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Woordje van de voorzitster
Met een blik op de 30 centimeter
lange jaarkalender van café de
Beyerd zie ik met trots dat de eerste activiteit er een van ons biergilde is. We hebben immers maar 3
avonden in het jaar en dat we de
spits af mogen bijten is geweldig
natuurlijk.
25 april, de dag vóór de allereerste
Koningsdag, gaan we op excursie
en met de plannen die we hebben
zal de bus zo vol zitten. Waar ik
benieuwd naar ben is het eerste
Beyerd Bierfestival en 10 jaar
Brouwerij de Beyerd.
Er zijn weer heel wat data te noteren in onze bieragenda. Zo ook
zondag 25 mei, dan vinden de Open
Bredase Kampioenschappen bierproeven plaats en ik ga ervan uit
dat ik veel bekende gezichten van
het gilde zal tegenkomen.

Dan gaan we richting zomer waarin het WK voetballen zal plaatsvinden. Nu ben ik zelf niet zo van het
voetbal, maar het zal vast en zeker
mooie plaatjes opleveren vanuit Rio
op het grote scherm in de Beyerd.
In september voor de 22e keer
Menu d'Aniversaire en een paar
weken daarna staan we weer met
een herfstbok in de hand.
Oktober is de maand waarin we de
39e Belgische Bierweek gaan vieren. Dan is het jaar weer bijna om,
maar niet voordat wij op 3 december onze gezellige Winterbierenavond hebben gevierd.
2014 het gaat een fantastisch bierjaar worden: er is weer veel te
vieren in ons clubhuis, de Beyerd.
Cora van Peer
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Snel bier bestellen: hoe doe je dat?
Ken je dat? Het is zaterdagavond
en je hangt aan de bar in de kroeg.
Je bent druk aan het praten met je
vrienden en ondertussen probeer je
ook nog een biertje te bestellen.
Maar het duurt wel heel erg lang
voordat je geholpen wordt... Wetenschappers hebben nu ontdekt
hoe je er met je lichaamstaal voor
kan zorgen dat je zo snel mogelijk
een biertje kan bestellen.
Hoe bestel je zo snel mogelijk
een biertje?
- Recht voor de bar staan
Uit het onderzoek bleek dat recht
voor de bar staan succes had in 95
procent van de bestellingen. Zo val
je ook het meest op, in tegenstelling tot als je in de hoek van de bar
gaan staan.

- Over de bar leunen
Dit geeft een toegankelijke en open
indruk.
Wat moet je juist niet doen?
- Praten met vrienden
- Kijken naar de menukaart
Dit geeft de indruk dat je nog bezig
bent met uitzoeken wat je precies
gaat bestellen. De barman zal
daardoor niet snel geneigd zijn om
je te helpen. Leg de menukaart dus
weg als je snel geholpen wilt worden.
- Gebaren met de hand of het hoofd
naar de barman
Gebaren met de hand of het hoofd
bleek ook niet zo succesvol als
verwacht.

- Oogcontact maken met de
barman
Dit had succes in 86 procent van de
bestellingen. Dit benadrukt nog
eens dat je graag wil bestellen. Aan
de gezichtsuitdrukking van iemand
is veel af te lezen, dus de barman
zal minder snel geneigd zijn om je
te helpen als hij je gezicht niet kan
zien.

- Zoeken naar geld
Dit geeft de indruk dat je nog niet
klaar bent om een drankje te bestellen. Daarnaast vertraagt dit het
proces alleen maar. De barman kan
immers, in de tijd dat jij naar geld
aan het zoeken bent, drie andere
klanten helpen.

- Geld of portemonnee in de hand
houden
Dit geeft de indruk dat je helemaal
klaar bent om een bestelling te
plaatsen en dat je bestelling dus
snel kan worden afgerond. De barman zal je hierdoor eerder helpen.

De beste tactiek is dus: Zorg dat je
recht voor de bar staat. Leun een
beetje over de bar en maak oogcontact met de Jos, Jelle, Sammie,
e.a. Houd je geld of portemonnee
in de aanslag. Succes verzekerd!
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Beste tactiek

En het is....een tripel
Na jarenlang alleen maar bier geconsumeerd te hebben begint het
toch te kriebelen en in oktober van
dit jaar heb ik de stoute schoenen
maar aangetrokken en ben een
brouwcursus begonnen bij de Deltabrouwers in Zeeland. In vijf bijeenkomsten in vijf maanden wordt
er wat theorie gegeven en ontstaan
er vier brouwsels. Natuurlijk is er
door de veelvuldige bezoeken aan
brouwerijen al wel het een en ander
bekend over het brouwen maar om
het dan toch zelf te doen is weer
iets anders.

