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Woordje van de voorzitster
Het laatste nummer en daarmee sluiten we het jaar 2012 af, maar voor
het zover is mogen we eerst nog genieten van de kerstdagen en de
lekkere kerstbieren, die Jac en ik nog in huis moeten halen. Er staan nog
wel wat oude flessen in de kelder, maar die mogen best nog even blijven
staan.
Een terugblik... De Belgische bierweek in oktober, waarin Eric en René
het Zilveren Frietje in ontvangst mochten nemen; wat waren ze er blij
mee. Zondag 18 november waren de Nederlandse kampioenschappen
blind bierproeven in de Jopenbrouwerij te Haarlem, waaraan Eric en Jac
hebben deelgenomen. Ondanks dat er geen prijzen in de wacht gesleept
zijn, ben ik meer dan trots op jullie prestatie mannen. Het was verschrikkelijk moeilijk, maar meer daarover leest u verderop in dit blad.
Alle gildeleden wens ik fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en
een gezond 2013!
Cora van Peer
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Notenbock bieren op de markt
Naast de vele bockbieren van de
grote en kleine Nederlandse brouwerijen, zijn ook drie Notenbock
bieren op de markt verschenen.
Een nieuwe trend misschien, of een
kortstondige hype? Oordeel vooral
zelf op basis van de eigen smaakverwachting en smaakbeleving.
Uiteindelijk bepaalt de consument
of dit type bier een blijvertje wordt.
In het afgelopen nummer van PINT
Nieuws heeft brouwer Kees Bubberman van Emelisse een korte
beschrijving gegeven van drie
nieuwe Notenbock bieren, namelijk
Amandel van De Prael, Kastanje
van Jopen en Hazelnoot van Emelisse.

Gelet op mijn smaakbeleving laten
deze bieren zich goed combineren
met verschillende gerechten, zoals
Amandel met chocoladetaartjes en
amandelsnippers en Hazelnoot met
pasta, prei en romige kastanjechampignons. Het smakenpalet
van deze bieren komt goed overeen
met de ingrediënten van deze gerechten. Kastanje van Jopen bevat
onder meer kastanjehoning en dit
geeft een subtiel accent aan een
aperitiefhapje of voorgerecht van
(Amsterdamse) ossenworst en
pompoencrème. Het recept van dit
gerechtje, ontwikkeld door Biercuisine, staat vermeld in de door bierliefhebbers veel bekeken rubriek 'In
de keuken' op www.jopen.nl.

Chris Bauweraerts en de Bredase Choufferie
Een van de vele hoogtepunten van
de 37e Belgische Bierweek in De
Beyerd was ongetwijfeld de 'Bredase Choufferie' met als eregast Chris
Bauweraerts, die zijn zeer aan te
bevelen publicatie 'My Chouffe
Story' kwam presenteren en signeren. Alle Chouffe bieren van het
huidige assortiment waren voor
een zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbaar. Chris en de gasten genoten zichtbaar van de vele lofuitingen op zijn boek, de bieren en het
smakelijke vijfgangenmenu begeleid door de Chouffe bieren. Ruim
30 jaar geleden was De Beyerd het
eerste café in Nederland waar La
Chouffe van de tap verkrijgbaar
was.
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Vanuit De Beyerd en de tomeloze
inzet van Piet begon La Chouffe met
de verovering van Nederland. Hoe
deze veroveringstocht is verlopen
beschrijft Chris op onderhoudende
wijze in het hoofdstuk over Nederland in z'n publicatie. Gelet op het
succes van de 'Bredase Choufferie'
is het de bedoeling dat voortaan op
de donderdag een Belgische brouwerij centraal zal staan. Veel bierliefhebbers kijken al uit welke brouwerij het zal worden tijdens de 38e
Belgische Bierweek in 2013. Een
jaarlijkse traditie die veel bijval en
respect verdient.
Han Hidalgo

Vlaamse bruintjes zijn soms geel
Daar zaten we in ons eigen café, dik
vijftig man - en vrouw - sterk.
Zondag 21 oktober, net na twaalven. En de meesten onder ons
wisten het van tevoren: dit wordt
geen pretje. Vijftien 'Belgische
Vlaamse Bruine Bieren' zouden
we voorgeschoteld krijgen, en aan
ons de taak om het lekkerste te
kiezen. Wat toch echt alleen lukt als
je ervan proeft. Dus deden we dat
plichtsgetrouw, zij het soms maar
een enkel slokje.

Kijk, daar zie je in die Van Peertjes
toch weer de echte winnaars: die
hoefden samen maar één krat mee
te nemen, terwijl Joop in zijn eentje
een volle krat meekreeg. Mikel, die
de prijzen uitreikte, wist wel een
oplossing: ,,Als je familie op bezoek
krijgt die je niet graag ziet, heb je
in elk geval iets om in te schenken.
´

Vlaamse bruintjes, je moet ervan
houden, zullen we maar zeggen. Toch werd het weer een mooie,
gezellige middag. De Engelse voetballer Gary Lineker zei jaren geleden al: voetbal is een simpel spelletje; je loopt met 22 man achter
een bal aan en op het laatst hebben
de Duitsers gewonnen.
Iets dergelijks kun je ook zeggen
over ons gilde: met z'n allen zit je
bier te proeven, en op het laatst
heeft een Van Peer gewonnen. Zo
zou ook deze middag eindigen.
Geloof het of geloof het niet, maar
van de vijftien bieren had zowel
Cora als Jac er zes herkend. Waarmee ze dus weer gewonnen hadden, maar zij niet alleen: ook Joop
Oomens had er zes goed, al had hij
de jury nodig om dat te weten; zelf
meende hij er vijf te hebben. Maar
goed, ze hadden er alle drie dus
zes. Wat ze kwam te staan op een
volle krat gemengde Vlaamse Bruinen.

Genoeg gespot, er zaten best lekkere bieren tussen. Zoals de Duchesse de Bourgogne, het bier in
glas 1 in de eerste ronde. En het
bier, verklap ik hier meteen maar,
dat de proeverij zou winnen. In die
zin was het een overzichtelijke
proeverij: het lekkerste bier zat in
glas 1 in de eerste ronde, en het
smerigste in glas 5 in de derde en
laatste ronde.
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Dat laatste spul was best een merkwaardig fenomeen: knalzuur van
smaak, en helgeel van kleur, wat
best gek is voor een bruin bier. Maar
goed, het wordt echt tot de bruintjes gerekend, zei Mikel. Wij dachten zelf dat het dan toch wel
een heel geel bruintje was. En ook
de smaak leek nergens op; opsluiten die brouwer, en nooit meer
loslaten, hoorde je hier en daar
mompelen (om kwade gezichten
dan wel rechtszaken te voorkomen,
noem ik hier de naam niet).
Voor de echte liefhebber nu de
uitslag bij de bieren:
1 Duchesse de Bourgogne
2 Rodenbach vintage 2007
3 Vichtenaar
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4 Liefmans Goudenband
5 Rodenbach Grand Cru
En dan de uitslag bij de proevers:
6 goed: Cora & Jac van Peer, Joop
Oomens
5 goed: Lolita Goos, Jet Stoop
4 goed: Corné Bruininckx, Han Hidalgo, Olaf Goos.
Piet Oosthoek
(2 goed, waarvan 2 die ik werkelijk
nooit eerder had gedronken, en die
ik ook nooit meer hoop te drinken;
ook ik vond glas 1 van de eerste
ronde het lekkerst, zij het dat ik
Rodenbach had ingevuld, waar ik Duchesse had moeten zeggen)

L’histoire se repète
Enige tijd geleden – om precies te
zijn op dinsdag 19 juni 2012 – stond
in BN DeStem een kort artikel over
een juridische strijd, waarin Heineken in Tsjechië verwikkeld is.
Wat is er aan de hand? Simpel:
Heineken wil het gebruik van het
woord radler laten patenteren. Eigenlijk is dat vreemd, want radler
is geen merk, maar eerder een
biersoort. Het gaat om een mengeling van bier en limonade. In Nederland kenden we ook zoiets onder
de naam Shandy. Ik weet niet of
dat nog bestaat. De bedoeling van
Heineken is duidelijk. Ook in Tsjechië winnen bieren met vruchtensmaken aan populariteit, terwijl de
consumptie van ‘gewoon’ bier
daalt.

