Nuchter bekeken

u i t g av e va n ‘ B e y e r d B i e r g i l d e B r e d a’ - T h u i s i n c a f é d e B e y e r d

Maart 2013

JUBILEUMNUMMER
20 JAAR BIERGILDE BREDA

BEYERD BIERGILDE BREDA

Nuchter Bekeken, jubileumnummer
Colofon:
Nuchter Bekeken is een uitgave van “Beyerd Biergilde Breda"
Redactie:
Corné Bruininckx, Jac van Peer en Marco van Schaik
Email-adres: redactie.nuchter.bekeken@gmail.com
Adverteerders: Albers Bouw, Ares Breda, Bredero Gezondheidscentrum
en Autobedrijf Goos
Uiterste datum inleveren kopij volgend nummer: 14 september 2013.
--------------------------------------------------------------------------------------------Inhoud:
Woordje van Piet de Jongh.............................................................. 3
Uit de kast................................................................................... 4
Terugblik van Han Hidalgo............................................................. 5
Biernieuws 1993-2013............................................................ 7 & 23
Woordje van Aad van Bruggen......................................................... 9
16 jaar Het Gouden Koppel........................................................... 11
Bierkalender................................................................................ 14
De Beyerd volgens Joop Oomens...................................................15
Woordje van Hettie Beverdam....................................................... 17
Van Dubro naar Lekker................................................................. 19
Biercuisine.................................................................................. 20
Terugblik van Jan van Doesburg..................................................... 21
Een Zeeuw bij het Beyerd Biergilde................................................. 25
Van niks naar gilde-lid................................................................. 27
Woordje van Cora van Peer........................................................... 28
De koelkast van......................................................................... 29
--------------------------------------------------------------------------------------------Beyerd Biergilde Breda:
Bestuur: Cora van Peer, Bianca Houthooft, Joop Oomens, Mikel de Jongh
en Richard Kessels
Secretariaat: Maria Cherubinastraat 13, 4817 KZ Breda
Contributie Leden: € 40, Giro: 3950478 t.n.v. Leo Loontjens, Oosterhout
Voor informatie over het Beyerd Biergilde Breda kunt u zich wenden tot
het secretariaat, bereikbaar via e-mail: decherubyn@online.nl.
Thuis in Café Restaurant Brouwerij De Beyerd, Boschstraat 26, 4811 GH
Breda, of virtueel te bezoeken op: www.beyerd.nl via de buttons sitemap/diversen/biergilde

2

Woordje van ...... Piet de Jongh
Hoe ik op het idee kwam een biergilde op te richten
Dat idee was er al sinds de jaren 70
toen ik Belgisch bier importeerde
en kennis maakte met het Brouwers
Gilde in Brussel. Ik dacht dan telkens weer waarom hebben wij in
Nederland geen bier- of brouwersgilde? Door het calvinistische brouwersbeleid in Nederland plus het
magere bierassortiment van de
Nederlandse brouwers kwam daar
ook geen interesse voor, tot in 1983
de Consumentenvereniging Pint
opgericht werd, die in De Beyerd
hun vergaderingen hielden en die
ook mij activeerden. Ik ontmoette
op daar enkele collega’s die ook al
actief waren met speciaalbier.
Met Han Hidalgo, die toen al een
trouwe speciaalbierklant was van
De Beyerd, had ik contact over een
samenwerking met die collega’s.
Dit leidde in 1987 tot de oprichting
van de “Alliantie van Biertapperijen” een vereniging van 25 biercafés
en ik werd hun eerste voorzitter en
dat heb ik 10 jaar vol gehouden. Ik
hield met Han goede contacten en
hij beoordeelde aspirant-leden op
hun mogelijke lidmaatschap.
Toen mijn Els en ik op 1 september
1992 ons 25 jarig caféjubileum
vierden, kregen wij een cadeau van
de “Zilveren Frietwinnaars”. Die
dag is de start geweest om een
Biergilde op te richten. Er waren al
14 dragers van die Belgische Bierische onderscheiding.

Zij werden gepolst en met succes.
Maar er waren nog veel meer interessante bierklanten in De Beyerd
en die werden ook gevraagd en zo
zijn we in 1993 gestart met 54
leden. Han en ik hadden afgesproken dat hij het secretariaatswerk
zou doen en dat ik de andere bestuurszaken, waaronder het leiden
van de vergaderingen, voor mijn
rekening zou nemen.

Door mijn goede contacten met
veel klanten en brouwerijen, plus
de sterk oplevende interesse in
speciale biertjes, groeit onze vereniging snel en hebben we ook een
penningmeester nodig. Die vinden
wij in Leo Loontjes, zilveren
frietwinnaar en werkzaam bij de
belastingen, altijd gemakkelijk. Als
oud-voorzitter vond en vind ik nog
steeds dat ik, als voorzitter, misschien niet de mooiste periode heb
meegemaakt van ons gilde, maar
wel de meest levendige en spannende. En dat koester ik.
Piet de Jongh
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Uit de kast
Misschien iets minder dan voorheen
maar nog steeds een belangrijk
onderdeel van het Gilde is de bierproefmachine. In 1994 werd de
eerste kast gebouwd door Piet Visker en met trots gepresenteerd
tijdens de Belgische Bierweek. Inmiddels hebben we al enige tijd een
andere computergestuurde kast
met (knipperende) spotjes, maar
het is en blijft een mooi uithangbord
van het Gilde en De Beyerd in het
algemeen.
Menigeen heeft zich stuk gebeten
op een of meer van de twaalf bieren
die Mikel altijd weloverwogen uitzoekt. Menigeen heeft zich vergist
in de willekeur van de computer die
een bepaald bier 4 keer laat proeven en een ander helemaal niet. Je
staat te kijken naar een ander en
denkt het wel te weten, alleen al
aan de kleur, tot je vervolgens zelf
aan de beurt bent en hopeloos de
mist in gaat.
Natuurlijk is het herkennen van
bieren met een competitief element
niet iets wat iedereen even leuk
vind: de een zul je vaker zien proeven dan de ander. Toch blijft het
een prima objectief middel om je
kennis te testen, je te laten verrassen en te leren. Want welke les
hebben we dan altijd weer geleerd?
Dezelfde die we altijd na een proeverij leren: voor een volgende keer
toch weer meer drinken.
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Jaren terug al was de bierproefmachine ook al op internet. Op de site
van De Beyerd kon je op basis van
alleen beschrijvingen de juiste bieren proberen aan te klikken. Wie
weet, hebben we bij ons 40-jarig
jubileum straks wel echt een virtuele kast of app. Laten we nu in ieder
geval alle pioniers, bouwers, en
bedieners van de bierproefmachine
van harte bedanken voor een mooi
stukje gildegeschiedenis!
Jeroen Brooymans

Terugblik van Han Hidalgo
Na 20 jaar Beyerd Biergilde, kijk ik
met plezier terug

Gelukkig dat Orson bereid is dit nog
steeds te doen.

De inspirerende, opbouwende gesprekken met Piet, in het gezelschap van menig smakelijk bier, om
een club van oprechte bierliefhebbers op te richten. De hechte samenwerking met Piet en Leo in het
eerste bestuur; Rochefort 8 smaakte ons altijd prima, nietwaar Leo?

De interessante excursie naar
brouwerij Van Honsebrouck: een
prima verzorgd lunchbuffet in het
kasteel Ingelmunster en we werden
door de toenmalige brouwer Jozef
Maes betrokken bij het kiezen van
het smakelijkste brouwsel voor de
blonde variant van Kasteelbier
donker.