Enfin, op de brouwdag beginnen
met het schoonmaak- en desinfectieritueel, de benodigde liters puur
en natuurlijk Bredaas kraanwater
afmeten en het water opwarmen
naar de benodigde temperatuur.
Om het de beginnende brouwers
niet meteen te moeilijk te maken
heeft de cursusleiding besloten om
te beginnen met een eenvoudig
recept waarin maar één maischtemperatuur gebruikt wordt, namelijk 63°C. Onder voortdurend roeren is de mout toegevoegd. Het hele
huis begint meteen naar een brouwerij te ruiken.

Vol goede moed en gewapend met
de nodige uitleg vertrek ik na de
tweede cursusavond met een zak
geschrote mout van zo’n 3 kilo, een
zakje gist, een zakje hop en wat
kruiden huiswaarts. Intussen is
mijn verzameling pannen uitgebreid met eentje van 35 liter, een
gistingsemmer van gelijke grootte
en nog wat andere zaken die het
brouwen vergemakkelijken.
De benodigde schoonmaak en desinfectiemiddelen is een verhaal
apart. Vooral de enorme discussies
hierover op de internetfora over
welke middelen te gebruiken, welke
concentratie, hoe vaak er gereinigd
moet worden en met welke volgorde van reinigings- en desinfectiemiddelen.... Het zal wel.
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Na een uurtje maischen wordt het
tijd om de wort van de bostel te
scheiden. Met mijn loodgieterskunsten heb ik een prachtig filter gecreëerd van ingezaagde koperen
pijp en wat koppelstukjes. Nu is het
tijd om te controleren of een en
ander ook werkt. En ja hoor, na het
aanzuigen loopt de wort netjes over
in de opvangemmer en blijft de
bostel in de pan achter. Even proeven: suikerwater. So far so good.

Nu de pan maar weer schoonmaken
want daar moet straks de wort in
gekookt worden. Dit duurt een uur
en tijdens het koken worden de hop
en de kruiden toegevoegd. Nu is
mijn keuken van een wat oudere
generatie en hangt de afzuigkap
redelijk dicht boven het fornuis. Het
is geen enkel probleem om de pan
met 15 liter wort aan de kook te
krijgen. De dampen die uit de kokende wort ontstaan, vinden het
echter nodig om te condenseren
tegen de afzuigkap. Na verloop van
tijd ontstaan de eerste druppels die
klaarblijkelijk het doel hebben om
in de pan terug te keren.
Ik heb dus een uur lang met een
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doekje druppels lopen vangen. Dat
gaan we de volgende keer anders
doen.
Het tweede spannende moment
wordt het vullen van de gistingsemmer. Het doel is om de wort te filteren zodat de hop en de kruiden
achterblijven en daarnaast zo snel
mogelijk te koelen naar zo’n 25°C
om infectiegevaar te beperken. Via
een filter en een platenkoeler, die
via een ingenieus systeem van
tuinslangen en gardenakoppelingen aan de keukenkraan en de afvoer is gekoppeld, loopt de wort
netjes in de gistingsemmer. Alleen
de temperatuur is afgenomen naar
35°C in plaats van de bedoelde 25°
C. Dan maar even wachten voor het
gist toegevoegd kan worden en de
volgende keer de wort iets langzamer laten stromen. Weer wat geleerd.
In zo’n emmer ziet het ‘bier’ er toch
anders uit dan in een glas. De eerste indruk is dat vanwege de kleur
dit misschien beter een dubbel zou
kunnen heten. Ook bij het proeven
krijg ik mijn bedenkingen. De wort
is nog steeds zoet maar heeft een
bitterheid waar zelfs Amerikaanse
IPA brouwers van zullen schrikken.
Als dat maar goed komt. Bij 25°C
heb ik de gist toegevoegd, de
emmer luchtdicht afgesloten met
een waterslot en op kamertemperatuur gezet. Nu maar wachten op
de eerste bubbels.
De volgende dag pruttelt het waterslot er vrolijk op los en na verloop

van tijd komen de eerste fruitige
geuren naar boven. Zal het dan
toch nog goedkomen?

Na ongeveer twee weken is het
jongbier gebotteld onder toevoeging van wat suiker voor hergisting
in de fles. Het is nog hard van
smaak maar ik proef toch al wel de
nodige kruidigheid en ruik wat
aardbeien en amandelen. Ook
wordt de bitterheid, waarschijnlijk
door de alcohol, nu mooi gemaskeerd. De koolzuur ontbreekt nog
maar dat zal na het bottelen wel
goedkomen.

Na een week heb ik het eerste
flesje open gemaakt. Verwachtingsvol zet ik de opener op de
kroonkurk in de hoop een prachtig
sissend geluid te horen: het blijft
stil. Ook bij het inschenken blijft
een mooie schuimkraag uit en enige
teleurstelling maak zich van mij
meester.
Mijn verwachting is dat, net als bij
de hoofdgisting, de eerste twee
dagen het gist het meest effectief
zal zijn. Bij de hergisting op de fles
duurt het echter allemaal wat langer. Na nog een week heb ik het
tweede flesje geopend en hoera, er
ontstaat toch echt een sis en in de
hals van de fles parelen de koolzuurbelletjes omhoog om in het
glas daadwerkelijk een schuimkraag te vormen. De smaak is ook
wat ronder en soepeler geworden,
smaakt naar meer en voor een
eerste brouwsel lang niet verkeerd.
Al is het natuurlijk moeilijk kritiek
te hebben op je eigen kind.
Dus geboren op 22 november
2013: Enerbier Tripel. Het bier is
verwekt op 9 november en heeft
een totaalvolume van 10 liter en
een alcoholpercentage van 9%.
Bezoek graag op afspraak. Brouwer
en bier rusten van 09:00 tot 12:00.

