdens het tornooi. 'Er zal bier
zijn. Dit is geen punt waarover we
onderhandelen', klinkt het scherp

bij de FIFA. Brazilië bant momenteel bier in de stadions. De Braziliaanse Kamer moet nog de zogenaamde 'Wereldbekerwet' stemmen, maar daarrond heerst nog
heel wat onenigheid. Normaal gezien moest eind 2011 alles al in
kannen en kruiken zijn. Vooral de
verkoop van bier in de stadions
tijdens het voetbaltoernooi in 2014
blijkt een heikel thema.
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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
Schultenbräu de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de rekken staan.
Ook Bock (Palm), Primus (Haacht)
én Heineken scoorden goed.
Schultenbräu 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.

Proef België
Hoe kun je nog meer van België
houden dan door met overgave te
genieten van de smaakrijkdom van
de vele biersoorten van dit land?
Sedert de overname van de brouwerijen van Liefmans, Achouffe en
De Koninck, heeft Duvel Moortgat
met uitzondering van geuze, de
meeste Belgische biersoorten in
huis, naast de wereldberoemde en
onvergetelijke Duvel, de abdijbieren van Maredsous en het trendy
Vedett pils en witbier.
De historie van deze bieren, de
brouwtraditie en de smaakkenmerken worden beknopt en duidelijk
beschreven. Daarnaast worden ook
tips gegeven voor uitstapjes in de
directe omgeving van de brouwerijen. Met het bier in het glas wordt
het extra genieten van de combinaties met verschillende soorten
kaas en gerechten, met een knipoog naar de Belgische culinaire
traditie. Smakelijke gerechten als
Kalfsrol met ganzenlever, appelen
en wortelpuree gecombineerd met
La Chouffe blond en Steak tartaar
met sojakaviaar en citroenmayonaise gecombineerd met Vedett pils
passeren de revue.

Het boek is rijkelijk voorzien van
bijpassende foto's. De publicatie
'Proef België' is niet in de boekhandel verkrijgbaar maar bij de biershop en webwinkel van Duvel
Moortgat in Puurs (B).
Prijs 14.95.
Informatie: duvelshop@duvel.be

Han Hidalgo
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Bierkookboek Colruyt
Trek in een lekker stukje staartvis,
een gemarineerd varkenshaasje of
een chocolademousse, maar dat
allemaal wel bereid met bier? Dan
kan je terecht in het nieuwe kookboek van de Belgische discounter
Colruyt, ondertussen wereldberoemd van de bouwsteendozen van
Westvleteren.
Colruyt had al 23 eigen kookboeken
in het schap staan. Daar is nu een
24ste bijgekomen, volledig gewijd
aan het Belgisch bier. Niet helemaal
toevallig: de grootgrutter uit het
Brabantse Halle was in 1980 de
eerste in België die streekbieren
begon te verkopen met een wisselend aanbod volgens de streek.
Vandaag biedt Colruyt 140 soorten
bier aan over zijn verschillende
vestigingen, alles samen goed voor
zo’n 142 miljoen liter bier per jaar.
In het boek staan 110 recepten met
uiteenlopende bieren. Om de recepten te bereiden behoeft men
geen koksdiploma. Daarnaast worden ook 140 bieren beschreven
naar aroma en smaak door sommelier Andy De Brouwer van het bekende Hotel-Restaurant Les Eleveurs in Halle.
Alles is heel overzichtelijk samengebracht in een mooi boek in vierkleurendruk met hardcover. Via de
QR-codes in het boek kunnen de
gebruikers van smartphone of tablet-pc filmpjes en bierdegustaties
bekijken en uitzoeken in welke
Colruyt-winkels welk bier te vinden
is of wat mogelijk een alternatief is.
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Bij het boek zit ook een knap gemaakte DVD waarin aanschouwelijk wordt uitgelegd hoe je bier degusteert.
In het boek wordt wel een loopje
genomen met wat nu wel of niet
een abdijbier is, zoals de Belgische
Brouwersfederatie 15 jaar geleden
probeerde door te voeren. Dat heeft
te maken met de positionering die
de brouwers van niet-officiële abdijbieren willen bereiken, klinkt het
bij Colruyt.