De samenwerking met Mieke, die
het secretariaat van mij overnam.
Mieke maakte op mij toentertijd
indruk met haar opmerking 'Hoe
kunnen we zo snel mogelijk uit de
ontstane impasse geraken...', na
een verschil van mening tussen
enkele leden. Kortom: geen woorden, maar daden!
De redactievergaderingen aan het
begin van de rit met Louis Meulders,
van wie ik veel heb opgestoken over
Belgische bieren, biercultuur en zijn
brouwkunst (o.a. Gageleer, N'n
Bangelijke Turbo). Na enkele nummers 'oude stijl' verscheen het
eerste nummer van 'Nuchter Bekeken'. Deze naam is verzonnen door
Ben Mulders.
De leerzame thema- en discussiebijeenkomsten; komen deze nog
terug?
De recepten voor de hapjes tijdens
de bijeenkomsten. Het was ooit de
bedoeling dat andere leden de recepten zouden gaan verzorgen....

Niet te vergeten het bezoek aan
brouwerij De Gouden Boom in
Brugge met Brugge Tripel als haar
belangrijkste bier. Erg sfeervol,
maar wat een doolhof aan gangen
en opstapjes in de brouwerij. Ook
hier een zeer smakelijke lunch,
vergezeld van smakelijke bieren.
De gezelligheid met ons team
'Zeeuws Meisje'. Tijdens veel bijeenkomsten konden we alvast oefenen voor de teamwedstrijd tijdens de onvergetelijke Belgische
Bierweek. Deelname, onderlinge
sfeer en nieuwe proefervaringen
beleven, waren voor mij het
belangrijkste!
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De drie winnaars van het nationaal
kampioenschap blind bierproeven,
georganiseerd door ABT, die het
Biergilde heeft voortgebracht, namelijk Björn Berben (2x, wat een
prestatie!), John Simons en Jac van
Peer. Jammer dat Björn en John
geen lid meer zijn.
De heerlijke bieren van het type
Russian Imperial Stout van Jan van
Doesburg en zijn geestige toespraken. Ook hulde voor de vele smakelijke bieren van andere leden!

Jeen en Ad, veel succes met jullie
brouwerij De Pimpelmeesch.
De vele smakelijke bier- en spijscombinaties van leden in het kader
van de wedstrijd om 'De Bierige
Pepermolen'. Hopelijk blijft dit programma onderdeel, al of niet in
aangepaste vorm, bestaan.
Graag wil ik afsluiten met het volgende gedicht:

Beyerd Biergilde 20 jaar
De oprechte bierliefhebbers hebben het voor elkaar,
het Beyerd Biergilde bestaat immers 20 jaar.
Veel plezier met elkaar en met het proeven,
en regelmatig in de sfeervolle Beyerd te toeven.
De smaakrijkdom van veel bieren te ontwaren,
en er prettige herinneringen aan te bewaren.
Proeven, proeven en nog eens proeven,
soms de smaakpapillen intens laten zwoegen.
De finesse en nuances kunnen waarderen,
om van elkaars smaakbeleving te leren.
Ook nu en hopelijk in de komende 20 jaar,
zijn proeven en genieten, een onafscheidelijk paar.
Beleef ieder glas bier als een feest,
want dan geniet je toch het meest.

Han Hidalgo
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20 jaar biergilde

Biernieuws 1993-2003
1985
Brouwerij De Kluis in Hoegaarden
(Pierre Celis) brandt af. Overname
door Interbrew.
1986
Jaar van het bier
Leo Brand sticht brouwerij St.
Christoffel in Roermond.
1993
ABT bier van de maan januari is
Toison d’Or van brouwerij het
Anker.
De beker Wieckse Witte (brouwerij
De Ridder) moet verdwijnen, omdat
hij te veel overeenkomsten heeft
met de beker van Hoegaarden Witbier.
Voor de eerste maal wordt een tapen schenkwedstrijd speciaalbieren
georganiseerd voor medewerkers van alle ABT-cafés. Winnaar werd
Mikel de Jongh!
ABT GAZET 7: “Na een actieve periode met slechts Drie Hoefijzers
Pilsener als enige bier op de tap
(Piet zelf houdt het op Skol) ‘importeerde’ Piet de Jongh in 1972 zijn
eerste kratjes speciaalbier uit België, te weten De Koninck, Westmalle Dubbel en Gueuze St. Louis.”
Anheuser-Busch is de grootste
bierbrouwer
ter
wereld
met
103.300.000 hl, gevolgd door
Heineken en Miller.
(Interbrew bestond
nog niet).

1994
‘Missets Horeca’ organiseert de
eerste verkiezing van ‘Café van het
jaar’. Winnaar is Café Anno 1890
uit Amsterdam, Café De Beyerd
wordt 3e.
Lancering Jopen Koytbier door het
Haarlems Biergenootschap.
1995
Per 31-12-1995 telde Nederland
het respectabele aantal van 40
brouwerijen (waarvan een flink
aantal inmiddels is verdwenen,
zoals De Leeuw (Valkenburg),
Oranjeboom (Breda) en De Ridder
(Maastricht).
De brouwerijen Lindeboom, Alfa,
Amstel en Budelse bestaan 125
jaar.
1998
Bavaria neemt La Trappe over.
1999
Opening trappistenbrouwerij Achelse Kluis.
Het beroemde Brusselse café ‘La
Mort Subite’ is door de regering van
het Brusselse Gewest op de lijst van
beschermde monumenten geplaatst.
Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie vindt dat vitamine B1 aan
het bier moet worden toegevoegd.
Dat zou het geheugen van bierdrinkers ten goede komen.
Brouwerij Rodenbach op de Vlaamse monumentenlijst.

7

Voor het maken van één liter bier
is bij Interbrew Breda 4,9 liter water
nodig. In 1967 was dat nog 14 liter.
Brouwerij De Kroon (Oirschot)
sluit. Daarmee komt een einde aan
ruim 300 jaar brouwgeschiedenis.
Na 60 jaar gebruikt een Nederlands
brouwerij (Gulpener) weer inlandse
hop.

De Britse regering geeft alle uitbaters van horecagelegenheden twee
jaar de tijd om speciale glazen aan
te schaffen, die exact de wettelijke
maat van een goede pint inclusief
het schuimkraagje aangeven. Wie
geregeld toch te zuinigjes tapt, kan
rekenen op een boete van maximaal 3600 gulden.
2001
De Britse regering heeft formeel
voorgesteld de openingstijden van
pubs en andere horecagelegenheden in Engeland en Wales vrij te
laten.
Op de Schotse Orkney eilanden is
een van mest gemaakt oerbier opnieuw op de markt gebracht. Het
Stone Age werd 5000 jaar geleden
gebrouwen in kleipotten en op
smaak gebracht met dierlijke uitwerpselen.

