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Woordje van de voorzitster
De zomer loopt ten einde en ik mag
zeggen dat ik een lekkere bierzomer achter de rug heb.
Volgens Sammy drink ik abrikozen
meuk maar het was de Witte Lambiek 2012 van Mort Subite en ik heb
de laatste flesjes op mogen drinken
bij de Beyerd op het terras. Het bier
is lekker fris bier met een fruitige
geur een vleugje abrikoos, heerlijk
om lekker te drinken als de zon
schijnt. Hopelijk hebben ze hem
volgend jaar weer, deze winnaar
van de WOW Award 2012.
Verder heb ik deze zomer gekozen
voor de Liefmans Cuvee Brut Kriek
en niet alleen omdat ik de fles met
papieren wikkel leuk vind. Nu ga ik
gewoon weer over op de winnaar
van het Wit en Weizen Weekend
2013, jazeker, de Beyerd Hefe
Weisse! Gefeliciteerd met de WOW
Award 2013 en jullie hebben niet
de minste brouwers achter jullie
gelaten. In deze editie van de
Nuchter Bekeken zal er vast en
zeker meer over geschreven worden.
De winnares van de Open Bredase
Kampioenschap Bierproeven is gewonnen door Lolita Goos en ik ben
bijzonder trots en verwacht veel
van haar tijdens het NK blind bierproeven. Ook Olaf Goos mag hieraan deelnemen omdat hij 2e is
geworden. Van harte gefeliciteerd
met deze overwinning en succes op
het NK.

De excursie naar Brouwerij Wilderen in mei was geweldig, wat een
locatie. Brouwer Mike Jansen is een
meester verteller en dat was genieten. Ik heb Mike en Roniek een
bedank mail namens het biergilde
gestuurd en wil jullie het antwoord
niet onthouden:
Hey Cora,
We zijn echt gemeend onder de
indruk van zo’n toffe en lieve bedankmail !!
Hiervoor doen we het …
Uiteraard hadden ook jullie er echt
zin in, en dat maakt het voor ons
zooooovééél prettiger om ons verhaal over te brengen!
Alleszins veel groetjes aan de hele
“Beyerd Biergilde Bende” en zeker
tot heel binnenkort in de enige echt
Beyerd in Breda !!
Mike & Roniek

Cora van Peer
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Nieuw leven in Bredaas Brouwhuis
Zaterdag 22 juni was er de dag van
de architectuur. Deze dag wordt
ieder jaar georganiseerd door de
Bond van Nederlandse Architecten
en het architectencentrum Gebouw
F. Het thema dit jaar was ’24 uur
architectuur’, gebouwen waar 24
uur per dag leven in de brouwerij
is/was.
In Breda betekende dat de mogelijkheid om het Brouwhuis van de
voormalige brouwerij De Drie Hoefijzers te bezoeken. Dit brouwhuis
behoort samen met het oude hoofdkantoor en de fabrieksschoorsteen
tot het industriële erfgoed van de
eens zo vermaarde Bredase brouwerij, waarvan de historie teruggaat tot vóór de grote stadsbrand
van 1534.

In 2004 werd de brouwerij gesloten. De jaarlijkse productie, op dat
moment ongeveer 2 miljoen hectoliter, verhuisde naar o.a. Leuven en
Dommelen.

Op het terrein van de brouwerij
werden woningen gebouwd, terwijl
het oude brouwhuis verloederde.
Daaraan is nu een einde gekomen.
Van het brouwhuis wordt een woonen werkgebouw gemaakt.
Tijdens de rondleiding werd ik niet
vrolijk van wat mijn ogen te zien
kregen. Maar de verhalen over de
nieuwe plannen klonken enthousiast en ook wel geloofwaardig (tot
op zekere hoogte).
Als de herinrichting is gerealiseerd,
is er wellicht aanleiding om er uitvoeriger bij stil te staan.

In 1995 werd de brouwerij, toen
opererend onder de naam Oranjeboom Bierbrouwerij B.V., overgenomen door Interbrew.
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Hans Meijvis

Cervezas y Tapas
Na ruim 6 maanden in het Spaanse
Sevilla te hebben gezeten ben in
weer terug in het land, en beter,
terug in de Beyerd! Ik heb een half
jaar stage gelopen in het zonnige
zuiden van Spanje voor mijn opleiding International Hotel Management aan de NHTV in Breda. Ik heb
mogen werken in het meest luxueuze hotel van Sevilla, Hotel Alfonso XIII. Ik heb hier veel geleerd en
een hoop ervaringen opgedaan op
culinair gebied, en dit wil ik graag
met jullie delen.

Mijn stage was gericht op de Food
& Beverage afdeling van het hotel.
Dit houdt in dat ik als ober heb
mogen werken in de verschillende
bars en restaurants van het hotel.

Omdat mijn studie echter gericht is
op het management in de horeca
heb ik mijn laatste maand mee
mogen lopen met de F&B manager.
Die heeft mij veel dingen geleerd
over het runnen van de verschillende F&B outlets van een 5-sterren
hotel.
Als oudste van de 7e generatie van
familie De Jongh en, wie weet, de
toekomstige opvolger van Mikel en
Orson is dit een hele leerzame ervaring geweest. Ik heb kunnen
proeven van de horeca voor de
‘upper-class’, want dit mag je wel
zeggen als men een kleine 400 euro
op moet hoesten voor één nachtje
in een standaard kamer.

Ook heb ik ervaring opgedaan met
de internationaliteit van het vak,
waardoor ik nu ook een redelijk
woordje Spaans spreek. Dit biedt
jullie de mogelijkheid om vanaf nu
ook bij de bar te komen voor een
cerveza of een tapa. Velen van
jullie hebben al eens kennis gemaakt met Spanje tijdens een vakantie of een stedentrip. Ik hoef
jullie daarom ook niet meer uit te
leggen dat Spanjaarden ontzettend
houden van lekker eten en drinken.
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Het is hier dan ook een gewoonte
om buiten de deur te ontbijten,
lunchen en dineren. Vanaf 8 uur ’s
ochtends staan de barretjes al vol
met mensen die onderweg naar hun
werk een geroosterd broodje met
Spaanse Iberico ham en olijfolie en
een koffie met melk komen eten en
drinken. Tussen de
middag staan de
barretjes evengoed
vol met mensen aan
het genieten zijn van
de tapas en het bier en dit om 9 uur
‘s avonds weer precies hetzelfde.
Ik ging regelmatig op stap met mijn
Spaanse collega’s. Zij wisten precies bij welk barretje we moesten
zijn om de lekkerste tapas en het
koudste bier te krijgen. Hier heb ik,
buiten de standaard tapas, hele
lekkere dingen kunnen proeven.
Voorbeelden hiervan zijn: St. Jacobsschelpen, anemonen en de
gefrituurde vis waarvoor Andalusië
bekend staat. Uiteraard heb ik ook
een aantal soorten sherry kunnen
proeven die uitstekend gepaard
gaan met tapas en het warme weer.
Er wordt in Spanje ook heel wat bier
gedronken, maar dit is voor het
grootste gedeelte pils. In Sevilla
staat de brouwerij Cruzcampo, die
buiten pils ook nog de Cruzcampo
Gran Reserva brouwt. Dit is een
amberkleurig biertje van 6.4% dat
een vrij volle moutige smaak heeft.
Verder zie je hier en daar nog een
Affligem of een Leffe voorbij
komen, maar spannender dan dat
wordt het niet op bier gebied.
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Wat wel heel populair is in Sevilla,
en in heel Spanje, zijn de ‘copas’
(wij zouden zeggen mix dranken).
Waarvan het meest gedronken
voorbeeld de gin tonic is. Elke bar
heeft dan ook minimaal 5 verschillende merken gin in zijn assortiment. In de cocktailbar van hotel
Alfonso XIII hebben ze het assortiment recent uitgebreid naar 130
verschillende gin soorten vergezeld
bij 10 verschillende soorten tonic.
Elke combinatie gaat weer gepaard
met zijn eigen garnering. Dit kan
een paar jeneverbesjes zijn, maar
dit loopt ook uiteen van appel,
aardbei of druif, tot kaneel of komkommer. Uit ervaring kan ik echter
zeggen dat je een heel goed smaakzintuig nodig hebt om de verschillen
te kunnen proeven.

Het grote voordeel in Spanje is dat
het eten en drinken een stuk goedkoper is dan in Nederland. Je betaalt gemiddeld 1 euro voor een
glaasje bier en €2,50 voor een tapa.
Om de hoek bij mijn appartement
zat zelfs een barretje dat slechts 40
cent voor een glaasje bier vroeg.
En tegen mijn verwachting in was
de kwaliteit niet verkeerd.

Alle ervaringen die ik heb opgedaan
in Sevilla inspireren mij voor nieuwe ideeën voor de Beyerd. Zo
moeten jullie niet raar opkijken als
er binnenkort wat lekkere tapas aan
de kaart worden toegevoegd. Door
mijn cocktailervaringen ben ik ook
gaan experimenteren met verschillende biercocktails.