“Belgische bieren. In de keuken én
in het glas”, 179 pagina's, met dvd
'Bier van a tot z' is uitsluitend te
koop in de Colruyt-winkels. Kostprijs € 10,95. Verzendingen per
post zijn niet mogelijk.
Louis Meulders

Kerstbierfestival 2011
Een van de hoogtepunten in het
jaar is voor mij het Kerstbierfestival
in Essen. In 2011 is het al weer de
17e keer dat dit festival gehouden
wordt. Helaas kan ik alleen op zaterdag 17 december, ik moet toch
echt een keertje dit hele weekend
vrij houden in mijn altijd drukke
december-agenda. Al op het station
in Roosendaal begint de drukte, dit
is de laatste halte voor station
Essen, en grote groepen bierliefhebbers wachten hier op het oude
treintje dat ons allemaal naar Essen
zal brengen. Veel gezichten herken
ik van vorige bezoeken aan Essen
en sommige mensen zie je ook op
andere bierfestivals, de echte diehard bierfestival-ganger. En hier en
daar zie ik ook een mede-gildelid.
Aangekomen op het station in
Essen stroomt de trein leeg en
lopen we in een lange colonne naar
de Heuvelhal. Daar staat al een
lange rij voor de ingang want er zijn
net twee bussen vol mensen aangekomen.

Een kwartiertje later ben ik eindelijk
binnen, voor € 2,- krijg je een mooi
festivalgidsje met alle 163 bieren
en voor € 3,- borg een 15cl proefglaasje. De bonnen kosten € 1,50
en daarvoor kan je 130 verschillende bieren proeven. De overige bieren (exclusiviteiten en prijzige speciallekes) kosten 2, 3, of zelfs 4
bonnen. En dan stuit ik op het eerste probleem, welk bier ga ik als
eerste proeven? Als ik eerst de gids
ga doornemen ben ik wel een uurtje
bezig. Om het proces te bespoedigen kies ik voor een gouwe ouwe
van het vat; Avec les Bons Voeux
van brouwerij Dupont uit Tourpes.
Een stevige jongen van 9% (aan
langzaam opbouwen doe ik niet),
met een mooi gistbitter, ietsiepietsie citroenzurig en een mooie bitter
droge afdronk.
Het volgende probleem doet zich al
voor, door de vroege drukte zijn er
nog maar weinig zitplekken over.
Gelukkig zie ik wat gildeleden;
Cora, Jac, Bianca, Corné en Eric;
waar ik bij aan kan schuiven. Wat
later voegt zich ook Tom bij ons.
Tom is een Amerikaan die we hebben leren kennen op het Kerstbierfestival en hij is trouwe fan die ieder
jaar dit festival bezoekt. Het drinken met maten kan nu echt van
start.
Het is tijd voor het volgende bier.
Gelukkig heb ik al wat tijd kunnen
besteden aan het doornemen van
de biergids.
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Het is tijd geworden voor een mij
onbekend bier en dat is het voor de
meeste aanwezigen want het is
namelijk een festivalprimeur. De
Barbe Noir van brouwerij Verhaege
uit Vichte is vernoemd naar de
verdwenen Luikse brouwerij Barbe
d’Or. Zoals de naam al doet vermoeden een diepdonkerroodbruine
bijna zwarte stout van 9 % met een
complex aroma van gebrande mout
en zuidvruchten. Ook in de smaak
is de gebrande mout sterk aanwezig
en een mooie bitterige nasmaak.
Ik heb de smaak te pakken en ik ga
op naar de volgende festivalprimeur,de Gauloise X-mas van brouwerij Bocq uit Purnode. Dat is toch
het leukste op zo’n festival, de
biertjes proeven die je nog niet
kent. Thuis is er tijd genoeg om je
te vermaken met al die bekende
bieren. En vermaken doe ik me
zeker met dit roodbruine bier van
8,1 %. Het heeft een zoete en
kruidige (anijs, kardemom en zoethout) geur en smaak. En in de afdronk komt vooral de anijs naar
voren. Ik drink het bier uit de fles
(75cl met hergisting) maar het is
ook op het vat verkrijgbaar.
Die primeurs bevallen me uitstekend dus ik ga er vrolijk mee door.
De Kerstbal van brouwerij Vacas uit
Adegem is een donkerbruin bier van
8 %. Het heeft een zoetfruitig
aroma waarin madeira te herkennen valt met een licht kruidige
smaak en een koolzuurprikkelend
mondgevoel en een droog-bittere
afdronk.
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Ik vind hem wat vlak en het minst
tot nu toe maar zeker niet slecht.
Ik stap af van de primeurs en kies
een biertje op de naam en het etiket, de Santa-Bee van brouwerij
Boelens uit Belsele. Een heel donker bier van 8,5 % en aroma’s van
honing, caramelmout, kaneel (dit is
niet toegevoegd) en koekkruiden.
De smaak is zoet, kruidig en alcoholwarmend dat overvloeit in de
nasmaak. Ik vind het een aardig
maar niet heel bijzonder bier.