2000
Uit een recent onderzoek is gebleken dat 60% van de Duitse vrouwen
nooit een pilsje drinkt.
Voor het eerst sinds 1900 drinkt de
gemiddelde Belg minder dan 100
liter bier per jaar.
Anheuser-Busch is nog steeds de
grootste brouwer ter wereld, Heineken is nog steeds twee, AmBev
is derde en Interbrew vierde. Heineken is wel de grootste Europese
brouwerij.
De uitschakeling van Engeland door
Roemenië op het EK 2000 kost de
Engelse kroegeigenaren 350 miljoen gulden aan omzet. Was Engeland doorgegaan dan zouden er 50
miljoen ‘pints’ meer zijn getapt.
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2002
Het dagelijks drinken van één tot
drie glazen alcoholische drank halveert het risico op dementie.
Een 26-jarige Britse student heeft
een computerarm opgelopen door
de herhaalde polsbewegingen,
waarmee hij dagelijks zijn pinten
naar zijn mond brengt.
Interbrew is voornemens de Bredase vestiging in 2004 te sluiten / Café
De Beyerd gaat een eigen stadsbrouwerij beginnen. (Officiële opening 9 juni 2004).
Piet de Jongh over 35 jaar kastelein: “Als je het puur voor de commercie doet, is het een verschrikkelijk beroep.

Woordje van ...... Aad van Bruggen
De redactie van “Nuchter Bekeken”
heeft mij gevraagd iets te schrijven
over mijn periode als voorzitter van
het Biergilde De Beyerd ( voorheen
De Smaakpapillen) 1996-2000.
Een terugblik, het is lang geleden,
dus ik doe mijn best.

Enkele herinneringen:
Het bezoek van Chris Bauweraerts
van de brouwerij D’Achouffe met
zijn boeiende verhaal over die
brouwerij en zijn heerlijke bieren.

Over het geheel genomen, heb ik
alleen maar goede herinneringen
aan die periode: gezellige, boeiende, interessante en inspirerende
avonden met goede en bijzondere
bieren, de vele brouwers, de happenings met "De Vuilen Hoek" en
niet te vergeten de hapjes van Han.
In 1997 is het biergilde een vereniging geworden met statuten en een
huishoudelijk reglement. Piet wilde
van het voorzitterschap af om belangenverstrengeling met zijn café
te voorkomen.
Ik kreeg de eer de eerste voorzitter
van de vereniging “De Smaakpapillen” te worden. Piet, met zijn deskundigheid en vele netwerken,
bleef gelukkig wel in het bestuur.

De enthousiaste presentatie en
proeverij van Mike Jansen, toen van
kasteelbrouwerij De Dool met de
Ter Dolen abdijbieren. Later zijn we
er ook op bezoek geweest. Het
Oosterhouts biergilde is in 2012 op
excursie geweest in Wilderen, waar
Mike met dezelfde schwung en
ambities zijn verhaal vertelde over
zijn nieuwe brouwerij en stokerij.
De eigen brouwsels van Jan van
Doesburg “Rochefort 10” met Limousin-vlees en van Louis Meulders, meerdere malen. Ik vond het
een sterk punt van het Biergilde “v.
h. De Smaakpapillen” dat ze in die
tijd (en nu nog?) leden hadden die
hun eigen bier brouwen.
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De brouwer Leo Brand, die met
“Christoffel Anders”, ons gevraagd
had als consumentenpanel. Niet
iedereen vond het lekker.
De cursus van Hans Franken in
Breda in de toenmalige Oranjeboom brouwerij in Breda.
We leerde daar hoe te proeven aan
de hand van de vier smaken zoet,
zuur, zout en bitter. Heel verrassend en leerzaam.
De proeverij bij het Haldenbergse
biergilde in Oudenbosch: een
plechtige aangelegenheid aan een
witte tafel en met serieuze gezichten, heel professioneel, maar toch
minder ontspannen en zeker minder gezellig dan bij ons.
De kookcursus bij Hans Romijn en
Han Hidalgo.
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Je leerde er vooral sausen roeren
en meer van dat soort elementaire
dingen, het echte koken deden de
heren toch liever zelf.
Maar het resultaat was er dan ook
naar: heerlijk.
De bierproefmachine, een prima
middel om je bierkennis te testen.
Ik maakte er zelf niet veel van,
herinner ik me nog!
Al met al is mijn periode als voorzitter een plezierige en leerzame
ervaring, die ik niet had willen
missen en die ik goed heb kunnen
gebruiken in ons biergilde “De Gecroonde Bel” in Oosterhout.
Aad van Bruggen

16 jaar Het Gouden Koppel
Het zal tijdens de Algemene Leden
Vergadering van januari 1997 geweest zijn, dat het bestuur van het
Beyerd Biergilde aan de aanwezigen in het café vroeg of er twee
kandidaten bereid waren om in de
Kascontrolecommissie (KCC) zitting te nemen. Nadat velen op dát
moment het toilet opzochten, besloot Fred Maas zich te kandideren
voor deze zéér belangrijke functie.
Al enigszins beneveld door de heerlijke Belgische biertjes volgde ik
daarna in zijn voetspoor, totaal
onwetend wat mij de komende 2
jaar allemaal boven het hoofd zou
hangen. Mijn expertise reikte immers niet verder dan enkel wat
discutabele ervaringen als penningmeester van een inmiddels ter
ziele gegane Bredase Carnavalsvereniging. Dit in tegenstelling tot
Fred, die op professionele wijze op
de Gasthuisvelden de burger geld
uit zijn zakken probeerde te kloppen. Bij acclamatie door de leden
werden wij vervolgens op grond
van de statuten voor twee jaar
benoemd. De statuten heb ik nooit
gezien en 16 jaar lang hebben wij
vele beproevingen moeten doorstaan!
In januari 1998 togen Fred en ik
voor de 1e maal naar Oosterhout,
alwaar onze penningmeester, de
heer Leo Loontjens, zijn domicilie
heeft. Wij werden op zeer hartelijke
wijze ontvangen door zijn charmante vrouw Ida met koffie en een
traktatie.

In de loop van de avond zorgde Leo
voor steeds meer sterke drank,
waarbij wij nog niet meteen in de
gaten hadden, dat dit een onderdeel van het spel was, wat hij jarenlang zou spelen.

Onze belangrijkste taak is het controleren van de jaarrekening en
hierover advies uitbrengen aan de
leden van het Biergilde. Fred maakte mij de eerste keer duidelijk, dat
groen stond voor “inkomsten” en
rood voor “uitgaven”. Ik heb in die
16 jaar heel wat moeten afvinken,
omdat de penningmeester altijd
een zeer nerveuze indruk maakte
als het Gouden Koppel zich over de
boeken boog. Voorts trachtte hij
tussen ons tweespalt te zaaien en
ons te beïnvloeden met drank,
reisjes naar Thailand et cetera, etc.
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Het absolute dieptepunt was in
2008, toen hij ons intimideerde met
het mogelijk inschakelen van een
knokploeg. Gelukkig is het zover
nooit gekomen, dankzij zijn nog
immer bevallige echtgenote, die
hem streng en resoluut tot de orde
riep.
Fred en ik hebben ons vaak de
vraag gesteld: Waarom? Empirisch
onderzoek leerde ons, dat er toch
een verzachtende omstandigheid
voor Leo was. Ook hij stond jarenlang onder invloed van een kleine
groep corrupte schavuiten: De
Vuile Hoek. Een zwarte bladzijde in
de rijke geschiedenis van ons Biergilde. Een club gewetenloze schurken onder leiding van Willem van
B., de uitvinder van de graai- en
bonuscultuur. Samen met mannen
als John R., Cock van H. en Leo S.
hebben zij getracht onze penningmeester om te kopen en te betrekken bij witwaspraktijken en illegale
activiteiten. Of dit gelukt is, weten
Fred en ik niet. Wij opteren ervoor
om hem het voordeel van de twijfel
te geven, want zowel Leo, als wij,
zijn door de gebeurtenissen gedurende de afgelopen 16 jaar zwaar
aangeslagen en getraumatiseerd.
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Op 23 januari jl. zijn tijdens de ALV
Leo, Fred en ik teruggetreden om
plaats te maken voor nieuw bloed.
Gedrieën gaan wij binnenkort in
therapie, die zal bestaan uit vakanties en Belgische speciaalbieren. De
rekening kan De Vuile Hoek tegemoet zien! Over het bestuur is het
Gouden Koppel over het algemeen
zeer tevreden. Soms moesten wij
echter wel het bestuur op de vingers tikken als de bestuurskosten
uit de hand dreigden te lopen. Maar
men leerde snel in de wetenschap,
dat wij hen nauwlettend in de gaten
hielden. Daarentegen niets anders
dan lof voor het organiseren van
onze jaarlijkse excursies en het feit,
dat deze kostendekkend waren. Daarom konden wij jaar in, jaar uit
de ALV het advies geven om het
gehele bestuur decharge te verlenen. Petje af!
Ook een dikke, vette pluim voor de
leden van ons Biergilde. Zij hebben
het Gouden Koppel altijd door dik
en dun gesteund en lieten dat met
name blijken door jaarlijks opnieuw
akkoord te gaan met het voorstel
van de voorzitter om ons te benoemen tot lid van de volgende Kascontrolecommissie.