René Lambers
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Bierkalender
Zaterdag 1 en zondag 2
februari

7e Brugs Bierfestival, Beursplein, Brugge.
Meer dan 70 brouwerijen en meer dan 300
bieren!
Meer info op: www.brugsbierfestival.be

Zondag 16 maart 2014
13:30-20u.

20e Delta Bierfestival, Goederenloods ,
Goes.
Meer info op www.deltabrouwers.nl

Woensdag 9 april

Aandeelhoudersvergadering

Vrijdag 25 april

Excursie Beyerd Biergilde naar …

Zaterdag 26 en zondag
27 april

11e Zythos Bier Festival, Brabanthal,
Leuven. Een 100-tal stands met brouwers
of bierfirma’s.
Meer info op: www.zythos.be

Zondag 4 mei

11e Nederlands Speciaalbier Festival,
Markt te ’s-Hertogenbosch

15 t.e.m. 25 mei

3e Week van het Nederlandse Bier
Ontdek de wereld van het Nederlandse bier!

Vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 juli

3e Wit en Weizen weekend (WWW),
café Zeezicht, Ridderstraat 1, Breda

Zaterdag 20 september
14-22u.

Bergs Bierfestival, café Het Provoosthuis,
Potterstraat 36, Bergen op Zoom.
Meer info op: wwwbergsbierfestival.nl

Woensdag 1 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Bockbieravond

Woensdag 3 december

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Winterbieravond
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Verkenning van het Haagse biergebeuren door de
Bovenkamer
Deelnemers: Jac, Ad, Jeen, Anja,
Corné, René, Eric, Richard en ik,
Abe
Lanneke komt niet opdagen en
ondanks alle moderne communicatie is dit niet snel duidelijk. 10 uur
verzamelen op het station en vertrekken met een veel te volle trein,
zodat de groep tijdelijk uiteen valt.

Ad (onder invloed?) gunt Eric het
bier niet en gooit het om. Jopen
vijgenbock smaakt mierzoet, maar
Ad doet nu geen dienst. Anja let
ondertussen wel erg goed op de
barmannen. Ik drink een Liefmans
Goudenband, maar Ad proeft ervan
en ineens is het glas nagenoeg leeg.

Aankomst op Den Haag Centraal,
verder met tramlijn 17 naar de
haven van Scheveningen.
Hier bezoeken we Het Brouwcafé,
het bier smaakt prima, mooie uitleg
over de brouwerij en lekker lunchen. (www.hetbrouwcafe.nl)

Nadat Eric ons probeert om te laten
lopen, zijn we om 7 uur bij de
Fiddler Pub. (www.fiddler.nl)

Terug met de tram tot Kneuterdijk
en lopen naar Huppel the Pub waar
135 whisky's en leuke bieren te
proeven zijn, de whisky's slaan we
over. (www.dehuppel.nl)
Om 5 uur komen we aan bij de La
Gare, oud pand en weer mooie
bieren.

Het eten laat zolang op zich wachten dat Jeen geen flauw idee meer
heeft wat hij besteld heeft. Jac en
Anja willen nadat we besteld hebben toch liever naar een andere
kroeg. Na 3 kwartier komt het eten,
lauwe friet en ook de biefstuk is niet
echt warm, geen verwarmde borden. Gelukkig vallen de bieren weer
goed in de smaak.
Sommigen van ons zien het niet al
te goed meer, René wordt met Eric
aangesproken. Om 9 uur lopen we
binnen bij café De Paas. (www.
depaas.nl)
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Ad, Jeen en Eric houden niet van
Rauchbier, zo erg dat Jac niet bij ze
mag staan. Ineens zijn we heel snel
naar de trein aan het lopen. Aangekomen op Den Haag Centraal
blijkt er een foutje in de planning
te zitten en moeten we ±25 minuten wachten.
In de trein kunnen we eventueel
wat aansterken van de meegebrachte pepernoten. Een andere
groep in de trein zit echter aan een
18 jaar oude Bowmore Whisky.
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Na Station Holland Spoor stapt Anja
over naar de Whiskygroep en wij
blijven achter met een lege pepernotenzak.
Dat dit niet een erg bevredigend
slot is, blijkt uit de delegatie die
deze keer nog naar de Beyerd gaat,
waar je natuurlijk altijd goed kunt
afsluiten. (www.beyerd.nl)

Abe de Jong

NK Blind Bierproeven
Het is zondag 17 november half 10
in de ochtend. We zitten met een
gezelschap van 11 man in de Beyerd. 9 zijn relaxed, zij gaan gezellig
een dagje uit. 2 zijn iets gespannen,
zij gaan meedoen met de Nederlandse Kampioenschappen Blind
Bierproeven.

