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Woordje van de Voorzitter
Het moet er nu toch echt van
komen, dus ik ben maar eens gaan
zitten om het eerste woordje op
papier te zetten. Maar waar ga ik
het nu toch eens over hebben?
Eerst zal ik mezelf voorstellen voor
de mensen die me nog niet kennen.
Ik ben Cora, getrouwd met Jac van
Peer, we hebben samen twee
zoons, Guust en Joop en als huisdieren hebben we een hond en twee
katten. Mijn hobby's zijn carnavalskleding maken, tekenen en schilderen, kleine beeldjes maken, joggen
en, uiteraard, bierproeven.

Het bier dat ik het liefst in De Beyerd drink is een Weisse omdat deze
niet zoveel alcohol bevat. De Rochefort 8 drink ik het liefst thuis,
vooral als er een magnumfles open
getrokken wordt. Heerlijk, dat is
echt genieten.
Het stokje ga ik overnemen van
Hettie. 12 jaar is zij de voorzitter
geweest en ze heeft dit met heel
veel enthousiasme gedaan en heeft
in al die jaren veel mensen uit de
bierwereld leren kennen. Ik kijk
daar naar uit en zal daar nog aan
moeten wennen en ik vermoed
zelfs, dat ik de eerste keren nog zal
wachten tot Hettie het woord
neemt.
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Samen met Mikel, die zijn vader Piet
opvolgt, vormen we de nieuwe bestuursleden en ik ga ervan uit dat
we veel kunnen betekenen voor het
biergilde. Leo en Mieke willen volgend jaar stoppen (zie de vacature
daarvoor verderop in dit blad).
Voor mij zal de eerste activiteit de
jaarlijkse excursie zijn naar Brouwerij St. Bernardus in Watou in het
uiterste puntje van West-Vlaanderen. Dat belooft een prachtig uitstapje te worden, naar een brouwerij die fantastisch mooie bieren
brouwt. Tripel, Abt, Pater, Prior, of
Wit, welke zullen we eens gaan
proeven? Alleen al het erover nadenken is een feest op zich. We
hebben deze bieren natuurlijk in de
bierweek van 2011 al mogen proeven omdat brouwer Hans Depypere toen het zilveren frietje in ontvangst mocht nemen. Het belooft
dan ook een zeer leuke dag te
worden.

Mikel heeft dit goed geregeld het is
een mooi programma geworden.
Dan hebben we op zondag 27 mei
de Pinksterbierfietstocht die zoals
altijd door Pieter uitgezet zal worden. Benieuwd op welke mooie
plekjes we deze keer weer terecht
komen....
Zondag 24 juni staat bij mij al in de
agenda: Bredaas Kampioenschap
Bierproeven. Beste leden, wat zou
het leuk zijn om weer eens een goed
gevulde tafels te zien. Doe eens
mee zou ik zeggen! Ook als je geen
lid bent van het biergilde, ben je
van harte welkom. De winnaar mag
meedoen op het NK blind bierproeven en ik kan jullie uit ervaring
vertellen dat dit echt een hele
mooie ervaring is.
Cora van Peer

Ben jij ons nieuwe bestuurslid ?
Het bestuur van het Beyerd Biergilde Breda is op zoek naar een bestuurslid voor de functie Penningmeester en een bestuurslid voor de functie
Secretaris en doet hierbij een oproep aan onze leden om je aan te melden.
Belangstelling?
Geef je op bij het secretariaat van het biergilde (mi.luijten@casema.nl),
of via de redactie van de Nuchter Bekeken (redactie.nuchter.bekeken@gmail.com).
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Kastelein van de toekomst
Mijn naam is Luc van Nieuwamerongen en sinds 1 juli 2011 ben ik
werkzaam als stagiaire bij Café/
Restaurant/Brouwerij De Beyerd.
Vanuit mijn opleiding, HCF de Rooi
Pannen kon ik meedoen aan de

wedstrijd NK Kastelein van de Toekomst. Zaterdag 17 maart jl. won
ik deze wedstrijd. Deze NK-titel win
je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor
heb ik samen met andere deelnemers nog wel wat moeten oefenen.

Koffie
Allereerst gaan we met de zeven
deelnemers van mijn school, de
Rooi Pannen Tilburg, naar de koffie
branderij Mocca D’or. Daar krijgen
we een rondleiding door de gehele
branderij en productieband en natuurlijk veel belangrijke en vooral
nuttige informatie over dit mooie
product. Vervolgens is het uiteindelijk ook de bedoeling om zelf de
handen uit de mouwen te steken.
Flink wat verschillende koffie zetten
dus!

Er moeten uiteindelijk 7 verschillende koffies gezet worden die ook
op de halve finale op de kaart staan.
Cocktail
Ons tweede uitstapje ligt een stukje verder van huis. Een cocktailcursus bij Bols Amsterdam. Na een
korte nacht en vroeg opstaan,
komen we aan in Amsterdam waar
we meteen de andere concurrenten
kunnen ontmoeten. Na een korte
introductieronde gaan we meteen
hard van start met de theorie.
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Wist je trouwens dat de cocktail
voor het eerst in 1796 in Londen
werd gevonden? Je kunt wel nagaan wat daarna allemaal gebeurde
en wat we dus moeten kennen. Een
erg vermoeiende ochtend. Maar na
de heerlijke lunch mogen we dan
eindelijk zelf aan de gang. Van
Mojito tot Bloody Mary, van Cosmopolitain tot Daiquiri. Kortom 9
cocktails die we moeten oefenen die
ook weer op de kaart zullen staan
tijdens de halve finale. Het is ook
de bedoeling een eigen cocktail te
verzinnen op basis van wat we hier
allemaal hebben geleerd. Tevens
wordt er bekend gemaakt wie er
allemaal door zijn naar de halve
finales.
Wijnen & Bieren
Voor dit onderdeel spreken we met
de kandidaten op de Rooi Pannen
af, waar we een uitgebreide uitleg
krijgen van de vakdocent drankenkennis. Hier kunnen we de onderdelen wijn en bieren flink oefenen
en kunnen we even onze theorie
bijspijkeren. Na een flinke lap theorie mogen we dan eindelijk een
paar mooie bieren inschenken.
Natuurlijk ook na afloop een paar
drankjes nuttigen om de smaak
beter te herkennen.
Halve Finale
Na een zeer korte nacht van twee
uur zit ik in de trein naar Tilburg
waar we met de halve finalisten op
de Rooi Pannen hebben afgesproken om gezamenlijk naar Ahoy in
Rotterdam te reizen.
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Na een paar blikjes Redbull ben ik
klaar voor de rondleiding op de
stand. Er zijn 5 bars; koffie/thee,
speciaal bier, tap pils, cocktails en
wijnen.
Als eerste word ik ingedeeld op de
wijnbar. Deze ronde gaat verbazend goed aangezien ik van de
wijnen nog niet zo veel kaas heb
gegeten. De Jury, die bestaat uit
vier meester-schenkers, wil een
frisse wijn waarbij ik de Sauvignon
Blanc en de Chardonnay aanbeveel.