Ik ga dus maar weer terug naar de
primeurs, de Vicaris Winter 2011
van brouwerij Dilewyns uit Dendermonde. Ik ben al langer een fan van
de bieren van deze brouwerij en ook
dit donker roodbruine bier van 10 %
smaakt me uitstekend. Met geuren
van zoethout en mokkakoffie en
een lichtkruidige en zoete smaak en
zachtbittere afdronk vind ik dit een
perfect kerstbier. Dit bier is gebrouwen in de nieuwe brouwerij waarvan de officiële opening was op 21
mei 2011.

Het is nu tijd voor een wel heel
bijzonder bier, de Wintersnood van
het Hofbrouwerijke i.o/Verhuisbrouwerij uit Beerzel. Een bruin bier
van 6.4 % met als belangrijkste
ingrediënt gemalen hazelnoten
heeft een zoetige honinggeur met
een vleugje choco, een zurige toets
als gevolg van de hazelnootpellen
en een droge afdronk. Mijn laatste
primeur is de X-mas Zinnebir van
de Zennebrouwerij. Ook de bieren
van deze brouwerij staan op mijn
favorietenlijstje. De verwachtingen
voor dit bier zijn dan ook hoog gespannen en worden ook waargemaakt. Dit roodbruine bier van
7,8 % heeft aroma’s van fruitige
esters, licht bloemige hop en licht
gebrande mout. In de smaak is het
wat moutbitter en iets te herkennen
van karamel en geroosterd brood.
Verder heeft het een lichtbittere
afdronk en een droog mondgevoel.

Het Kerstbierfestival was ondanks
de drukte weer heel gezellig met
hele mooie bieren. Ik hoop dat dit
mooie festival niet ten onder gaat
aan zijn eigen succes, want er
waren toch wel wat mensen die het
als een gewoon café gaan zien met
de bijkomende gezelligheid (de
wave ging meerdere malen door de
zaal). Maar misschien ben ik gewoon een oude mopperkont aan het
worden en moet ik gewoon blij zijn
dat steeds meer mensen speciale
bieren gaan waarderen. Daar profiteer ik namelijk ook van mee
omdat deze kleine brouwerijen natuurlijk niet zonder klandizie kunnen. Ik blijf dan ook gewoon gaan
naar dit bijzondere festival, al was
het alleen om al die mooie primeurs.
John Zonneveld
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Oud en nieuw in Sydney, een droom die werkelijkheid
wordt
In het voorjaar 2011 zitten we met
zijn viertjes bij de Beyerd en hebben we er een paar te veel op.
Onder lichte invloed van de Beyerdbiertjes wordt het idee geboren om
samen 2012 in Sydney in te luiden,
bij Ed en Hetties zoon Olaf. En daar
gaan we dan! Op naar Sydney: Wat
een stad! Een aaneenschakeling
van terrasjes, afgewisseld met
mooie parken en haventjes. Het zou
Breda kunnen zijn, ware het niet
dat in ons Valkenbergpark kaketoes
en vliegende honden rondvliegen
noch possums over het gras rennen. Bovendien schenken ze er
geen Westmalle en geen Beyerd
Winterbier. Maar de Australiërs
kennen wel hele mooie bieren met
waanzinnige namen. Wat dacht je
van een Mountaingoat? Een zalige
IPA. Of van een Fat Yak en een
Little Creature? Allemaal heerlijke
bittere en frisse bieren met weinig
alcohol. Bij 6,7% praten de Aussies
al van een quatripel. Dit overigens
heerlijke bier drinken we bij de Lord
Nelson brouwerij in hartje Sydney.
31 december 2011 is het dan zover.
Niet traditiegetrouw naar de Beyerd
lopen voor een paar heerlijke kerstbieren en een oliebol, maar in luchtig zomertenue en met een verbrande huid naar de haven van
Sydney. Daar wacht ons een boot
die ons naar de Harbourbridge
brengt voor het vuurwerk.
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Aan boord is het genieten van garnalen met een ijskoude IPA. En
natuurlijk de IPA en Wintervuur van
De Cherubijn. Deze mocht ondanks
de strenge Australische douane het
land in. Jippie!! In een spafles
samen met de Beyerd bierglazen
17.000 kilometer gevlogen! En
daarom smaakt het extra goed.
Zeker gedronken uit een Beyerd
bierglas en dan ook nog met de
Sydney Harbourbridge op de achtergrond! We krijgen wel wat verbaasde blikken van onze medepassagiers en moeten toch wel even
uitleggen wat onze actie betekent
en we laten wat bier proeven. Dat
wordt zeer gewaardeerd. En dan
een paar IPA'tjes verder is het eindelijk zover. Het beroemde vuurwerk vanaf diezelfde brug. Daar zijn
we voor gekomen! Overal om ons
heen vuurwerk. In één woord:
waanzinnig!