De kans bestaat dus dat jullie hier
binnenkort ook kennis mee kunnen
maken in de Beyerd. Daarentegen
zullen de prijzen natuurlijk wel Nederlands blijven.
Voor iedereen die ook wel houdt van
een zelfde culinaire ervaring raad
ik het zeker aan om eens een bezoekje te brengen aan Sevilla. Deze
stad heeft een geweldige cultuur,
door haar ligging in het zuiden van
Spanje vaak lekker weer en tapas
barretjes op elke hoek van de staat.
Mocht je plannen hebben voor een
stedentrip of ben je benieuwd naar
meer leuke verhalen dan kun je
altijd bij me terecht. Ook ben ik
bereid om tegen een geringe vergoeding mee te gaan als gids.
Sjors de Jongh
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Bierkalender
Zondag 6 oktober

Bredase Singelloop
Meer info op: www.pint.nl/festivals

Zaterdag 19 t.e.m. zondag 27 oktober

38e Belgische Bierweek
Het belooft weer een mooie week te worden.

Vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 oktober

36e PINT Bokbierfestival, Beurs van
Berlage, Amsterdam
Meer info op: www.pint.nl/festivals

Laatste
oktober

Bokbierdag in het Bierreclamemuseum,
Haagweg 375, Breda.
Diverse bokbieren, optreden folkband.
Meer info op: www.bierreclamemuseum.nl

zondag

van

Woensdag 4 december

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Winterbieravond

Zaterdag 14 en zondag
15 december

19e 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

Oudejaarsborrel (tot 20:00) in Café De
Beyerd
Komt allen, leden van het Beyerd Biergilde!

Zondag 19 januari 2014
van 13-19u.

21e Winterbier-festival, Wellant College,
Ronsseweg 555, Gouda
Meer info op: www.pint.nl/festivals

Woensdag 22 januari
2014

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Algemene Ledenvergadering
(ALV)
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3e Utrechtse Bierbrouwersfestival
Zaterdag 12 Mei was het 3e
Utrechts Bierbrouwersfestival in
Utrecht, georganiseerd door het
Houtens Brouwcollectief, tegenwoordig ook al wel bekend van
Brouwerij Hommeles.
De volgende brouwers waren aanwezig: Duits & Lauret uit Vleuten,
De Eem uit Amersfoort, Hommeles
uit Houten, De Leckere uit Utrecht,
De Drie Ringen uit Amersfoort,
Maximus uit Utrecht, Oudaen uit
Utrecht, Rooie Dop uit Utrecht,
vandeStreek uit Utrecht, Phetradico en de Volle Maat beiden uit
Amersfoort. De laatste won uiteindelijk.

De locatie was perfect bij de oude
zaagmolen “De Ster”. Ook het weer
was in het begin perfect, maar dat
veranderde helaas later op de dag.
Op het plein bij de molen stond een
grote tent waar de brouwers hun
stands hadden opgebouwd. En er
was natuurlijk genoeg bier om te
proeven.
Na even rond gelopen te hebben
valt mijn oog op de Saison van
brouwerij Maximus (5%). Ik vind
de Saison een ondergewaardeerd
bier en drink het zelf met enige
regelmaat. Deze van Maximus is
een melkwit bier met weinig
schuim, met een lichte moutgeur,
een lichte bittere citrus smaak en
een fris bittere afdronk, een fantastische Saison.
Als volgende is de Pure Noodzaak
van De Eem aan de beurt. Een mooi
blond bier van 6,2 %, oranje kleur,
weinig schuim, een mooi bitter met
een klein zoetje, en die bitterheid
vloeit langzaam weg. De Stout van
Duits & Lauret van 6,5 % is mijn
derde bier, een beetje dun en ik
proef minder geroosterde accenten
dan ik had verwacht. Het is geen
slecht bier, maar het wordt zeker
niet een van mijn favorieten. Regelmatig vallen er stevige regenbuien en door dicht tegen een
schuur te gaan staan weet ik droog
te blijven, maar na elke bui schijnt
de zon weer en zie je alle bierliefhebbers weer uit hun schuilplaats
komen om bier te proeven.
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Maar van binnen wil ik graag wat
nattigheid, dus is het op zoek naar
een volgend biertje. Er is keus genoeg en mijn keus valt op de Phoenix Dubbel (7,5%) van Phetradico,
een licht bruin bier met stevig beige
schuim, een moutgeur, een lichte
karamel smaak en een klein zuurtje. Ik vind hem een beetje vlak en
er zijn genoeg betere dubbels.
Dan maar een Hommeles Tripel
proeven (8,0%), een blond bier
licht zoet, en een licht bitterheid die
langzaam wegvloeit. Het is een
prima tripel en dat ze bier kunnen
brouwen bij Hommeles is wel duidelijk als ze de prijs “Meest Gewaar-
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deerde Bier van de provincie
Utrecht” winnen met hun bier
Hoogblond.
Er is nog tijd voor één bier: de
Utrecht Strong Ale van de Rooie
Dop, een kruidig hoparoma, een
romige volle smaak van karamel en
een zoete afdronk. Een heerlijke
stevig bier dat voor mij een prima
afsluiting is van een mooi, klein
intiem festival, dat ik de komende
jaren zeker nog wel een keer zal
bezoeken.
John Zonneveld

Boekrecensies
Boeiende verhalen uit bierland
België
Bierliefhebber, journalist en fotograaf Erik Verdonck heeft in ruim
anderhalf jaar een bezoek gebracht
aan 150 grote en kleine brouwerijen in België. Het resultaat van zijn
boeiende speurtocht is de publicatie
'Bij de brouwer' (2013) geworden.
Aan de opsomming van de bezochte brouwerijen en hun bieren gaat
een inleiding vooraf met informatie
over o.a. de Belgische biercultuur,
de Belgische bierstijlen, het combineren van bier met gerechten en

het proeven van bier. De brouwerijen zijn per provincie ingedeeld en
vanaf Antwerpen wordt de lezer
geleid naar West-Vlaanderen. De
geproefde bieren worden voorzien
van duidelijke notities over de
smaak en ook de karakteristieke
eigenschappen van bepaalde soorten bier worden toegelicht. Naast
de beschrijving van de bezochte
brouwerijen bevat deze rijkelijk
geillustreerde publicatie informatie
over interessante (bier)cafés, restaurants, fiets- en wandelroutes en
musea.
Met deze aan te bevelen publicatie
in de hand, wordt het extra genieten in België bierland! De persoonlijke ervaring van de auteur, de
vlotte pen en de vele sfeervolle
afbeeldingen zorgen voor een levendig geheel. 'Bij de brouwer' is
uitgegeven door het Davidsfonds
en kost 24.95 (ISBN 9789058269478).

Brouwerijengids Nederland 2013
Nederland telde aan het begin van
2012 ruim 120 grote en kleine
brouwerijen. Op dit moment zijn er
maar liefst 165 brouwerijen, die
staan beschreven in de onlangs
verschenen publicatie Brouwerijengids Nederland 2013 (www.biermagazine.nl).
De brouwerijen zijn in deze zeer
overzichtelijke wegwijzer op alfa-
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betische volgorde gerangschikt en
we starten bij De 3 Horne in Kaatsheuvel en eindigen met brouwerij
Zeeburg in Amsterdam. Naast een
vermelding van het adres, de website, het assortiment en de brouwer
(s), wordt ook aangegeven of de
brouwerij zelf brouwt of dat het
brouwen wordt uitbesteed aan
meestal een grotere
brouwerij.
Ook de mogelijkheid
tot bezoek aan de
brouwerij is in de
opsomming van gegevens opgenomen.
De
beschrijvingen
bevatten een beknopte historische
schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de brouwerij. In een
oogopslag zien we dat de meeste
brouwerijen gevestigd zijn in de
provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. Kortom een bijzonder
handzame gids om vooral de kleine
brouwerijen en hun bieren te ontdekken.

royalties aan de abdijen of abdijstichtingen betalen.
België telt ruim 20 bieren die het
logo Erkend Belgisch abdijbier
mogen dragen. De meeste van deze
brouwerijen en hun bieren worden
door Ben Vinken op levendige wijze
geportretteerd in de onlangs verschenen publicatie 'Abdijbieren van
A tot Z'. De auteur beperkt zich tot
de bekendste abdijbieren en de
ontdekkingstocht begint bij de bieren van Affligem en eindigt met
Witkap van brouwerij Slaghmuylder.
De publicatie wordt afgerond met
enkele waardevolle tips voor het
combineren van bier met gerechten. 'Geniet van dit boek, liefst met
een mooie kelk in de hand', aldus
het advies van Ben Vinken in de
inleiding van deze aan te bevelen
en vlot geschreven publicatie. Met
een goed gevuld glas zal het genieten tijdens en na het lezen ongetwijfeld op aangename wijze worden bevorderd van dit geestrijke
erfgoed, zoals auteur en brouwer
Jef van den Steen de Belgische
abdijbieren ooit zo treffend heeft
getypeerd.

Genieten van Belgische abdijbieren
Abdijbieren
zoals
bijvoorbeeld
Leffe, Grimbergen, Affligem en
Maredsous, werden lang geleden
binnen de muren van een abdij door
monniken gebrouwen. Tegenwoordig worden abdijbieren door groteen middelgrote brouwerijen gebrouwen, die jaarlijks voor het gebruik van de naam en de receptuur
12

Abdijbier van A tot Z
is uitgegeven door
uitgeverij Roularta
Books in Roeselare,
bevat 160 pagina’s
en kost 19.95.