Ze willen een volle wijn. Makkie,
da’s de Chardonnay! In de pocket,
denk ik.
Vervolgens onderdeel koffie. Ik
kom aan de jury tafel en er wordt
een cappuccino en een dubbele
espresso besteld. Ook deze ronde
heb ik geen problemen. Het ziet er
netjes en verzorgt uit en ik krijg de
vraag of ik aan Latte-art doe (er
staat een appeltje op mijn cappuccino-schuim). Ik heb zelf chocolaatjes meegenomen om de jury
een beetje te verwennen.
Onderdeel bieren is de volgende.
Kat in het bakkie zou je zeggen met
een leerbedrijf als de Beyerd.

Nou dat valt vies tegen op het moment als de stand is vol gelopen
met toeschouwers en er zitten vier
meester-schenkers op je vingers te
kijken. Ik moet een Duvel en een
Witte Trappist uitschenken, die ik
zelf heb meegenomen. Ik kan het
niet zonder te trillen, waardoor mijn
duvel niet geheel helder uit de fles
komt. "Shit, verprutst", denk ik
nog.
Een onderdeel tijdens de halve finale is de Elevatorpitch. Dat houdt
in dat je twee minuten hebt om
jezelf neer te zetten als iemand die
een bedrijf goed kan gebruiken. Dat
gaat gemakkelijk, want ouwehoeren kan ik wel. Gelukkig kan ik het
met de cocktails en het pils tappen
nog een beetje goed maken. Ik
denk na mijn prestaties op de halve
finale dat ik het wel zal redden tot
de finale, maar wordt als laatste
gekozen tot deelname aan deze
ronde. Met de hakken over de sloot,
denk ik. Dat moet morgen anders.
Finale
Even goed studeren op de onderdelen waar ik niet zo goed heb gescoord tijdens de halve finale en
eens een keer op tijd te bed. Tijdens
de finale is de opzet van de jurytafel net wat anders, wat hoger, wat
fijn is met uitserveren. We beginnen aan deze tafel met een kennistest, te vergelijken met een schriftelijke overhoring, die redelijk goed
is verlopen. Deze wordt afgenomen
voordat de wedstrijd begint. Het
onderdeel wijn in deze test is moeilijk en dat gaat dan ook wat minder.

Het eerste onderdeel is de koffie, ik
ben als tweede kandidaat aan de
beurt. Er wordt een latte-macchiato en een cappuccino besteld. Ook
deze ronde ziet mijn cappuccino er
goed uit. De latte-macchiato serveer ik uit aan tafel, wat inhoudt
dat ik een glas melk en melkschuim
op een schoteltje serveer en aan
tafel pas de espresso in het glas
schenk. Hier is de jury erg enthousiast over.
De tweede ronde is de wijnronde
waar ik als laatste aan de beurt ben.
Het is de bedoeling om twee flessen
wijn aan tafel open te maken. Dit
gaat goed en gemakkelijk, er worden ook niet al te moeilijke vragen
gesteld.
De derde ronde is de speciaalbierronde. Ook nu heb ik redelijk last
van de zenuwen, omdat er steeds
meer mensen aan de stand komen
kijken. Gelukkig heb ik de bieren op
de juiste manier ingeschonken en
kan er veel over vertellen wat de
jury erg aanspreekt. Daar moet ik
punten op hebben gepakt.
Ik word naar achteren begeleid om
mezelf voor te bereiden voor de
ondernemersopdracht. Tijdens deze
opdracht werk ik in een grandcafé
aan de grote markt en moet een
evenement verzinnen voor het
aankomend terrasseizoen. Ik heb
naar mijn idee alle aspecten in het
gesprek zitten; low-budget, sponsoring van brouwerijen, uitgroeimogelijkheden, dag- en avondevenement, etc.
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En dat zonder al teveel extra personeel. Volgens mij is de jury wel
tevreden.
Bij de cocktailronde ben ik al mijn
zenuwen kwijt. Ik moet mijn eigen
cocktail aan de jury verkopen. Terwijl ik begin met het bouwen van
de cocktail, vertel ik de jury meteen
wat over het product wat ik gebruik.
Ik vertel een verhaaltje over de
whisky, vervolgens de butterscotch
en het oranjebitterconcentraat.
Als ik een blikje Guinness achter de
bar haal krijg ik wat verbaasde
gezichten.