In 2008 bracht een kleine Nieuw-Zeelandse brouwerij een bier op de
markt onder de naam Green Man
Radler, een bier dus van het type
radler, een soort die overigens ook
in Duitsland door zo’n 70 brouwerijen wordt geproduceerd. De aanduiding Green Man Radler was
tegen het zere been van Dominion
Breweries, een dochteronderneming van het beursgenoteerde Asia
Pacific Breweries in Singapore,
waarvan – u vermoedt het al –
Heineken aandeelhouder is (zonder
meerderheidsbelang
overigens).
De naam radler was door hen in
2003 geregistreerd als merknaam.
Green Man had geen zin in een
lange en dure juridische strijd en
wijzigde de naam in Green Man
Cyclist.

Het verontrustende bij dit alles is,
dat deze actie van Heineken kennelijk deel uitmaakt van een bewuste marketingpolitiek.

Overigens bleek dat DB Breweries
in 2002 ook de naam saison in
Nieuw-Zeeland als merk had geregistreerd. Ook saison is geen merknaam, maar de aanduiding van een
traditionele Belgische biersoort.
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In de kwestie saison gaf DB Breweries zich snel gewonnen, maar voor
radler geldt dat duidelijk niet. In
Nieuw-Zeeland is de juridische
strijd nog steeds gaande en gezien
de acties in Tsjechië zal die strijd
wel een tijdje aanslepen. Logisch
denk ik: met radler valt meer te
verdienen dan met saison.

Dat juridische gevecht bestrijkt een
lastige problematiek,
waarover Casimir Elsen
in De Zytholoog nr.
27 het volgende opmerkt. Er bestaat nu
geen wettelijk erkende lijst van bierstijlen en hun kenmerken. Nu is het
wel zo dat men algemeen aanneemt dat
generische namen –
en de namen van
bierstijlen vallen zeker
onder deze categorie– niet in aanmerking komen voor een
merkendepot door
één bepaald bedrijf.
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Maar daarvoor is wel vereist dat
deze naam in het land waar de registratie overwogen wordt, ook als
een generische naam wordt ervaren. Met andere woorden, we zouden niet alleen moeten bewijzen dat
Saison een bierstijl is –dat levert
eigenlijk geen problemen op– maar
ook dat de bierconsument in
Nieuw-Zeeland daarvan op de
hoogte is en het ook als zodanig
ervaart. Een heel ander paar
mouwen!”
Wat voor saison geldt, geldt dus ook
voor radler.
De conclusie is duidelijk. Het wordt
hoog tijd, dat bierstijlen duidelijk
gedefinieerd worden en dat wordt
vastgelegd dat het gaat om biersoorten, generische namen dus, die
niet gepatenteerd kunnen worden.
Er is tenslotte geen brouwerij die
erover denkt om de namen pils of
witbier als merknaam te registreren.
Hans Meijvis

De vier seizoenen van het Belgisch bier
Lang geleden was brouwen een
seizoensgebonden activiteit. De
titel van de onlangs verschenen
publicatie 'De vier seizoenen van
het Belgisch bier' verdient daarom
de nodige relativering en om in de
woorden van auteur Sven Gatz te
spreken: 'Elk Belgisch bier kan natuurlijk op elk moment in elk seizoen gedegusteerd worden; dat is
een kwestie van smaak' (p.13).
De lezer kan in deze rijk geïllustreerde publicatie kennis maken
met niet zulke bekende Belgische
bieren als bijvoorbeeld Arabier,
Saison Cazeau, Bastogne Pale Ale,

Hof ten Dormaal Wit Goud, Betchard blonde, Bizon, Fasso, Triest
blond, Smiske en Wolf 7 om enkele
bieren te noemen. De smaakomschrijvingen nodigen uit om deze
bieren eens te proeven.
Naast
duidelijke
proefnotities,
bevat de omschrijving van de ruim
100 bieren ook toeristische en culinaire tips, adviezen voor het
schenken, mogelijkheden van bezoek aan de brouwerijen en interessante weetjes. Helaas ontbreekt
vaak een aanduiding van het alcoholpercentage en de aanbevolen
schenktemperatuur van de beschreven bieren.
Deze publicatie is een wegwijzer om
te genieten van de smaakrijkdom
van de Belgische bieren. Proef en
geniet en bepaal vanuit de eigen
smaakbeleving wanneer het lente,
zomer, herfst of winter voor je is.
Sven Gatz: De vier seizoenen van
het Belgisch bier. Leuven, 2012.
Uitgeverij Van Halewyck. 176 pag.
ISBN 9789461310989. Prijs: 19.95

Han Hidalgo
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Bierkalender
Zaterdag 15 en zondag
16 december

17e Kerstbierfestival van de Objectieve
Bierproevers Essense Regio (OBER), Heuvelhal, Essen.
Alle Belgische kerstbieren (en meer). Taxiservice vanaf station Essen. Meer info
op: www.kerstbierfestival.be

Oudjaarsdag 31 december (tot 20:00)

Oudejaarsborrel in Café De Beyerd.
Komt allen, leden van het Beyerd Biergilde!

Woensdag 23 januari

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 2 en zondag 3
februari

6e Brugs Bierfestival, Halletoren, Markt,
Brugge.
Meer dan 75 brouwerijen en meer dan 300
bieren!
Meer info op: www.brugsbierfestival.be

Woensdag 13 maart

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Jubileumavond 20 jaar biergilde
Noteer deze feestelijke avond in uw agenda!

Vrijdag 26 april

Excursie Beyerd Biergilde naar ???

Zaterdag 27 en zondag
28 april

10e Zythos Bier Festival, Brabanthal,
Leuven.
Een 100-tal stands met brouwers of bierfirma’s. Meer info op: www.zythos.be

23 mei tot en met 2 juni

2e Week van het Nederlandse Bier
Ontdek de wereld van het Nederlandse bier!
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Beyerd Bierglas in Vietnam
Joepie, ik ga naar Vietnam; feesten,
beesten en bieren.
Het is alweer eind augustus en als
Beyerd Bierglas sta ik nog steeds in
dat ene donkere kastje geheel
droog te wezen. Ik heb ook zo mijn
behoeftes! Een heerlijk koud biertje
zou ik wel kunnen verdragen, maar
daarvoor moet ik meestal eerst ver
weg. Hé, wat gebeurt daar nou? De
kastdeur gaat open en ik word ingepakt. Het is diezelfde rode reistas
als vorige keer. Net voor de rits
dichtgaat kijk ik nog even goed om
me heen. Het is allemaal dameskleding en ik zie helemaal geen bier.
Daarachter tussen het ondergoed
zie ik een fles, maar die lijkt helemaal niet op een bierfles. Dat komt
wel vaker voor als die twee op reis
gaan, dan zie ik eigen brouwsels in
de meest vreemde flessen, Coca
Cola, Spa rood of Bitter lemon PET
flessen. Dit is zeker vanwege het
gewicht, minder glas betekent dat
ze meer bier kunnen meenemen.
Maar daarachter zie ik toch een
glazen fles, de lange vorm lijkt
echter op een wijnfles. Shit, gaat
net de rits dicht en kan ik niet zien
wat er nu meegaat. Dat wordt dus
nog even afwachten. De reis gaat
beginnen. Na een lange periode van
kou voel ik weer warmte en wat
denk je, ik ben weer eens in Vietnam. Hier was ik de vorige keer ook
al eens, het begint bijna saai te
worden hier in Saigon.

Dit keer is de avond echter toch
weer een nieuwe belevenis. We
komen bij een restaurant aan, het
is zeven uur en inmiddels al donker.
In de TL verlichting lees ik Be Oc,
wat zo iets als Papa Inktvis betekent. Ze zullen toch geen vis gaan
eten hoop ik, want dan wordt er
alleen maar witte wijn bij gedronken en ik heb net zo'n zin in een
lekker koud biertje.