Wij wensen jullie een gezond en
gelukkig 2012.
Bianca, Ed, Hettie en Marco

Winterbieravond
Een van de aardigste clubavonden
is altijd het winterbier-gebeuren. Ook dit jaar was het een heel
gezellige en succesvolle avond. De
laatste jaren zijn mijn bierbrouwactiviteiten op een laag pitje gekomen; ik brouw eigenlijk alleen nog
voor deze bijeenkomst; dit jaar dus
voor het Aller-Laatst. Een winterbier is doorgaans aan de zware
kant, voor minder dan 10 procent
vind ik het niet de moeite waard om
het vuur onder mijn brouwketel aan
te steken. Een zwaar bier heeft een
langere tijd nodig om te rijpen,
derhalve brouw ik het winterbier in
de periode maart-april. In de zomermaanden kan het dan mooi
rijpen. Mijn advies aan winterbierbrouwers in spé is dan ook: brouw
ruim tevoren……….
Een woord van dank is er voor de
in hoge mate deskundige jury, met
de mogelijkheden om zich in vele
talen te kunnen uiten.

We zijn wel enigszins teleurgesteld
in de uitingen van “dun vuile noek”.
Ze zijn deze avond vrijwel onzichtbaar en onhoorbaar. Het is zelfs
nodig om ze enigszins vooraf te
prikkelen tot een reactie, voordat
we aan onze verhalen / toelichting
bij bier en hapje beginnen. Mannen
dat kan beter……….
Intussen zitten we wel met een
probleem. We hebben met z’n
tweeën de prijs gewonnen; maar
bij wie mag die hoofdprijs, de bierige pepermolen, op de schouw
staan? Aangezien de wedstrijd volgend jaar niet op de rol staat, zijn
we niet minder dan twee jaar met
deze kwestie opgezadeld. De eerste gedachte is: elk één jaar, maar
dat is niet eerlijk verdeeld: 2012 is
een schrikkeljaar en duurt dus langer dan 2013. Om de maand wisselen is ook geen optie, want we
hebben maanden van 28, 29, 30 en
31 dagen.

21

Het meest eerlijk is elke dag wisselen, maar dat loopt vast op een
halsstarrige verzekeringsmaatschappij: wij hebben namelijk het kostbare kleinood volledig casco verzekerd om ook toekomstige generaties te kunnen laten strijden om
deze trofee. De assurantieboer
vindt het risico van 731 verplaatsingen onacceptabel. Derhalve zijn
we op een compromis uitgekomen;
elke zondagavond ergens tussen
23.45 uur en 00.15 uur, aan het
begin van de werkweek, wordt de
hoofdprijs vervoerd van Princenhage-centraal naar Princenhage-zuid
of andersom. Wie tussentijds dit
geweldige triomfgereedschap wil
aanschouwen dient dus tevoren
met ons contact op te nemen, om
de juiste locatie te vernemen.
Jan van Doesburg
In een heel vroeg stadium wist ik,
Peer, wat voor soort bier Jan zou
gaan brouwen. Dit jaar ben ik niet
in de gelegenheid om daadwerkelijk enige ondersteuning aan Jan te
geven, maar gelukkig heeft Georg,
een gezamenlijke vriend wel tijd
vrij kunnen maken, zodat Jan niet
alleen staat.

