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Woordje van de voorzitster
We gaan een geweldige tijd tegemoet, de zomer! lekker genieten......in de tuin, of bij de Beyerd
op het terras met vrienden en bekenden onder het genot van een
glas heerlijk speciaal bier.
En er valt weer heel wat te beleven
in "ons" Café de Beyerd te beginnen
in het weekend van 17 en 18 mei
10 jaar Brouwerij de Beyerd. Wat
geweldig dat op zondag de 18e het
BEYERD BIERFESTIVAL wordt gehouden, uniek voor Breda. We
kennen natuurlijk allemaal de bierfestivals in andere grote steden en
nu hebben we het dicht bij huis.

kunnen proeven. Het programma
staat op de Beyerd site, zodat je
niets hoeft te missen.
Een week later, op zondag 25 mei,
het Open Bredase Kampioenschap
bierproeven, georganiseerd door
Mikel de Jongh en ik hoop van harte
dat het café net zo vol zit, als op de
dinsdagavond of zondagmorgen
tijdens de bierweek. Meedoen is
belangrijker dan winnen en als jij
meedoet is het meteen een stuk
gezelliger. Mocht je winnen dan
mag je meedoen aan het Nederlands Kampioenschap blind bierproeven en dat zal een ervaring zijn
om nooit te vergeten.
De Pinkster Bierfietstocht is op
zondag 8 juni en ons gildelid Pieter
Brooijmans zal vast en zeker weer
een mooie tocht in elkaar zetten,
daar heb ik alle vertrouwen in. Als
de weergoden ons gunstig gestemd
zijn kunnen we op de tussenstops
op het terras genieten van een
welverdiend glas bier.
Mocht je na het lezen van deze
nuchter bekeken nieuwsgierig geworden zijn naar het biergilde en lid
willen worden, dan zou ik je willen
adviseren om een mail te sturen
naar de secretaris Bianca Houthooft, zodat zij je meer informatie
kan verstrekken.

Fantastisch dat er Brabantse
streekbrouwerijen aanwezig zijn
die hun bier presenteren, zodat wij
ze in een speciaal proefglaasje

Tot ziens in de Beyerd,
Cora van Peer
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Even voorstellen: Lizbeth Mol-Schütz
Natuurlijk ken ik Café de Beyerd. Ik
kwam er als buitenstaander met
Carnaval en heel af en toe in de
zomer, heerlijk op het terras. Nu ik
weer in Breda woon, de stad waar
ik geboren en getogen ben, kom ik
er regelmatig.
Van het Beyerd Biergilde had ik nog
nooit gehoord, als liefhebster van
wijn niet heel ongewoon toch?
"Gezellig....leuke mensen ontmoeten, gezellige avonden samen!".
Dat waren de steekwoorden die Piet
en Diny gebruikten om mij over te
halen om eens mee te gaan naar
de ALV van het Biergilde. Ik ben
meegegaan mede door het motto
van Orson: “Hoe meer zielen hoe
meer vreugd”.

Het was heel gezellig, ik heb heel
veel leuke mensen ontmoet en inderdaad, ook bekenden van toen.
Het is een hecht Bredaos clubke,
dat Biergilde. Verschillende mensen deden verslag van hun commissie. Iedereen ging spontaan akkoord.
De bierproeverij van de Scheldebrouwerij was een succes en na de
uitleg over de verschillende biersoorten van deze brouwerij liet iedereen het zich goed smaken. De
biertermen vlogen af en toe in het
rond, waarvan het woord “hop” mij
het meest bekend voorkwam. Er
hangt immers genoeg hiervan in
het restaurant annex brouwerij.
Daar moet ik mij dan nog op toeleggen want ik ben zoals eerder
gezegd, een liefhebster van wijn,
maar... "als Mieke rosé drinkt op de
ALV dan valt het allemaal nog wel
mee", dacht ik bij mezelf. Met Piet
als buurman moet het met de bierkennis op den duur ook goed
komen.
Ik kan jullie tenslotte meedelen dat
het Biergilde mij heeft geaccepteerd als lid! Jullie zullen mij regelmatig in het café zien, aan het bier
of aan de wijn, dat maakt niet uit
want gezellig is het er altijd. En wat
zal Etienne het leuk vinden dat ik
zijn stokje in de Beyerd heb overgenomen! PROOST!!
Lizbeth Mol-Schütz
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Interview met Sammie Arts
Wie is Sammie Arts? Een korte
introductie
Leeftijd; 28 jaar.
Familie (i.i.g. Jos); Broertje Joep,
moeder (overleden) Thérèse, stiefmoeder Connie en (half) zusje
Elcke.
Geboorteplaats; Breda.
Huidige woonplaats; Breda.
Opleiding; Sint Lucas MBO, Boxtel,
grafisch vormgeven. CMD Avans
Hogeschool (Communicatie en
Multimedia Design) HBO, Breda.
Kun je je nog de eerste keer
herinneren dat je met bier in
aanraking kwam en zo ja, wat
was deze ervaring en wat vond
je van de smaak van het bier?
En welk bier was dat?
Mijn eerste slok van het goudgele
nectar kan ik persoonlijk niet meer
herinneren. Maar mijn oudste herinnering wat betreft met bier te
maken heeft is dat ik als kind (ik
denk dat ik rond de 12 jaar was)
met mijn vriendjes aan het carnavallen was in het gemeenschapshuis van de Zandberg. We liepen de
polonaise mee en pakten stiekem
wat biertjes van de statafels die er
stonden. Na het pakken van een
biertje renden we snel naar buiten
en achter de frietkraam deelden we
het biertje met elkaar. We dronken
het glas helemaal leeg, maar lekker
vonden we het niet. We voelde ons
op dat moment erg stoer, maar dat
was tijdens het drinken niet van de
gezichten af te lezen. Ik denk dat
we toen Oranjeboom pils dronken.