Als Beyerd Bierglas ben ik toch echt
bedoeld voor het drinken van dat
heerlijk gouden gerstenat. Gelukkig valt de avond mee, er wordt
alleen bier gedronken, al moet ik
wel genoegen nemen met Tiger
bier, een eigen brouwsel heb ik nog
niet kunnen ontdekken. Stop even,
wat gebeurt me nou? Er wordt een
hele klont ijs in mijn biertje gegooid, niet zo'n klein ijsklontje
maar een blok dat mijn hele glas
vult. Jeetje, wat een kou! Het zal
hier wel normaal zijn: bier met ijs.
Een beetje raar gevoel die kou van
binnen en aan de buitenkant van
mijn glas een extreme warmte. Het
moet hier wel 35 graden zijn.
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Naast dat ijs gebeuren er op of aan
tafel nog heel wat andere vreemde
dingen. Zo zit de hele avond een
krab me aan te staren en wordt het
ene na de andere schelpdier verorberd en verdwijnt het afval onder
de tafel. Het wordt een echte puinhoop rondom mij heen. Dit zal ook
wel normaal zijn, maar voor het
Beyerd Bierglas, een glas van
stand, gaat dit iets te ver. Bier met
ijs, middenin een vuilnisbelt. Ik
verdien toch een beter thuis dan
dit! De reis gaat verder, ik moet
weer in die rode reistas, dit keer
echter voor een kort ritje naar Hoi
An, 600 kilometer ten noorden van
Saigon. Hier is het leven anders, al
voel ik nog steeds die zelfde hitte.
Uit de tas wordt er met mij gepronkt, ik sta op een muurtje en er
worden een stuk of wat foto's van
mij gemaakt. Ik lijk wel een fotomodel, mee naar het strand voor
een volgende fotosessie. Prachtige
omgeving, een resort dat past bij
mijn klasse. Uitzicht op zee, strand
en mooie vrouwen met kleine bikini's. Ik hou wel van het strand,
maar wat mij daar overkomt, daar
heb ik gewoon geen woorden voor.
Ik zie haar nu voor het eerst in volle
glorie, de fles uit de tas. Ik lees het
etiket, Pere et Fils, Chardonnay.
Het is dus echt geen eigen brouwsel. Hebben die twee witte wijn bij
zich. En wat denk je? Ja hoor wijn
in het Beyerd Bierglas, jakkes ik
krijg er meteen het zuur van. De
avond is echter gezellig en de wijn
wordt snel gedronken, zodat ik er
niet erg lang last van heb gehad.

12

Het is me wel een weekje afzien,
bier met ijs, witte wijn en dan die
tegenstelling van afval, of beter,
etens- en drinkresten overal waar
je maar kijkt en de luxe van het
strand, schoon maar dan is die witte
wijn in Beyerd Bierglas toch een
minpuntje. Denk je dat dat alles
was, vergeet ik helemaal te vertellen over die BBQ. Het is in een klein
Vietnamees huisje, waar buiten op
straat een klein model tafel BBQ-tje
staat op een stapel bakstenen, geleend bij de buren. Het vlees is een
verrassing van de gastheer. Na
eerst veel eten en maar vooral
zeggen hoe lekker het is, krijgen we
te horen dat we stekelvarken hebben gegeten. Echt lekker hoor, voor
mij als Beyerd Bierglas dan, want
we drinken Isid'or. Jawel, heuse
trappist van de paters uit BerkelEnschot. Een ware traktatie hier in
Vietnam. Jammer dat ze maar één
flesje van 75 cl hebben, een trappistje mag altijd in mij geschonken
worden.

Het Beyerd Bierglas vanuit het
warme Vietnam.

Internationaal biernieuws
Terugkeer van Celis witbier
Christine Celis, de dochter van
Pierre Celis, onderhandelt momenteel met investeerders om straks
een nieuwe brouwerij op te kunnen
zetten. Haar vader heeft met zijn
brouwerij in Texas de Belgian Style
witbier geïntroduceerd in de Verenigde Staten. Nieuwe eigenaren
verkochten echter de merkrechten
en het biermerk hield op te bestaan.
Christine kondigde eerder al aan de
rechten weer in het bezit te hebben
en het biermerk terug op de markt
te brengen. Celis Beer zal weer
terug komen naar Austin, de plaats
waar het de oorsprong kende in de
VS. Aanhangers en fans staan alweer in de rij en willen ook de Grand
Cru die vroeger door Pierre Celis
werd gebrouwen terug op de markt.
Samen met zakenpartner Sushil
Tyagi wordt momenteel onderhandeld over de nieuwe brouwerij. Tot
die tijd wordt het Celis Beer nu al
gebrouwen bij collegabrouwers.

Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch wint etikettenwedstrijd
Het etiket van de Dorpsbierbrouwerij De Pimpelmeesch Chaamse
Dubbel is de opvolger geworden
van Weizen van brouwerij Maallust
die de verkiezing in 2011 won.

Op 15 september na de opening van
de 58e internationale bier en verzameldagen van Bier- en Verzamelvereniging BAV, maakte Juryvoorzitter Marco Philipsen van slijterijketen Mitra de winnaar van de etikettenverkiezing bekend. Veel van
de 11 genomineerde brouwers
waarvan het etiket in de finale was
beland waren aanwezig om te
horen of hun etiket misschien gewonnen had. Na te vertellen wat de
criteria was waaraan een goed etiket aan moest voldoen maakte
Marco Philipsen de top 3 bekend.

Het etiket van Speciaal bier brouwerij Duits & Laurent, Tevreden,
moest genoegen nemen met de 3e
plek. Het etiket Twents Amber van
de Twentse bierbrouwerij kwam op
twee door een mooi design van de
fles en goede informatie op het
etiket. De winnaar, De Pimpelmeesch, ging er met de titel vandoor
omdat de hoeveelheid informatie
compact en toch uitgebreid is weergegeven. Ook is er oog geweest
voor design. De schenktemperatuur is met een ‘gradenmeter’ aangegeven en op het etiket staat beschreven bij welk eten dit bier goed
tot zijn recht komt.
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De brouwers van nam de Pimpelmeesch namen de prijs in ontvangst en waren super trots dat hun
etiket zich een jaar lang het beste
en mooiste etiket van Nederland
mag noemen.
Verkiezing lekkerste bockbier
van Nederland bij Jopen
130 proevers vanuit heel Nederland
namen deel aan de blindproeverij
van het lekkerste bockbier van
Nederland. In totaal deden er 45
bockbieren mee en die waren onderverdeeld in 2 klassen en wel de
* standaard bocken [t/m 7% alc.]
met 28 bocken
* zware bocken [vanaf 7,1% alc.]
met 17 bocken.
Verleden jaar ging de eerste prijs
bij de standaardbocken naar het
Texels Bockbier en bij de zware
naar de Jopen Johannieter. Het
Texels Bockbier wist zijn eerste
prijs te prolongeren. Er waren 2
voorrondes, een halve finale en een
finale. De top 5 van de uitslag was:
Standaard bockbier:
1- Texels Bockbier
2- La Trappe trappistenbock
3- Jopen 4 granen bok
4- Bronckhorster IJsselbock
5- Gulzige Gans Bock
Zwaar bockbier:
1- Snab Ezelenbok
2- Texels Stormbock
3- Jopen Johannieter
4- De Prael Nelis
5- Zeeburg Dubbelbock
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Bavaria lanceert jubileumblik
NAC
Bavaria heeft ter gelegenheid van het
100-jarig jubileum
van
de
Bredase
voetbalclub NAC een
jubileumblik ontwikkeld. Haar halve literblik is omgedoopt
en gehuld in de
zwart-gele clubkleuren en draagt de slogan 100 jaar NAC.
Als je ‘m wil hebben dan moet je er
snel bij zijn. Het is een gelimiteerde
oplage en is vanaf deze week te
vinden in supermarkten in Breda en
omgeving. Het jubileumblik is een
vervolg op eerdere acties van Bavaria waaronder een straatversieractie en een verrassingsfeest met
de voltallige NAC-selectie voor een
trouwe clubfan.
Trappisten bouwen supermoderne veestal en kaasmakerij
De koeien van de Abdij van Westmalle krijgen binnenkort een nieuwe, moderne huisvesting. De trappisten lieten zopas een nieuwe stal,
annex kaasmakerij, bouwen. Tal
van geïnteresseerden bewonderden nu al het nieuwe complex. De
Abdij van Westmalle is vandaag
vooral bekend om haar brouwerij,
waar het bekende trappistenbier
wordt gebrouwen. Maar al van bij
de stichting in 1794 was aan de
abdij ook een hoeve verbonden, die
zich vanaf 1932 uitsluitend op de
veeteelt concentreerde.