De statuten ten spijt! Voorts zijn wij
trots op onze leden, omdat zij onze
oproepen om de jaarlijkse contributie op tijd te betalen hebben gehonoreerd. Respect voor jullie betalingsdiscipline. Ga zo voort, ondanks de crisis! U zult hiervoor rijkelijk door het bestuur worden beloond tijdens de volgende ALV.

Op maandag 14 januari 2013 vond
de laatste kascontrole plaats ten
huize van Leo en Ida. Na een gezellige avond, verliet het Gouden
Koppel omstreeks middernacht de
woning. Het sneeuwde hevig en een
witte deken werd over wegen en
velden gelegd. Misschien ook symbolisch voor ons: ná 16 jaar zat ons
werk erop. Wij konden als kascontrolecommissie gaan rusten.
Mede namens Fred, bedank ik de
penningmeester, zijn vrouw, de
overige bestuursleden en de leden
van ons prachtig Biergilde voor het
in ons gestelde vertrouwen en de
gezellige uurtjes.

Wij zijn niet rancuneus ingesteld,
dus als wij zeggen leden, bedoelen
wij ook de Vuile Hoek. Wat zij allemaal op hun geweten hebben: “Het
zij hen vergeven, want zij wisten
niet wat zij deden”.

Tenslotte wenst het Gouden Koppel
onze opvolgers, Jeroen Brooijmans
en Jeroen van Bruggen heel veel
inspiratie en succes met hun toekomstige werkzaamheden! En datzelfde zeggen wij tegen de nieuwe
penningmeester, Joop Oomens en
tegen de nieuwe secretaris, Bianca
Houthooft.
Dick Westmaas
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Bierkalender
Woensdag 13 maart

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Jubileumavond 20 jaar biergilde

Zondag 17 maart
13:30-20u.

Delta Bierfestival, ‘t Beest, Beestenmarkt, Goes. Meer info op www.deltabrouwers.nl

Vrijdag 26 april

Excursie Beyerd Biergilde naar Brouwerij
Wilderen en het Nationaal Jenevermuseum
in Hasselt

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

Zondag 5 mei

10e Nederlands Speciaalbier Festival;
Markt, Den Bosch
Meer info op www.kleinbrouwerijcollectief.nl

Zondag 19 mei

Pinkster 'BIER' fietstocht

23 mei tot en met 2 juni

2e Week van het Nederlandse Bier
Ontdek de wereld van het Nederlandse bier!

Zaterdag 25 en zondag
26 mei

Open Brouwerijdagen
brij. de Beyerd

Donderdag 30 mei

Masterclass Bierbrouwen (Beyerd ?)

Zondag 2 juni

Open
Bredase
bierproeven

Woensdag 2 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Bockbieravond
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Kampioenschappen

De Beyerd volgens Joop Oomens
Een lange relatie; 47 jaar klant in
De Beyerd waarvan 20 jaar lid van
het Biergilde.
Het lijkt wel gisteren toen ik voor
de eerste keer in Café De Beyerd
kwam. Piet en Els achter de tap en
anders wel de vader en moeder van
Els. Het was in 1966 toen ik als
leerling van de Rijks uit de Nassaustraat mijn tussenuren kwam vullen met biljarten.
Twee kwartjes voor de koffie en een
dubbeltje voor de klok. En als je het
netjes vroeg, dan was Piet zo vriendelijk om je als arme scholier ook
wel zonder een consumptie te laten
biljarten.

Met die vriendelijkheid, het kan ook
vriendelijke zakelijkheid zijn geweest, is voor mij en vele anderen
de basis gelegd voor een vaste
klantenrelatie. De Beyerd werd
voor mij en mijn kennissenkring
een ankerpunt in Breda. Mijn moeder had weinig op met het uitgaansgebeuren in Breda, maar De Beyerd
was vertrouwd, want dit café beschouwde zij eerder als een soort
patronaat waar ik en mijn broers en
zussen op zaterdagavond onder de
vleugels van Piet verbleven.
Naast het biljart, zijn er nog veel
andere activiteiten geweest die ik
en veel klanten de moeite waard
vonden om daarna terug te komen.
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De Beyerd (toen nog Café Jonkers) in 1965

De carnaval, de politieke avonden,
de Belgische Bierweek, Jazz en
Blues, het restaurant en de Brouwerij en natuurlijk het Biergilde. De
basis van dit alles is “ klanten vinden en klanten binden ”. Dat vakmanschap, waar veel boeken over
zijn geschreven, werd intuïtief goed
begrepen door Piet en Els en hun
nazaten. Zij weten dat je met goeie
producten, goeie service en activiteiten die mensen doen terugkomen, een lange relatie opbouwt met
je klant. Kortom; horeca zoals horeca behoort te zijn.
In de loop van de jaren is het Biergilde mijn eigen club geworden. Ik
brouwde zelf ook bier en het Gilde
was een prima gelegenheid om
meer te leren van professionele
brouwers, hobbybrouwers te ontmoeten, over nieuwe bieren te
praten en vooral om oude bekende
bieren te drinken.
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Ik ben lid vanaf de start en ook al
is de ene Gilde-avond meer inspirerend dan de andere en is de ene
Gilde-excursie interessanter dan de
andere; alle bijeenkomsten zijn
gezellig en tref ik leuke mensen.
In de loop van de jaren heb ik een
Zilveren Frietje gekregen, veel
nieuwe bieren gedronken enal veel
brouwerijen bezocht. En toch zijn
het niet de nieuwe- maar de al lang
bestaande bieren en brouwers die
in mijn smaakpapillen en in mijn
geheugen staan gegrift. Waar ik
dus een lange relatie mee heb.
Zoals daar zijn de Trappistenbieren, de Vlaamse Bruinen en de
niet-zoete Blonde bieren van een
procent of 7-8. Als met al argumenten genoeg om lid te blijven van het
Biergilde en om van die 47-jarige
klantrelatie een jubileum te maken.
Joop Oomens

Woordje van ...... Hettie Beverdam
14 jaar voorzitter van Het Biergilde, hoe het begon:
Op een warme zomer-namiddag, na een dagje strand, belandden we op
het terras van de Beyerd (het zand nog in de bilnaad), werd mij gevraagd
of ik het voorzitterschap over zou willen nemen van Aad van Bruggen,
toen (1998) nog voorzitter van “De Smaakpapillen”. Nee, dat was toch
niets voor mij. Een vrouw! En ook nog met vrij weinig kennis van bier!
Er werd me een Gouden Carolus aan geboden, mijn favoriete biertje. En
daarna nog een. Niet verstandig op een warme dag en een lege maag!
Na de 3e Gouden Carolus, schijn ik toch “Ja” gezegd te hebben en Piet
de Jongh en Leo Loontjens er tevreden nog eentje op genomen te hebben.
Dat ik deze functie 14 jaar zou vervullen, kon ik toen nog niet voorzien
en ook niet wat een prachtige, gezellige, leerzame periode het zou worden.
We hebben excursies voorbereid en gemaakt naar mooie en bijzondere
brouwerijen, en vele gilde-avonden met brouwers, sprekers, hapjes,
enzovoorts georganiseerd. Hieraan vooraf altijd de bestuursvergaderingen met vier fantastische medebestuursleden. Wat hadden we vaak
vooraf al een hoop lol en voorpret!!