Met de trein gaan we richting Haarlem. Het is heel gezellig in de trein.
Worstenbrood en pepernoten worden uitgedeeld. Aangekomen in
Haarlem duiken we eerst een café
in om voor te proeven. Het eerste
biertje smaakt nog niet zo, bij het
tweede gaat het al beter. Nog een
oliebolletje erbij en het bodempje
is gelegd!

Hierna lopen we naar de Jopenkerk.
Het gezelschap splitst zich. De
supporters blijven beneden en de
proevers gaan naar boven. Wij, de
proevers, mogen niet bij elkaar
zitten. De plaatsen zijn al bepaald.
Ik zit aan tafel met de winnaar van
vorig jaar en word hier een beetje
zenuwachtig van. Gelukkig zijn alle
andere kandidaten aan mijn tafel
dat ook. Dit schept een band. Tussen het proeven door is er tijd voor
een praatje en een grapje.

Na 8 bieren is het voorbij. Ik heb
het idee dat het wel redelijk is gegaan. Dat idee heeft de andere
proever ook, maar als wij onze
antwoorden met elkaar vergelijken
zijn er maar weinig hetzelfde! We
gaan naar beneden waar onze supporters al ongeduldig op ons zitten
te wachten. Zij hebben ook een
glaasje gekregen van de bieren die
ons voorgeschoteld werden.
De uitslag wordt bekend gemaakt.
Er zijn er 4 met 5 goede antwoorden. Zij moeten terug naar boven
voor de barrage. Hier zitten wij
helaas niet bij. Wij zitten ook niet
bij de tweede plaatsen! En ook niet
bij de derde plaatsen! Helaas, helaas. Maar gelukkig ook niet helemaal onderaan.
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We nemen maar een lekker Jopenbiertje om ons verdriet te verdrinken. Als we weer een beetje bijgekomen zijn duiken we maar weer
een cafeetje in. Hierna gaan we
gezellig met z’n allen een hapje
eten en komt er een einde aan een
superdag!

Bedankt supporters (Mikel, Yvonne, Jac, Cora, Ad, Marga, Ed,
Margo, Monica en Eric) voor jullie
steun en gezelligheid. Ik sluit af met
de wijze woorden van Cora: we zijn
een illusie armer, maar een ervaring rijker!

Olaf en Lolita Goos
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Leuven: The Place to Be(er)
Op vrijdag 27 december besluiten
Hedy en ondergetekende twee
dagen in het Belgische Leuven door
te brengen. In mijn studietijd ben
ik er al diverse keren geweest,
waaronder in de brouwerij van
Stella Artois, maar verder dan wat
uitgaanskroegen ben ik toen niet
gekomen. Ook in de (bier)geschiedenis heb ik me toen niet verder
verdiept…

Omdat we ’s middags rond een uur
of twee bij de brouwerij aankomen,
besluiten we hier meteen maar een
lunch te nuttigen, uiteraard vergezeld met een van de huisbieren, De
Nostra Domus. Dit is een amberkleurig bovengistend bier van 6,5%
met de nodige bitterheid. Eigenlijk
vind ik hem niet zo geweldig, maar
allee, we drinken hem toch maar
op.

Volgens de Leuvenaars zijn zij ’s
werelds hoofdstad van het bier,
voornamelijk doordat Stella Artois
(lees AB Inbev) hier is gevestigd.
Maar dit is niet de enige brouwerij.
Ook
in
Herberg-Huisbrouwerij
Domus worden met kleinschalige
apparatuur bieren gebrouwen. Momenteel worden er drie verschillende bieren gebrouwen in deze brouwerij. De Con Domus en Nostra
Domus kan men het gehele jaar
drinken en daar bovenop brouwt
men nog een seizoensbier dat voor
de nodige afwisseling zorgt.

Nu staat Leuven niet alleen bekend
om het bier. Ze hebben nog andere
toeristische hoogtepunten die het
bezoeken meer dan waard zijn: het
stadhuis met zijn 236 beelden, de
Sint Pieterskerk (met schatkamer),
de universiteitsbibliotheek, het
groot en klein Begijnhof (Unesco
erfgoed) en de kruidtuin. Een andere bezienswaardigheid is de
Oude Markt. Dit is een rechthoekig
plein in het centrum dat grotendeels uit horecazaken bestaat.
Hieraan dankt het zijn bijnaam “de
langste toog ter wereld”. Dat is ook
wel handig, want in de stad wonen
naast de 33.000 “permanente inwoners” ook nog eens zo’n 43.000
studenten. En over het algemeen
zijn die niet vies van een biertje.
Veel van die studenten blijken gedurende het kerstweekeinde terug
naar hun ouderlijk huis te gaan,
waardoor het relatief rustig is. Niet
erg, want dan je in één van de vele
kroegen tenminste een zitplaats
vinden om een biertje te degusteren.
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Na een tip van de gids besluiten we
naar café “The Capital” te gaan. Nu
nog een kroeg met “slechts” 1.166
verschillende bieren, maar met de
ambitie om binnenkort het café te
worden met het meest aantal bieren ter wereld. Het zouden er zo
3.000 moeten worden. De huidige
recordhouder houdt plaats in Brussel, waarmee Leuven al jaren in
grote rivaliteit leeft. The Capital is
ook van binnen interessant, doordat je via een aantal glazen tegels
op de vloer zo de bierkelder in kunt
kijken. Deze bierkelder staat in
verbinding met het café op de begane grond via een soort tandrad
waarop bierkratten zijn gemonteerd.