Momenteel bestaat die veestapel
voornamelijk uit Groningse Blaarkoppen. Omdat de huidige stal aan
vernieuwing toe was, lieten de
trappisten een nieuwe bouwen. Die
voldoet perfect aan de eisen van de
huidige tijd, waarbij het welbevinden van het dier een primordiale rol
speelt. In de ruime stal, die binnen
de abdijmuren is gebouwd, is plaats
voor vierhonderd dieren: kalveren,
vaarzen, koeien en stieren. "Het
gebouw is netjes geïntegreerd in
het landschap en werd opgericht in
harmonie met de bestaande abdijen brouwerijgebouwen", zegt broeder Benedikt, mede-ontwerper van
het complex. Aansluitend op het
stalproject werd een nieuwe kaasmakerij gebouwd.

Oostenrijkse trappistenbieren
nu officieel trappist
De door de in het noorden van
Oostenrijk gelegen abdij van Engelszell geproduceerde bieren zijn
nu officieel als trappist erkend. Dat
heeft de Internationale Vereniging
Trappist onlangs gemeld. De trappisten van Engelszell brachten in
juni de bruine ‘Gregorius’ op de
markt, en de amber ‘Benno’ in
september.

Beide mogen nu het label ‘trappist’
dragen. De brouwers van Engelszell
willen de verkoop van hun bier gebruiken voor de restauratie van hun
klooster en de abdijkerk. Zij krijgen
voor hun brouwsel een handje toegestoken van Peter Krammer. Die
leidt de familiale brouwerij Hofstetten in Sankt Martin op een dertigtal
kilometer van de abdij.
Mogelijk komen er volgend jaar nog
trappistenbieren bij, in het bijzonder uit de VS en Nederland. Het bier
van het Noord-Franse Catsberg
heeft nog geen enkele aanvraag tot
certificatie als trappistenbier ingediend.
Zwaar (en duur) bier!
De Schotse brouwerij Brewmeister
komt binnenkort op de proppen met
Armageddon, een bier met een alcoholpercentage van liefst 65%.
Brewmeister stoot meteen de Nederlandse brouwerij ’t Koelschip,
dat twee jaar geleden een bier van
60% op de markt bracht, van de
troon als brouwer van het zwaarste
bier ter wereld. Armageddon is met
plm € 100 voor een fles van 33 cl.
ook het duurste bier ter wereld.
Nieuw leven in de brouwerij
Na meer dan 50 jaar wordt er opnieuw leven in geblazen, een tarwebier, een Oudenbosch’ biertje,
wordt vanaf heden in Oosterhout
gebrouwen. Twee broers uit de familielijn hebben besloten het bier
genaamd naar de brouwerij ’Bourgogne Kruis’ opnieuw op de markt
te brengen.
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De kleine brouwerij staat langs het
Wilheminakanaal, deze brouwerij
begon officieel in Oud-Gastel en
verhuisde in 1922 naar Oudenbosch tot ze in 1956 de deuren
sloot. De opbrengst van de microbrouwerij zal in het begin zo’n 2000
liter per maand zijn. In Oosterhout
zal het bier op tap verkrijgbaar zijn
bij Café de Beurs en Grand café
D’Apotheek, ook bij diverse slijters
zal het bier verkrijgbaar zijn. In
Breda is het te proeven bij Café De
Kleine Wereld.
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Café Top 100
In de beurs van Berlage is de Café
Top 100 bekend gemaakt. Café
Hoppe uit Amsterdam is de winnaar
en mag zich een jaar lang Beste
Café van Nederland noemen. Runner-up is In de Bonte Koe in Purmerend en op de derde plaats is
geëindigd De Stee in Leeuwarden.
Andere opvallende noteringe zijn:
plaats 53 voor De Beurs uit Oosterhout en plaats 80 voor Bruxelles uit
Breda.

ABT Finale Blind Bierproeven
Zondag 18 november 2012
Op een druilerige zondagochtend is
het zover. De afgevaardigden van
De Beyerd, Jac van Peer en ondergetekende, maken zich op voor de
finale van het ABT kampioenschap
blind bierproeven. Als kleine verrassing is de avond ervoor duidelijk
geworden dat onze voorzitster ook
aan de proeftafel mag plaatsnemen
en dat er dus 3 kansen zijn om de
prijs weer eens mee naar de Beyerd
te nemen.

Om half 10 verzamelen bij De Beyerd. Best interessant om ons café
eens op dat tijdstip te zien. Het is
gelijk duidelijk dat de ingrediënten
aanwezig zijn om er een erg leuke
dag van te maken. Samen met
Mikel, Yvonne, Olaf, Lolita, Linda &
René gaan we met z’n 9-en op weg
naar Haarlem.
De finale wordt gehouden in de
Jopenkerk. Voor de biergildeleden
die nog niet de geneugte hebben
gehad om hiernaar toe te zijn gegaan, gewoon doen!

Een prachtig café/restaurant/brouwerij gevestigd in een oude kerk.
Voor de kwaliteiten van het bier
hoef je het zeker niet te laten. Deze
zijn gewoon van goed tot zeer goed.
Een enkele kleine teleurstelling
daargelaten.
Gearriveerd in Haarlem, besluiten
we om de smaakpapillen even los
te gooien een paar kleintjes pils
naar binnen te werken. Op de grote
markt is al snel een café gevonden
en hoewel er een beetje vreemd
wordt opgekeken als de eerste bestelling van die ochtend(!) 9 pils is,
is die verbazing bij de tweede bestelling wel wat minder.
Om kwart voor 1 staan we weer
buiten, en nadat er een paar oliebollen naar binnen zijn gewerkt om
de toekomstige alcohol enigszins te
absorberen, wordt al snel de weg
naar Jopen gevonden. Je zou verwachten dat er wat spanning van
de verschillende gezichten af te
lezen zou zijn, maar dat valt uiteindelijk wel mee. Het lijkt eerder of
ik de enige ben die wat lijdt onder
wedstrijdspanning. Nadat ik thuis
een aantal succesvolle proefrondes
had geproefd, schat ik mijn kansen
redelijk tot goed in om hoog te
eindigen, maar nu moet het er ook
uit komen.
De tafels worden gevuld met de
ruim 50 proevers en de proeverij
begint. De verschillen in voorbereiding zijn behoorlijk.
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Terwijl een gedeelte zich terdege
heeft voorbereid zijn er ook mensen
die van de week nog even de lijst
van de te raden bieren hebben
doorgenomen. Over de te proeven
bieren kunnen we simpel zijn. De
categorieën zijn bekend, en de
bieren relatief eenvoudig te krijgen.
Wel zitten er geen echt slechte
bieren bij. Dus het onderscheid
blijft moeilijk.

Het veld zit dus wederom dicht bij
elkaar en behalve een duidelijke
winnaar zijn er 6 met 4 goed, en 14
met 3 goed. Blind proeven blijft
lastig.
In proeflokaal “in den Uiver” en
Café Koops hebben we de dag
heerlijk afgesloten.