Het recept van Jan wijst erop dat
het een zwaar bier gaat worden.
Toen we in de vroege zomer aan de
Belgische kust waren, stuitte mijn
vrouw bij de boekhandel op een
boek met daarin allerlei lekkere
recepten. Zij volgt al enige jaren
kookles aan het “Spijker” in Hoogstraten (B) en inmiddels heeft zij
een ware bibliotheek op culinair
niveau. Dus boek gekocht en diezelfde avond leest zij mij het recept
voor met varkenswangen met een
toevoeging van zwaar bier. Ik ben
er uit, dat gaat het worden.
Alle ingrediënten van dit recept en
het AL-bier van zwager Jan zou
moeten leiden tot een ridderlijke
stoverij tijdens de winterbieravond
van het BBB. Jan heeft mij al enige
flesjes gegeven met het kostelijke
AL-bier en we constateren beiden
dat het zal leiden tot een donker,
zwaar en smaakvol bier.
We hebben nog enkele maanden te
gaan en die tijd is ook nodig om de
hoppen, kruiden en hergisting tot
vervollediging van het bier in combinatie met het gerecht te laten
komen. Medio oktober hebben we
het gerecht al een keer bereid met
het AL-bier en brouwmeester, kok
en andere tafelgenoten zijn enthousiast. Door de tijd die rest kan
het bier alleen nog maar beter
worden.
Het simpele gegeven om varkenswangen bij de eerste beste slager
te kopen is geen waar. Die moeten
ruim van tevoren besteld worden.
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We hebben dus meteen maar 5 kg
besteld voor begin december. Op
de verjaardag van de Sint ben ik
begonnen met de bereiding van de
varkenswangen, uien, groene selder, peperkoek, kruiden en de 7
flessen AL-bier van Jan. Door de
lange gaartijd van het vlees wordt
het een mooie donkerbruine smeuïge stoofpot. Door het geheel nog
een nacht over te laten staan kan
alles nog beter op elkaar inwerken
en dat komt de smaak en het eindresultaat ten goede.
In verband met de opbouw van de
avond en het feit dat het AL-bier
het zwaarste bier is van de amateurbrouwers komen wij als laatste
aan de beurt. Onder het kritische
oog van de buitenlandse jury en de
uitgebreide uitleg in hun eigen taal;

twee enveloppen met inhoud van
onze kant en de tweekoppige jury
was om. Eindelijk de bierige pepermolen in ons bezit; zwager Jan
heeft al maanden tevoren plek gemaakt op zijn schoorsteenmantel.
Gezien het uitgelegde geldbedrag
kon deze overwinning niet uitblijven.
Jan, proficiat met het resultaat van
je AL-bier. Met de overname van je
brouwspullen is niet gezegd dat ik
ook in de toekomst in de prijzen ga
vallen; maar dat geeft alleen maar
jouw niveau aan. In de wetenschap
dat ik altijd van je kennis en kunde
gebruik kan maken is het ook een
reden te meer om de brouwactiviteiten weer op te pakken.
Peer den Ouden
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Test-Aankoop beveelt veertig bieren aan
Westvleteren is wel degelijk een van de lekkerste speciaalbieren van
België. Maar er zijn er nóg zeventien die met die titel mogen gaan lopen,
onder meer Orval en Malheur. Consumentenorganisatie Test-Aankoop
serveerde een jury van liefst dertig ‘proevers’ onder leiding van professor
Collin van de UCL (Louvain-La-Neuve) 210 Belgische speciaalbieren van
hoge gisting of spontane gisting. Daarbij alle bekende maar ook iets
minder bekende witbieren, amberkleurige bieren, trappisten en abdijbieren, lichte en zware blonde en bruine bieren, geuze en kriek en Vlaamse
roodbruine en oud bruine bieren. Behalve die lekkerste speciaalbieren
werden nog veertig bieren 'aanbevolen'. Het gaat om bieren waarvan een
meerderheid van de jury de kwaliteiten roemde. De gids "Belgische
bieren" telt 272 bladzijden en kost € 19,95. Het boek kan per mail (testaankoop.be > contact) of via internet (gidsen.test-aankoop.be) besteld
worden.
De 18 beste bieren:
Bush Amber
Quintine Amber
Saison Dupont
Orval
Rochefort 8
Westvleteren 12
Chouffe Dobbelen IPA Tripel
Duvel
La Chouffe
Moinette Biologique
Moinette Blond
Gouden Carolus Classic
Mc Chouffe
Moinette Bruin
St. Bernardus Prior 8
Cantillon Gueuze 100% Lambic Bio
Bush de Nuits Cuvée Spéciale 2010
Malheur Bière Brut
Louis Meulders
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Brouwerij Dubuisson
Brasserie des Légendes
Brouwerij Dupont
Brasserie Notre-Dame d'Orval
Abbaye Notre-Dame de SaintRemy
Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
Brouwerij Achouffe
Brouwerij Duvel Moortgat
Brouwerij Achouffe
Brouwerij Dupont
Brouwerij Dupont
Brouwerij Het Anker
Brouwerij Achouffe
Brouwerij Dupont
Brouwerij Sint-Bernardus
Brouwerij Cantillon
Brouwerij Dubuisson
Brouwerij Malheur