17

Dankzij de enorme ervaring van Piet en zijn positie in “Bierland”, de
bierkennis van Richard, de nuchtere, humoristische kijk van onze penningmeester Leo op bierzaken, waren de bestuursvergaderingen een waar
genoegen. En altijd weer keurig genotuleerd door Mieke.
Ik leerde gedurende de jaren steeds meer over bier en merkte dat, op
de diverse plaatsen waar we kwamen als Gilde, of ik het Gilde vertegenwoordigde, men het toch heel erg leuk vond dat ’n vrouw, de voorzitter
was van zo’n vereniging. Daarom ben ik blij, dat ook weer ’n vrouw de
voorzittershamer vorig jaar van me over heeft willen nemen.
Ik heb er het volste vertrouwen in, dat Cora van Peer het samen met het
inmiddels verjongde bestuur, het uitstekend zal doen!
Terwijl ik dit stukje schrijf, zijn zij bezig met de organisatie van de
feestavond voor het komend jubileum: 20 JAAR BEYERD BIERGILDE
BREDA, ’n mooie club met vele, trouwe leden, die allen de biercultuur een
warm hart toedragen en waarvan sommigen zelf ook een heerlijk bier
brouwen en gerechten met bier weten klaar te maken.
Ik hoop nog lang deel uit te mogen maken van deze fantastische vereniging en wens het huidige bestuur heel veel succes!
Hettie Beverdam
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Van Dubro naar Lekker
Het Beyerd Biergilde kent een aantal enthousiaste thuisbrouwers,
daar mag in dit jubileumnummer
best aandacht aan besteed worden.
Hoewel het brouwen bij mij de
laatste jaren op een laag pitje staat,
is het leuk om even terug te kijken.
Mijn eerste brouwsel stamt uit
1982. Later, verhuisd naar Breda,
werd ik lid van ‘Amateur bierbrouwersvereniging De Roerstok’ in
Tilburg. Hier zat ik naar adem happend te luisteren: een grote groep
mensen die een hele avond alleen
maar over bierbrouwen praten, ik
wist niet dat zoiets bestond. Fantastisch. De kwaliteit van de eigen
brouwsels was soms goed, maar
ook vaak belabberd. Kwalificaties
als ‘Dubrobier’, ‘riool’, ‘babyluier’
hebben menig verstandhouding
zwaar onder druk gezet.

Gist probeerde je zelf op te kweken
uit het depot van een lekker flesje
bier, met azijn in plaats van bier als
resultaat. Tegenwoordig kun je
thuis over dezelfde grondstoffen
beschikken als de professionele
brouwer en internet bulkt van informatie via gespecialiseerde sites
en forums. De kwaliteit van de
thuisbrouwsels is dan ook enorm
verbeterd; regelmatig kan zo’n bier
zich meten met de goede commerciële voorbeelden.
Nadat ik naar Breda was verhuisd,
was er naast de Roerstok nog zo’n
geweldige ontdekking: Café De
Beyerd. De perfecte plaats om veel
referentiebieren voor het thuis
brouwen te proeven. Gelukkig was
er aan het einde van de Boschstraat
nog maar één bocht naar mijn
toenmalige huis….
Toen later gilde ‘De Smaakpapillen’
werd opgericht ben ik natuurlijk lid
geworden. Naast alle gezelligheid
vind ik de presentaties van (commerciële) brouwers en ‘bierprofessoren’ geweldig. Ook de strijd op
leven en dood met de andere thuisbrouwers en hun koks om de eerste
plaats tijdens de winterbieravonden was altijd leuk.

Literatuur over brouwen was beperkt, internet bestond nog niet en
de kwaliteit van de grondstoffen liet
veel te wensen over. Hop kocht je
bijvoorbeeld bij een drogist, nadat
het eerst een maand in de zon in
de etalage had gelegen.

Het Beyerd Biergilde is voor mij een
mooie mix van bier proeven/brouwen en gezelligheid. Gefeliciteerd
met dit jubileum!
Wilco Agterhuis
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Parelhoenboutjes met pruimen en Westmalle Dubbel
Een van de eerste recepten in het toenmalige vereningsblaadje, namelijk
parelhoenboutjes met pruimen en Westmalle Trappist Dubbel. Ik geef
hieronder het recept en de dubbel kan afhankelijk van het seizoen vervangen worden door Beyerd Herfstbock of Beyerd Winterbier. Hulde aan
de brouwers Joppe en Jelle voor deze smakelijke bieren, zo dicht bij huis.
Ingrediënten voor 4 personen:
4 ontvelde parelhoenboutjes,
met vleugelstuk
4 sjalotjes
4 ontpitte, gedroogde pruimen
(liefst pruneaux d'Agen)
2 kleine takjes verse tijm
1.5 dl Westmalle Trappist Dubbel
2.5 dl gevogelte- of groentenbouillon
3 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
De ontpitte, gedroogde pruimen in stukjes snijden en gedurende 2 tot 3
uur in een mengkom in het bier wellen. De ontvelde parelhoenboutjes
met weinig zout bestrooien en kort laten rusten. Sjalotjes schillen en in
stukjes snijden. Olie in een braadpan verhitten en de boutjes aanbraden.
Stukjs sjalot kort meebraden. Bouillon en takjes tijm toevoegen en vervolgens op de laagste hittebron in ruim 45 minuten stoven. Af en toe
omkeren. Vijftien minuten voor het einde van de stooftijd het stoofvocht
iets inkoken. De stukjes gewelde pruim en de rest van het bier toevoegen
en verder stoven. Op smaak brengen met peper en zout. Boutjes en
takjes tijm uit de braadpan halen, stoofvocht met een staafmixer fijnmaken en eventueel zeven. Boutjes terugdoen in de braadpan en warm
houden. Vervolgens de boutjes en saus over voorverwarmde borden
verdelen en met aardappelpuree of aardappelkroketjes en in boter gestoofde reepjes spitskool of groene kool serveren, vergezeld van een goed
gekoeld glas Westmalle Trappist Dubbel (of Beyerd Herfstbock of Beyerd
Winterbier).
Han Hidalgo
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Terugblik van Jan van Doesburg
Op een feestavond van de amateur-bierbrouwersvereniging
De
Roerstok in Tilburg, was Piet de
Jongh (uiteraard) een van de genodigden. Ik kende Piet al wat langer,
eigenlijk al vanaf de tijd dat hij
uitbater van De Beyerd werd. Daar
vertelde hij me dat er in zijn café
juist een gilde van bierproevers was
opgericht en hij vond dat zoiets wel
iets voor mij was. We hebben zijn
suggestie opgevolgd, iets waar we
geen spijt van hebben gehad, we
zijn nog steeds lid.…Het drinken
van lekker bier, met mate(n), is
geen verkeerde zaak.

maanden achter elkaar komen,
gevolgd door acht clubavondloze
maanden; hoe komen we die tijd
door?
De winterbieravond met een strijd
om de felbegeerde Han Hidalgo
Bierige Pepermolen is een gouden
greep geweest. Schitterend en tegelijkertijd hilarisch was de uitslag
enkele jaren geleden: drie winnaars
ex aequo en één niet-winnaar die
de wisselprijs mee naar huis mocht
nemen.