Acht bieren later schat ik mijn kansen niet hoog meer in. Te vaak moet
ik uiteindelijk kiezen tussen de in
mijn ogen 2 meest waarschijnlijke
kandidaten. Dan is de kans dat je
elke keer goed kiest niet zo heel
groot. De prijsuitreiking laat gelukkig niet lang op zich wachten, er is
namelijk geen barrage nodig dit
jaar. En na het opnoemen van de
welke bieren er geproefd zijn is het
al snel duidelijk dat de eerste prijs
er niet in zit. De hoofdprijs wordt
dit jaar meegenomen door een
proever van Texel. Deze heeft er 6
van de 8 goed.
En onze score?
Ik ben 2e geworden en Jac & Cora
3e. Samen met 20 anderen welteverstaan.
Eric Visser
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20-jarig bestaan "Beyerd Biergilde Breda" (deel 3)
In januari 1997 verschijnt de eerste
uitgave van “Nuchter Bekeken”, het
clubblad van ons Biergilde. In A5 op
gekleurd papier, zwart-wit gedrukt,
zonder foto’s, maar wel met tekeningetjes. Leuke rubrieken als “Geflest of Getapt” en “Geboekt” naast
de gebruikelijke rubrieken “Van de
voorzitter”, “Nieuws van overal” en
“Bierkeuken” bevatten voor de
leden interessante informatie. De
redactie bestaat uit Louis Meulders,
Ben Mulders en Han Hidalgo. Begin
1997 heeft de vereniging 84 leden
en 7 aspirant-leden. Na de zomer
verlaat Ben Mulders de redactie en
gaan Louis en Han samen verder.
In 1998 komt Kees Verplanke de
redactie versterken.

In maart 1997 viert het Biergilde
haar vijfjarig bestaan. Op 27 augustus 1997 gaat onze excursie
naar Brouwerij De Hemel in Nijmegen en naar De Arcense Brouwerij.
Brouwer- eigenaar Herm Hegger
van Brouwerij De Hemel is goede
brouwer, een boeiend verteller en
een purist die bijzondere bieren
brouwt. Het bezoek aan De Arcense
Brouwerij” is zeer uitgebreid.

Eerst een rondleiding door de brouwerij en een bezoek aan distilleerderij “De IJsvogel”, gevolgd door
een uitgebreide proeverij van “De
Hertog Jan Grand Prestige” van
maar liefst 12 jaargangen. Dit
wordt een proeverij om nooit te
vergeten en zeer leerzaam. Tot slot
van de dag wordt ons een heerlijk
warm en koud buffet aangeboden.
In 1998 wordt “Nuchter Bekeken”
uitgebreid met een rubriek “In gesprek met”. Het eerste interview
wordt gehouden met Ad Lodewijk
als amateurbrouwer en lid van ons
Biergilde, die door zakelijke beslommeringen al twee jaar niet
meer gebrouwen heeft, maar wel
weer wil beginnen.
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Een leuk verhaal maar meer ook
niet jammer genoeg. In het 2e
nummer een gesprek met Joop
Oomens, die over zijn periode als
lid van de commissie “Profilering en
Protocol” niets vertelt, maar wel
over zijn brouwkunst en de bieren
die hij lekker vindt.
Begin 1999 bezoeken de beerhunters, als winnaars van de Bierproefwedstrijd om de “Speciale Palm
Trofee”, brouwerij Rodenbach en
worden hun fijne ervaringen in een
leuk artikel in Nuchter Bekeken aan
de andere leden van ons Biergilde
doorgegeven.

Op woensdag 8 december 1999 is
onze clubavond voor Louis Meulders, die ons als super amateurbrouwer, zijn nieuwste brouwsel
laat proeven. Vervolgens trakteert
Mike Jansen, eigenaar-brouwer van
“De Dool”, ons op een heerlijk verhaal over zijn ervaringen als brouwer. Han heeft zich met de bereiding van het traditionele “hapje”
laten beïnvloeden door de “Ter
Dolen” biertjes. Met gedachten aan
het komende millennium, besluit
Aad, als scheidend voorzitter, de
avond en wenst iedereen een fijne
jaarwisseling en een goed begin
van het nieuwe jaar.
Piet de Jongh
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My Chouffe Story
Kleurrijke verhalen
Bauweraerts

van

Chris

Op 27 augustus 2012 is het al weer
30 jaar geleden dat het eerste
brouwsel van brasserie d'Achouffe
tot stand kwam. In geuren en kleuren heeft Chris Bauweraerts de
geschiedenis van deze brouwerij op
een levendige en onderhoudende
manier op schrift gesteld. Medeoprichter en zwager Pierre Gobron
komt als eerste aan het woord en
vat hun inspanningen samen met
'serious inside, fun outside'. Doortastend in de bedrijfsvoering, gericht op duurzaamheid en continuïteit en daarbuiten genieten en plezier beleven. Wie de verjaardagen
van de brouwerij op het terrein van
de brouwerij heeft meegemaakt,
weet van nabij wat intens genieten
voor hen betekent.

Een ondernemend duo, Pierre vooral brouwer en technische man,
Chris de inspirerende, spraakzame
gangmaker met een fijne neus voor
marketing, publiciteit en reclame.
Beiden hebben elkaar qua kennis
en temperament goed aangevuld.

Rond de kabouter die van meet af
aan het opvallende logo is en het
woord Chouffe is veel mythevorming geweest. Chris doet uit de
doeken hoe de keuze voor dit logo
is ontstaan en hoe hij door een
uitspraak van een collega tot
Chouffe is gekomen. Na deze openbaring volgen vele memorabele
momenten in de kleurrijke geschiedenis, waarbij ook anderen die de
brouwerij vanaf de beginperiode
hebben gekend aan het woord
komen. Dit levert boeiende verhalen op, die rijkelijk worden voorzien
van anekdotes en commentaren
van Chris. De vele historische foto's, geestige tekeningen en andere afbeeldingen ondersteunen op
aansprekende wijze de verhalen.
Via de bekende groeistuipen in de
beginjaren, de daaropvolgende
stormachtige ontwikkeling, de bieren en aanpassingen in het assortiment, de overname van de brouwerij door Duvel Moortgat in 2006,
belanden we bij een huidige trendsetter in het assortiment namelijk
Houblon Chouffe. Dit bier slaat erg
aan en past duidelijk in de trend
voor bieren met een aangenaam
bittertje.
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Naast België worden de landen
beschreven die een belangrijke rol
hebben gespeeld in de distributie,
de verkoop en de populariteit van
de bieren.

In het slotwoord getiteld 'In Chouffe we trust', bedankt Chris iedereen
die in zijn leven van een Chouffe
heeft genoten en er nog van zal
genieten.

De vele bierliefhebbers zullen Chris
ongetwijfeld dankbaar zijn voor de
smakelijke bieren en de vele genietmomenten, die zo onderhoudend in deze aan te bevelen publicatie zijn beschreven. Met de koop
van 'My Chouffe Story' wordt ook
een goed doel gesteund. De winst
van de verkoop van deze publicatie
is bestemd voor de organisatie 'Le
Ressort' (www.leressort.be), die
zich inzet voor de begeleiding van
mensen met onder meer hersenletsel.
Chris Bauweraerts: My Chouffe
Story. Antwerpen 2012 . Uitgeverij
Ballon Media. 224 pagina's, gebonden. ISBN 978 94 91513 01 5. Prijs
24.95
Han Hidalgo

La Chouffe viert 30e verjaardag in De Beyerd
Afgelopen augustus vierde Brasserie d’Achouffe, bekend van de bieren La Chouffe en Mc Chouffe, haar
30e verjaardag. Met ‘Grand Choufferie’ feesten en de publicatie van
het boek ‘My Chouffe Story’ van
oprichter Chris Bauweraerts werd
het groots gevierd. Op donderdag
25 oktober werd tijdens De Belgische Bierweek een eerste Nederlandse ‘Choufferie’ georganiseerd.
Met maar liefst zes verschillende
bieren van Brasserie d’Achouffe op
tap, waaronder de Chouffe Bière du
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Soleil (uniek in Nederland!) de N’Ice Chouffe 2012 (primeur!), diverse activiteiten en de persoonlijke
aanwezigheid van Chris Bauweraerts.

Lannekes mannekes
Zaterdag 3 november Lannekes
mannekes naar Utrecht.