Wat was je eerste kennismaking met De Beyerd?
Natuurlijk heeft mijn pa mij geïntroduceerd in de Beyerd. Ik kan wel
zeggen dat ik er opgegroeid ben.

Was je eerst klant of ben je
onmiddellijk
als
barkeeper
begonnen?
Ik was eerst gast in de Beyerd. Een
mooie herinnering was dat mijn
broertje (2 jaar jonger) en ik uit
school op maandag of dinsdag
overdag en elke week een colaatje
kwamen drinken bij ons pa. Die was
op dat moment aan het werken.
Maar dat colaatje moesten we wel
verdienen. Ons klusje was om de
lege wijnflessen in de glasbak te
gooien.
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Dus ik was niet meteen barkeeper,
maar ik had zo wel mijn eerste “baantje” in de Beyerd. Daarna
volgde twee keer in het jaar glazen
halen op carnavalsmaandag en de
Singelloop. Toen daarna het eerste
echte baantje en dat was in de
afwas en vervolgens trots en met
gezonde spanning achter de bar
mijn eerste biertjes verkopen.
Hoe kun je je leerproces omschrijven? Ben je net zo (hard
doch rechtvaardig) behandeld
als andere beginnende barkeepers?
Ik ben als barkeeper begonnen toen
ik net 16 was. En ik ben even hard
doch rechtvaardig behandeld als de
andere (beginnende) jonge telgen
achter de bar. Ik werkte altijd in de
avond met mijn pa en die kon af en
toe even hard brullen tegen mij als
tegen de anderen. En zoals ze zeggen: oefening baart kunst.

Na verloop van tijd leer je heel het
café kennen. En bij de Beyerd valt
veel te kennen en leren. Zowel voor
de bar als achter de bar in de vorm
van omgaan met de gasten.
Wat maakt het werken in De
Beyerd
zo
aangenaam
of
speciaal?
De Beyerd is voor mij een tweede
huiskamer. Een van de mooiste
kenmerken van onze kroeg is de
interactie met elkaar, zowel gasten
met andere gasten, wij als medewerkers met de gasten en de collega’s onder elkaar. Ik vind het belangrijk om een lach op het gezicht
van de gasten te brengen. Dit breng
ik in de vorm van service met een
glimlach en een grap (bij wie dat
kan). Tevens zijn we natuurlijk erg
trots op onze eigen brouwerij, zoiets is vrij uniek. En we hebben nog
heel veel andere lekker soorten
bieren die mij en andere ook erg
interesseren. Ik kan nog wel even
doorgaan en alles de hemel in prijzen, maar dan zijn we nog even
bezig.
Zijn er ook minder leuke kanten
van het werken in De Beyerd?
Zo ja, welke?
Die ene lastige gast in het half jaar.
Ben je zelf een echte speciaalbierliefhebber of ben je hoofdzakelijk een pilsdrinker. Of
beide, afhankelijk van de
gelegenheid?
Ik ben een echte speciaalbierliefhebber. Ik drink pils alleen als er
niks anders is.
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Wat is je top 5 bieren en
waarom?
Een echte top 5 maken op volgorde
is voor mij heel moeilijk, maar dit
zijn 5 bieren die ik het liefst drink:
Beyerd schwarzbier, Duvel, Duvel
tripel hop (en dan vind ik die van
dit jaar het lekkerst), Van der Ghinste oud bruin en een goede IPA
bijvoorbeeld die van ‘t IJ of van
Brewdog, de Punk IPA.
Welk bier is echt niet te hachelen en waarom niet?
De rosé- en gemengd fruitbieren
(als we dat wel bier kunnen noemen).
Wat zijn je andere bezigheden
naast het werken in De Beyerd?
Werk (kracht-meting); Ik ben een
creatief persoon in meerdere vormen. Ik ben afgestuurd in grafisch
vormgeven en werk hierin als zelfstandige. Het leukste vind ik om een
huisstijl te ontwerpen, maar in een
geïllustreerde poster kan ik ook
goed m’n ei kwijt. Ik schilder ook
portretten sinds kort. Ik dacht laat
ik eens een schilderij maken, gewoon omdat het kan. Mijn tweede
schilderij pakte goed uit en ik heb
een tijdje terug mijn eerste portret
verkocht. Ik heb een redelijke eigen
stijl ontwikkeld, wat ook wat weg
heeft van het grafisch ontwerp.
Ook vind ik typografie en fotografie
interessant. Maar hier doe ik niet
altijd even veel mee.