In die twintig jaar hebben we vele
mooie momenten gehad. Diverse
brouwers hebben ons bezocht en
van hun bier laten proeven, meestal (erg) goed. De voorselectie door
Piet zorgde wel voor kwaliteit. De
laatste jaren is dit gebeuren wat
zeldzamer geworden, eigenlijk wel
jammer. Ook de toenmalige presentaties van bieren door amateur-brouwers binnen ons gilde
komt, op de december-bijeenkomst na, minder meer voor.
Zeer goede herinneringen bewaar
ik aan de discussieavond, die in het
verleden op de voorjaarsclubavond
werd gehouden. Daar waren avonden bij met echt niveau! Ik begrijp
dat het moeilijk is om telkens weer
een goed thema te bedenken. Toch
mis ik deze avond wel, temeer daar
in de loop van het jaar de clubavonden nu in een periode van vier

Van de jaarlijkse excursies heb ik
er maar een beperkt aantal mee
gemaakt. Toen ik nog tot de arbeidende klasse hoorde was dit vaak
niet mogelijk.
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In de loop der jaren heb ik nogal
wat brouwerijen van binnen gezien,
en dan word je wat selectiever… Met
genoegen denk ik terug aan het
bezoek aan Bush in Pipaix. Ook de
brouwerij in Watou, gevolgd door
de lunch bij de “straffe madam”
mocht er zijn.
Echt teleurgesteld ben ik in het
huidige optreden van “Dun Vuile
Hoek”. In het verleden wisten ze
sprekers op onze avonden en zelfs
eigen bestuursleden enigszins zenuwachtig te maken. Algemene
ledenvergaderingen werden met
een optreden opgeluisterd. De
laatste tijd zijn ze onzichtbaar,
en nog erger: onhoorbaar. Mannen
dat kan (moet) beter…
Ja en dan zitten de eerste twintig
jaren er op. Ik ben er van overtuigd
dat er nog vele jaren gaan volgen.
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Ik hoop dit nog lang mee te mogen
maken, de klok loopt wel door….
Er past een woord van dank aan alle
bestuursleden die zich in het verleden hebben ingezet om de leden
een goede organisatie en een mooi
programma voor te schotelen. Ik
wens het onlangs vernieuwde bestuur veel wijsheid en vooral originaliteit toe om buiten het gebruikelijke, nieuwe paden te ontdekken
en in te slaan. Zo blijft het ook in
de toekomst spannend. We laten
ons als leden graag verrassen…Of
is het een goed idee om met zijn
allen op een clubavond, al dan niet
in groepjes hierover eens te brainstormen? Wie weet wat het gaat
opleveren!
Jan van Doesburg

Biernieuws 2003-2013
2003
Een politieagent mag in zijn vrije
tijd wel in de horeca werken, maar
niet tappen. Bier tappen door politiemensen kan leiden tot ‘ongewenste beeldvorming’. Dat oordeelt de Bredase rechtbank.
2004
InBev (fusie tussen Interbrew en
Ambev) wordt de grootste brouwer
ter wereld met een productie in
2003 van 190 miljoen hectoliter
bier.
BN/DeStem van 3 april 2004: “Met
de overdracht van een grote kolf
met een caramelkleurige substantie, waarop een witte laag schuim
dreef, is gisteren het voortbestaan
van Bredaas bier verzekerd. Café
De Beyerd heeft met Interbrew de
licentie getekend voor het Drie
Hoefijzers Klassiek bier en daar de
bijbehorende gist van gekregen. De
Drie Hoefijzers komen zo na 101
jaar weer terug naar de Boschstraat.

Interbrew heeft de productie in
Breda op donderdag 29 april voorgoed beëindigd.

Om precies 10:27 uur werd het
allerlaatste flesje pils gebotteld
Daarmee is een einde gekomen aan
376 jaar brouwhistorie.

Een Drentse ondernemer wil kroegenlucht in blik gaan verkopen. De
geur bestaat uit een extract van
varkensurine, nagebootst menselijk zweet, tabak en bier. Een blik
verschraalde bierlucht kost 25
euro.
Vrouwen kunnen beter tegen alcohol dan mannen. De verklaring ligt
in de psychologie. Alcohol heeft op
vrouwen gewoon een verdovend
effect, mannen worden agressief en
verliezen daardoor sneller hun
zelfcontrole.
De Voedsel en Warenautoriteit
(VWA) heeft zich de woede op de
hals gehaald van verzamelaars van
sigarenbandjes en bierviltjes. De
verzamelaars mogen hun collecties
niet meer op beurzen tonen, omdat
de logo’s die hierop staan, in strijd
zijn met reclame beperkende regelgeving voor tabakswaar en alcohol.
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2005
Hoeveel boterhammen zijn 1 trappist? Antwoord: witbrood levert
260 Kcal per 100 gram (tarwebrood=209 Kcal; volkorenbrood=222
Kcal). Eén sneetje weegt ca. 45 gr
= 117 Kcal. Eén sneetje kaas (jonge Gouda) van 30 gram geeft 110
Kcal. Eén boterham met kaas levert
dus (afgerond) ca. 200 Kcal. Eén
trappist bevat ca. … 200 Kcal.!! De
energie-inhoud van één trappist is
dus gelijk aan die van één boterham
met kaas.
De flesjes bier met de merknaam
Shag van de Limburgse familiebrouwerij Alfa gaan er niet langer
in bij de Australiërs. Een shag betekent in het Engels onder meer een
nummertje maken. Minister McBride valt niet alleen over de merknaam, maar ook over de reclameslogan: “Fancy a Shag?” (Zin in een
nummertje?).
Jac van Peer Nederlands kampioen
bierproeven 2005 met de unieke
score van alle 10 de bieren goed.

kistjes te gebruiken om tribunes te
bouwen, zodat ze het WK voetbal
op tv geheel in stijl kunnen volgen.
2007
30 augustus: overlijden van de
bekende Engelse bierauteur Michael Jackson.
2008
Duvel neemt brouwerij Liefmans over.
2010
De Schotse brouwerij BrewDog brouwt het sterkste
biertje ter wereld: Tactical Nuclear
Penguin (32 vol. % alc.). Het begin
van een idiote competitie.
Duvel Moortgat neem brouwerij De
Koninck over.
Tijdens het Oktoberfest in München
(ooit begonnen als feest bij de
bruiloft van kroonprins Ludwig van
Beieren en prinses Therese von
Sachsen-Hildburghausen) is van 7
miljoen liter bier gedronken, een
record.
2011
Overlijden op 86-jarige leeftijd van
mr. witbier Pierre Celis.
Lancering van het
achtste trappistenbier: Mont des Cats

2006
Bij Heineken dreigt een tekort aan
kratten. Veel bierdrinkers blijken de
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2012
Lancering van het negende trappistenbier, Gregorius (9,7 vol. % alc.),
gebrouwen door het Oostenrijkse
Trappistenklooster Stift Engelszell.