Han Hidalgo

Excursie van het Biergilde staat in het teken van
jenever
Vrijdag 26 april is het weer zover.
Richard heeft weer zijn best gedaan
om een mooie excursie aan ons
voor te schotelen met de nodige
verassingen. Op het programma
staan de volgende onderdelen:
bezoek aan het jenevermuseum in
Hasselt en een bezoek aan een
brouwerij en jeneverstokerij te
Wilderen waar we ook zouden lunchen. Als toetje terug naar Hasselt
voor een hapje en een drankje.
Alles is strak geregisseerd tot en
met het aantal die bij de excursie
inbegrepen waren en welke voor
eigen rekening kwamen.
Na een bakje koffie in De Beyerd
verloopt de busreis vlotjes. Aangekomen in Hasselt worden we ontvangen in een 19de-eeuwse landbouwstokerij, midden in de stad.
Het Nationaal Jenevermuseum
brengt het verhaal van de Belgische
jenever, van graankorrel tot borrel.
Jenever stoken
Omdat het jenever stoken zo’n
belangrijke plaats inneemt in deze
excursie, even wat wetenswaardigheden over het maken van jenever.
Er zijn natuurlijk veel overeenkomsten tussen het brouwen van bier
en het maken van jenever. Het
bereiden van een jenever start met
de keuze van de grondstoffen. De
basisregel is vrij eenvoudig. Alle
landbouwproducten die suiker of
zetmeel bevatten zijn geschikte
grondstoffen.

De alcohol, die spontaan ontstaat
na de vergisting, wordt door distillatie geconcentreerd. Je krijgt een
‘sterke’ drank.
Van geneesmiddel naar genotsmiddel.
Jenever kent voor- en tegenstanders: Aanvankelijk wordt het distillaat ‘aqua vitae’ of ‘levend water’ of
moeder alle wateren als geneesmiddel gebruikt voor de meest uiteenlopende ziekten. Het ‘levend
water’ werkt niet alleen geneeskrachtig, het kan ook “den mensche
droefheid” doen vergeten en het
maakt “de herten vro ende oec
stout ende coene”. Het zijn deze
euforieverwekkende eigenschappen die het geneesmiddel in een
eeuw tijd tot het genotsmiddel ‘brandewijn’ maken. De overheid
heeft met jenever dan weer een
haat-liefdeverhouding: jenever brengt
veel geld op, maar is ook een gevaar voor de volksgezondheid. Op
dit moment staan de kranten weer
vol over de accijnsverhogingen op
bier. Protesteer mee!!!
Het stoken van jenever gebeurt
in enkele belangrijke stappen.
Het distilleren verloopt in twee
stappen, de ruwstook en de fijnstook. Tijdens de ruwstook in de
stookkolom worden de vluchtige
stoffen van het vergiste beslag door
verhitting gescheiden van de niet-vluchtige.
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Dat levert het kleurloze flegma en
de spoeling. Het flegma bevat ongeveer 35% vol alcohol. De spoeling, die zeer rijk is aan eiwitten en
resten van zetmeel en cellulose
bevat, wordt als diervoeder gebruikt. Het flegma stroomt nu naar
het bijzonder lokaal waar het meetvat staat. Hier controleren de accijnsbeambten de alcoholsterkte en
het gestookte volume.
Fijnstook levert granen eau de
vie, moutwijn
Na de meting door de accijnsbeambten wordt het flegma naar de
alambiek gepompt en nog een keer
gedistilleerd. Dit is de fijnstook. De
kunst van het fijnstoken bestaat in
het scheiden van het flegma in
voorloop, middenloop en naloop.
De voorloop of de ‘kop’ bevat de
meest vluchtige alcoholen, weggooien dus. Je zou er dood kunnen
gaan! De middenloop, het ‘hart’ of
de ‘ziel’ bestaat voornamelijk uit de
drinkbare alcohol (ethanol). De
naloop of de ‘staart’ bevat de minder vluchtige foezeloliën. Die kunnen dus ook weg!

In een goed ingericht museum kan
je bovenstaande bereidingswijze
goed volgen.
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Je kunt ruiken aan verschillende
kruiden en verder is er een collectie
aan apparaten, glazen flessen,
stenen stopen en kruiken, borrelglaasjes, keramische voorwerpen
affiches, enz. Uiteraard wordt er
geproefd van heel wat Belgische
graanjenevers en nemen we er al
meer dan één op de gezondheid!
Na dit bezoek de bus in om te gaan
kijken bij een oude bekende in
Wilderen
Mike Janssen
Wild, Wilder, Wilderen staat op het
T-shirt dat Mike Janssen liet ontwerpen, als een van de gadgets die
hij te koop aanbiedt in de horecaruimte van zijn bijzonder fraai gerestaureerd gebouwencomplex waaronder een Haspengouwse boerderij
uit 1642. “Laat me hier maar gelukkig zijn”, lacht Mike, die samen
met Roniek van Bree in 2007 de
alcoholstokerij van Wilderen kocht.
Ze werd in 1939 gesloten en raakte in verval.
Mike, die afkomstig is van Steenokkerzeel, bouwde naast de niet meer
actieve stokerij een hypermoderne
distilleerderij en brouwerij. Momenteel brengt hij samen met zijn
brouw- en stookmeester Roland
Vanderlinden vier eigen producten
op de markt: de bieren Tripel Kanunnik (8,2°) en Wilderen Goud
(6,2°), de Wilderen Graanjenever
en Eau de Bière, een digestief dat
wordt gedistilleerd uit de Tripel
Kanunnik. Hier komt onze eerder
opgedane kennis van het jeneverstoken weer om de hoek kijken.

We beginnen met een goede lunch,
vergezeld van een van de aangeboden bieren. Vervolgens mogen we
nog een consumptie nuttigen voordat we aan de rondleiding beginnen. De stemming zit er al goed in
wat voor verschillende reacties
zorgt op het enthousiaste verhaal
van Mike.

Een verteller.
De 49-jarige economist (hij studeerde in Leuven Toegepaste Economische Wetenschappen) heeft
een lange carrière in de brouwerijwereld achter de rug. In die periode
ontwikkelde hij een grote commerciële feeling, en een nog grotere
interesse voor het opknappen van
historische gebouwen. Het begon
met weekendwerk in enkele cafés
waar Pierre Celis in het begin van
de jaren tachtig nog zelf zijn vaten
Hoegaarden kwam promoten. Zo is
dat idee ontstaan. In 1988 werd zijn
brouwerijdroom bijna werkelijkheid, maar de overname van brouwerij De Es in Schalkhoven ging
helaas niet door. Een jaar later werd
hij commercieel directeur bij Riva
Pils in Dentergem, waar hij de
overschakeling naar speciale bieren begeleidde.

Dentergems Wit, bijvoorbeeld, de
tegenhanger van Hoegaarden.
Mike maakte vooral naam als de
man die Kasteelbrouwerij Ter Dolen
in Houthalen-Helchteren vanuit het
niets opstartte. In 1993 kocht hij
samen met zijn eerste vrouw het
vervallen complex, dat al twintig
jaar stond te verkrotten. Niemand
geloofde dat het iets kon worden.
Het was echter een schot in de roos.
De brouwerij draaide al snel op volle
toeren en het terras breidden snel
uit van veertig naar vierhonderd
stoelen. De zaken gaan nog steeds
goed. Ter Dolen wordt sinds 2001
uitgebaat door mijn ex-vrouw. En
….. Ter Dolen is winnaar van het
Zilveren Frietje!
Mike kwam in Wilderen terecht door
Roniek, zij had gezien dat de alcoholstokerij te koop stond; ze waren
tegelijk verkocht. De aankoop gebeurde in 2007. Daarna duurde het
drie jaar voor ze alle vergunningen
in handen hadden. De restauratie
zelf duurde maar elf maanden.
Roniek is meester in de beeldende
kunst en zij is de creatieve geest
achter de bierviltjes en de glazen.
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En het moet gezegd deze zijn bijzonder. De glazen zijn zeer apart
en hebben een paar verstopte
grappen in de opdruk. Zoek ze maar
eens op! Daarnaast moeten ook de
dienstertjes door de ballotagecommissie onder leiding van Roniek. En
jawel ze mochten er wezen. ….. Er
was iets met pandapunten!!
Mike de duizendpoot.
De horeca-uitbating is overigens
maar een klein deel van zijn werk.
Hij is ook brouwer, stoker en gids.
Hij doet niets liever dan de mensen
rondleiden in de gebouwen. De
oorspronkelijke stokerij uit 1890
dient alleen als historische bezienswaardigheid. De rectificeerkolom is
de grootste uit die tijd die in Europa bewaard wordt. Ook mogen we
het hok met de fusten whisky bewonderen. Ze staan stevig achter
slot en grendel. Leuke bijkomstigheid van deze plek is dat er een deur
is gevonden die leiden naar een
ondergronds gangenstelsel waar in
vroeger tijden alcohol werd opgeslagen die niet door de accijnsbeambten werd gezien.