Ik mag wel zeggen dat ik er oog
voor heb, maar ik zie een creatief
persoon als een persoon die in veel
soorten zaken iets moois kan zien
of kan creëren.
Hobby’s: Ik kijk graag een goeie
film. Vriendin, vrienden en familie
zijn natuurlijk belangrijk. Ik ben
een sociaal persoon en ben graag
onder de mensen. Ik sport graag in
de sportschool. En ik kijk niet altijd
met plezier naar NAC, maar ik kijk
wel graag.
Muziek: Ik heb een brede muzieksmaak, ik hou van indie rock, techno,
hiphop en filmmuziek.

Aanvullende
nota
van
de
redactie
Sammie is verantwoordelijk voor
de omslag van deze editie van de
Nuchter Bekeken. Dus mocht u een
grafisch ontwerp o.i.d. nodig hebben, dan staat deze creatieve persoon wellicht nu wel achter de bar.
Anders kunt altijd nog zijn website
raadplegen: www.kracht-meting.nl
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Bierkalender
Vrijdag 25 april

Excursie Beyerd Biergilde naar Amsterdam

Zondag 4 mei

11e Nederlands Speciaalbier
Markt te ’s-Hertogenbosch.

15 t.e.m. 25 mei

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

Zaterdag 17 en zondag 18 mei

10 jaar brouwerij de Beyerd & het 1e Beyerd
Bierfestival

Donderdag 22 mei

Masterclass bierbrouwen

Zaterdag 24 en zondag 25 mei

Open Brouwerijdagen 13-17 u. met op zondag de Open Bredase Kampioenschappen
Bierproeven

Donderdag 29 mei t.
e.m. zondag 1 juni

Jazz & Blues festival

Zondag 8 juni

Pinkster 'Bier' fietstocht

Maandag 9 juni

Nassaudag

13 juni t.e.m. 13 juli

WK voetbal Brazilië

Dinsdagen in juli &
augustus

Valkenbergconcerten

Vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 juli

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

Woensdag 3 september

Menu d'Anniversaire 22 jaar restaurant de
Beyerd

Woensdag 1 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Bockbieravond
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Festival,

Lemmy's biercafé Leiden
Op een verdwaalde woensdag in
februari ben ik een paar dagen op
bezoek in Leiden. Nadat de vergadering waarvoor ik gekomen ben is
afgelopen en er nog twee uur te
slijten is tot een gemeenschappelijk
diner, ga ik de binnenstad van Leiden even bekijken. En natuurlijk op
zoek naar de Leidse biercultuur.
Even googelen en Lemmy's bier- en
whiskeycafé is aan de beurt.

Het café heeft een hele leuke collectie. Maar liefst 10 kranen en een
flinke collectie flessen. Hele bijzondere bieren niet direct te zien, maar
misschien word ik verrast. Een
brede collectie wel, met Amerikaanse (Brew Dog), Nederlandse
(De Molen) en natuurlijke de Belgische. Vijf wisselkranen zorgen voor
nog meer variatie.
Op de woensdagavond rond zessen
is het redelijk rustig, maar wel gezellig. Contact met de barman is
snel gelegd en van hem ook de
namen van twee andere biercafés
in de stad ontfutseld.

Na een lekker Texels biertje als
begin, daarna een Leidsch biertje:
Pine Tops Boogie Ales Leidsch. Een
bier gebrouwen bier met dennentopjes. Harsachtig in geur,
maar niet te bitter. Best lekker.
De sfeer in het café is goed. Foto's
van muzikanten aan de wand (o.a.
Lemmy van Motörhead) en lekkere
muziek waar ik me in kan vinden.
Licht is gedimd en doppinda's op de
bar. Echter wel een bakje ernaast
voor de doppen. Ze willen 's avonds
niet te veel vegen.
Behandeling van de producten is
top. Proefglaasjes worden gevuld
en glazen mooi gespoeld en goed
getapte biertjes worden mooi neergezet. Bier 3 is een Winterse Arn
van een brouwer uit Rijswijk. Net
begonnen begrijp ik en de smaak
....... Bijzonder..... Niet goed te
vergelijken met andere bieren. Een
frisse, fruitige geur maar ook veel
geroosterde mout. Een klein bittertje, worstgeur en plakkerig op het
glas, maar best aangenaam.
Tijd om te beslissen over het laatste
biertje. Een Stroatige Jannus. Een
bier van brouwerij De Witte Leeuw
en losjes gebaseerd op een IPA. Het
ruikt zoet en hoppig en heeft een
goede smaak. Wat meer te melden?..... Door het ontbreken van
leesmateriaal zit ik vooral te drinken. Tempo is ietwat hoog en nog
steeds 20 minuten te gaan voor het
diner. Misschien nog eentje?
Eric Visser
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De ontvoering van Heineken
Een leuke bijkomstigheid van het
Biergilde is de jaarlijkse excursie. Dit jaar staat Amsterdam op
het programma en een onderdeel
van de excursie is onder andere een
bezoek aan de Heineken Experience.
Wij kennen allemaal het verhaal
van de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer
in november 1983. Degenen die het
boek gelezen en/of de film gezien
hebben, weten hoe het uiteindelijk
afliep. Maar was dat wel zo????
Op een keer, toen ik met wat mensen samen zat en er over de Heineken ontvoering werd gesproken,
vertelde iemand een interessant
verhaal over de ontknoping van de
ontvoering van Freddy Heineken en
zijn chauffeur. Dachten we allemaal
niet dat de politie de loods ontdekte waar zij waren opgesloten?
Niets blijkt minder waar. Hier
komt het verhaal......
FH had een favoriet Indonesisch
restaurant, Sama Sebo geheten, op
de hoek van de PC Hooftstraat in
Amsterdam, het beste restaurant in
zijn soort. Ook had Freddy daar zijn
favoriete gerechten; de combinaties daarvan bezorgden de kok
koude rillingen. Toen de ontvoerders, een dag voordat zij het losgeld
zouden krijgen aan FH vroegen wat
hij wilde eten, gaf hij zijn wensen
door en zei er wel bij, dat het van
Sama Sebo moest komen.
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Toen er op dus op die dag een bestelling werd gedaan, die gelijk was
aan de voorkeuren van FH, was er
voor de kok geen twijfel mogelijk.
Dit was een bestelling opgegeven
door FH. De politie werd gealarmeerd en zij hoefden dus alleen
maar achter het eten aan te rijden
om te weten waar FH en zijn chauffeur gevangen werden gehouden.
Waar of niet waar?
Wij weten in ieder geval, als wij in
de Heineken Experience de foto’s
van FH zien hangen, dat er een
luchtje aan zat. En laten wij ons
verder maar lekker bezig houden
met het heerlijke bier
Lizbeth Mol-Schütz