Hysterie voor Westvleteren XII
België, en vooral dan Vlaanderen, was op donderdag 3 november 2011
in de greep van een massahysterie. Die dag werd uitzonderlijk Westvleteren 12 aangeboden buiten poort van de abdij en wel in de Colruytwinkels. Niet zomaar Westvleteren 12 maar een ‘beperkte’ oplage van
93.000 stuks van de speciale Bouwsteenbox met 6 bedrukte flesjes van
33 cl en 2 unieke degustatieglazen van 15 cl voor de ronde prijs van € 25.
Een jaar geleden lekte uit dat voor één keer Westvleteren 12 zou worden
verkocht in de supermarktketen Colruyt, maar het werd even plots stil
als het gerucht opgedoken was. Tot eind oktober 2011 het bericht kwam
over de nakende verkoop. De krant De Standaard, een van de sponsoren
van de actie, publiceerde een week lang dag na dag verhalen over de
trappisten van Westvleteren. Het bier werd enkele jaren geleden uitgeroepen tot beste bier ter wereld door de Amerikaanse internetsite Ratebeer.com.
De paters hadden dit jaar elke maand een keer extra gebouwen om ‘beperkte’ oplage van 93.000 sixpacks te vullen. De opbrengst gaat naar de
bouw van een nieuw klooster. Het bestaande klooster van de paters in
een uithoek van West-Vlaanderen was na de eerste wereldoorlog allesbehalve volgens de regels van de kunst gebouwd. De laatste tien jaar
werden de scheuren almaar groter en onherstelbaar.
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Uitgekiende mediacampagne
De paters van de kleine Sint-Sixtusabdij mogen dan wel maar met geen
twee dozijn meer zijn, 22 om precies te zijn, zij mogen op heel wat
sympathie rekenen van het ‘christelijke middenveld’. Dat schaarde zich
achter de paters, niet zozeer door in de geldbuidel te tasten, maar door
een uitgekiende mediacampagne op poten te zetten. De gewone Vlaming,
van wie zeker 99,5 % nog nooit van Westvleteren gehoord hadden, werd
ruim een week lang om de oren geslagen met Westvleteren. De dag dat
de verkoop startte, deed de VRT-radio er al van ’s morgens vroeg nog
een flinke schep bovenop.
Al ruim voor de opening van de Colruyt-winkels stonden kooplustigen in
dichte drommen aan te schuiven om toch maar een ‘bouwpakket’ te
kunnen bemachtigen. Dat kostte niet alleen € 25, men moest ook een
bon kunnen voorleggen uit De Standaard of het weekblad Knack (of zijn
Franstalige tegenhanger Le Vif). Dat had voor de uitgevers het aangename gevolg dat woensdag over het hele land hun krant en tijdschrift volledig uitverkocht waren.
Hunkerend stonden de kooplustigen aan te schuiven, al mag je er vergif
op innemen dat 99,9 % nog nooit eerder een flesje Westvleteren van
dichtbij had gezien en 99,999 % nog nooit Westvleteren had gedronken.
En daarna opnieuw aanschuiven, want al had je twee of drie bonnen, er
werd slechts één pakket per klant met een bon verkocht. Al ging Colruyt
daarbij meer dan eens in de fout door aan opa’s met kleinkind twee dozen
te verkopen, terwijl geen alcohol mag verkocht worden aan personen van
minder dan 16 jaar. Al na één uur zaten sommige winkels, die allemaal
op volle kracht waren bemand, door hun voorraad heen. In Vosselaar bij
Turnhout zelfs na een half uur.
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In de grensstreek bleken de Nederlandse liefhebbers zich goed georganiseerd te hebben. Zij hadden blijkbaar de dag voordien de krantenwinkels aan de grens afgestroopt op zoek naar de genoemde publicaties mét
bons. In de Colruyt-winkel van Oud-Turnhout bijvoorbeeld schoven ze
met twee telkens opnieuw aan de kassa aan, terwijl een derde aan de
uitgang het winkelkarretje met de buit bewaakte. Na een dag bleken de