We bestellen de lunch en een volgend bier. Deze keer van de drie
wisseltaps, waarop 3 Belgische
bokbieren: Chouffe-, Steenbruggeen Brugse Zot-Bok. Ik zie soep,
kroketten, garnalen, croques sandwich, mosselen en bokbier; allemaal lekker, want op. Twee uur na
binnenkomst (voordat er kerkliederen gaan klinken) met de bus naar
brouwerij Maximus in De Meern.
Midden in de woonwijk ligt op ruimte een industrieel gebouw met binnen onder andere brouwerij Maximus. Dit is een modern gebouw
met dito inrichting (de kreet tandartspraktijk valt). Maar met een
bar en een brouwerij voelen wij ons
heel vlug thuis.

Deelnemers: Corné, Richard, Joep,
Lanneke, René, Jac en ik (Abe).
Alle zeven op tijd op het station en
met de trein 10:54 vertrekken we
uit Breda. Geen verrassingen deze
rit, zonder vertraging met de boemel naar Utrecht.
Iets na het middaguur lopen we
binnen bij café Olivier, waar bijna
alle bieren uit België komen. Natuurlijk omzeilen we dat massaal
met een Tripel Olivier die bij brouwerij De Leckere is gebrouwen. Voordat we het eerste bier drinken
zit de stemming er al in en ontstaat
de naam Lannekes mannekes.

Brouwmeester is Marcel Snater en
onze gastheer is Arend Jan van Diën
die een leuke proeverij voor ons in
petto heeft met bijpassende lokaal
gemaakte kazen.
1. Pandora 5% : goudgeel, kenmerkend de Amerikaanse citrus hop.
kaas: pittige roodschimmel.
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2. Brutus 6% : Amber, lage gisting,
cascade hop.
kaas: boerenkaas
3. Highhops 5,5 % : geel, bloemige
geur. bitterig.
kaas: harde schapenkaas.
4. Stout 8 8% : beetje sterke stout.
kaas: blauwschimmel geitenkaas.
5. Extra Stout 6: mooie droge stout.
Zoals proevers gewend zijn meteen
een extra rondje Brutus of Highhops, nu eens niet in die kleine
glazen.
We gaan nu terug naar het centrum
en bezoeken Oudaen.
Bieren: Jonge Daen, Ouwe Daen en
Daen Bok. De pot is nog lang niet
leeg dus een bittergarnituur
erbij. Joep en Lanneke verlaten de
groep en wij trekken verder naar
snackbar Broodje Plof. Wat junkfood naar binnen werken en ook zie
ik melk drinken. Met nieuwe energie op naar café België en bier
drinken.
De kroegentocht gaat verder naar
de Nieuwe Dikke Dries maar naast
het bier wordt hier ook door afvalligen frisdrank naar binnen gewerkt.
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De treinreis terug gaat nog langzamer dan heen, maar we arriveren
voor middernacht in Breda. Nu ben
ik de enige die nog verder de pot
wil opmaken, maar ook de pot gaat
er vandoor. Gelukkig kan ik ook
met eigen geld een Doe Maar van
brouwerij De Prael drinken. Volgende café een Hertog Jan Bock van
een jaar oud, bijzonder maar niet
echt mijn smaak. Als slaapmutsje
een Caol Ila whisky en netjes voor
sluitingstijd het café uit naar huis.
De volgende dag gewoon kalm aan
doen.

Abe de Jong

Zilveren Frietje 2012
Het begon allemaal tijdens de
brouwersavond van 3 oktober
jongstleden. Nietsvermoedend hebben Eric en ik wel zin om de brouwsels van ‘t Goeye Goet’ aan een
kritische smaak-, kleur- en geurtest
te onderwerpen. En, oh ja, natuurlijk worden ook de genomineerden
voor het zilveren frietje bekend
gemaakt. Ben benieuwd wie hem
dit jaar zal krijgen.
Zoals elk jaar begint Mikel met het
schetsen van een mysterieus beeld
van de genomineerde van dat jaar,
zonder direct weg te geven wie die
genomineerde is. Wat mij echter
wel meteen opvalt is dat ons aller
voorzitter een bovenmatige interesse heeft voor Eric en mij aan de
bar. Als Mikel daarna ook nog aangeeft dat er niet één maar twee
genomineerden zijn, begint het
kwartje langzaam te vallen. In
eerste instantie nog wat beduusd,
maar zeer zeker vereerd, nemen we
de nominaties in ontvangst en gebruiken we de rest van de avond
om, naast het proeven van de bieren, het een en ander te laten bezinken. Een soort hergisting op de
fles om maar eens een analogie te
gebruiken.

Echter: dit café geeft de mogelijkheid om een groot assortiment in
een prettige, ongedwongen en familiaire sfeer tot ons te nemen. Veel
zondagmiddagen hebben we in De
Beyerd doorgemaakt, regelmatig
afgesloten met een rusty nail (Jelle
kent het recept en weet precies
waar de ice crusher staat). Het lid
worden van het biergilde was dan
ook een logische stap en het meeproeven met de bovenkamer volgt
niet ver daarna. Nog steeds zijn we
regelmatig van de partij en de
leukste avonden hebben altijd onbekende bieren en proefglaasjes in
zich.

Ons eerste Beyerdbezoek dateert
van de zomer van 2000 toen de
wedstrijden van het Nederlands
elftal werden uitgezonden. De interesse in speciaalbieren is al lang
gewekt.
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Als je dan aan vrienden en familie
aangeeft dat je het zilveren frietje
hebt gewonnen, besef je dat ze dat
nauwelijks begrijpen. Dan besef je
dat het toch wel erg speciaal is dat
een biercafé op deze manier twee
van zijn klanten in het zonnetje zet.
Ik zie het maar als een succesvolle
afsluiting van de inburgeringscursus in De Beyerd.

Nogmaals dank van Eric en mij aan
bestuur en Beyerd familie voor de
toekenning hiervan. Wij zullen het
frietje met trots dragen en ik kan
stiekem verklappen dat het dragen
van het frietje voor één van ons
zelfs belangrijker is dan het dragen
van zijn trouwring.....
René Lambers

Bier- en eetcafé Gollem in Antwerpen
Anders gaan klinkt toch sympathieker dan vreemd gaan....
Rick Hermans heeft met zijn broers
Patrick en Jos een bier- en eetcafé
aan de Suikerrui 28 in Antwerpen
geopend. Op de locatie waar vroeger het bekende sterrenrestaurant
Preud'homme was gevestigd, is een
sfeervol biercafé met terras herrezen. Veel bierliefhebbers kennen
Rick van de vestigingen van Gollem
in Amsterdam aan de Overtoom en
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de Raamsteeg (nu nog gesloten). De gasten van Gollem in Antwerpen kunnen een keuze maken
uit 30 bieren van het vat en ruim
350 bieren van de fles, die op overzichtelijke wijze en onderverdeeld
naar soorten op de kaart vermeld
staan. Het huisbier Gollem blond is
afkomstig van De Musketiers bekend van de Troubadour bieren.
Informatie: www.gollem.be
Han Hidalgo

Mijn persoonlijke bierweek
Soms heb je van die dagen, weken,
maanden of jaren dat alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Voor
mij is dat de week die begint op
zondag 24 juni, de dag van het
Bredaas Kampioenschap Bierproeven. Ik houd van dit soort gelegenheden. Je kunnen beproeven tegen
goede tegenstanders, maar het
belangrijkste voor mij blijft of ik die
bieren herken waarvan ik vind dat
ik ze altijd moet herkennen.
Bij het snel doorlezen van de lijst
van de mogelijke bieren kom ik al
snel tot de conclusie dat 6 tot 8
bieren wel goed te doen zou zijn.
De pilsen en witbieren zijn altijd
moeilijk en één of twee foutjes bij
één van de andere bieren is snel
gemaakt. En inderdaad bij de pils
ga ik in de fout, maar in de eerste
ronde heb ik de rest allemaal correct, dat ziet er goed uit. Helaas
maak ik in de tweede ronde 3 fouten
en dus blijf ik steken op 6 goed.

De ondergrens die ik voor mezelf
heb gesteld haal ik, maar teleurstellend blijft het dat ik de Westmalle Dubbel er weer eens niet
uithaal.

Eric heeft er 10 goed, werkelijk
fantastisch, is dit een nieuwe Nederlands kampioen in spé? Het is in
ieder geval een mooi begin van de
week.