Het beroemde bierglas in wild Afrika
2 februari
Het is weer zover. Ik moet weer
mee. Mijn veilige keukenkastje
verlaten. Dit keer ga ik echter maar
met één van die twee gekken mee.
Met Bianca alleen. Zij moet zo nodig
in Afrika met leeuwen werken. Ik
moet er niet aan denken. Wordt ik
straks nog verpletterd door die
beesten. Maar we zien wel. ZuidAfrika is het land van de wijn, dus
wellicht mag ik in de tas blijven
zitten. Ze zal toch niet al dat lokale
pils in me gieten?
Het blijkt te kloppen, ik blijf lang in
die tas zitten. Eerst bij Van der Valk
Schiphol in een donkere tas, dan
weer het vliegtuig in. In Johannesburg mag ik even uit de tas. Niet
voor bier hoor maar voor een of
andere whisky likeur. Jak! Maar ik
heb ten minste Johannesburg even
mogen zien. Nou ja, zien, het was
een luxe woonwijk met veel bewaking en een suffe duffe luxe shopping mall. Verder zag ik een hostel
met 24 meiden en één man. Waarom zijn leeuwen zo'n vrouwenhype? Begrijp ik niet. Vrees alleen dat
met al die vrouwen het bij cocktails,
wijn en shotjes blijft in plaats van
bier. Nou, laat die leeuwen maar
komen, als al die meiden dat durven, waar ben ik dan bang voor?
Vier dagen later is het eindelijk
zover. Ik arriveer met Bianca en 9
andere meiden in Ukutula, een lion
breeding centre waar Bianca zo
nodig moet werken. Grr, ik hoor de
leeuwen brullen. Ben nu al bang.

Staat er ook nog zo'n leuk bordje
als je het terrein oprijdt: blijft u aub
in uw auto zitten, u kunt vrijlopende brullende leeuwen ontmoeten.
Ze zijn hier echt gestoord! Ik blijf
in de tas zitten. Ze krijgt me er niet
uit, nog niet voor het beste bier ter
wereld! Niet op deze levensgevaarlijke plek. Maar Bianca krijgt een
luxe kamer met koelkast dus het
Cherubynbier kan koud gezet worden en in deze kamer gelukkig geen
leeuwen. Ik ben weer een beetje
gekalmeerd. Wie weet, komt het
toch nog goed.
Avond na avond verdwijnt Bianca
de bar van Ukutula in. En ja hoor,
lekkere wijn hebben ze er maar
vooral cocktails en shots, Black
Bitch, yum-yum, Soweto toilet,
weet ik veel wat een rommel allemaal! Overal gaat Amarulla, mint
en wodka in en dan nog de rest. Ik
sta inmiddels wel op het aanrecht
maar wordt af en toe gebruikt voor
een glas water en wat sportdrank.
Saai. Na een paar dagen is het dan
toch zover. Om 17 uur wordt ik
gevuld met Cherubynbier en naar
de welpen gebracht, help! Zelfs die
kleintjes hebben al klauwen en
tandjes! 7 tot 10 weken oud en het
zijn nu al duiveltjes.
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Nou, drie vrijwilligers gaan assisteren. Bianca gaat erbij liggen, dat
arme welpje tussen haar armen
geklemd en ik ervoor. Als dat welpje ook maar één poging doet om
in mij te bijten, dan ben ik er geweest. Ik heb de krassen en blauwe
plekken bij Bianca gezien, daar
wordt je bang van.
Maar de foto wordt gemaakt en ik
mag weer terug naar het huisje. Pfff
dat hebben we gehad en overleefd. Klaar, hopelijk voor de rest
van haar verblijf. Ze zal me toch
niet meenemen naar de grote leeuwen of wel?