Zelfs de dochter van de heer Celis
kwam nog even langs waarbij Mike
zo enthousiast wordt dat hij haar
zowaar ten huwelijk vroeg …….
Tot slot mogen we nog een bierpakket meenemen. Het kanon niet op.
Omdat we al anderhalf uur uitgelopen zijn, wordt bij het vertrek uit
Wilderen het idee geopperd om
naar Nederland terug te rijden. Dit
idee valt echter niet in goede aarde.
Er moet nog wat gedronken worden
op Belgisch grondgebied en wel in
Hasselt. De bewolking in Hasselt
neemt toe, maar ook de gezelligheid in verschillende etablissementen aldaar. In de bus naar huis
hebben we nog hartelijk gelachen
om het begrip “pandapunten” en
hebben er nog wat variaties bijbedacht. We liepen erg uit, maar het
was reuze gezellig!
Met dank aan de organisatie voor
deze weer voortreffelijke excursie.
Ad de Jongh

Meer info op:
www.jenevermuseumhasselt.nl
www.brouwerijwilderen.be
http://www.pandapunt.nl
op www.een.be zijn de afleveringen
van Tournée Générale nog terug te
zien met daarin veel aandacht voor
de excursies die we vorig en dit jaar
hebben gemaakt.

Nu wordt het tijd voor het rondje
van de zaak en nog een paar.
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De zomervakantie van 2013
Ja, onze vakantie zouden we in
Engeland doorbrengen. Drie weken
om van Harwich richting Lands End
te fietsen. Door vroegere ervaringen wist ik dat ze in Engeland niet
vies zijn van een biertje. Zo hebben
we heel lang geleden al eens een
real ale festival meegemaakt in
Norwich. Bij de inkom een glas
kopen (1 pint) en jetons, en dan
langs stands met tonnetjes gaan.
Geen koeling, geen druk, maar de
zwaartekracht doet z'n werk. Dus
heb ik dit jaar genoteerd wat we
hebben gedronken op deze reis
door Engeland.

Misschien maar goed dat de reis
geen drie weken duurde, want het
aanbod bieren is in Engeland overweldigend. Elk café heeft een taprijtje buitenlandse bieren en een
tap-rijtje inlandse bieren. Daarnaast ook wat cider uit de tap.

En dan heeft elke pub ook nog bieren uit de fles. Het bier heeft over
het algemeen een lager alcoholpercentage dan in Nederland en een
groot voordeel is dat je er minder
snel van naar de toilet moet dan bij
ons. Echt sterke bieren, meer dan
6%, tref je er weinig aan.

Helaas moesten we door omstandigheden de reis al na een week
afbreken, maar de oogst is toch niet
slecht.

In tegenstelling tot vroeger zijn de
pubs de hele dag open, hoe laat ze
dicht gaan weet ik niet, want wijzelf
gingen op tijd naar bed. De hele dag
fietsen hè.
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In heel veel pubs kun je een maaltijd nuttigen voor niet te veel geld.
Daar drink je dan natuurlijk bier
bij. Bij terugkomst konden we ons
bij De Beyerd weer laven aan de
ons bekende biertjes. Wordt vervolgd…….

We zijn van Harwich tot aan Windsor gekomen, dwars door Londen.
Dat was geweldig, in Londen kun je
heel goed fietsen. Er worden ook
veel fietsen verhuurd. Vanaf Londen loopt een fietspad langs en tot
bijna aan de oorsprong van de
Thames.
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Cisca Bannenberg

Internationaal biernieuws
Brouwerij Duvel Moortgat lanceert nieuwe whisky
Brouwerij Duvel Moortgat heeft
voor de tweede keer zijn Duvel
Distilled gelanceerd. De gedistilleerde variant van het Duvelbier is
alleen online te koop.
Het nieuwe brouwsel heeft een
zachte smaak, fruitige neus en is
vooral niet bitter. De Puurse brouwerij liet een hoeveelheid authentieke Duvel distilleren en vervolgens zes jaar lang rijpen op eikenhouten vaten. Tijdens het distilleren worden de alcohol en aroma's
geconcentreerd en apart opgevangen. Een deel ervan wordt verder
gerijpt, zodat smaak en aroma
verder evolueren. Net zoals een
echte whisky is deze Duvel-variant
strogeel van kleur en heeft hij een
alcoholpercentage van 40 procent.
Volgens Michel Moortgat is het dan
ook aangeraden om er ‘met mondjesmaat’ van te genieten.

Liefhebbers die een fles willen bemachtigen, kunnen zich vanaf vandaag registreren op de website van
het bier.

Alleen dan maak je kans om een
van de vijfduizend flessen aan te
schaffen. Inschrijven kan nog tot
15 oktober. De prijs van een fles
van een halve liter bedraagt 39
euro.
Trivial Pursuit nu ook met Belgische bieren

‘Is het Michael Jackson of Josef Van
Steenbergen die zei dat Rodenbach
Grand Cru het meest verfrissende
bier ter wereld was?’ Dit is één van
de 1.800 vragen in het nieuwe Trivial Pursuit-spel ‘België, Land van
het Bier’, dat voorgesteld werd. Het
gezelschapsspel laat op een ludieke
manier de wereld van de Belgische
bieren ontdekken. In Frankrijk bestond het al, een Trival Pursuit-spel
gewijd aan de nationale trots, de
wijn. Nu krijgt ook België zijn eigen
quizspel om het Belgisch brouwerserfgoed te eren. Het bordspel
focust op 1.500 biersoorten van
zowel kleine als grote brouwerijen
in zes verschillende categorieën
(Aardrijkskunde, Type bier, Geschiedenis, Productie, Cultuur en
Gastronomie en Verrassing).
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La Trappe brengt tijdelijk
jubileumbier uit
Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van La Trappe, heeft de
brouwerij een jubileumbier uitgebracht. La Trappe Jubilaris is sinds
dinsdag 20 augustus tijdelijk verkrijgbaar op zowel tap als fles.
Het jubileumbiertje
combineert volgens
de brouwerij het
beste van La Trappe
Dubbel en La Trappe
Isid’or. ”Jubilaris heeft
een karamelachtige smaak, een
goede bitterheid en ondanks dat er
slechts 6 procent alcohol in zit, een
volle en stevige smaak.’’
Nederland krijgt tweede
trappistenbier
Vanaf komend najaar heeft Nederland een tweede trappistenbier. Het
nieuwe bier, gebrouwd door de
monniken van de abdij Maria Toevlucht, wordt genoemd naar de
plaats waar het gemaakt wordt:
Zundert.
De monniken verbouwden een
oude koeienstal van kloosterboerderij De Kievit tot brouwerij. Verwacht wordt dat de nieuwe trappist
vanaf begin november verkocht
kan worden. Het bier zal dan verkocht worden in de abdijwinkel,
horecazaken en drankenhandels.
Nederland had tot nu toe één trappistenbier: La Trappe. België heeft
er zes (Westmalle, Rochefort,
Westvleteren, Orval, Chimay en
Achel).
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Bierprijs voor De Beyerd
Tweevoudig Café van het Jaar De
Beyerd in Breda heeft volgens bezoekers van het Wit & Weizen
Weekend het beste witte bier van
Nederland. Tijdens dit evenement,
een initiatief van café Zeezicht in
Breda, werd Beyerd Hefe Weisse uit
ruim veertig aanmeldingen tot favoriet gekroond.
Bezoekers van het Wit & Weizen
Weekend bij café Zeezicht in Breda
konden een stem uitbrengen op
hun drie beste bieren. Winnaar
werd Beyerd Hefe Weisse van de
Bredase brouwerij en café De Beyerd, dat daarvoor de WOW-award
ontving (White of Whites). Achter
het witbier van De Beyerd eindigden Franziskaner Hefe Weisse uit
München en Kronenbourg 1664
Blanc op respectievelijk de tweede
en de derde plaats.
Bierwandeling Vesting Woudrichem
Jacoba van Beieren en ook Hugo de
Groot hebben ooit het in Woudrichem geproduceerde bier gedronken. De Spaanse bezetter was er
dol op... en vanaf heden kan ook
de toerist het rijke verleden van de
Woerkumse vesting letterlijk en
figuurlijk proeven.
Onder leiding van
het Stadsgidsengilde kan men in
groepsverband kennis nemen van
de eeuwen oude band tussen het
stadje en het bier dat er gebrouwen
werd. Het Woerkumer bier (alleen
in en rond de vesting van Woudrichem verkrijgbaar) vormt de spil
van de wandeling annex proeverij.

Deelnemers krijgen niet alleen veel
te horen, zij krijgen ook van alle
vier Woerkumer bieren een proefglas plus vier passende culinaire
hapjes van de deelnemende horeca. De bierwandeling is via de VVV
Altena en de website van het stadsgilde te boeken. Minimaal aantal
deelnemers is 10 volwassenen en
de deelnemersbijdrage is 22,50
EURO. De bierwandeling duurt ongeveer 3 uur en kan dagelijks tussen 13.00 en 17:00 uur gelopen
worden.
Lapka BAM, een alcoholmeter
De techneuten van Lapka hebben
een nieuwe app met gadget voor de
smartphone uitgevonden. De "Breath Alcohol Monitor" (BAM) meet de
alcohol in je bloed. Je blaast op de
alcoholmeter en via de app op je
iPhone kan je zien hoeveel alcohol
je in je bloed hebt.