Op dinsdag 26 juni zo rond half
twaalf ‘s morgens schiet me in eens
te binnen dat er weer Westvleteren
12 te koop is en ik heb nog tot twaalf
uur om proberen er doorheen te
komen. Ik weet niet of jullie wel
eens geprobeerd hebben om de
biertelefoon van Westvleteren te
bereiken, maar je kan net zo goed
proberen om Koningin Beatrix aan
de lijn te krijgen. Ik ben wel eens
3 weken aan het bellen geweest
zonder resultaat. Ook deze keer
had ik niet veel hoop en om vijf voor
twaalf dacht ik nog één keertje en
dan stop ik ermee. Tot mijn grote
verbazing gaat de telefoon over,
het duurt uren, althans zo lijkt dat
voor mij, voordat er eindelijk opgenomen wordt. Ik heb contact met
de hemel, althans zo lijkt dat voor
mij, ik mag 3 bakken Westvleteren
bestellen.
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Helaas is de zaterdag (de meest
geliefde dag) om het bier af te halen
al vol, het kan nog op donderdagmiddag. Meteen vraag ik mijn baas
om donderdagmiddag vrij, ik werk
toch al thuis dus dat is geen probleem. Ik sms mijn vrouw die graag
mee wil, mooi, de BOB is ook geregeld en een leuk uitje ligt in het
verschiet.
Donderdag 28 juni na een ochtend
werk, start de reis naar Westvleteren. Het is een reis van twee en een
half uur (plusminus 250 kilometer),
maar de drukte in het verkeer valt
mee en tegen drie uur zijn we bij
de Sixtusabdij. Er staan drie auto’s
voor ons in de rij waarvan eentje
niet van tevoren besteld heeft dus
die komt voor niets. Doorschuiven
dus en vijf minuten later en wat
euro’s lichter ben ik de uiterst gelukkige eigenaar van 3 bakken
Westvleteren 2. Helaas is café De
Vrede weer eens gesloten dus een
extra sixpack of een glas Westvleteren zit er niet in. Gelukkig is Poperinge net om de hoek. Het is een
hete zomerdag dus drinken we op
een terras enkele Rodenbachs van
het vat. Daarna gaat de reis verder
naar Ieper, waar we eerst een
mooie wandeling maken door deze
historische stad om af te sluiten met
een prima diner op de Grote Markt
onder begeleiding van Poperings
Hommelbier. Een fantastische afsluiting van een mooie dag, een
mini bierexcursie.
De week is echter nog niet af, want
het is Bierpassieweekend in Antwerpen.
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Opnieuw op zaterdag de auto in,
BOB mee, en op weg naar Antwerpen. Ook nu loopt de reis voorspoedig en we kunnen onder de Groenplaats parkeren, recht onder het
Walhalla van de bieren.

Het is schitterend weer dus zittend
in het zonnetje genieten we van de
fantastische bieren op dit festival.
Achtereen volgens proef ik de Mort
Subite Witte Lambic, Kriek Lindemans van de tap (heerlijk dorstlessend met dit zonnige weer), Hommelbier Dry Hopping Limited Edition, Chimay Tripel van de tap, Tripel
Karmeliet van de tap, Kwaremont
Blond van de tap en Martin’s Pale
Ale (75 cl. fles). Allemaal overheerlijke bieren, met voor mij als beste
dit festival de Hommelbier Dry
Hopping met een heerlijke hopgeur, een mooie heldere pilskleur,
mooi bitter, met een prima bittere
afdronk die langzaam wegvloeit.
Dit is een prima afsluiting van deze
bierweek en een festival dat ik de
komende jaren zeker vaker ga bezoeken.

John Zonneveld

De Zotte Mutsen
“Ring ring”. Hé, telefoon… wie zou mij nodig hebben, terwijl ik in september 2011 op een terrasje in Lissabon zit? Vast weer zo’n online verkoper.
“Met Lolita”, zegt een stem door het mobieltje, “Lolita Goos” probeert de
beller mij te verduidelijken, waarschijnlijk al wetend dat er een groot
vraagteken boven mijn hoofd hangt. “Je zult me wel niet kennen, maar
ik heb jouw naam doorgekregen van Cora van Peer. Wij zoeken nog een
vijfde teamlid voor ons damesbierproefteam (3 x woordwaarde) dat op
dinsdagavond in de Belgische Bierweek wil meedoen aan de teamwedstrijd. En da’s hartstikke gezellig, maar dat zal je van Corné wel weten.
Heb je interesse?” Ja, waarom ook niet? “Prima”, hoor ik mezelf zeggen,
nog niet wetend wat daarbij allemaal komt kijken.
Een week later belt Lolita nog eens en ons team, toen nog “De Jonkvrouwen” genoemd, heeft besloten een trainingsavond te houden…… Een
trainingsavond? Het moet niet gekker worden. Maar ja, wil je een beetje
figuur slaan, dan is het wel handig een beetje basiskennis in de bagage
te hebben. Dus wij aan de slag met de zogenaamde standaardbieren:
Palm, De Koninck, Duvel, Westmalle Dubbel en Tripel, etc. We proeven
ook wat kriekbieren, maar dat is eigenlijk niet nodig, want wij hebben de
beschikking over een echte kriekenspecialist, Helma.
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Ons doel van de teamwedstrijd is om in elke ronde tenminste één bier
goed te hebben. In die opzet slagen we. We hebben er zelfs 4 goed! Dat
betekent dat we ergens onderaan de middenmoot zijn geëindigd. Toch
niet slecht voor zo’n eerste keer, zeker als je beseft dat wij beginners zijn
in het drinken (en dus herkennen) van speciaalbier.
Een jaar later, september 2012 op een terrasje in Sevilla, krijg ik weer
een berichtje van Lolita. “We doen weer mee en we houden weer een
trainingsavondje” en voegt ze eraan toe “we hebben onze naam gewijzigd
in “De Zotte Mutsen”. Tijdens de trainingssessie wordt het idee geopperd
om ook verkleed te gaan, dat wil zeggen met een oma-schort en muts.
Dit is natuurlijk niet erg hip en het blijkt nog knap lastig te zijn om die
spullen te vinden. Zelfs Gonnie's winkeltje brengt geen uitkomst. Maar
uiteindelijk blijkt de “weekmarkt” en de “Fopsjop” ons van dienst te
kunnen zijn.
Behalve dat we een nieuwe teamnaam hebben, bedenken we dat ook
ieder van ons haar eigen naam moet hebben:Klaartje Klassiek (Glen),
Lietje Karmeliet (Lolita), Louise St Louis (Helma), Berna Sint Bernardus
(Margo) en Roosje Rodenbach (Hedy)
Tevens besluiten we tijdens de training wat meer bieren voor gevorderden
te proeven: Rochefort, Vedett, Brugse Zot, etc. Tevens worden we deze
avond ondersteund door een afvaardiging van onze collega’s (tevens
concurrenten) “De Drinkebroeders” (Jac, Olaf en Bart). Na afloop van het
“serieuze gedeelte” komen er in de gezellige “afterparty” nog veel meer
bieren en lekkere hapjes op tafel.
Ons doel voor dit jaar is simpel: er minimaal één meer goed hebben dan
vorig jaar. Nou, we slagen met vlag en wimpel. We horen Mikel door de
microfoon schallen dat “De Zotte Mutsen” er 9 (!) goed hebben en dat
zijn er meer dan team “Drinkebroeders” en team “Frivole Framboos” van
Corné. De winnaars “De Hopduvels” zitten naast ons en hebben er 10
goed. Nogmaals gefeliciteerd heren! Het frappante is nu dat de winnaars
van vorig jaar ook naast ons zaten….
Dus wil je winnen, zorg dan dat je op tijd in de Beyerd bent en het tafeltje naast ons kiest. Succes verzekerd! Maar wat te denken van het
spreekwoord: drie keer is scheepsrecht? We hebben de lat voor ons zelf
wel erg hoog gelegd, maar we gaan de uitdaging aan! Rest ons niets
verder dan iedereen te bedanken voor de gezellige avond met een extra
pluim voor onze “coach” Jac van Peer.
Hedy van Doveren, namens “De Zotte Mutsen”
30

Brasserie Zytho in Kontich
Voorbeeldige biergastronomie
Op een zomerse middag worden we
welkom geheten door gastheer Cas
Goossens die ons op een uitnodigende manier probeert te verleiden
met het huisaperitief waarin Liefmans Fruitesse is verwerkt. We
kiezen voor een uitstekend getapte
en goed gekoelde Maredsous blond
en Karmeliet tripel. De ontdekkingstocht aan de hand van de zeer
verzorgde en informatieve menukaart kan een aanvang nemen.