Ik schenk de Guinness uit in het
glas, waardoor er twee mooie lagen
ontstaan en bovenop het mooie
vaste schuim van het gitzwarte bier
te zien is. Terwijl ik vertel hoe ik op
dit idee kwam, snijd ik een stukje
van de sinaasappel af, verhit deze
en zet deze in brand. Mooi showelement en een prima smaakbalans. De jury is vol lof over mijn
cocktail. En ik ben blij dat ie gelukt
is zoals gepland. Na het pils tappen
beginnen de zenuwen weer op te
spelen.
De wedstrijd zit erop en het is
wachten op de uitslag. Nadat een
klasgenoot derde wordt, zakt bij mij
de moed al in de schoenen. De
concurrentie is zo sterk! De tweede
plek gaat naar Tim uit Amsterdam.
Hij deed een hele sterke bier- en
pilsronde. Ik denk dat ik niet meer
kan winnen totdat…..
“en de eerste prijs, is voor diegene
die alles heeft om de beste kastelein
te worden, kennis, charme, uitstraling en professionaliteit, maar vooral een hele mooie cocktail: LUC!!’’
Ik val van mijn stoel van ongeloof.
Maar ook van blijdschap. Ik ben de
Nederlands Kampioen leerling-kastelein van de Toekomst 2012!
Luc van Nieuwamerongen

8

Internationaal biernieuws
Westvleteren bezwijkt (tijdelijk) voor het buitenland
De paters van Westvleteren zullen
hun bier ook tijdelijk naar het buitenland uitvoeren. Het gaat om
70.000 zogenaamde bouwsteenboxen die verkocht worden in acht
landen. Dat schrijft de Krant van
West-Vlaanderen. "In november
2011 lanceerden we de actie in de
Colruyt-winkels, waar we 93.000
bouwsteenboxen aanboden. In
minder dan 48 uur was de hele
voorraad uitverkocht. Toen al hadden we gezegd dat we dit jaar -om
aan de enorme internationale vraag
te voldoen- ons bier ook eenmalig
zouden aanbieden in enkele andere
landen", stelt broeder Godfried.

Vanaf eind deze week vertrekken
de eerste boxen naar Zwitserland,
Ierland en Frankrijk. In maart gaat
het trappistenbier dan naar Italië,
Spanje en de Verenigde Staten.
Eind april wordt het uitgevoerd naar
Nederland, Canada en voor een
tweede keer naar Frankrijk.
Volgens de Sint-Sixtusabdij zijn de
grootste afnemers de Verenigde
Staten en Canada.

"Het is echter een illusie om te
denken dat we ooit zouden kunnen
voldoen aan de wereldvraag", aldus
de broeder. Met de exportoperatie
zal de speciale actie volledig afgelopen zijn. In België is het bier -net
zoals vroeger- sinds november alleen nog verkrijgbaar aan de kloosterpoort. In Westvleteren wordt
jaarlijks 4.750 hectoliter bier gebrouwen.
Kleine brouwers houden bierprijs stabiel
Ook brouwerij Bockor zal de prijs
voor vaten en kratten bier nog
zeker tot september niet verhogen.
"Nu met een prijsstijging op de
proppen komen, is nefast voor de
talrijke cafés die in ons land nochtans een belangrijke sociale rol te
vervullen hebben", klinkt het.
Dat meldt de brouwer uit het West-Vlaamse Bellegem woensdag. De
brouwer is behalve van Bockor pils
ook bekend van Omer en Gueuze
Jacobins. Onlangs raakte bekend
dat de grote Leuvense brouwer AB
InBev zijn prijzen voor de horeca
met gemiddeld 5,8 procent zal optrekken vanaf 1 maart. Ook concurrent Alken-Maes sluit prijsverhogingen niet uit.
De kleinere brouwers volgen voorlopig niet. Naast Bockor hebben ook
Duvel-Moortgat en Haacht al aangegeven geen plannen te hebben
om hun prijzen voor de horeca te
verhogen.
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Bierbaden in Tsjechië
In bier believende bestemmingen
als Oostenrijk, Colorado, Tsjechië
en Duitsland wordt pils geschonken
die blijkbaar zo lekker smaakt dat
je erin kan baden. Bepaalde brouwerijen bieden namelijk wellness
arrangementen in een bierbad aan.
De huidvriendelijke vitaminen in
bier maken het de ideale vloeistof
om in te badderen. In de Chodovan
brouwerij in het Tsjechische
Chodová Planá kunnen bezoekers
twintig minuten bubbelen in een ton
met mineraalwater en een speciale,
donkere badbier. Omdat het badwater niet te drinken is, wordt een
extra biertje voor in de hand bijgeleverd. Wie geen zin heeft om zijn
huis uit te gaan, maar toch wil genieten van een bierbad, kan op
internet terecht voor Spa Beer. Dit
speciale badbier wordt gebrouwen
door de Duitse Klosterbrauerei en
is perfect om in te badderen.

Belgische bierkennis
Een Chimay-flesje met een etiket
van Duvel was dé grote ontdekking
van een jonge kastelein in Herentals en hét gespreksonderwerp in
zijn kroeg. Een klein wereldwonder – hoe kan dat nu? – dat de lokale krantenpagina’s haalde.
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Een mooie illustratie van de Belgische bierkennis.
AB InBev nog groter
AB InBev heeft zijn marktaandeel
in België in 2011 nog met 0,03%
vergroot tot 56,3%. De biermarkt
steeg met 1,6% tot 8,6 miljoen
hectoliter. AB InBev verkocht 5,3
miljoen hl, waarvan 54% via de
grootdistributie en 44% in de horeca. De verkoop van Leffe steeg met
3,3%, die van Jupiler met 2,6%.
Bonusje van 1 miljard euro
De week nadat AB InBev de prijzen
voor alle bieren verhoogde in zowel
grootwarenhuizen als horeca, werd
bekend gemaakt dat aan het topmanagement naast de gewone bonussen een extra bonus van ruim 1
miljard euro zou uitbetaald worden.
Daarvan alleen 135 miljoen aan
CEO Carlos Brito. Grote verontwaardiging alom. De vakbonden
rekenden uit dat een arbeider voor
dat bedrag 4.600 jaar zou moeten
werken en dat van de 40 miljard
liter bier 2,5 cent per liter naar
premies gaat. Het bedrijf reageerde
dat afspraken moeten nagekomen
worden en dat de arbeiders ook
goed betaald worden.
Een op de vier bieren die wereldwijd
worden geschonken komt van de
Leuvens-Braziliaanse groep en uit
elke 100 euro opbrengst vloeit 33
euro winst voort.
Jupiler Tauro zachter
AB InBev bracht de voorbije jaren
verschillende nieuwe bieren op de
markt.