De Lapka BAM is een nieuwe app
die werkt met een alcoholmeter. De
Lapka BAM ziet eruit als een normaal zwart buisje, maar niets is
minder waar. In het stijlvolle zwarte buisje zit een hoogwaardige
elektrochemische sensor die ook in
de alcoholtests van de politie zitten.
Om het buisje hoeft geen mondstuk
waar je in moet blazen.

Je doet het buisje in je hand en je
blaast er simpelweg in. Ideaal dus
om te kijken of het nog verantwoord
is om te rijden na je biertje.
Voor de Lapka BAM heb je geen
kabeltjes nodig om het apparaat
met je smartphone te verbinden.
De Lapka BAM gaat aan wanneer je
erin blaast en geeft de informatie
door met een hoge geluidsfrequentie. Zelfs als je in een luidruchtig
café je biertje aan het drinken bent
werkt het! Wanneer je te veel biertjes op hebt, of lichtelijk aangeschoten bent verandert de app. Op
het moment dat je nuchter bent,
heb je een moderne app met swipe
besturing, maar wanneer je meer
bier drinkt worden de letters van de
app groter en krijgen de functies
duidelijke knoppen. Als je heel erg
dronken bent vraagt de app de
volgende morgen zelfs aan je hoe
het met je gaat.
Christoffel Bier bouwt in Breda
aan toekomst
Christoffel Speciaalbieren maakt
een doorstart in Breda. Het opvallend bittere en hoppige Christoffel
Bier werd vanaf 1986 tot het faillissement in januari in Roermond
gebrouwen. Vier ondernemers
maken vanuit Breda een doorstart
met het bedrijf. De brouwerij in
Roermond is gesloten.
Christoffel Bier wordt voortaan gebrouwen in De Proefbrouwerij in het
Belgische Lochristi, waar ook andere merken hun bieren laten brouwen.
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Verhalen over bierbeleving met passie
Herkenning, beleving en bewondering, deze drie woorden blijven me
bij na lezing van de publicatie Een
wereld vol bier van Alain Schepers. Veel bekende en minder bekende feiten, mythen en anekdotes
over bier worden direct herkend of
weer in herinnering gebracht. De
beleving is voelbaar en zorgt voor
levendigheid. De bewondering is er
voor de gedrevenheid van de auteur en de onderhoudende en vlotte leesbaarheid.

en marketing, pioniers als Pierre
Celis en Freddy Heineken, belangrijke bierambassadeurs en de
smaakrijkdom van trappistenbieren passeren de revue om te eindigen met Alian’s Abdicatiebier n.a.v.
het recente aftreden van koningin
Beatrix.
Met gepaste trots vertelt Alain in
geuren en kleuren het verhaal over
het ontstaan van het oranjekleurige
abdicatiebier, zijn innige samenwerking met brouwer Steve Gammage van de kleine brouwerij Rodenburg, het ongekende succes
van dit bier en de koninklijke brief
met waardering.
Hopelijk volgen na deze reeks van
boeiende verhalen er nog veel
meer. Ondersteunende afbeeldingen zouden nog meer fleur en kleur
hebben gegeven aan de zeer gevarieerde en onderhoudende verhalen. Waarschijnlijk zal het beschikbare budget dit niet mogelijk hebben gemaakt. ‘Proost klinkt vanaf
nu nog lekkerder’, lezen we aan het
begin van Alain’s publicatie en ongetwijfeld zullen velen dit gevoel
delen en koesteren na het lezen van
Een wereld vol bier.

Twee passies namelijk het schrijven en genieten van bier, heeft
Alain in zijn nieuwe publicatie samengebracht. Uiteenlopende onderwerpen zoals de beerhunter
(Michael Jackson), brouwen is
vrouwenwerk, het mysterie van
lambiek, storytellers, bierreclame
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Alain Schepers: Een wereld vol bier.
Uitgever ASCR,2013. ISBN 978 90
821 08200. 224 pagina’s
Prijs: 14.95 Informatie: www.eenwereldvolbier.nl
Han Hidalgo

De Duvels naar Duvel
Op dinsdag 23 oktober 2012 wonnen De Hopduvels de eerste prijs
bij de teamwedstrijd. Een gastvrij
onthaal bij Duvel Moortgat voor vijf
personen. Later bleek dat ook introducés welkom waren. Dus
mochten Joop en ik ook mee.

Er blijkt een uitstekende lunch voor
ons klaar te staan. Heerlijke luxe
broodjes en zoveel koffie en bier als
we maar willen.
Daarna is de rondleiding door de
brouwerij. Onze gastvrouw werkt al
zo'n twintig jaar bij Duvel en weet
dan ook alles over het bedrijf te
vertellen.
Na de rondleiding is Joop eigenlijk
toe aan een middagdutje. Uitsluitend koffie en water drinken maakt
slaperig. Maar ons wacht nog de
zogenaamde "cheers", een proeverij van vier verschillende kazen
vergezeld van vier verschillende
soorten bier.

Joop biedt spontaan aan om te rijden en dat nemen we uiteraard met
twaalf handen aan. Bij Duvel aangekomen, oppert Ed nog even om
chauffeur Joop in het busje achter
te laten, maar dan moeten we ook
met de pet rond ...

Alles zorgvuldig geselecteerd door
de erkende biersommelier van
Duvel, die zeer gepassioneerd kan
spreken over de door hem gekozen
kazen en bieren. Naast Duvel
schenkt men in het proeflokaal ook
nog Vedett, Maredsous, Liefmans,
Bel pils, Chouffe, Ommegang, Bernard en De Koninck.
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Dit alles dankzij "onzen Michel"
(Moortgat), die een meer dan behoorlijk bestuurder is. Na verschillende overnames, waarvan die van
Liefmans, Chouffe en De Koninck
de belangrijkste zijn, is Duvel
Moortgat een van de grootste onafhankelijke brouwerijgroepen in
België.

Alles van uitstekende kwaliteit. We
kopen er proefglaasjes en een
schort. Bij dat schort geeft onze
gastvrouw een leuke gebruiksaanwijzing.
Het moet door Richard worden gedragen, terwijl hij voor mij staat te
koken en onder het schort mag hij
niets aan.

De brouwerij is schitterend verbouwd en voorzien van de nieuwste
technologieën. Maar ook het proeflokaal is nieuw en ziet er fantastisch
uit. Buiten in de tuin zien we nog
een mooie collectie "oldtimers"
staan en ook deze staan er keurig
glimmend bij.
In de shop zijn heel wat Duvel
"goodies" te koop. Kleding, glazen,
bierpakketten, de welbekende
leuke pennen enz.
Wij zijn gehoorzame mensen, dus
...
We zijn bij Duvel heel gastvrij onthaald en we kunnen terugkijken op
een bijzonder leuke dag.
Mieke Luijten
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De Bredase Bierproefkampioenschappen
Op zondag 2 juni was het zover: De
Bredase kampioenschappen bierproeven.
Wij, Olaf en ik, hebben er weer zin
in. Een uitje naar de Beyerd sla je
toch niet over! En het is tevens een
mooie gelegenheid om te kijken of
we al vorderingen maken.
Al jaren zijn wij trouwe bezoekers
van de Beyerd en houden wij wel
van een lekker biertje. Wij proefden
wel verschillende biertjes maar dan
bleef het bij: oh die is lekker, of oh
die is wat minder lekker.
Totdat Jac zich over ons ging ontfermen. Hij zag wel potentie in ons!
En als Jac eenmaal begint te vertellen over bier dan krijgt hij van
die glinsterende oogjes en word je
vanzelf enthousiast. Vanaf die dag
dronken wij niet meer “gewoon
“een biertje maar werd er steeds
naar kleur, geur, smaak, schuim,
alcoholpercentage, etc. gekeken.
Hierdoor leerden wij het echte
bierproeven en gingen wij steeds
meer verschillende bieren waarderen. Maar dan moet je ze ook nog
maar leren herkennen!
Twee jaar geleden werd Olaf door
Jac bij de Drinkenbroeders gevraagd. Maar ik wilde natuurlijk ook
meedoen aan de Belgische bierproefwedstijd. Ons clubje werd
opgericht en nam het eerste jaar de
naam over van de Jonkvrouwen. Zij
namen een nieuwe naam aan.