De kaart met voorgerechten vermeldt onder meer carpaccio van
Belgisch rund, olijfolie, limoen en
een verrassende pesto van waterkers, met als biersuggestie Saison
Dupont van 6,5 vol %.

'Dit bier met een citrusachtige bitterheid, past perfect bij dit frisse
voorgerecht', aldus de beschrijving. Dit soort beschrijvingen, zonder verheven taalgebruik en poespas, komen we tegen in de vermelding van alle aanbevolen bieren
waarbij ook het alcoholpercentage
wordt aangegeven. De kaart met
nagerechten is onderverdeeld in
zoet, bitter, fris, zilt, zuur, krokant
en cohesie van diverse smaken.
Aan de hand van dit smakenpalet
worden de daarbij passende bieren
beschreven. Eenvoud is kenmerk
van het ware en dit blijkt uit het
krokante zanddeegtaartje met
aardbeien en een crème van platte
kaas. Hierbij wordt Timmermans
Strawberry aanbevolen. Het fruitige Maredsous blond was in goed
gezelschap van linguini (iets bredere spaghetti) met gebraden hoevekip, beukenzwammen, pesto en
gesmolten kerstomaatjes. De lichte
bitterheid van het bier gaf extra
smaak aan de gesmolten kerstomaatjes in combinatie met de beukenzwammen. Naast de voor-,
hoofd- en nagerechten en de gevarieerde salades is er een maandmenu van vier gangen met aangepaste bieren. Gelet op de aankleding,
de uitstraling, het terras, de gastvrijheid, de bierkaart en de advisering van gastheer Cas Goossens
voor de keuze van bieren, kunnen
we brasserie Zytho van harte aanbevelen.
Han Hidalgo

31

Gerookte forelfilet, roomkaas en Beyerd Tripel

Ingrediënten voor vier personen:
200 gram licht gerookte forelfilet
4 eetlepels roomkaas
4 eetlepels piepkleine blokjes geschilde komkommer
1 eetlepel fijngeknipte verse bieslook
6 eetlepels Beyerd Tripel
enkele sprietjes bieslook
1 eetlepel kleine kappertjes
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Eventuele graatjes met een pincet uit de forelfilet verwijderen en in
stukjes snijden. Deze stukjes samen met de roomkaas, piepkleine blokjes
geschilde komkommer, fijngeknipte verse bieslook en het bier in een
mengkom doen en met een vork fijnmaken. Op smaak brengen met peper
en zout. Over kelkglaasjes of cilinderglaasjes verdelen en met kleine
kappertjes en sprietjes bieslook garneren, vergezeld van een reepje
warme toast en een licht gekoeld proefglaasje of naar smaak glas Beyerd
Tripel van huisbrouwerij De Beyerd. Naar smaak een andere fruitige,
volmondige tripel gebruiken.
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Hertengoulash met dadels en Beyerd Winterbier
Ingrediënten voor 4 personen:
600 tot 700 gram hertengoulash
2 uien
4 gedroogde, ontpitte dadels
3 eetlepels Worcestershire saus
2 laurierblaadjes
4 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
2 volle eetlepels bloem
1,5 dl Beyerd Winterbier
4 dl gevogelte- of wildbouillon
2 eetlepels fijngeknipte bladpeterselie
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:

De gedroogde, ontpitte dadels in stukjes snijden en gedurende 2 uur in
een mengkom in het bier wellen. Uien schillen en in stukjes snijden.
Stukken hertengoulash met bloem en weinig zout bestuiven. Olie in een
braadpan verhitten en de stukken hertengoulash aan alle kanten aanbraden. Stukjes ui kort mee braden. Hittebron verlagen en de laurierblaadjes en bouillon erbij doen. Gedurende 1,5 uur of iets langer op een lage
hittebron met de deksel iets schuin op de pan stoven tot het vlees goed
gaar is. Het stoofvocht zoveel mogelijk inkoken en 15 minuten voor het
einde van de stooftijd de stukjes gewelde dadel, de rest van het bier en
Worcestershire saus toevoegen en verder stoven. Naar smaak extra bier
toevoegen. Laurierblaadjes eruit halen. Het stoofvocht pureren en zeven
en in de braadpan terugdoen. Op smaak brengen met peper en zout. Over
voorverwarmde borden verdelen en met fijngeknipte bladpeterselie
garneren. Serveren met stamppot van aardappel, knolselderij en winterwortel en een licht gekoeld glas Beyerd Winterbier of een ander vergelijkbaar volmondig winterbier.

Han Hidalgo
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De koelkast van ...
Vrijdagmiddag, 2 november. Cora
en ik willen nog "een koelkast van"rubriekje scoren. Waar gaan we
heen? Niet te ver want ik, Bianca,
moet nog naar Schiphol om Marco
op te halen. Dan gokken we op
Harrie en Wies, lekker dichtbij, en
vorige keer vonden we alleen een
blaffende hond thuis: geen Wies,
geen Harrie, dus ook geen bier.

Op naar de garage, want daar staat
niet alleen een prachtige cabrio,
maar ook het bier. Hond Juul volgt
ons trouw. Harrie begint al excuses
te maken voordat we de voorraad
hebben gezien. "Ja, ik moet weer
halen, want kijk, deze krat met
speciaalbier is al helemaal op". Ja
Harrie, dat is pech hebben, dáárom
komen wij juist onverwacht.

Dit keer hebben we meer geluk. We
bellen aan. Weer hond Juul achter
de deur, maar ook een verbaasd
hoofd van Harrie boven het beeldscherm van zijn computer uit. Harrie maakt de deur open met de legendarische woorden: "Nu willen
jullie zeker ook een biertje, hè?".
Nou Harrie, laten we eerst ons werk
maar doen: interviewtje en foto's
maken.

De inhoud van de koelkast valt toch
niet tegen. Heerlijke Maredsous
Tripel, Beyerd Dirk en Blond, Westmalle, Jupiler, Kriekje Mort Subite,
en wat opvalt: alles keurig in een
rijtje met de etiketten naar voren.
Die Harrie houdt van orde en netheid. Het mooiste is toch wel de
koelkast zelf. Nog niet eerder zagen
we zo'n mooie koelkast in de garage staan. Samsung, 7 graden, rvs.
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Dubbele deur, ijsblokjesmaker
en.......een geheim vakje! Tja,
waarvoor dient dat? Voor de stiekeme drinker? Wij weten het niet,
maar mogen wel door het luikje
kijken. Wat we toen zagen, vertellen wij echter niet....... Ook gildeleden hebben recht op privacy.
Na het bekijken van de voorraad
lekker aan tafel met een Maredsous. Eerst showt Harrie trots
zijn glasvoorraad. En terecht, er
staan zeer mooie exemplaren tussen. Ook hier weer alles recht in een
lijn. Hond Juul komt er gezellig bij
en ook Wies komt thuis.

Wies kijkt zeer verbaasd, maar
roept dan snel "Hé wat leuk!!!".
Knabbeltje erbij en we zitten. Wat
een luxe dat je dat op een vrijdagmiddag mag doen. Cora wil nog een
foto van dat "mooie exemplaar".
Bedoelt ze daar de Maredsous mee,
of Harrie? Harrie, aldus Cora. Harrie
zegt dat ze hem niet aan het blozen
krijgt, maar het gebeurt toch! Wat
wil je? Om vijf uur een heerlijk glas
Maredsous, omringd door drie
vrouwen, dat maakt het leven toch
aangenaam.
Bianca en Cora, met veel dank
aan onze gastvrouw en -heer
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