Zegebulletins volgden al snel, maar
nu is het blijkbaar tijd om bij te
sturen. Het alcoholgehalte van Jupiler Tauro daalt van 8,3% naar
6,2 %, waarvoor 20’ers overstag
zouden moeten gaan. Het ‘limonadebier’ Jupiler Force krijgt er een
broertje bij: Jupiler Force Blood Red
Orange, met bloedsinaasappel dus.
De Hoegaarden 0,0 krijgt er een
zusje bij, een Rosé.
Databank voor jonge drinkers
Belgische artsen registreren voortaan ook alle jongeren met een alcoholvergiftiging. Op de spoeddiensten belanden regelmatig tieners
als gevolg van binge drinking. De
meesten zijn tussen 14 en 17 jaar.
Maar men heeft geen idee over
hoeveel jongeren het in het hele
land gaat. Het gaat om meer dan
een telling. Men wil ook informatie
vergaren over de gezinssituatie van
de jongere en zijn schoolloopbaan.
De kinderen komen niet altijd uit de
sociaal zwakke milieus. Binnen een
jaar moeten de cijfers uitsluitsel
geven of België een alcoholkliniek
voor jongeren nodig heeft. In Nederland bestaan zulke klinieken
voor jongeren al vijf jaar.
Belg drinkt weer meer bier
De Belgen drinken weer meer bier,
in 2011 niet minder dan 79,5 liter
per persoon. Dat zegt Theo Vervloet, voorzitter van de Belgische
brouwers, bij de start van het congres "Trends in Brewing" in Gent.
Het zijn vooral de speciaalbieren die
in de lift zitten. "De trendbreuk is
belangrijk na 25 jaar dalende bierconsumptie", aldus Vervloet.

Thuisconsumptie daalt
"De daling was in 2009 en 2010 al
minder dan de helft dan de jaren
daarvoor." De thuisconsumptie
verloor wel 4,5 miljoen hectoliter
op twintig jaar tijd.
Na een knik door de
economische crisis
in 2008, is sindsdien
zowel de productie
als de export weer
stijgende.
In 2011 zorgde de export voor 58
procent van de 18 miljoen hectoliter
jaarproductie van de Belgische
brouwers. Dat aandeel is stijgende
sinds 1980, 1990 en 2000. De
jaarproductie bedraagt 1 procent
van de wereldbierproductie.
Gebrek aan internationale
ondernemingskennis
Kleine bedrijven, de kapitaalstructuur en het aandeelhoudersschap,
en een gebrek aan internationale
ondernemingskennis, spelen lokale
brouwers parten, maar onder meer
ook kopies van "Belgian style
beers". Vervloet zegt dat de bierprijs hoger moet. "Voor zo'n kwaliteitsproduct moeten we meer durven betalen aan de brouwerij-industrie. Een glas water of een thee op
café is duurder dan een glas bier."
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Bierkalender
Zondag 22 april van
10:00 tot 18:00

Om de roodbruine bieren in de kijker te
zetten, organiseren de brouwerijen Rodenbach, Bockor en Verhaeghe de 1e editie van
Rondje Roodbruin.
Meer info op www.rondjeroodbruin.be

Zaterdag 28 en zondag
29 april

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

Zondag 6 mei van 12:00
tot 18:00

9e KBC Festival van het Nederlands
Speciaalbier; Markt te 's-Hertogenbosch.
Meer info op www.kleinbrouwerijcollectief.nl

Zaterdag 19 mei

Utrechtse Bierbrouwers Festival; Molenerf Molen de Ster, Molenpark 3, Utrecht.
Meer info op www.utrechtsebierbrouwersfestival.nl

Zondag 27 mei (1e pinksterdag) vanaf 11:00

De inmiddels bekende Pinksterbierfietstocht.
Vertrek bij Café De Beyerd.

Zondag 24 juni 12:00
uur

Bredase Kampioenschappen Bierproeven
in Café De Beyerd

Zaterdag 29 september

Presentatie 'Beyerd Herfst Bock 2012'

Woensdag 3 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema avond: nog in te vullen

Zaterdag 20 tot en met
Zondag 28 oktober

36e Belgische Bierweek in Café De
Beyerd

Woensdag 5 december

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema avond: nog in te vullen

12

Bierhistorie Delft
Een vriend van mij heeft een biershop; ABC Beers "The Beershop ",
Korte Koediefstraat 5 in Den Haag;
en regelmatig organiseert hij proeverijen. Deze keer zou Aad van der
Hoeven van Bierhistorie Delft zijn
opwachting maken. Aad heeft een
boek geschreven: Delft, de stad
met de vergeten bierhistorie. In het
boek staat de gehele bierhistorie
beschreven zoals het ooit gesteld
was met de brouwnering in Delft en
van het ontstaan van de eerste
brouwerij op het Heilige Geest
Kerkhof tot aan het sluiten van de
laatste brouwerij 'De Gekroonde P'
aan de Voorstraat in 1922. Ook de
ambachten bierkruier, kuiper en
accijnsinner komen aanbod.

Na het schrijven van het boek leek
het Aad leuk enkele oude Delftse
bieren weer tot leven te brengen.
Van twee bieren van brouwerij de
Gekroonde P had hij een recept.