De bestelling wordt in één van die
kratten gestopt en ondergronds
gaat men op zoek naar de gevraagde bieren. Met zo’n hoeveelheid bier
is het niet eenvoudig een keuze te
maken. Je kunt moeilijk bij de A
beginnen en bij de Z eindigen. Dus
dan maar gewoon “blind prikken”
op de kaart. En dan blijken niet alle
bieren even lekker te zijn. De Bavik
Stout smaakt bijvoorbeeld heel erg
naar aspartaam, echt niet te
drinken!
Een andere kroeg die het vermelden zeker waard is, is “De Fiere
Margriet”, ook altijd nog goed voor
zo’n 384 verschillende bieren,
waaronder lokale speciaalbieren
zoals Wolf, Broeder Jacob, Kessel
Blond, Hector en Hof Ter Dormael.
Elke maand is er een “Bier van de
maand” zoals nu een Delerium
Tremens. Andere biercafés zijn “De
Metafoor”, “De Blauwe Kater” en
“M-Café”.
De conclusie is dat Leuven een
gezellig stadje is met veel cafés en
een aantal toeristische hoogtepunten, maar ook dat de stad buiten
het centrum een wat rommelige en
zelfs verpauperde indruk maakt.
Maar een dag of twee kun je er goed
vertoeven.
Corné Bruininckx
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Internationaal biernieuws
Spencer ook officieel trappistenbier
Het Amerikaanse bier Spencer is nu
ook officieel erkend als trappistenbier. Het bier Spencer, dat gebrouwen is door abdij St. Joseph's
Abbey, draagt nu ook officieel het
logo 'Authentic Trappist Product'.
De Internationale Vereniging Trappist (IVT) heeft hiervoor toestemming gegeven.
Dit maakt dat Spencer het elfde
trappistenbier van de wereld is.
Tien van deze bieren hebben het
Authentic Trappist Product logo.

Glas naar bar brengen is vorm
van zwart werken
Een café in Frankrijk heeft een
boete van 9.000 euro gekregen
omdat een klant zelf zijn glas terug
bracht naar de bar. Volgens controledienst Urssaf is dat een vorm van
zwartwerken.
In café Mamm Kounifl, in Frankrijk,
is het al jaren een gewoonte dat
klanten bij drukte zelf hun bestellingen doorgeven aan de bar. Als ze
een volgende keer iets willen bestellen, brengen ze hun glazen ook
zelf bij de bar.
In juni 2012 kwam de controledienst Urssaf bij het café langs. De
controledienst concludeerde toen
dat het leek of de klanten aan het
waren, doordat ze zelf hun lege
glazen naar de bar brachten. Er
werd een procedure gestart, die
uiteindelijk gestaakt werd door de
officier van justitie.

Spencer is een blond bier met 6,5%
alcohol. Het is gebrouwen door de
monniken van de St. Joseph's
Abbey in Spencer, een klein dorpje
in de buurt van Boston. Het is een
bier met fruitige tonen. Het bevat
een lichte hopbitterheid en een
droge afdronk.

Urssaf heeft de café eigenaren nu
een boete opgelegd van 9.000
euro. De dienst sociale zekerheid
beslist uiteindelijk of de boete betaald moet worden.
Te gek voor woorden natuurlijk,
hopelijk dat de belastingdienst in
Nederland wat andere dingen te
doen heeft!
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Bierbrouwerij De Koninck start
biermuseum
Brouwerij Duvel-Moortgat gaat op
het terrein van brouwerij De Koninck een biermuseum openen. Het
museum zal eind 2014 de deuren
openen voor bezoekers.
De brouwerij Duvel-Moortgat, die
sinds 2010 eigenaar is van brouwerij De Koninck, wil dat het biermuseum een interactief karakter
krijgt. Er kwamen veel aanvragen
binnen voor een kijkje achter de
schermen. Bezoekers vroegen om
rondleidingen of bedrijfsbezoeken.
Doordat er geen gidsen in dienst
zijn, ontstond het idee om een interactief bezoekerscentrum te bouwen.