De Drinkenbroeders gingen er met
de eerste prijs vandoor en onze
Jonkvrouwen deden het niet eens
zo heel slecht, wij hadden er 4 goed
(en allemaal beginners)!
Wij waren op de goede weg. Proefavondjes werden georganiseerd.
Dit waren niet alleen leerzame
avondjes maar ook zeer gezellige
avondjes (toch medeproevers)?!
Wij gingen thuis de koelkast ook
vullen met verschillende biertjes
(we hebben er zelfs een speciale
koelkast voor gekocht!) en er werd
niet alleen in het weekend bier geproefd maar met regelmaat ook
door de week (dit is niet bevorderlijk voor de lijn is mij gebleken,
maar ja je moet er wat voor over
hebben…).
Vorig jaar voor het eerst meegedaan aan de Bredase kampioenschappen bierproeven. Niet slecht
voor de eerste keer. Olaf had er 6
goed en ik 5. Toen kwam de Belgische bierweek er weer aan. Er werd
weer flink geoefend onder leiding
van onze mentor Jac. De grote dag
brak aan. We hadden inmiddels al
zoveel zelfvertrouwen dat we onze
eigen naam verzonnen: De Zotte
Mutsen. Tot onze grote verrassing
werden wij tweede (hier heeft Hedy
al verslag van gedaan in een eerdere Nuchter Bekeken). Wij waren
door het dolle heen. Het oefenen
wierp zijn vruchten af.
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Olaf en ik werden door Jac en Cora
uitgenodigd om mee te komen
proeven om Jac voor te bereiden op
de Nederlandse kampioenschappen bierproeven. Dit waren zeer
gezellige en leerzame avondjes.
Maar ons werd ook duidelijk dat dit
geen makkie was.
De dag brak aan dat we met een
gezelschap naar Haarlem vertrokken om Jac en Eric aan te moedigen.
Wij kwamen bij de Jopenkerk aan
en al snel werd mij duidelijk dat het
een serieuze aangelegenheid was.
Ik vond het zelfs spannend. Wij
zaten beneden terwijl Jac, Eric en
Cora boven aan het “werk” waren.
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Wie had toen gedacht dat Olaf en
ik als nummer 2 en nummer 1
zouden eindigen bij de Bredase
kampioenschappen! Dit jaar is het
aan ons om de eer van de Beyerd
hoog te houden. Voor ons is het in
ieder geval een grote eer!
De lat ligt nu zeer hoog. De Belgische bierweek komt eraan. Hedy,
Glennie, Helma, Margo, we gaan
ervoor! Olaf en de Drinkenbroeders
zullen ook zeker hun uiterste best
gaan doen.
En daarna……..voorbereiden op de
Nederlandse kampioenschappen.
Lolita Goos (ook namens Olaf)

Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch
Het Nederlandse deel van Brabant,
officieel Noord-Brabant, staat bekend als het land van ‘de contente
mens’. Brabanders zijn tevreden
mensen, die houden van gezelligheid. Algemeen wordt beweerd, dat
zij bourgondischer zijn dan hun
landgenoten boven de rivieren. De
naam van de Chaamse brouwerij
De Pimpelmeesch illustreert die
Brabantse levensinstelling op treffende wijze. Pimpelmeesch is een
samenstelling van pimpelen (drinken) en meesch, het dialectwoord
voor mens. Eigenlijk is een pimpelmeesch dus een vrolijke drinker.
Het logo van de lachende pimpelmees is, aldus brouwer Ad Kusters,
een knipoog naar waar de brouwerij voor staat: de blije drinkende
mens.
Moderne traditie
De start van brouwerij De Pimpelmeesch kadert in die van vele
nieuwe brouwerijen. 20 jaar geleden heeft Ad een brouwcursus gevolgd. Jaren later heeft hij samen
met twee vrienden (Jeen Brouwer
en Johan Cornelissen) in Chaam
opnieuw een cursus gevolgd.
Het driemanschap ontwikkelde recepten en brouwde bier, dat aansloeg. De vraag werd zo groot, dat
er een stichting werd opgericht, die
het bier in België (bij Brouwerij
Pirlot in Zandhoven) in grotere
hoeveelheden liet brouwen. Ondertussen werd er gezocht naar een
geschikte locatie om een eigen
brouwerij op te starten.

En toen kwam Toontje Schoen
In het buitengebied van Chaam
staat een vroeg 18e-eeuwse boerderij, die sinds 1885 in het bezit is
van de familie Schoenmakers.
Johan Schoenmakers werd uitgekocht door de Dienst Landelijk Gebied, die de gronden teruggaf aan
de natuur en de boerderij weer te
koop zette. En toen kwam Toontje
Schoen (Ton Schoenmakers), die
de boerderij terugkocht, ‘want die
moest in de familie blijven’.
Voor de grote schuur had Ton een
horecabestemming in gedachte. Hij
wist ook dat de mannen van De
Pimpelmeesch al lang zochten naar
een geschikte locatie voor een
eigen brouwerij. Één en één is
twee: in de schuur kwam, na een
grondige renovatie, een glazen
scheidingswand met aan de ene
kant de brouwerij en aan de andere kant het café met de naam ‘Bij
Toontje Schoen’. Tijdens de werkzaamheden hadden de brouwers
volop inspraak bij de inrichting van
het brouwerijgedeelte.
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In één dag
Bij de firma Labu Bräu in het Oostenrijkse Ottensheim werd een
tweedehands installatie gekocht
met een capaciteit van 2 x 300 liter.
In de plaatselijke showbrouwerij
(Thor-Bräu) werd een dag mee
gebrouwen om de installatie te
leren kennen. De montage van de
‘nieuwe brouwerij’ in Chaam nam
ongeveer een dag in beslag. Op
maandag werden de verschillende
onderdelen op hun plaats gezet;
dinsdagmorgen is alles aangesloten
en om 12 uur ’s middags werd begonnen met het eerste brouwsel.
Snelheid was geboden, want er was
een maand niet gebrouwen, terwijl
de vraag groot was.

Overigens zijn Ad Kusters en zijn
vrouw Dyann, die zorgt voor de
verkoop, de promotie en de boekhouding, de eigenaren van de nieuwe brouwerij (de twee kompanen
van het eerste uur zijn nog wel op
allerlei manieren behulpzaam). Ad
heeft zijn baan als chemisch analyticus voor 50% opgezegd en brouwt
op dit moment zo’n 600 liter per
week.
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Veel te weinig eigenlijk, want de
vraag naar bieren van De Pimpelmeesch wordt steeds groter. Probleem is echter de lagercapaciteit,
die is met vier tanks van 600 liter
te klein. Bovendien is één voorraadtank gereserveerd voor Reuzenbieren, terwijl ook nog wordt gebrouwen voor Museumbrouwerij De
Roos uit Hilvarenbeek. Daarom
volgt er binnenkort een uitbreiding
met twee tanks van 1000 liter.

Stoute Dames
Het succes van een brouwerij wordt
natuurlijk bepaald door de kwaliteit
van de bieren (en ook een beetje
door de uitstraling). Over die bieren
heeft de brouwer een duidelijke
visie. Het moeten ‘gewone’ bieren
zijn, omdat de afzet vooral regionaal is. Voorlopig is er geen enkele
ambitie voor export en dus ook
geen noodzaak om zich echt te
profileren met opvallende bieren.
Dat betekent niet dat er in de toekomst geen bijzondere bieren gebrouwen zullen worden, maar dat
zal dan voor bierfestivals e.d. zijn,
voor de bierkenners dus.

Oorspronkelijk hadden de drie basisbieren nogal wulpse namen
(Blonde Snol, Vurige Non en Heisse
Weisse). Deze namen uit de tijd van
het hobbybrouwen worden nog in
beperkte mate gebruikt, maar het
zijn nu etiketbieren van de tripel,
de dubbel en het tarwebier.
Het basisgamma van De Pimpelmeesch bestaat uit de volgende
bieren.

Chaamse Tripel (8,5 vol.% alc.),
kruidig en fruitig. Uitstekend te
combineren met o.a. romige visgerechten, konijnenboutjes en bij
mooie volle kazen en fijne worstsoorten.
Chaamse Dubbel (7 vol.% alc.),
geurt en smaakt naar karamel en
heeft een licht bittere afdronk.
Vanzelfsprekend te combineren
met stoofvlees, paté en kazen,
maar ook lekker bij nagerechten
met chocolade, stoofpeertjes en
rood fruit.
Chaams Tarwebier (5,5 vol.% alc.),
toetsen van kruidnagel en banaan.
Lekker om mosselen en zalm in te
garen. Smaakt ook prima bij asperges en zomerse salades.

Zilverpel (6,5 vol.% alc.). De naam
van dit lichtblonde bier verwijst
naar het verenkleed van een eeuwenoud en zuiver Nederlands
hoenderras, dat Chaamse kip of
Chaamse Pel genoemd wordt.
Goudpel (7 vol.% alc.). In dit amberkleurig bier is een van oorsprong
Amerikaanse gist gebruikt. De
eveneens Amerikaanse hopsoorten
geven dit bier een aangename bitterheid. Ook deze naam verwijst
naar de Chaamse kip.
Baken van Breda (6 vol.% alc.).
Lichtblond, hoppig bier, dat in de
naam verwijst naar de Grote Kerk
van Breda, die als een baken boven
de stad uitsteekt.
Als seizoensbier is er dan nog het
Chaams Winterbier (8,5 vol.%
alc.), een donker robijnrood bier,
waaraan honing is toegevoegd.