De overige bieren zijn gebaseerd op
een oud Delfts bier zonder een
origineel recept, maar wel gebaseerd op informatie uit het verleden. Alle bieren worden gebrouwen
door Erik Bouman van Kleinduimpje
te Hillegom.
Deze avond proeven wij 6 van zijn
7 bieren. We beginnen met Delfts
Pharao Bier een origineel recept
van hanteerde Augustinus Josephus van Berckel uit 1870 van de
Gekroonde P (ook duidelijk herkenbaar op het etiket). Het is een
donker bier van 5% met als extra
toevoegingen honing en Lieve
Vrouw Bedstro; een lekkere doordrinker.
Het tweede bier van de avond is
Delfts Gerstebier. Toen rond 1880
pils populairder werd moesten vele
bierbrouwerij in Nederland gaan
investeren in nieuwe apparatuur
om dit bier te vervaardigen. Vele
brouwerijen konden de grote investering voor het maken van ondergistende pils niet opbrengen en
kwamen met een bovengistend
alternatief “Gerstebier“. In Delft
was er toen nog maar één brouwerij actief en dat was brouwerij “De
Gekroonde P “, deze was gelegen
aan de Voorstraat. Het hedendaagse Delfts Gerstebier heeft het zelfde
alcohol percentage als in 1880, het
was en is 4,5 %. Voor dit bier is Pils
en Munichmout gebruikt. De gebruikte hopsoorten zijn Hallertau
Perle en Saaz.
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Het heeft een frisse hopgeur en de
afdronk van dit bier is een beetje
bitter en blijft een beetje plakken.
Het Gerstebier is ongepasteuriseerd en bevat nagisting op fles.
Een heerlijke doordrinker die voor
mij de ster van de avond was.
Vervolgens proeven we het Delfts
Luyks bier. In 1770 was er een
brouwerij in Delft , deze was gevestigd aan de Voorstraat, die een bier
brouwde met de naam Luyks waarin waarschijnlijk bessen waren
verwerkt. (waarschijnlijk jeneverbessen) Het staat vast dat het
Bierbrouwerij De Gekroonde P niet
was. Het hedendaagse Luyks is een
donker bier van 7% waarin een
ruime hoeveelheid jeneverbes (Juniperus) is verwerkt, wat in het
begin van het brouwproces, dus bij
het koken gelijk wordt toegevoegd.

De smaak is zacht, fris en fruitig en
licht bitter, dit om de smaak van de
jeneverbes goed tot zijn recht te
laten komen. het is iets zoetig, en
moutig en heeft een matige
schuimkraag.
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Het volgende bier is het Delfts
Dubbel Gerstebier met 7.5 % alc.
Delfts Dubbel Gerste is gebrouwen
naar aanleiding van een origineel
recept van Bierbrouwerij “De Gekroonde P “ . Het bier is door deze
brouwerij gebrouwen vanaf 1890
tot de sluiting van de brouwerij. Het
hedendaagse Dubbel Gerste is een
volmoutig bier van hoge gisting.
Het is iets zoetig, hoppig en iets
bitter van smaak(chocolade) maar
wat vlak .

Hierna volgt Delfts Mueselare bier,
het is net als Pils of Dubbel een
biernaam dat rond 1550 door verschillende Delftse Bierbrouwerijen
gebrouwen werd. Het was voor die
tijd een zwaar bier met een alcoholpercentage van 7,5 % en werd
met name door de Delftse brouwers
naar Limburg, Brabant en Zeeland
en daar naar de stad Middelburg
geëxporteerd. De bieren waren
meestal donker van kleur, de inwoners van Middelburg vroegen om
een lichtkleurig bier en daar wilden
de brouwers van Delft graag aan
voldoen.

Mueselare werd niet in de stad Delft
verkocht, maar was alleen voor de
export bestemd. Het hedendaagse
Delfts Mueselare is een Tripelachtig
bier van 7,5% wat een oud karakter
heeft gekregen door er wat kruiden
aan toe te voegen zoals Koriander
en Lieve Vrouwe Bedstro, dit zijn
kruiden waar vroeger ook veel mee
werd gebrouwen . Het bier is ongefilterd en ongepasteuriseerd en
heeft nagisting op fles.
We sluiten af met Delfts Kuyt Bier.
Dit bier werd bij verschillende
brouwerijen in Delft als zwaar bier
gebrouwen, later rond 1780 toen er
minder brouwerijen waren, doordat
men ook beschikte over koffie, thee
en cacao en wijn betaalbaar werd,
zwakte het Kuyte bier af tot een
Scharrel of dun bier.

Dit bier bevatte nog maar weinig
alcohol en werd daardoor betaalbaar voor alle Delftenaren. Het
hedendaagse Delftse Kuyte bier is
een donkerkleurig bier van 8,5%.
In dit bier zijn verschillende kruiden
verwerkt zoals kruidnagel, zoethout en curaçaoschil, bij het afvullen wordt er donkere kandijstroop
gebruikt om aan het bier een oud
karakter te geven. Het Kuyte bier
smaakt rokerig en naar bittere
chocolade en ietwat zoetig.
Al met al een gezellige avond, mede
doordat Aad een gezellige man is
die smakelijk verteld over de Delftse bierhistorie en zijn bieren.
John Zonneveld
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Brouwerijengids Nederland
Naast de 8 grote brouwerijen die
deel uitmaken van de 'Nederlandse
Brouwers' (NB), telt Nederland
meer dan 100 kleine brouwerijen.
Het merendeel is lid van het 'Klein
Brouwerij Collectief' (KBC) en de
overige vrij kleine brouwerijen
opereren onafhankelijk. De 123
brouwerijen worden op overzichtelijke wijze geportretteerd in de onlangs verschenen 'Brouwerijengids
Nederland'. De ontdekkingstocht
start bij brouwerij De 3 Horne van
Jef Groothuis in Kaatsheuvel en
eindigt bij brouwerij Zeeburg in
Amsterdam. Inmiddels zijn weer
een paar kleine brouwerijen afgevallen en bijgekomen.

Na een beknopte (historische)
schets van de brouwerij worden het
assortiment, de mogelijkheden tot
brouwerijbezoek en rondleidingen,
de bezoektijden en de prijs vermeld. De beschrijving van het assortiment bevat geen proefnotities
en kenmerken van de bieren, maar
beperkt zich tot een opsomming
van de bieren.
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Aan het einde van de gids is een
overzicht van de geografische ligging van alle geportretteerde brouwerijen opgenomen. De gids vermeldt ook interessante websites
over bier in Nederland. Kortom een
handige wegwijzer om het gevarieerde bierlandschap van Nederland
te gaan ontdekken en beter te leren
waarderen.
Het eerste exemplaar van deze gids
is tijdens een sfeervolle bijeenkomst in het historisch pand van
brouwerij De Pelgrim aan Ineke van
de Wiel, de echtgenote van de helaas zo jong overleden Harry door
Fedor Vogel overhandigd. Fedor
vertelde dat van de eerste oplage
van 10.000 exemplaren inmiddels
7000 zijn verkocht. Het is de bedoeling dat de gids op gezette tijden
zal worden geactualiseerd.
Voor de verschijning van deze handige gids zijn in de afgelopen jaren
overzichten van onder meer Peter
van der Arend ('Nederlandse bierbrouwerijen'), IJdo Bosma ('Biercultuur in Nederland') en 'Kaart van
de Nederlandse bieren' (De Bierverbinding) verschenen, die op hun
manier de Nederlandse brouwerijen in kaart hebben gebracht.
Brouwerijengids Nederland. Ridderkerk, 2012. Birdy Publishing,
143 pag. ISBN 9 789 789491056
Prijs: € 3.95. Via Birdy Publishing,
www.biermagazine.nl, ex verzendkosten voor België en Nederland.