Een paar dagen later heeft Bianca
me echt nodig. Ze heeft lokaal bier
kunnen bemachtigen. Amarullabier. Illegaal spul, omdat het gewoon vergist vruchtensap is en
niemand weet hoeveel alcohol erin
zit. Je stopt de vruchtensap in een
plastic fles, suiker erbij en lekker in
het zonnetje leggen. Klaar is Kees.
Dat noemen ze dan bier. Nou, daar
kreeg ik toch kippenvel van toen
dat in me gegoten wordt.
Geen schuim, niet helder, vreemd
kleurtje, en een nog vreemder
geurtje; alsof het al een keer ge12

dronken was en daarna terug gespuugd. Zurig en weeïg. Bianca
kijkt er zelf ook heel zurig bij. Ze
doet nog een poging om mij door
te geven en anderen te enthousiasmeren, maar ik heb nog nooit zoveel mensen zo zuur naar mij zien
kijken. En ik ben normaal toch echt
een mooi plaatje met mijn Beyerd
logo op mijn buik. Maar niemand
wilde ook maar een nipje uit mij.
Oh wat ben ik blij als ik uiteindelijk
goed omgespoeld wordt en weer
schoon op het Afrikaanse aanrechtblad beland. Dan maar pils, een
lokaal Black Label of zo erin, beter
dan dat amarullaspul. Bier durf ik
het niet te noemen, zonder hop, en
zonder koolzuur. Jak!!!!! Maar we
hebben het overleefd en ik sta weer
tussen mijn mede Beyerdvrienden
in het keukenkastje in Breda.
Beyerd bierglas

Vrouwen en bier, de lange weg voorwaarts
Zaterdag 8 maart, Internationale
Vrouwendag. Opnieuw is het Brusselse Brouwershuis de unieke locatie om aandacht te besteden aan
vrouwen en bier. Het werd een interessante dag, prima georganiseerd door Malt & Mout én Vrouwen
en bier. Vrouwen en bier, het blijft
voorlopig een moeizame combinatie, nog steeds omgeven door allerlei (voor)oordelen: de enige bieren
die bij vrouwen passen, zijn zoete
bieren; bier is eigenlijk geen vrouwendrank; brouwen is geen vrouwenberoep.
“Hun pa heeft geld geïnvesteerd en de dames gaan dat
verprutsen!”
Het aantal actieve vrouwen in de
brouwwereld is nog steeds niet
groot, zeker niet als het gaat om
leidinggevende functies. Anouk
Lagae en Sophie Vercammen onderstrepen dat. Anouk is bij Duvel
Moortgat de enige vrouw in het
directiecomité, terwijl Sophie in het
marketingteam van John Martin
ook alleen maar door mannen
wordt omringd.
An De Ryck verwoordt het vrij simpel: natuurlijk ben ik tegen vooroordelen aangelopen. Ik ben klein
en tenger en dan ligt de opmerking,
dat brouwen geen vrouwenberoep
is, tamelijk voor de hand. Maar als
je graag wilt, ga je gewoon door en
dan merken de mensen, dat vrouwen wel degelijk kunnen brouwen
en een bedrijf kunnen leiden.

Dochter Miek is een aantal jaren
geleden ook in de brouwerij gestapt. Zij doet de marketing (maar
heeft ook een brouwopleiding gevolgd) en daarmee staan in brouwerij De Ryck zelfs twee vrouwen
aan het roer. Ook Miek heeft op de
baan moeten opboksen tegen vooroordelen: zo’n madammeke weet
toch immers niks van bier. Maar dat
wist ze dus wel en zelfs meer dan
de meeste uitbaters.
Een andere kleine en tengere dame
is Anne-Cathérine Dilewyns, die
samen met zus Claire Brouwerij
Dilewyns runt. In het begin was het
fysiek zwaar, maar alles went, ook
het sjouwen met zware zakken. En
natuurlijk hebben wij ook te maken
gehad met vooroordelen: wij zouden het geld van pa er wel doorheen
jagen. Maar die geluiden kwamen
in ieder geval niet van andere
brouwers. Die hebben kennelijk
minder moeite met vrouwelijke
collega’s dan het grote publiek.
“In mijn jonge tijd werd een
vrouw die bier dronk, nog schever bekeken dan een die
rookte”
Deze uitspraak van Rosa Merckx
laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Trouwens ook Sophie
Vercammen windt er geen doekjes
om, als ze opmerkt dat mannen die
bier geen vrouwendrank vinden,
macho’s zijn. Zo heeft Elisabeth
Pierre, bierologe uit Parijs, vaak het
advies gehad om te stoppen.
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De bierwereld is immers niets voor
vrouwen. Dat imago moet veranderen en daar moet aan gewerkt
worden; daar zijn alle aanwezige
dames het deze dag over eens.
Van verschillende kanten wordt
opgemerkt dat er meer ‘vrouwelijke’ elementen in de bierwereld
moeten worden geïntroduceerd.
Een mogelijkheid is bijvoorbeeld
het gebruik van kleinere glazen en
flessen. Kleine glazen zijn er inmiddels volop in omloop, maar volgens
mij zien veel bierliefhebbers die
meer als een verzamelobject. Kleine flesjes heb ik nog niet zoveel
gezien, al heeft Duvel inmiddels een
formaat van 18 cl. op de markt
gebracht.
Ook foodparing zou vrouwen meer
bij bier betrekken (het is bovendien
socialer dan tooghangen). Maar als
er dan aan toegevoegd wordt, dat
dat komt, omdat koken toch meer
een vrouwentaak is, groeit bij mij
de overtuiging dat Sophie met haar
project ‘Vrouwen en bier’ nog veel
ontwikkelingswerk te doen heeft.
“Natuurlijk drinken vrouwen
nog steeds meer fruitbieren”
Over smaak valt niet te twisten,
maar dat geldt niet voor vrouwen
en bier. Steeds terugkerend thema
op deze Vrouwen en bier-dag, is de
nog altijd gangbare mening, dat bij
vrouwen zoete fruitbieren horen (of
desnoods een wit wijntje). Niemand
van de spreeksters is het met dit
beeld eens.
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Cathérine Minne van Brasserie De
Bastogne formuleert het duidelijk.
Na een verhaal over de brouwerij
en de bieren, zegt ze heel beslist
dat vrouwen echt niet alleen van
zoete drankjes houden.
Maar toch.., in de loop van de dag
sluipen de clichés heel stiekem de
discussies binnen. Ik heb een aantal opmerkingen genoteerd, waaruit blijkt hoe hardnekkig het vooroordeel is van vrouwen en zoete
bieren en hoe de dames uit de
brouwwereld daar ongemerkt in
meegaan.
Daar gaan we.
* Pils is vaak de eerste bierervaring. Pils smaakt bitter en vrouwen
houden daar niet van.
* Duvel is te sterk (bovendien zijn
de glazen heel groot) en is daarom
niet vrouwelijk.
* Je kunt proberen om meer vrouwen te bereiken door bieren te
ontwikkelen, die appelleren aan
hun smaak (Ik hoef echt niet diep
na te denken over welke smaak dan
bedoeld wordt).
* We hebben dit bier ontwikkeld,
omdat de meeste vrouwen wel een
bruin bier lusten.
Er was nog veel meer
Dit verslag is absoluut niet volledig.
Er was meer die dag, veel meer. Er
waren verhalen over brouwerijen,
over bestaande en nieuwe bieren.
Hans Meijvis