Een Zeeuw bij het Beyerd Biergilde
Hoe vangt een koe een haas? En
hoe komt een Zeeuw (geboren in
Kruiningen, getogen in Kortgene)
terecht in een Bredaas Biergilde?
In 2005 ben ik voor het eerst op
uitnodiging van Jac van Peer naar
het Beyerd Biergilde gekomen. Interesse in speciaal bier had ik al vele
jaren maar in gesprekken met Jac
op het werk (vaak onder het genot
van een Duveltje) bleek er dus een
hele groep mensen die bier als
hobby in groepsvorm beleven.
Nieuwsgierig als ik ben naar nieuwe
ervaringen moest ik daar het mijne
van weten. Totaal niet wetende wat
ik verwachten moest ben ik uiteindelijk in een warm Bourgondisch
bad vol met bier terecht gekomen.
Een gezellige groep mensen die één
ding gemeenschappelijk hebben:
de interesse in goede bieren.

De eerste zondag van Belgische
Bierweek waar één speciaal bier
centraal staat is voor mij de mooiste
dag van de bierweek. En ondanks
dat de meeste biersoorten mij lief
zijn was die van 2011 met de geuze
een van de meest bijzondere. Zoveel heerlijke ‘oude’ geuzes bij elkaar is een bijzonderheid. Die van
2005 (mijn eerste) verdient ook
een vermelding omdat ik toen
meerdere bieren goed had/raadde/gokte (*doorstrepen wat niet
van toepassing is) en een mooie
krat bier won.
Het bierproeven voor teams is een
andere topper. Sinds enkele jaren
maak ik deel uit van het team De
Pimpelmeesch en ons hoogtepunt
was het winnen van deze bierproefwedstrijd in 2008.

Sinds ik lid ben van het biergilde
ben ik mij nog meer gaan verdiepen
in bieren. Ik bezoek veel bierfestivals en doe daar regelmatig verslag
van in Nuchter Bekeken. Mijn verzameling bierglazen en boeken
over bier zijn de kast uitgegroeid,
een dependance op zolder is reeds
geopend. En ook mijn verzameling
bier is vele malen groter dan ooit.
De hoogtepunten voor mij in de
afgelopen jaren zijn er teveel om
op te noemen, daarmee zou ik een
hele Nuchter Bekeken kunnen vullen. Ik moet er dus een paar uitpikken die voor mij heel speciaal zijn.

De excursies van het biergilde zijn
al jaren een traditie die ik niet meer
zou willen missen, alhoewel dat ik
dat wel deed in 2011. De schuldige:
een van de eerste proefritten van
de Fyra (zou het ondertussen al
beter gaan met dat ding?).
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De mooiste excursie voor mij was
mijn eerste die naar de brouwerijen
van Val Dieu en Kerkom. Twee
mooie brouwerijen die ook nog eens
heerlijke bieren brouwen.

En de mooie bonus was het deelnemen aan het ABT-bierproefkampioenschap. En dan al die andere
hoogtepunten: de gildeavonden
met speciale gasten, de Winterbieravond met lekkere hapjes, de Pinksterfietstocht, teveel om op te
noemen en allemaal even mooi.
Het biergilde ontwikkelt zich ook,
de Nuchter Bekken is mooier dan
ooit alhoewel wat meer mensen een
bijdrage zouden kunnen leveren.

De Open Bredase Bierproefkampioenschappen zijn een ander evenement dat ik niet meer zou willen
missen. Ik word er steeds beter in
(dat mag ook wel na al die jaren
van oefenen) met als mijn persoonlijke hoogtepunt 2010 waarin ik na
een barrage met Cora eervol tweede ben geworden.

De bierwereld staat ook niet stil.
Meerdere nieuwe Nederlandse
brouwerijen springen als paddenstoelen uit de grond en ook de
ontwikkeling van nieuwe bieren
staat niet stil. Het traditionele Belgische speciaalbier staat niet meer
alleen, maar moet vele nieuwelingen met nieuwe smaken naast zich
dulden. En het aantal landen waar
die bieren vandaan komen groeit
ook. Mooier kan het niet voor een
echte bierliefhebber, hoe meer
concurrentie hoe beter de bieren en
hoe meer keuze.
Voor de komende jaren is er dus
nog genoeg te ontdekken voor het
biergilde en ik ben dan ook hoopvol
gestemd voor de toekomst. Proost!
John Zonneveld
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Van niks naar gilde-lid
In 1972 kwam ik als tiener in Breda
wonen, als student van de Kunstacademie. Omdat men mij daar na
een half jaar ‘te technisch’ vond
besloot ik alleen nog het vak te
volgen dat ik echt leuk vond en de
rest van de tijd werkte ik in een
simpel baantje. Na een hele werkdag kwam ik uitgeput thuis, alleen
op mijn kamertje in de Boschstraat.
Omdat ik nog bijna geen mensen
kende in Breda, ging ik vaak naar
de film in bioscoop De Beyerd, in
het vroegere Oudemannenhuis,
wat nu het MOTI is, waar toen een
bioscoop zat die de ‘betere’ films
draaide.

Toen had ik tenminste al iets te
drinken. Ik vond die bessenjenever
best lekker en de volgende keren
dat ik in dat café kwam wist ik wat
ik moest bestellen. Mijn doel was
om elke keer dat ik er kwam weer
iemand te leren kennen, zodat ik na
een poosje wel wat kennissen had
waar ik mee kon praten. En het
kringetje werd gelukkig steeds
groter. Pas toen ik in dat café, wat
De Beyerd bleek te heten, een paar
maanden later mijn huidige man
leerde kennen, ging de caféwereld
echt voor me open en leerde ik ook
pils en andere bieren te drinken.
Gelukkig is het allemaal goed gekomen.

Na de film ging ik
naar het café dat er
naast lag, want ik
wilde toch mensen
leren
kennen
in
Breda. Van huis uit
heb ik niet geleerd
naar een café te
gaan, dus kende ik de sociale taal
ervan niet. Wist ik veel wat en hoe
je er iets moest bestellen. Ook werd
er bij ons thuis nauwelijks bier gedronken. Een van de eerste keren
dat ik er kwam nam ik plaats aan
het korte stukje van de bar, vlak bij
de deur. Het was druk. Naast mij
zat een stelletje en de vrouw bestelde twee bessenjenever. Ik heb
haar gevraagd om voor mij ook
zoiets te bestellen en dat deed ze.
Wel betaalde ik zelf.

Van het bestaan van het Beyerd
Biergilde wisten we al vanaf de
oprichting, maar ja, druk met kinderen en werk en dus kwam het er
niet van om lid te worden. Achteraf
gezien een beetje jammer, want die
gilde-avonden en de excursies zijn
echt de moeite waard en we kwamen toch wel in ons café. Intussen
hebben we heel veel lekkere en
minder lekkere biertjes leren kennen en aardige mensen ontmoet.
Nu zijn we al een paar jaar lid van
het Beyerd Biergilde en dat hopen
we nog lang te blijven. En bessenjenever heb ik al jaren niet meer
gedronken.
Proost, op het Beyerd-Biergilde
Cisca Bannenberg
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Woordje van ...... Cora van Peer
In mijn woordje wil ik het deze keer
hebben over mijn Zilveren Frietje
dat ik in de 35e Belgische Bierweek
van 2010 heb mogen ontvangen.
Vanaf die bewuste zaterdag is het
sieraad geen dag van mijn hals
geweest, hooguit een paar uur,
voor een saunabezoek of een massage. En telkens als ik dit frietje
even niet draag ben ik bang om de
gekoesterde onderscheiding kwijt
te raken. Soms kan ik het Frietje
even niet vinden, nadat ik het te
goed heb opgeborgen.