Genieten van Beyerd kelderrestanten
Wat heeft een bovenkamer met een kelder te maken?
Welnu, de proevers van bierproefgenootschap de bovenkamer hebben,
na een gulle gift van Mikel en Orson, de smaakpapillen laten verwennen
met bier uit De Beyerd bierkelder. Deze bieren hebben jarenlang ergens
in een hoekje van de kelder gestaan en zijn alle ver over de houdbaarheidsdatum heen. Een tiental moedige proevers meldt zich deze avond
in de bovenkamer voor deze bijzondere proeverij.
De eerste fles (onbekend, geen etiket meer) wordt met grote voorzichtigheid en kunde opengetrokken door Orson. Helaas breekt de kurk twee
keer af, maar Orson laat zich niet ontmoedigen en krijgt de fles keurig
ontkurkt. De glazen worden vervolgens door hem vol geschonken en nu
begint het grote proefavontuur van de kelderrestanten. Dit “bier” heeft
een zeer droge nasmaak en gaat al richting portsmaak, maar dan wel een
zeer slechte port.
Helaas zijn de volgende bieren die worden geproefd niet veel beter. Toch
proeven we deze avond 15 bieren. Veel gehoorde kreten deze avond zijn:
geoxideerd, karton, port, sherry, zuur, alcohol, volgende graag want deze
is echt smerig!
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Enkele bieren die geproefd worden:
-

Baols kruikenbier, 6,5% alc, 1994
Vorstennat, Kielegat Breda, 8,5% alc, mei 2008
Us Heit, Frysk bier, 6% alc, 1991
Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch, winterbier, november 2007
Maasland brouwerij, Nieuwjaarsbier, 8% alc, 2003
Ma Biche, Kruidig geitje, ? alc, 2002
Beyerd Hefe Weisse, 5,5% alc, juli 2007

De algemene conclusie van deze avond:
Drink uw bier zo vers mogelijk!
Een moedige proever,

Ad Kusters

Jazz, blues en bier op het jazzmenu van De Beyerd
De 'Week van het Nederlandse bier' wordt vanaf 10 tot 20 mei voor de
eerste maal gehouden met veel aansprekende evenementen zoals bierproeverijen, bier en gastronomie, lezingen en brouwerijbezoek.
Tijdens het jaarlijkse jazzmenu van restaurant De Beyerd vanaf 17 tot
en met 20 mei, zal ook extra aandacht aan het thema 'Jazz, bier en blues'
worden besteed in de vorm van drankjes, voor- hoofd- en nagerechten.
Titels uit het zeer gevarieerde repertoire van de jazz en blues, zoals onder
meer 'Sugared The Beer', 'Cold Beer Good Time, 'Gimme A Pigfoot And
A Bottle Of Beer', 'Free Chicken And Beer', om een paar titels te noemen
zullen de keukenbrigade inspireren om de gasten smakelijke gerechten
voor te schotelen. De titels en bijbehorende recepten zijn afkomstig van
Jazzcookin (Han Hidalgo). Op www.jazzcookin.net staan enkele gerechten
om alvast in een 'jazzy' en 'bierige' stemming te komen. Reserveren bij
het restaurant van De Beyerd is gewenst.
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In gesprek met Marc Albers
'Genieten, meestal met maten'
Ontspannen en zichtbaar tevreden
geniet Marc Albers (51 jaar) tijdens
de bijeenkomsten van het biergilde
en ook daarbuiten van zijn bier.
Sedert de oprichting van ons biergilde is Marc lid. Zijn beroep is
aannemer (bouwkundige) en zijn
passies zijn: lekker eten, drinken,
koken en op vakantie gaan. Kortom, een liefhebber van het Bourgondische leven. Zijn hobby's zijn
hockey en skiën.
Wanneer is jouw liefde voor
bier en vooral speciaalbier
ontstaan?

Ik zat op de Rijks, waar we veel
“last” hadden van tussenuren....en
in De Beyerd konden we deze tussenuren nuttig invullen.
Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit en waarom
juist deze bieren?
Ik probeer redelijk wat uit, maar de
volgende 5 bieren zijn blijvertjes:
Westmalle Tripel (volle complexe
smaak), Duvel (vanwege balans
fris/bitterheid, stevig bier), Beyerd
Weizen (lekker fris, doordrinkbier,
kan ook in de winter), De Koninck
(een amberkleurig doordrinkbier
dat wel fris en niet zoet is), Brigand
(de Westmalle onder de NietTrappisten!)
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Wat valt je zoal op in het aanbod
van bieren op de Nederlandse
biermarkt?
Het aanbod wordt meer divers en
beter door de opkomst van huisbrouwerijen.
Aan welk brouwerijbezoek bewaar je de leukste herinneringen?
Heel wat jaartjes geleden zijn we
met het biergilde op het kasteel van
Van Honsebrouck geweest. We
hebben toen een aantal brouwsels
van Kasteelbier Blond geproefd.
Het brouwsel dat wij het lekkerst
vonden is in productie gegaan. Dit
feit en de entourage van het kasteel
spraken me erg aan.
Welke brouwerijen zou je graag
nog willen bezoeken?
Ik ben nog niet bij Jopen in een
voormalige kerk in Haarlem geweest.
Stel dat je een bier
bij een kleine of
grote brouwerij zou
mogen brouwen,
aan welk type bier
denk je dan?
Tripel.
Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde Breda aantrekkelijker te maken?
Meer jongeren bij het gilde betrekken.