Internationaal biernieuws
Bier-app voor je smartphone
“Untappd” is een gratis app voor op
je smartphone. Het is een nieuwe
manier om de wereld van het bier
te verkennen en deze sociaal te
delen met je vrienden en de wereld.
Benieuwd wat je vrienden drinken
of waar ze op stap zijn? Je hoeft
alleen maar hun profiel te checken
en dan kun je met hen proosten en
commentaar geven op hun bieren.
Het is ook handig als “naslagwerk”
als je een lekker biertje hebt gedronken, maar even niet meer op
de naam kunt komen.

Het gaat om een biertje van de
brouwerij 'Dock street' in West
Philly (Philadelphia) in Amerika.
De geitenhersenen zijn op houtkrullen geroosterd. Hierdoor geeft
het een ''rokerige'' smaak aan het
biertje. Naast de geitenhersenen zit
er ook tarwe, gerst en cranberry's
in. De cranberry's zorgen voor de
bloedrode gloed. Volgens brouwerij
Dock Street is het drankje hartstikke lekker en ook nog eens heel erg
slim.
Badderen in bier

Bier met geitenhersenen
Een brouwerij in Philadelphia presenteerde dit weekend een heel
bijzonder biertje. In het biert genaamd Dock Street Walker zijn
namelijk geitenhersenen verwerkt.
Misschien wel het slimste biertje
ooit! ;).
Bierbrouwerij Starkenberger in
Oostenrijk heeft de kelder van
kasteel Schloss Starkenberger
laten ombouwen tot een wellness
center. Dit is het eerste bier zwembad in de hele wereld! De 13-meter
lange spa-achtige baden zijn gevuld met ongeveer 12.000 liter
water en verrijkt met 300 liter
Biergeläger. Je kunt het water niet
drinken, maar tijdens het badderen
kun je uiteraard een van de speciaalbieren van de brouwerij zelf
bestellen en genieten van een lekker koud glas bier!
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Het badderen in het warme gele
water zou verschillende gezonde
gezondheidsvoordelen hebben waaronder het verbeten van de bloedcirculatie. ''Het gist in het bierbad
is goed voor je huid, maar het is
vooral heel leuk'', aldus de gids van
de brouwerij.
Belgische rallyrijder redt zijn
auto met bier
Thierry Neuville reed met zijn nieuwe Hyundai i20 WRC voor het eerst
over onverharde wegen. Na tientallen kilometer gereden kwam hij er
achter dat er een lek was in zijn
radiator. Met nog 40 kilometer te
gaan moest hij wel een oplossing
vinden. Hij vulde het reservoir bij
met een fles Corona en probeerde
zo zijn race af te maken.

Seniorenbier in de maak?
Of het gerucht klopt is nog onbekend, Heineken wil namelijk nog
niets zeggen over dit gerucht. Dat
het gerucht niet uit de lucht is gegrepen, blijkt uit de wedstrijden die
Heineken organiseerde voor ondernemers. Hierin werd gevraagd hoe
je een product voor senioren in de
markt moet zetten. MarieCécile
Schouwenaar won één van deze
wedstrijden. Zij ziet kansen doordat er door de vergrijzing een hele
nieuwe doelgroep is ontstaan.