Praktische info:
Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch |
Ginderdoorstraat 4A | 4861 CC
Chaam.
Tel: +31 161491615. E-mail: brouwerij@pimpelmeesch.nl
Website: www.pimpelmeesch.nl
Hans Meijvis
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Plaquette 175 jaar Beyerd
En wij maar denken dat we iets te
vieren hadden met het 20 jarige
Gilde jubileum. Op 1 mei bestond
café de Beyerd 175 jaar of liever
gezegd hebben de families Jonkers/de Jongh een uitspanning in
de Boschstraat. Enigszins verrast
door dit geweldige jubileum ging ik
in de maanden vooraf op zoek naar
de mogelijkheid om een cadeau aan
te bieden namens de vaste klanten
van ons clublokaal. Na een digitale
rondgang met de pet deden 287
klanten mee en werd besloten een
bronzen plaquette te laten maken.
Een prachtig ontwerp van Yvonne
Né werd door Studio ID gefreesd en
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de gemeente zorgde voor de plaatsing. Waar we het ontwerp en de
eerste namen al op 1 mei hadden
aangeboden, was het 24 augustus
tijd om de plaquette te onthullen.
Velen hadden de moeite genomen
om het feestje nog eens dunnetjes
over te doen en ondanks enkele
druppels was het terras goed gevuld. Na de onthulling, de oh’s en
de ah’s was het natuurlijk tijd om
de tekst op de tegel te laten voorlezen door Yvonne Né. Vanzelfsprekend werd er daarna nog lang ‘op
gedronken’.
Jeroen Brooymans

13e Beyerd Biergilde Pinkster 'Bier' fietstocht
Op zondag 19 mei (1e Pinksterdag)
hebben we weer met en groot aantal deelnemers onze jaarlijkse
fietstocht gereden. Pieter heeft wel
eens verteld dat 13 zijn geluksgetal
is, nou qua weer heeft dit geholpen
een unieke dag weer tussen alle
dagen eromheen van rotweer.
Ons uitgedund clubke bestaat deze
zondag uit: Annemiek, Marian,
Maria, Ger, Leo en ik en we hebben
de eer om als eerste te vertrekken,
dit onder het motto als je vroeg
vertrekt, ben je ook weer op tijd
terug voor de evaluatie.

Na via Moederheil en Wolfslaar de
stad te zijn uitgereden worden we
op pad gestuurd naar dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch van onze
Chaamse mede-leden Ad en Jeen.
Dit via een mooie stille weg door
het gebied Strijbeekse heide /
Hondsdonk tussen Ulvenhout en
Chaam. De brouwerij is in bedrijf
en het ziet er allemaal spic en span
uit, zoals dat heet.
Na het spel met de rollende sjoelstenen gedaan te hebben en op het

terras een van de lekkere bieren
van De Pimpelmeesch te hebben
geconsumeerd, gaat het weer verder.
Nu volgt een uitstapje over de
grens. We kunnen dus zeggen dat
we een internationale tocht gehouden hebben. Er wordt ons een mooi
bosgebied voorgeschoteld met
verharde zandwegen, zoals dat
heet, die ook echt verhard waren
en ook voor onze dames goed door
te komen zijn, dit was in het verleden wel eens anders (Pieter heeft
dit goed in de gaten gehouden). Na
de lange Strijbeekseweg te hebben
uitgereden komen we via Ulvenhout terecht bij ons tweede rustpunt, De Fazanterie. Eerst weer een
oud Hollands spelletje van het JJC
en daarna gaat een lekkere Hertog
Jan Hefe Weisse bij ons er goed in.
Hier vraagt Jac mij ook dit stukske
voor “Nuchter Bekeken” te schrijven (bedankt Jac).

Na het terras aan de noordkant
verlaten te hebben, gaat de tocht
verder via Bavel en Heusdenhout
naar Teteringen.
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Onze stop is bij het Zwaantje waar
we buiten alweer van een Hertog
Jan Weisse kunnen genieten.
Genieten doen we ook van de muziek van De Klepzeikers, een van
de top blaaskapellen uit Breda en
omstreken. Het spelleke daar was
goed te doen door alle ringen in één
keer te gooien, dat schiet op en je
haalt er nog punten mee ook.
Daarna wordt via een omweg weer
koers gezet naar ons vertrekpunt.
Nog even de vragen controleren op
de smart-phone en ons vragenformulier met de (straf)punten bij
Jeroen inleveren en we kunnen
uitrusten en genieten van een welverdiende pint.
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Bijna krijgen we nog natte voeten
want de bar heeft te kampen met
een lekkage (water en geen bier),
maar deze is snel verholpen.
Na de prijsuitreiking nog even naar
het Chineesje aan de overkant en
daarna thuis languit op de bank wat
nagenieten.
Pieter, Mikel, Jeroen en de mensen
van de controleposten het was weer
een gezellige, wel bestede, goed
georganiseerde dag, bedankt hiervoor en ik denk dat ik mag spreken
namens het merendeel van de
deelnemers.
Jan Pollemans

Toer de Geuze
Al sinds 1997 organiseert HORAL
(De Hoge Raad voor Ambachtelijke
Lambiekbieren) de Toer de Geuze
om de twee jaar. Ik ben al jaren
van plan om dit bierfestijn te bezoeken, aangezien ik een enorme
fan van deze bieren ben, geuze,
kriek, framboise en faro. Iedere
keer komt er echter iets tussen. Dit
jaar heb ik dit wereldberoemde
evenement ruim van tevoren in de
agenda gezet en heb er voor gezorgd dat alle mogelijke verstoringen ontweken worden. Eindelijk op
21 april 2013 zal het gaan lukken,
maar dan doemt het volgende probleem op. Er doen deze keer 9
geuzeproducenten mee en allemaal
bezoeken gaat niet me niet lukken.
De keuze moet ik maken uit: Brouwerij 3 Fonteinen, Brouwerij Boon,
Geuzestekerij De Cam, Brouwerij
De Troch, Geuzestekerij Hanssens
Artisanaal, Brouwerij Lindemans,
Brouwerij Mort Subite, Brouwerij
Oud Beersel en Brouwerij Timmermans.

En hoewel de informatie uitgebreid
is, doet dat toch wel iets af aan het
geheel. Prettig en lekker is het
gratis proefglaasje Lambic. Daarna
is het op naar de feesttent om nog
meer te proeven, te beginnen met
een Oude Geuze van ’t Vat van
4,8 %. Een mooi licht oranje bier
met een fijne schuimkraag en een
licht zure geur, het heeft een friszure smaak wel wat veel koolzuur
en fraaie zurige afdronk die langzaam wegtrekt. Al met al is het een
heerlijke dorstlesser. Het volgende
bier is de Assemblage des Lambics
van 6,4 %. Een oranje bier met grof
schuim en licht zuur bittere geur,
de smaak is friszurig en blijft niet
lang hangen. Er hangt hier al een
varken aan het spit, maar het is nog
maar 11 uur ’s ochtends dus met
eten wachten we nog maar even.

Gelukkig wil mijn vrouw de BOB
zijn, dus een route met de auto is
snel uitgestippeld. Ik kies 4 locaties
uit met 1 reserve voor het geval we
meer tijd hebben.
Als eerste gaan we naar Tilquin, de
enige geuzeproducent buiten Vlaams-Brabant die dit jaar participeert. Als
eerste krijgen we een rondleiding
door een enthousiaste vrijwilliger.
Zonde is dat hij alles opleest van
een briefje.

Het is tijd om verder te gaan anders
zullen we nog niet eens twee geuzeproducenten kunnen bezoeken.
Ons volgende doel is de zeer bekende brouwerij Boon, waar al heel
wat bezoekers aanwezig zijn gezien
de enorme hoeveelheid auto’s.

33

Het eerste dat opvalt als je aan
komt lopen is de nieuwe brouwzaal
met fonkelnieuwe roestvrijstalen
brouwketels. Ook hier doen we als
eerste de rondleiding. Omdat dit
een aanzienlijk grotere brouwerij is
duurt dit heel wat langer. De opzet
is ook anders, op strategische
plaatsen staan gidsen die daar wat
over de brouwerij vertellen. Over
het algemeen hebben de gidsen een
prima en interessant verhaal en het
is ook een mooie brouwerij. Ook
hier ontvangen we aan het eind een
proefglaasje Lambic.

En dan is het weer op naar de gigantische feesttent, waar het een
drukte van belang is. Niet alleen de
vele geuzeliefhebbers zijn aanwezig, ook de lokale bevolking is in
groten getale komen opdagen. De
lokale radio verzorgt de muziek en
de voetbaluitslagen. Mijn eerste
bier is een Kriek en daarbij verorber
ik een bijpassend gerechtje, gehaktballetjes met krieken.
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Kriek Boon is geen onbekend bier
voor mij, maar zo vers van de tap
wel. Het schuim is heel fijn, het bier
is mooi helder bordeauxrood, de
smaak is zurig, zoet en fris met een
lichtzure afdronk.
Ter gelegenheid van de Toer de
Geuze wordt opnieuw een speciale
oude geuze geassembleerd: de
Oude Geuze Mega Blend 2013.
Deze geuze is een mengeling van
jonge en oude lambiek afkomstig
van 3 Fonteinen, Boon, De Oude
Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Tilquin en Timmermans. En dit bier moet ik natuurlijk ook proeven. Het is oranjegeel bier met fijn schuim, een
wrangzure geur. De smaak is
wrangzuur met een lichte bitterheid, de afdronk is lichtzurig met
wat bitterheid.
We moeten verder naar onze volgende bestemming: brouwerij Oud
Beersel. Er is een wachtrij voor de
rondleiding maar het is mooi weer
en al snel kunnen we naar binnen.
De rondleiding is fantastisch, een
zeer bevlogen gids vertelt vol passie over de brouwerij en laat ons
het oude gebouw zien met de niet
in gebruik zijnde installaties. Gelukkig worden de vaten op zolder nog
wel gebruikt en kunnen we daar het
schuim uit de vaten zien borrelen.
Oud Beersel is een geuzestekerij,
want er wordt niet meer zelf gebrouwen, maar de sfeer in de oude
brouwerij maakt veel goed. Buiten
op het plein is een waar volksfeest
aan de gang met enkele taps.