meeste winkels door hun voorraad te zitten behalve in Limburg en delen
van Wallonië.
Handeltje
Zoals te verwachten waren de eerste bouwsteendozen amper de winkels
uit of ze werden al tegen een forse prijs te koop aangeboden op internet:
volledige dozen, flesjes per stuk, glazen apart, 5 gewone flesjes plus één
speciaal flesje etc. De eerste al voor $ 265. Op een andere website liep
de vraagprijs op tot € 250.
Een paar miskende biergoeroes begrepen het niet en kwamen op de
proppen met de verklaring dat de heisa helemaal overbodig was omdat
Sint-Bernardus Abt van Watou volgens hen krek hetzelfde bier is en
onbeperkt verkrijgbaar. In het politieke spectrum keek de correct denkende linkerzijde meesmuilend toe dat ‘de christelijke zuil’ dit huzarenstukje als een fluitje van een cent had afgewerkt.
Na minder dan een week waren overal de laatste dozen weg. De paters
en broeders van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren toonden zich verwonderd. 'Gevoelens van dankbaarheid overweldigen ons tegenover de
kopers van de box en de mensen van de projectgroep, die deze actie
hebben uitgewerkt', meldde broeder Godfried. Vader Abt dankte in een
brief alle 'weldoeners'. 'Ons bier wordt gesmaakt en daar zijn we blij om.
Maar het is vooral uw bijdrage aan het tot stand komen van onze verbouwde abdij', luidde het.
De broeders zegden zich ook machteloos te voelen tegenover zij die geen
bouwsteenbox konden bemachtigen. Broeder Godfried zei ook nog dat de
‘schaduwverkoop’ tegen exorbitante prijzen via veilingsites de monniken
diep teleurstelt. De andere trappistenbrouwerijen moesten al helemaal
niet rouwig zijn om de stunt, want door de publiciteit ontdekte een groot
publiek dat er nog iets anders bestaat dan bv. Leffe. De andere trappistenbieren vlogen ook de deur uit in de supermarkten.
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Eendenvlees met hoisinsaus, spitskool en Beyerd
winterbier
Ingrediënten voor 4 personen:
2 ontvelde eendenbouten (tamme
eend)
1 kleine spitskool of groene kool
2 sjalotjes
2 eetlepels hoisinsaus
3 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
2,5 dl gevogeltebouillon
1 dl Beyerd winterbier
2 eetlepels fijngeknipte bladpeterselie
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Acht gave blaadjes van de spitskool of groene kool afhalen en in water
dat net tegen de kook aan is beetgaar koken. Eruit halen en in een vergiet
laten uitlekken. De ontvelde eendenbouten met weinig zout bestrooien
en kort laten rusten. Sjalotjes schillen en in stukjes snijden. Olie in een
braadpan verwarmen en de eendenboutjes aan beide kanten aanbraden.
Fijngesneden sjalot kort meebraden en de bouillon toevoegen. Op de
laagste hittebron gedurende 45 tot 50 minuten gaar stoven. Af en toe
omkeren. Tien minuten voor het einde van de stooftijd hoisinsaus (verkrijgbaar bij Chinese voedingswinkels en grote supermarkten) en het bier
toevoegen en verder stoven. Op smaak brengen met peper en zout.
Eendenboutjes uit de braadpan halen en het vlees van de botten afsnijden.
Het eendenvlees in stukjes snijden, over de uitgelekte koolblaadjes
verdelen, wat saus erover lepelen en oprollen. De gevulde koolblaadjes
over een ovenschaal verdelen en in de magnetron of in het midden van
een voorverwarmde kort verwarmen. De verwarmde koolblaadjes met de
resterende saus over voorverwarmde borden verdelen. Met fijngeknipte
bladpeterselie garneren. Serveren met aardappelgratin of beboterde
tagliatelle. Een licht gekoeld proefglaasje (10 of 15 cl) of glas Beyerd
Winterbier erbij serveren.
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Zalmmousse met Beyerd Tripel