Geen drie minuten voor de tijd
verstreek, reed hij voorbij de finishlijn. Thierry Neuville en zijn copiloot
werden als helden ontvangen. Zo
te zien houden dus auto's ook wel
van een biertje :)

Marketingdeskundigen vinden dit
briljant: "Eén ding is zeker: ouderen hebben geld. Nu de biermarkt
onder druk staat, is het een geniale zet om te zorgen dat zij 's avonds
hun wijntje laten staan en in plaats
daarvan naar een biertje grijpen.
Dat is een gat in de markt."
Het winnende idee van Schouwenaar is gebaseerd op subtiliteit.
Volgens haar kan de doelgroep het
best als volgt benaderd worden:
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"Houd het subtiel! Plak geen 'seniorenlabel' op een nieuw product,
maar zorg dat ouderen zich herkennen in reclames. Portretteer hen als
vitale, actieve mensen."

Straffe Hendrik Wild is gebrouwen
door middel van spontane gisting,
in het Engels wild yeast genoemd.
Hier komt dan ook de nieuwe naam
voor dit bier vandaan.

Status Quo krijgt eigen bier:
Piledriver
De rockband Status Quo krijgt een
eigen bier: Piledriver. Het bier is
vernoemd naar een album van de
band uit 1972. Na Iron Maiden, AC/
DC en Mastodon komt Status Quo
nu ook met een eigen bier: Piledriver. Het is de bedoeling dat Piledriver in maart op de markt komt,
tegelijk met een luxe heruitgave
van het gelijknamige album uit
1972. Het bier heeft een fruitig en
hoppig karakter en heeft een alcoholpercentage van 4,3 procent.

Omdat het bier wordt gebrouwen
met behulp van spontane gisting,
maakt dit het brouwproces extra
complex. De gist heeft tijd nodig om
goed zijn werk te kunnen doen. Dit
betekent dat de voorraden Straffe
Hendrik Wild op dit moment nog
zijn opgeslagen op een warme plek,
zodat de gist goed kan ontwikkelen.
Het bier kan dus nog niet worden
geproefd. Naar verwachting is dit in
de loop van april of mei wel mogelijk.

Brouwerij Halve Maan onthult
nieuw bier: Straffe Hendrik
Wild
De afgelopen weken was de Brugse
brouwer de Halve Maan in het geheim bezig met de productie van
een nieuwe variant van de Straffe
Hendrik: de Straffe Hendrik Wild.

’s Werelds grootste blikjes bier
Wie dacht dat er niets boven een
25 of 33 cl blikje bier gaat, zal zijn
mening na het zien van deze foto
hoogstwaarschijnlijk moeten herzien. Hieronder vind je een sterk
staaltje street art. Het gaat over de
laatste stunt van Bavaria.

Enkele graansilo’s van monstrueuze omvang zijn omgetoverd in gigantische blikjes bier. Bavaria laat
zich hierdoor niet onopgemerkt
voorbijgaan.
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Spiesje van garnalen, kokoscrème, rode Thaise curry
en Goudpel
Ingrediënten voor 4 personen:
400 gram grote rauwe garnalen,
schoongemaakt
4 eetlepels kokoscrème
6 eetlepels groenten- of kippenbouillon
1 eetlepel Thaise rode curry, kant
en klaar
4 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
2 eetlepels vers limoen- of citroensap
blaadjes verse munt of koriander
zout naar smaak
Goudpel van dorpsbrouwerij De
Pimpelmeesch
Bereidingswijze:
De schoongemaakte garnalen in een schaal gedurende 1 uur marineren
in een mengsel van olie en vers limoen- of citroensap. Af en toe omkeren.
In een pannetje de bouillon kort verwarmen. Hittebron op de laagste
stand zetten en de kokoscrème en rode Thaise rode curry erdoor roeren.
Rode Thaise curry is milder dan de groene soort. Naar smaak extra kokoscrème of curry gebruiken. Op de laagste hittebron 5 minuten verwarmen en af en toe goed roeren. Op smaak brengen met zout. Na het
marineren de garnalen iets deppen en aan spiesjes rijgen. Onder een hete
grill, op een grillpan of op de barbecue aan beide kanten kort roosteren.
Zo warm mogelijk met de saus serveren. Met een blaadje verse munt of
koriander garneren. Serveren met een goed gekoeld glas Goudpel van
dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch uit Chaam. Dit bier kan eventueel
worden vervangen door Chaamse tripel van dezelfde brouwerij.
Han Hidalgo
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Delta Bierfestival 2014
Al jaren bezoek ik het Delta Bierfestival in Goes. Het is een echte
win-win situatie: mijn vrouw bezoekt haar ouders (in Goes) en ik
ga biertjes proeven. Het festival
wordt georganiseerd door de Deltabrouwers, een vereniging van
Zeeuwse amateurbrouwers en
vond dit jaar plaats op 16 maart.
De locatie is een oude maar prachtig opgeknapte goederenloods op
het terrein van het Spoorwegmuseum Stoomtrein Goes-Borsele. De
officiële opening werd verricht door
René Verhulst, de burgemeester
van Goes, die na een wat saaie
toespraak het eerste biertje tapte.