Meestal drink ik wijn bij de maaltijd.
Op wintersport gaat Weizen goed
samen met stevige bergkost.
Zijn er nog andere biercafés,
naast De Beyerd, die je van
harte kunt aanbevelen?
Manneke Pis in Chiang Mai (Thailand). Heel bizar om hier een grote
keuze aan Belgische en Nederlandse bieren te vinden.
Maak deze zin af: Bier betekent
voor mij:
Genieten, meestal met maten!
Heb je nog bepaalde anekdotes
of een voor jou interessante
ervaring op biergebied?
In een ver verleden hebben we met
ons hockeyteam in het achterzaaltje (nu keuken) van De Beyerd een
bierproeverij gekoppeld aan een
vergadering. Later op de avond
kwam Jos vragen of we wat rustiger
konden vergaderen omdat ze elkaar in het café niet konden
verstaan!
Zijn er nog punten die je zou
willen benadrukken?
Complimenten voor de nieuwe layout van Nuchter Bekeken.
Marc, bedankt voor jouw antwoorden en veel plezier met jouw hobby's en het genieten van bier.
Han Hidalgo

Drink je wel eens bier bij de
maaltijd en welke bier- en
maaltijdcombinatie is voor jou
erg geslaagd?
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“Beginnen kunnen we allemaal, maar volhouden dat is
de kunst”
Op 1 september 1992 vierden wij
het heuglijke feit dat mijn Els en ik
25 jaar "in het café zaten". Op die
dag werd, naast de B.V., een V.O.
F. opgericht waarin Mikel en Orson
officieel mede-eigenaar van Café
De Beyerd werden. Ook werd op die
dag ons restaurant geopend. Deze
uitdrukkelijke wens van Mikel en
Orson gaf een nieuwe dimensie aan
De Beyerd. Tijdens dat feest werd
door de gezamenlijk "Zilveren
Frietwinnaars" een mooi cadeau
aangeboden. Daarnaast werd de
wens geuit om met die prachtige
groep bierkenners iets op biergebied te doen, om daardoor meer
klanten te betrekken bij het biergebeuren in De Beyerd.

De groep “Frietwinnaars” en de
deelnemers aan diverse proeverijen wilden bierproefwedstrijden organiseren, het leren proeven van
bieren promoten en excursies naar
brouwerijen mogelijk te maken.
Han Hidalgo en Piet de Jongh waren
de initiatiefnemers van wat een
bierproeversgilde zou gaan worden. Op woensdag 10 maart 1993
was er een vergadering om te
komen tot de oprichting van dat
bierproeversgilde. Op die avond
werd, na een stevige discussie, de
naam gekozen. Dat werd: "Bierproeversgilde De Smaakpapillen”.
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De vergadering ging akkoord met
het voorstel om Han Hidalgo te
benoemen als secretaris en Piet de
Jongh als voorzitter. Die avond was
er meteen een stevig programma
georganiseerd:

Ad Franken, hoofd laboratorium
van de Bredase brouwerij leerde de
aanwezigen de basissmaken van
bier, de smaakafwijkingen en hij
leerde ons proeven. Het enthousiasme op die avond beloofde heel
veel goeds voor de toekomst.
Dat is uitgekomen ook, want we
hebben nog steeds een zeer florerend Biergilde. We zijn aan het 20e
jaar begonnen en ik zal jullie tot de
jubileumdag graag in elke uitgave
van “Nuchter Bekeken” wat bijzondere gebeurtenissen uit die lange
tijd vertellen en toelichten.
Piet de Jongh
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Fietsen langs ambachtelijke brouwerijen
Fiets- en bierliefhebber John Verbraeken neemt ons op een onderhoudende mee langs interessante
kleine brouwerijen in Vlaanderen
en België. De 12 ontdekkingstochten langs Vlaamse en Nederlandse
brouwerijen leren ons niet alleen de
directe omgeving kennen maar ook
de geschiedenis en het assortiment
van de bezochte brouwerijen. De
drie kleine brouwerijen in Nederland zijn: De Halve Maan in Hulst,
Emelisse in Kamperland en De
Fontein in Stein in Limburg. De
brouwerijen in Vlaanderen zijn: De
Dochter van de Korenaer in BaarleHertog, Den Hopperd in Westmeerbeek, Ter Dolen in Helchteren,
Wilderen in Wilderen-Sint Truiden,
De 3 Fonteinen en Oud Beersel in
Beersel, Hof ten Dormaal in Tildonk,
Sint Canarus in Gottem-Deinze,
Alvinne in Moen, 't Gaverhopke in
Stasegem en De Struise Brouwers
in Oostvleteren.
Na een beknopte schets van de
geschiedenis van het bier voert de
eerste fietstocht langs De Dochter
van de Korenaar, waar de Nederlandse brouwer Ronald Mengerink
aan het woord is over zijn bijzondere bieren, die regelmatig op gebruikte whisky- en wijnvaten rijpen. De laatste beschreven fietstocht eindigt bij de brouwers Rik
Brouns en Lonneke Dings van brouwerij De Fontein in Stein, die biologische hop gebruiken voor hun
bieren met onder meer vlierbes,
fruit, bloemen en rijst.

Wie tijdens een fietsstop de dorst
wil lessen, komt goed aan zijn
trekken met de verfrissende geuze
en kriek in Beersel in het Pajottenland. De bieren van de 3 Fonteinen
van Armand Debelder en nieuwkomer Oud-Beersel worden beschreven.