Ingrediënten voor 4 personen:
300 gram verse zalmfilet
125 gram lichtgerookte zalmfilet
2 sjalotjes
1 eetlepel fijngeknipte bieslook
2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
6 tot 8 eetlepels Beyerd tripel
4 eetlepels roomkaas
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Sjalotjes schillen en in stukjes snijden. Zalmfilet in plakjes snijden, met
weinig zout bestrooien en kort laten rusten. Olie in een wok of koekenpan
verwarmen en de plakjes zalmfilet roerbakken, Stukjes sjalot toevoegen
en verder roerbakken. Op smaak brengen met peper en zout en laten
afkoelen. Vervolgens in een mengkom doen en de fijngesneden lichtgerookte zalmfilet toevoegen. Met een staafmixer of in de blender pureren.
Het bier toevoegen en de fijngeknipte bieslook en 4 eetlepels roomkaas
erdoor roeren. Kleine schaaltjes of cylinderglaasjes met dit mengsel
vullen en gedurende 2 tot 3 uur in de koelkast laten opstijven. Met warme
toast of reepjes ciabatta serveren, vergezeld van een licht gekoeld
proefglaasje (10 of 15 cl) of glas Beyerd Tripel.
Han Hidalgo
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De koelkast van ...
Ja, daar heeft Eric geen rekening
mee gehouden, dat we zijn koelkast
wilen bekijken. Hij zit immers midden in een verhuizing en woont
tijdelijk in een huurhuis tussen de
verhuisdozen als overbrugging tot
het nieuwe huis klaar is. Dus hoezo
een mooie biervoorraad? Daar is nu
even geen tijd voor. Maar is zo’n
tijdelijk huurhuis dan een excuus
voor het verwaarlozen van je hobby? Nee, vinden Cora en ik. Dus
toch maar op visite.
Nou zijn we al uitgenodigd voor een
etentje, dus een smoesje hebben
we niet meer nodig. Alhoewel Eric
ervan overtuigd is dat we vóór het
etentje bij iemand anders de koelkast gaan bekijken. Dat heeft Cora
hem even wijsgemaakt. Maar nee
dus! Als je er toch voor een etentje
bent, dan maar meteen de koelkast
meepikken of niet dan?
Eric krijgt zo geen kans om zijn
koelkast nog even snel “op te leuken” voordat we komen.
Nou qua koelkast eigenlijk een saai
verhaal. Geen geheime luiken,
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geen kelder, geen aanhangwagen
met bier, geen spannende zolderkasten, geen barretje. Nee, een
reguliere
keukenkoelkast
met
daarin gelukkig wel Westmalle
Dubbel en Tripel, Hoegaarden
Grand Cru en La Trappe Isi d’Or.
Maar waarom staat daarnaast nu
weer die Frambozengrenadine?
Voor in de trappist (nee toch?) of
voor de kinderen? Onder een houten kast in de woonkamer vinden
we dan toch enkele spannende
kerstbieren, zoals Embrasse van de
Dochter van de Korenaar, Chrismas
Ale van Bernardus en Winterscotch
van de Glazen Toren.
Eenmaal ons een weg langs de
kinderfietjes in de schuur gebaand
treffen we daar een bijna lege
koelkast aan met, ja echt, enkele
flesjes Jupiler. Gelukkig bovenop de
koelkast twee kratjes met het betere spul: Corsendonk Ale, St.
Feuillien Winterbier, Kerstvuur,
Kerstpater, Gordon Christmas, Delirium Christmas, Tjeezus en St.
Bernardus Ale.

En het eten maakt natuurlijk alles
toch weer spannend. Wat kan die
Eric lekker koken. En Linda zorgt
voor de heerlijke achtergrondmuziek. Italiaanse gerechten vergezeld door Belgische bieren. Culinair
wellicht een vreemde combinatie,
maar je hoort ons niet klagen hoor.
We drinken heerlijke kerstbieren en
eten zalige antipasta en pasta met
op de huid gebakken kip. Als afsluiting ijs en een door Linda uitgestalde keuze aan likeurtjes.

Wij zijn gewend dat we een biertje
aangeboden krijgen als we langskomen voor de koelkast van, maar
sinds vandaag zijn we natuurlijk wel
erg verwend. En bier, en eten en
likeurtjes en koffie.... Tja, of dan
een biertje en een borrelhapje nog
voldoen als wij langskomen?
Tuurlijk wel!!!!!!!!!!!
Cora & Bianca
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