Een derde van het museum richt
zich op de stad Antwerpen, de rest
van het museum gaat over de verschillende bieren van De Koninck.
Reinheitsgebot werelderfgoed?
Al ruim 500 jaar wordt er in Duitsland bier gebrouwen volgens het
Reinheitsgebot. De Duitse bierbrouwers willen daarom dat deze
wet werelderfgoed wordt.
Het Reinheitsgebot geldt al sinds de
zestiende eeuw en bepaalt dat Duits
bier slechts mag bestaan uit vier
ingrediënten. Er mag alleen water,
mout, hop en gist gebruikt worden.
Eerst gold het alleen voor de regio
Beieren, sinds 1906 geldt het Gebot
voor heel Duitsland. De wet werd
ingevoerd om bierdrinkers te beschermen tegen gevaarlijke ingrediënten.
Het 'zuiverheidsgebod' werd in
1516 ingevoerd en bestaat in 2016
dus 500 jaar. De Duitse bierbrouwers willen daarom dat het Reinheitsgebot in dat jaar de status van
werelderfgoed krijgt.

In het nieuwe bezoekerscentrum van het biermuseum is het straks
mogelijk om voor geïnteresseerden
rondleidingen te verzorgen. Tijdens
de rondleiding wordt het hele
brouwproces uitgelegd. Voor liefhebbers is er ook een proeverij en
zijn er verschillende doe-opdrachten.
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Jopen aan tafel met De Librije:
Librije's Bier
Jopen Bierbrouwerij en driesterrenrestaurant De Librije hebben samen
een bier ontwikkeld dat geschonken
zal worden in de Jopenkerk en natuurlijk in Restaurant de Librije.

Jonnie en Therese Boer van De Librije zochten naar een sterk bier
met kruidige en dropachtige smaken. De brouwers van Jopenbier
gingen graag de uitdaging aan en
presenteerden bestaande bieren
om eerst de gewenste richting te
bepalen.
Ingrediënten als gagel, jeneverbes,
chilipeper en trekdrop worden met
succes ingezet en donkere karamel
moutsoorten geven het bier body
en een zacht licht zoetige smaak
met herkenbare duidelijke tonen
van karamel, zoethout en drop. De
nasmaak doet sterk denken aan
rozijnen, salmiak en sinaasappel,
terwijl de geur van rood fruit, zoethout en karamel overheerst. Het
karaktervolle romige bier met een
hoog alcoholpercentage ligt vol in
de mond en weerspiegelt vakmanschap
en de liefde voor
speciaal bier.
Librije's Bier, roodbruin tot kastanjebruin van kleur, helder met beige kleurig schuim is afgevuld in excentriek
zwart gespoten champagne flessen
en voorzien van het Librije kruidenbultje en het jaar van uitgifte.

Speciaal bier: Bier drinken zonder kater
Weg met de Antikaterpil, karnemelk, glazen water, cup-soup, waterijsjes, kebab, cirtroensap, yoga
enz enz. Al deze manieren om van
je kater af te komen zijn straks niet
meer nodig. Australische wetenschappers hebben nu een bier uitgevonden waar je geen kater van
krijgt!
Het is de onderzoekers in Australië
gelukt om een bier uit te vinden die
je kater tegengaat. De onderzoekers hebben het alcoholpercentage
dit speciale bier verlaagd en mineralen en elektrolyten toegevoegd.
Mineralen en elektrolyten zitten
vaak in sportdrankjes om ervoor te
zorgen dat je minder snel uitdroogt.
Een kater tegen hoofdpijn en uitdroging zal met dit bier dus een stuk
minder zijn. Maar het werkt niet
tegen mensen die juist misselijk
worden in hun buik. Dit is een ander
soort kater.
Helaas zullen alle zuipers nog even
moeten wachten op het bier. Het is
namelijk nog niet duidelijk of het
ooit geproduceerd wordt....
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Kerstbierfestival Essen 2013
Een heel weekend om 190 kerstbieren te proeven is veel te kort, maar
een poging wagen kan altijd. Op 15
en 16 december is al weer het 19e
Kerstbierfestival en dit jaar heb ik
het hele weekend vrij weten te
houden, dus op beide dagen heb ik
alle tijd om heel wat van die overheerlijke bieren te kunnen proeven.
Ik ben een kwartier na opening om
13:30 aanwezig op zaterdag maar
de hele zaal zit al bijna helemaal
vol. Gelukkig kan ik samen met een
vriend nog een plekje vinden om
rustig van de bieren te kunnen genieten.
De organisatie heeft dit jaar een
snelkassa ingevoerd om een snelle
toegang mogelijk te maken en dat
is ook bijzonder goed gelukt. In
tegenstelling tot vorig jaar is de rij
ongeduldige bierpoevers razendsnel weggewerkt. Er zijn dit jaar
nog meer verbeteringen doorgevoerd, meer zitplaatsen door een
andere indeling van de zaal en het
café van de sporthal is ook bij het
festival betrokken. Daar kunnen
enkele eenvoudige maaltijden genuttigd worden tegen een redelijke
prijs.
Maar het belangrijkste onderdeel
blijft natuurlijk de in België gebrouwen kerstbieren. Hier zijn ook bieren bij die niet voor de Belgische
markt bedoeld zijn, maar de organisatie weet ieder jaar weer de hand
te leggen op een deel van de productie.
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De keus is weer overweldigend en
de kwaliteit is weer uitzonderlijk
goed. Ik heb geen één slecht of
matig bier geproefd.