Naast duidelijke kaarten voor de
fietsroutes met inbegrip van het
aantal kilometers, verwijst de publicatie naar interessante bezienswaardigheden in de directe omgeving en logies mogelijkheden. 'Fietsen langs ambachtelijke brouwerijen' is een aan te bevelen publicatie,
waarin ontdekkingstochten op de
fiets worden gecombineerd met het
bezoeken van kleine brouwerijen
en het genieten van hun smakelijke
bieren.
John Verbraeken en Danny Van
Tricht: Fietsen langs ambachtelijke
brouwerijen. Leuven, 2012. Uitgeverij Davidsfonds. 168 pag. ISBN 9
789058 268471 Prijs: € 19.95
Han Hidalgo
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Ovenschotel met kabeljauw, prei, mosterd en Beyerd
Tripel
Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram kabeljauwfilet (of schelvisfilet)
250 gram prei
1 eetlepel grove mosterd
3 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
350 gram bloemige aardappelen
4 eetlepels slagroom
2 eetlepels roomboter
6 eetlepels groenten- of visfond
8 eetlepels Beyerd Tripel
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Aardappelen schillen en met een snufje zout gaar koken. Zo fijn mogelijk
stampen en de room erdoor roeren. De oven voorverwarmen op 180
graden Celsius. Kabeljauwfilet of schelvisfilet in plakjes snijden, met zout
bestrooien en kort laten rusten. Prei in ringetjes snijden , afspoelen en
in een vergiet laten uitlekken. Olie in een wok of koekenpan verhitten en
de plakjes vis kort roerbakken. Preiringetjes toevoegen en nog kort
roerbakken. Het bier, groenten- of visfond en de grove mosterd al roerende toevoegen en op smaak brengen met peper en zout. Over een
ovenschaal verdelen, met de aardappelpuree afdekken en de boter gelijkmatig erover verdelen. De schaal gedurende 15 tot 20 minuten in het
midden van de oven plaatsen tot de bovenkant lichtbruin van kleur is
geworden. Over voorverwarmde borden verdelen, vergezeld van een licht
gekoeld glas Beyerd Tripel of een vergelijkbare volmondige, fruitige tripel.
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Granita van perzik en Beyerd Hefe Weisse
Ingrediënten voor 4 personen:
2 grote, rijpe perziken
2 dl water
50 gram poedersuiker
6 dl koude Beyerd Hefe Weisse of
een vergelijkbaar Weissbier
4 eetlepels perzikenlikeur, bijvoorbeeld Peachtree (optie)
4 kleine takjes verse munt of citroenmelisse

Bereidingswijze:
De perziken schillen, pitten verwijderen en in plakjes snijden. Vier kleine
plakjes voor de garnering achterhouden. Het water aan de kook brengen,
poedersuiker toevoegen, goed roeren en laten afkoelen. De plakjes erbij
doen. Met een staafmixer pureren en in een diepvriesdoos doen. Gedurende 4 tot 6 uur in de vriezer plaatsen. Om het half uur met een vork
erdoor roeren, zodat de ijskristallen gelijkmatig en fijnkorrelig van
structuur blijven. Het ijs kan ook worden gemaakt door het mengsel in
een ijsmachine te doen. Over kelk- of hoge glazen verdelen. Voor een
extra pittige smaak de perzikenlikeur over de glazen verdelen. Met een
plakje perzik en een klein takje verse munt of citroenmelisse garneren.
Opvullen met koude Beyerd Hefe Weisse of een vergelijkbaar Weissbier.
Han Hidalgo
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De koelkast van ...
Vrijdagavond, 10 februari. Met
muts, handschoenen en een extra
dikke jas gaan Cora en ik gewapend tegen de ijzige kou naar ons
gildelid Willem van Baal. Ja, die
altijd in de vuile hoek staat, die met
die pretoogjes. Eens kijken wat ze
aan de Baronielaan voor voorraden
bier hebben.
Willems vrouw Els is thuis en begrijpt even niets van ons bezoek.
Ze kijkt ons vriendelijk doch erg
vragend aan: de koelkast van ???
Dat zegt me niets...., maar kom
gerust binnen. Ze leidt ons vervolgens toch lachend en zeer gastvrij
direct naar de koelkast in de keuken.
Biervoorraad? "Dat is hier armoe
troef".
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Dat zijn de letterlijke woorden
van Els over de eigen voorraden. En die uitspraak klopt letterlijk. In de mega grote koelkast
staan toch enkele flesjes Westmalle Dubbel en Tripel en zelfs één fles
Duchesse de Bourgogne. Els trekt
die fles maar meteen voor ons open
want, zo zegt ze, "Willem lust het
toch niet!" Wat is dat toch lekker zo
op een vrijdagmiddag voor het
eten. Zelf drinkt Els gezellig een
portje mee. Nee, voor haar geen bier: doe maar gewoon een watertje, of een portje. Voor Willem ook
een portje of een zéééér goed glas
wijn, want Willem is kritisch wat zijn
wijn betreft.
In De Beyerd geniet Willem van zijn
pilsje maar thuis, daar zelden?

Alleen als het zeer warm is drinkt
dit gildelid eens een pilsje thuis
maar verder niet. Toch bijzonder:
zo'n biergilde met wederom een
gildelid met een sterke voorkeur
voor wijn, wat gaat er hier toch mis?
Gelukkig is er naast de koelkast nog
een echte kelder. Els laat ons deze graag zien. Een kleine klimpartij
via een stijl trapje schept hoge verwachtingen. Een echte ouderwetse
kelder zien we daar: ideaal voor
de opslag van bier en wijn. Ook hier
echter armoe troef wat het bier
betreft. Wel mooie wijnen liggen
er te rijpen, maar verder dan een
0,75 liter fles Leffe gaat zijn biervoorraad niet.

Ook niet na goed zoeken. Ja, we
vinden wel verf en verf en verf
en kwasten etc. voor Willems andere hobby's maar geen bier. Zit
Willem dan toch echt bij het verkeerde gilde? Nou ja, niet echt, hij
geniet toch van zijn Beyerdpilsje en
aan creatieve mensen is altijd behoefte binnen een gilde!
We hebben nu al heel wat koelkasten gezien, maar dit was, de inhoud buiten beschouwing gelaten, toch
wel de allermooiste in een prachtige keuken verpakt!
Els, bedankt voor je gastvrijheid!
Cora en Bianca
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Voor al uw onderhoudwerkzaamheden in en/of rondom uw huis !
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