Er is tevens voldoende te eten. Ook
is duidelijk een mengeling van
dorpsbewoners en de fervente
geuzeliefhebber die van heinde en
verre is gekomen. Met name Engelsen en Amerikanen weten dit tweejaarlijks evenement te vinden. Het
hoogtepunt op het plein is de slager
die twee varkens heeft ingesmeerd
met Lambic en die langzaam heeft
geroosterd. Het smaakt uitstekend
en goed in het zonnetje zittend
spoel ik de resten van de maaltijd
weg met een heerlijke Framboise
van Oud Beersel. De geur van
framboos is duidelijk te herkennen
in geur en smaak, fris en lichtzurig
met een lichtzure afdronk, een
dorstlesser in dit zonnetje.

Het volgende bier is de Oude Geuze
van Oud Beersel. Een oranjegeel
bier met weinig schuim, een wrang
zurige geur en smaak met een
lichte bitterheid.
De laatste stop is brouwerij 3 Fonteinen. Een kleine brouwerij waar
veel bezoekers zijn dus ook hier is
het wachten totdat we de Engelstalige rondleiding kunnen doen.
Hier wordt nog wel zelf gebrouwen,
hoewel er ook veel Lambic wordt
aangekocht. De jonge gids vertelt
vol verve over de brouwerij en de
bieren. En onder in de kleine kelder
kunnen we weer de schuimende
vaten bekijken die zo karakteristiek
zijn voor de lambiekbrouwers.
Het weer is nog mooier geworden
en in de warme zon is het genieten
van de Oude Geuze van de 3 Fonteinen, een mooi oranjegeel bier
met fijn schuim en een lichte geur
van appeltjes, een mooie zure
smaak en champagnebubbeltjes.
Er is geen tijd meer om de reserve,
brouwerij Timmermans, te bezoeken. Het is een fantastische dag
geweest en er zijn nog meer geuzeproducenten te bezoeken. Dat
kan dan mooi bij een volgende Toer
de Geuze, hoewel dat dan wel twee
jaar wachten is.
John Zonneveld
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Gerookte makreelfilet met komkommer, appel, bleekselderij en Beyerd Tripel
Ingrediënten voor 4 personen:
300 gram gerookte makreelfilet
1 halve kleine komkommer
1 kleine bleekselderijstengel
1 halve zoetzure appel
1 eetlepel fijngeknipte bieslook
6 eetlepels Beyerd Tripel
2 eetlepels fijngeknipte verse bieslook
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:

Eventuele graatjes met een pincet uit de gerookte makreelfilet verwijderen en in stukjes snijden. Zaadlijst en zaadjes uit de komkommer snijden
en in piepkleine blokjes snijden. Draadjes uit de bleekselderij verwijderen
en in piepkleine blokjes snijden. Zoetzure appel schillen, klokhuis verwijderen en fijn raspen. Stukjes makreelfilet, blokjes komkommer, bleekselderij en appel in een mengkom doen en goed mengen. Het bier al
roerende bij beetjes toevoegen en op smaak brengen met peper en zout.
De mengkom gedurende 1 uur in de koelkast plaatsen. Over reepjes
warme toast, stokbrood of ciabatta verdelen en met fijngeknipte bieslook
garneren. Als aperitiefhapje serveren. Een goed gekoeld proefglaasje (15
of 20 cl) of glas Beyerd Tripel of een andere fruitige, volmondige tripel
erbij drinken.
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Tongscharfilet met pompoen, venkel, sjalotjes en
Zilverpel

Ingrediënten voor 4 personen:
500 tot 600 gram tongscharfilets
(of zeewolffilet of roodbaarsfilet)
200 gram venkelknol
200 gram flespompoen
2 kleine sjalotjes
3 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
8 eetlepels visfond
8 eetlepels Zilverpel, flesje van 33
cl
peper uit de molen en (zee)zout
naar smaak

Bereidingswijze:
Tongscharfilets met weinig (zee)zout bestrooien en kort laten rusten.
Sjalotjes schillen en in dunne reepjes snijden. Flespompoen schillen,
zaadjes verwijderen en in dunne reepjes snijden. Het buitenblad van de
venkelknol verwijderen en in flinterdunne dunne reepjes snijden. De oven
op 200 graden Celsius voorverwarmen. Aluminiumfolie van 25 x 25 cm
lichtjes met olie bestrijken. De tongscharfilets in het midden plaatsen en
de groenten erop leggen. Het bier en de visfond erover verdelen en niet
al te strak dicht vouwen. De pakketjes over een ovenschaal verdelen en
in het midden van de oven plaatsen. Ovenstand op 170 tot 180 graden
graden Celsius zetten en in ruim 25 minuten garen. De pakketjes over
voorverwarmde borden verdelen, open vouwen en op smaak brengen
met peper en zout. Met gebakken krielaardappeltjes of aardappelkroketjes serveren, vergezeld van een goed gekoeld glas Zilverpel of en ander
blond bier tussen 5 en 7 vol%.

Han Hidalgo
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De koelkast van ...
Woensdagavond 14 augustus; wij,
Cora en Bianca, fietsen weer eens
door Breda op zoek naar een spannende koelkast. Waar gaan we
heen? Wie van onze gildeleden kan
ons nu weer verrassen met een
spannend verhaal over zijn of haar
koelkast?
We krijgen een tip; ga eens naar
familie Schoester, naar Frans en
Ida Schoester. Hmmm, kennen we
die goed? Nee, eigenlijk niet. Wat
is dat voor een stel? Aan welke tafel
zitten ze meestal?
Frans en Ida zijn gildeleden en
trouwe Beyerdklanten, maar het
zijn niet van die plakkers. Zoals
Frans zelf al zegt: "Wij komen heel
gericht De Beyerd in, lopen naar de
bar, bestellen, drinken ons biertje
en gaan dan vaak weer op pad."
Letterlijk op pad, want het zijn fanatieke wandelaars. Zeer fanatieke
wandelaars. De jaarlijkse wandel
Vierdaagse in Nijmegen is hun
grote passie. Die lopen ze al jaren.
Ida tegenwoordig 30 km, Frans
gaat nog voor de 40 kilometer. En
toch lopen ze grotendeels samen.
Bijzonder hè? Weer wat geleerd.

En dan, na 4 dagen afzien rondom
Nijmegen, terug in Breda om een
biertje te drinken op zichzelf en met
de Burgemeester van Breda, die
alle wandelaars jaarlijks in het
zonnetje zet. Hmm, dan smaakt het
bier extra goed.
Zo, nu we iets meer van ze weten,
op naar hun koelkast. Ida en Frans
wonen in een prachtig huis aan de
Haagweg met achter hun huis een
gezellige tuin. We bellen aan en
kijken gespannen door het raam.
Er lijkt niemand thuis te zijn. Oh
jawel, toch. Ida hangt aan de telefoon en kijkt zeer verbaasd door het
raam, Frans komt vanuit de tuin
aangelopen, op commando van Ida
om de deur open te maken.

Nog niet eerder zijn we zo vrolijk
ontvangen. Dit was wel het laatste
wat ze verwacht hadden op de
woensdagavond. Maar ohhhh onze
koelkast bekijken? Het is een rommeltje, we hebben stroomstoring
gehad, oh, wat een smoesjes.
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Maar ze zijn de flauwste niet, dus
kom erin. Ze hebben er allebei schik
in en voelen zich zelfs een beetje
vereerd met ons bezoek.
Fotootje van de koelkast, een Siemens A++energy, is snel gemaakt.
Dat A++ label daar is Ida echt trots
op! Een fles Chaudfontaine blauw
wordt nog snel naast de koelkast
gezet. Dat mag toch wel? zegt Ida.
Immers als je wat lekkers drinkt
hoort er ook water bij. Minimaal drie
liter water per avond drinken ze
weg. Tegen de kater, of om het bier
en eten weg te spoelen? Voor de
gezondheid zullen we maar zeggen.
In de koelkast ligt gelukkig, naast
etenswaren, ook wat Westmalle
koud, en Hoegaarden 0%. Daarnaast hebben ze ook nog een kelderkast waar vooral de Dirk en het
Jubileumbier van het biergilde op
het schap prijkt.
Maar in zo’n voorraadkast staan
ook potjes doperwten te pronken

waardoor het gesprek al gauw
overgaat naar het koken. Frans
houdt van lekker koken, alles vers,
hij gruwelt van kant en klaar, in
tegenstelling tot Ida die het af en
toe wel praktisch vindt. Zo, we leren
ze steeds beter kennen. Al snel
zitten we heerlijk buiten aan een
Westmalle tripel voor Frans en Bianca, een witbiertje voor Cora en
een wijntje voor Ida.
Gelukkig heeft Frans ook nog een
schuurtje waar het kratje Westmalle zorgvuldig bewaard wordt. Heerlijk zo’n avondje in de tuin. Na 2
uurtjes voelt het alsof we deze gildeleden al jaren kennen. Wat
brengt de rubriek “de koelkast van”
ons toch leuke ontmoetingen.
Ida, Frans, bedankt voor jullie
gastvrijheid!!
Bianca en Cora
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