De trend van dit jaar op het festival
is het op eikenhouten vaten gelagerde bier. Enkele tientallen bieren
waren aan op deze wijze bereid en
de bierproever geniet er met volle
teugen van. Gelukkig zit er genoeg
variatie in deze bieren, zodat het
proeven niet te eentonig wordt. Dit
komt vooral doordat allerhande
eikenhouten vaten gebruikt worden, bourbon, chardonnay, port,
cognac en nog meer. Het enige dat
ik zo snel niet kan vinden, is bier
gelagerd op een vaatje haring.
De andere bieren bieden een ruime
keuze voor diegene die niet van op
houtgelagerde bieren houdt:

er zijn wintergeuzes, tripels, dubbels, gluhkrieken, barleywines, teveel om op te noemen; alcoholpercentages van 5,2 % tot en met
13,5 %; blond, amber, bruin, donkerbruin en zwart. Er is voor elk wat
wils.
Op zaterdag is het razend druk en
zo nu en dan stijgt de gezelligheid
tot (te) grote hoogte, met joelen en
zingen. Voor mij persoonlijk hoeft
dat niet, maar het blijft binnen redelijke grenzen. Het blijft ook heel
erg lang druk. Een nadeel is dat veel
mensen in de gangpaden gaan
staan zodat het steeds moeilijker
wordt de bar te bereiken.
Gelukkig is het op zondag veel
minder druk. Bij de opening om
12:00 is nog geen tiende van de
zaal gevuld. Tijd om heerlijk rustig
enkele bieren te proeven. Op zondag komen meestal enkele van mijn
internationale vrienden, 2 Engelsen, een Schot en een Australische
dame.

Allen zeer ervaren en uitstekende
bierproevers. Door ook van de bieren van de anderen te proeven kan
je zo op een dag heel veel proeven
zonder de nadelige gevolgen van
teveel bier drinken te ondervinden.
Ja, de zondag is mijn favoriete dag,
als ik maar 1 dag naar dit festival
zou komen dan wist ik het wel. Toch
loopt de zaal gedurende de middag
toch lekker vol zonder de extreme
drukte van de zaterdag. Het is duidelijk een ander soort publiek, ook
veel lokale mensen komen deze
dag. Hele gezinnen vullen de zaal
van jong tot bejaard.
Je hoeft niet bang te zijn dat er
bieren op zijn gegaan op zaterdag,
want de organisatie houdt van alle
bieren flessen apart voor de zondag. Er is dit jaar zelfs een bier op
vat alleen verkrijgbaar op zondag.

John Zonneveld
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Wildzwijngoulash met gemengde champignons, lintmacaroni en Beyerd Herfstbock

Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram wildzwijngoulash, in
blokjes gesneden
4 kleine sjalotjes
2 eetlepels tomatenpuree
2 kleine takjes verse tijm
200 gram gemengde champignons,
met onder meer shiitake, kastanjechampignons
3 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
3 dl runder- of wildbouillon
1 dl Beyerd Herfstbock
1 eetlepel olijfolie
175 gram brede lintmacaroni (pappardelle)
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
De sjalotjes schillen en in stukjes snijden. De gemengde champignons
schoon borstelen, of met een doekje afvegen en de harde onderkant
afsnijden. De wildzwijngoulash met zout bestrooien en kort laten rusten.
Drie eetlepels olie in een braadpan verhitten en de blokjes aanbraden.
De stukjes sjalot toevoegen en kort meebraden. Tomatenpuree, bouillon
en takjes tijm erbij doen en op de laagste hittebron in ruim1 60 tot 70
minuten stoven. Tien minuten voor het einde van de stooftijd de takjes
tijm eruit halen en het stoofvocht zoveel mogelijk inkoken. Vervolgens
het bier en de champignons erbij doen en verder stoven. Op smaak
brengen met peper en zout. Lintmacaroni of een andere pastasoort met
een snufje zout beetgaar koken. Goed laten uitlekken in een vergiet, een
eetlepel olijfolie erdoor roeren en samen met de gestoofde wildzwijngoulash en saus over voorverwarmde borden verdelen. Een goed gekoeld
glas Beyerd Herfstbock of Beyerd Winterbier erbij drinken.
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Suikerbroodpudding met Chaamse Dubbel

Ingrediënten voor 4 personen:
6 sneden (Fries) suikerbrood
1,5 dl melk
1 dl slagroom
2 eieren
2 eetlepels roomboter
4 eetlepels amandelsnippers
2 dl Chaamse Dubbel, flesje van 33
cl
bolletjes vanilleroomijs of licht gezoete mascarpone (opties)