Het gaat al een paar jaar goed, tot
dinsdag 12 februari jl. op carnavalsdinsdag. Ik doe mijn lange
nep-manen even goed en krak,….
daar gebeurt het!!! Frietje, waar is
mijn frietje??? Jelle schiet te hulp
en zegt: “Blijf staan!”, en plukt het
kettinkje uit mijn haren,….. de held.
Maar waar is nu mijn frietje? Ik voel
het nergens tussen zitten en Jelle
kan daar natuurlijk niet op onderzoek uit gaan. Ik voel paniek en wil
mijn frietje terug, kijk opzij, een
beetje vooruit en daar ligt het, bijna
in de spekzool van een enorme
grote schoen.
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Oooh, als die erop was gaan staan
had ik mijn frietje nooit meer terug
gezien.
Het frietje verdwijnt naar een veilige plek en voor het eerst draag ik
mijn frietje een aantal dagen achtereen niet. Vrijdag 15 februari kan
ik niet meer uit bed, omdat het
griepvirus me te pakken heeft. Dat
is al heel wat jaren geleden en ik
ben van mening dat mijn frietje me
al die tijd beschermd heeft. Het is
niet alleen de mooiste onderscheiding die ik me wensen kan, maar
het is ook mijn talisman.
Nu heb ik begrepen dat het Beyerd
Biergilde 20 jaar geleden is opgericht en dat je alleen lid mocht
worden, als je in het bezit was van
het frietje. En ik zal jullie nog iets
verklappen: er is nog een persoon
in het gilde die zijn frietje nooit af
wil doen. Ook omdat hij erin geloofd. Wie dat is dat mogen jullie
zelf raden. Een kleine hint: hij heeft
een gouden frietje.
De oprichters/leden van het eerste
uur schrijven ook iets in deze Nuchter Bekeken en ik kijk er naar uit
om hun verhalen te kunnen lezen.
Verder zou ik jullie willen adviseren
om je vooral in te schrijven voor de
excursie; we gaan richting Hasselt
en we gaan er iets moois van
maken.
Cora van Peer

De koelkast van ........
De koelkast van een gildelid die al
heel lang lid is, eigenlijk een van
het eerste uur; dat is de opdracht
van de redactie van Nuchter Bekeken. Tja, wie strikken we in vredesnaam voor ons jubileumnummer?
Er schieten nog zoveel namen door
ons hoofd, wie wordt het ? We kiezen voor Leo Loontjes.

Door Leo’s drukke agenda zijn we
dit keer van ons principe afgestapt:
de overvaltactiek werkt niet. Twee
keer hebben we hem willen overvallen, twee keer niet thuis, of al
met de deurklink in zijn hand. Dus
toch maar een afspraak maken en
hopen dat Leo’s wantrouwen wegebt.

Met de smoes dat Bianca meer wil
weten over de relatie tussen penningmeester en secretaris, gaan we
naar Oosterhout. Leo laat echter
aan de telefoon al doorschemeren
dat hij er geen zak van gelooft:
hoezo, welke relatie? Vreemde
vraag vindt hij het, maar ja, hij
biedt als inmiddels ex-penningmeester wel aan om uit te leggen
wie welke taken heeft.

Hups, meteen na het werk naar
onze afspraak met Leo. Cora
springt in Bianca’s auto. Oh wat zit
die auto toch lekker; zit ze verdorie
10 km lang boven op een banaan
uit het lunchpakket. Ja, zo zit iedere auto lekker. Dat begint al goed! Enfin, na deze kleine afleiding
worden we zeer hartelijk ontvangen
door Leo. Het is dinsdagavond,
Leo’s avond.
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Ida is dan op pad, dus Leo kan
dames ontvangen om over zijn
bierpassie te praten.
Leo heeft een mooie bar in de keuken en laat ons veilig aan de andere zijde van de bar plaatsnemen.
Hij in de keuken bij de koelkast, wij
op de krukken aan de bar. Wat je
meteen merkt in huize Loontjes is
een kleine tweedeling. Er wordt
meteen gesproken over Ida’s koelkast en Leo’s schuurtje, over Ida’s
bier en over Leo’s bier. Er is een
gezamenlijke huishoudkoelkast, maar
ook hierin het fruit voor Ida en de
Brand pilsjes voor Leo. Ergens
boven in huis schijnt een koelkast
van Ida te staan met haar wijnen,
maar die hebben we niet meer bekeken.
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We weten inmiddels wel dat biergildeleden vaak meer wijn dan bier
in huis hebben. Per saldo lijkt het
erop dat Ida meer koelruimte opeist
dan Leo, maar dat kan een miscalculatie zijn.
Op naar het schuurtje. Naar Leo’s
schuurtje dan wel! Een zeer smal
paadje
brengt
ons
erheen.
Niet echt alcoholproof zo’n paadje,
maar hier horen we nogal wat van
Leo en zijn bierpassie. Als je nu
denkt dat het schuurtje Leo’s privédomein is, heb je het mis. Als Leo
dronken is, stuurt hij gewoon zijn
gasten naar het schuurtje voor
nieuw bier. En als Leo een aanvulling voor zijn schuurtje krijgt die hij
niet lust, geeft hij het biertje gewoon weer door bij een volgend
feestje.

Zo vertelt hij ook dat Leffe geen
plekje in zijn schuurtje krijgt: Brrr
dat vindt Leo maar niks. Nee,
geef hem maar een mooie Hoegaarden Grand Cru. Maar dan niet
naast de Rodenbach van Ida, want
dat bier is echt voor haar, Leo krijgt
hier het zuur van. Samen met Ida
vormen ze weer een harmonieus team als het bier dreigt te bevriezen
(snel in de warme woonkamer).
Na al deze huize Loontjes informatie belanden we dan eindelijk bij
HET schuurtje. Voor de deur, aan
het einde van dat paadje, staat ie
dan: een mooie Rochefort 8. Wat
een lieverd is het toch die Leo: hij
heeft hem al voor ons klaargezet.
Hij moet namelijk vanuit de koude
schuur even binnen op temperatuur
komen, maar is het van de zenuwen
vergeten. Dus staat onze Rochefort
8 nog buiten kou te vatten.

In de schuur treffen we een mooie
verzameling aan: Duvel, Rochefort
8, Wittekerke Rosé, Ramses, La
Trappe, Rodenbach, ze staan allemaal netjes naast elkaar opgesteld. Genot en arbeid leven bij Leo
in harmonie. De tuinklompen voor
het bier en de grasmaaier boven
het bier. Tja, eerst werken, en dan
genieten. Na al die wetenswaardigheden, trekt Leo een Rochefort
open, een 8 gradenjongen, zoals
hij dat zegt, en zitten we wederom
op een doordeweekse dag, zomaar
aan de keukenbar bij een gezellig
gildelid. Wat is het leven toch
heerlijk!
Leo bedankt voor de gastvrijheid en
je verhalen.
Bianca en Cora
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