Bereidingswijze:
De oven voorverwarmen op 200 graden Celsius. Een beslag maken van
de melk, de slagroom en het ei. Met een staafmixer goed mengen. De
sneden suikerbrood met het bier bevochtigen en dakpansgewijs over een
vuurvaste ovenschaal verdelen. Het beslag gelijkmatig over de sneden
suikerbrood verdelen en hier en daar een toefje boter plaatsen. De
ovenstand op 160 graden Celsius zetten. De ovenschaal ongeveer 40
minuten in het midden van de oven plaatsen tot de bovenkant egaal
lichtbruin is geworden. Erop toezien dat de bovenkant niet te donker
wordt. Uit de oven halen en de amandelsnippers erover verdelen. Iets
laten afkoelen en naar smaak met een bolletje vanille roomijs of licht
gezoete mascarpone serveren. Een licht gekoeld proefglaasje (10 of 15
cl) Chaamse Dubbel van dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch erbij serveren.

Han Hidalgo
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De koelkast van ...
Het is donderdagavond 12 december. Cora en ik stappen in de auto
voor de rubriek “de koelkast van”.
We belanden dit keer in een echt
bierhuishouden. We zijn bij Abe de
Jong; een van onze grootste bierliefhebbers.

Bij Abe thuis draait alles om bier.
Van een blik werpen in de koelkast,
een Liebherr tafelmodel, kunnen
we helaas geen verhaal maken.
Hier staan wat blikjes Alfa Super
Strong, Bitburg, en Veltins in. Volgens Abe voor die paar mensen die
perse gewoon pils willen. Niet echt
spannend die koelkast. Maarrrr de
rest van Abe’s thuis is zeker een
verhaal waard.
Abe’s woonkamer is een tentoonstelling van mooie lege flesjes. Hij
heeft een super grote “flessenkast”gemaakt waar het nodige
staat te pronken. In de keuken
heeft hij een tapje staan voor zijn
eigen gebrouwen bier. ’s Ochtends
zit hij dan op een bankje met zijn
rug naar het tapje toe, naast de
warme kachel aan het ontbijt. Een
ideale plek om te ontwaken. En

22

zolang hij zich ’s ochtends nog niet
naar de tap omdraait, gaat het
goed.
Maar de meest bijzondere plek in
huis is de bierkelder. Deze is toegankelijk via een deur in de woonkamer. Een zaklamp die aan de
klink bungelt verraadt dat het geen
gewone deur is. Inmiddels heeft de
kelder al weer jarenlang gewoon
een lichtschakelaar en een lamp en
hangt de zaklamp er als pure nostalgie.
Abe gaat ons voor in zijn kelder,
een waar paradijs. Er is slechts een
smal gangetje tussen de schappen
en er past precies een persoon in.
Maar meer heb je ook niet nodig.
Immers er staat Westvleteren,
Achelse Kluis, Westmalle, Beyerd
bier, en een grote voorraad Engelse bieren voor de proeverij van de
bovenkamer. Een Wild Raven black
ipa trek ik even uit een doos:
hmmmm dat belooft een mooie
proeverij te worden. Tussen het
bier ook twee autobanden gestald.
Tja die moet je toch ergens kwijt
he?.

In de kelder ook de nodige Krieken,
Geuzes, en zijn eigen gebrouwen
fustjes bier; Amber bier, gebrouwen tijdens de openlucht brouwdag. Amber, dat is zijn favoriet.
Daarnaast nog een fustje, maar dan
een Amber met Whiskey hout snippers. Hmm, niet verkeerd. Volgend
jaar toch maar mee doen als brouwer tijdens de winterbieravond of
niet? Die willen we namelijk wel
even proeven.

schenkt hij spontaan voor Cora in.
Die Abe, wat een toffe peer zeg. Hij
heeft blijkbaar goeie relaties want
hij heeft een kratje in de bestelling
staan en verwacht die binnen een
paar dagen. Ondertussen drink ik
een bakje koffie, ik moet helaas nog
werken. Maar ook die koffie krijgt
alle liefde van Abe, want die wordt
handmatig met een ouwerwetse
molen gemalen. Wat wil een mens
nog meer.

Als we bijna de kelder willen verlaten zien we nog een stookketeltje
staan. Voor oud bier, aldus Abe.
Zonde om weg te spoelen. Alleen
jammer dat alles zoveel tijd kost,
want daar ontbreekt het Abe aan.
Vervelend toch dat een mens veel
tijd verliest aan werken.

Abe, bedankt voor je gastvrijheid.
En voor alle gildeleden; bij Abe kun
je met een gerust hart op visite
gaan; hij heeft altijd voorraad en
wat hij ook schenkt, hij doet dat
met veel liefde voor het produkt.
Cora en Bianca

En last, but not least, een flesje
Zundert trappist in de kelder! En die
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