Het festival begint rustig en er is
dan ook alle tijd om wat met de
brouwers te praten. Langzaamaan
loopt het lekker vol en later op de
middag zijn alle 400 bierglazen in
omloop. Door het lekkere voorjaarsweer is de loods niet overvol
omdat een groot gedeelte van de
bezoekers buiten in het zonnetje
staat. Voor een klein festival komen
de bierliefhebbers toch nog van
verre. Zo komen er mensen uit
Purmerend en ook enkele Belgische
proevers zijn aanwezig.
Er zijn zes brouwerijen aanwezig:
De Pimpelmeesch, Sint Juttemis,
Ramses,Emelisse, Zeeuwse Boerenlandbieren en Jessenhofke.
De brouwers van de Pimpelmeesch
zijn geen onbekenden en zij hadden
dit jaar de eer het festivalbier
Goesting 2014 te brouwen, een
blond biertje van 6,5% dat lekker
wegdrinkt. Ook hun Baken van
Breda smaakt prima, maar ik vind
hun Chaamse Tripel toch het lekkerst, een blond bier van 8,5% met
een kruidige (koriander) en fruitige
smaak en een mooie zachte afdronk, helaas weinig bitter.
De bieren van Sint Juttemis had ik
nog niet eerder geproefd. De Baldadig, donker en anders dan een
gewone dubbel van 6,2% kan me
niet bekoren: vlak, licht zurig en
licht bitter.
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Ramses is ook al een oude bekende.
En bij hem proef ik het Zuiglam vers
uit de lagertank en de extra hopping
aan de tap geeft het bier een extra
kick, een prima biertje. Ook den
Dorstige Tijger, een IPA, smaakt
prima, moutig en een stevige hopgeur en hopsmaak.

Op naar de volgende bekende
brouwer, Emelisse, hier proef ik de
Imperial Russian Stout van 11%.
Dit is al jarenlang één van mijn
favorieten en de kans om hem van
de tap te proeven kan ik niet voorbij laten gaan. En hij smaakt prima,
heerlijke tonen van chocolade en
koffie.
De Zeeuwse Boerenlandbieren ken
ik nog niet, zij laten hun bieren
brouwen bij brouwerij van Steenberge in Ertvelde. De grondstoffen
(brouwgerst, tarwe, spelt en
Zeeuwse hop) komen van Noord-Beveland. Het mouten wordt gedaan door Mouterij Dingemanse te
Stabroek. Meer over deze bieren is
te vinden op hun site www.zeeuwsbier.nl.
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Het geproefde bier ‘Gouwe Marientje’ een tripel valt wat tegen, zurige
geur, volmondig zoet, zacht maar
helaas wat boterig.
Jessenhofke is al jaren op dit festival aanwezig dus de meeste van
hun bieren ken ik al. Nieuw voor mij
is de ‘Gouden Pier Kloeffe’, een
tripel van 8%, speciaal gebrouwen
voor de stad De Panne. Het heeft
een zoetige karamelgeur, een lichte hopbitterheid een klein zuurtje
in de afdronk.
Behalve de brouwers zijn er ook
enkele stands met kaas en andere
hapjes en buiten worden mossels
gekookt. Verder is er een bierkast
om je bierkennis te tonen en het
bierpul sjoelen is een leuke bezigheid, zeker aan het eind van de dag.

Mede dankzij het schitterende weer
maar met name door de prima
bieren is dit kleinschalige festival
weer een groot succes. Ik kan iedereen dan ook aanraden het een
keer te bezoeken.

John Zonneveld

De koelkast van . . .
Het is vrijdag 14 maart. Cora en ik
gaan weer op pad. Kan iemand ons
nog verrassen? We hebben al veel
koelkasten, kelders, bijzondere
plekken en verzamelingen gezien.
Wie kan dat nog overtreffen? Na
Abe met zijn bijzondere kelder en
grote bierflessen collectie, wie volgt
dan?
Tja, dan maar naar de enige in
Breda die dat op dit moment misschien nog kan overtreffen: Prins
Carnaval!!! Is het niet met zijn
biervoorraad of zijn glazencollectie,
dan maar zijn Carnavalslied. Dus
op naar Peer den Ouden. Een hobbybrouwer met een vlotte babbel
en sinds 2014 Prins Carnaval.

Cora is op dreef. We rijden richting
Mastbos en vinden daar het thuis
van onze Prins Carnaval: Peer den
Ouden. Op de oprit staan meerdere
auto’s en we ruiken eten. Cora
denkt meteen aan “Man bijt hond”
en begint te filmen. Ja, we worden
gezien, door twee dames vanuit de
woonkamer. We bellen aan en de
echtgenote van Peer, Wilma, maakt

open. Cora zegt meteen: “Wij zijn
van man bijt hond, heeft u al gegeten?”, maar Peer’s lieve echtgenote, Wilma, begint te lachen en weet
meteen dat we van “De koelkast
van ...” zijn. Het is hier een puinhoop hoor, zegt ze, en Peer is niet
thuis, maar kom binnen. Des te
beter, denken wij. De ervaringen
zijn vaak extra goed als de bierliefhebber zelf niet thuis is. Dus kom
maar op!
Joan, de dochter des huizes, komt
er ook nog bij. Nou de dames zien
de lol er wel van in. Ze laten de boel
de boel en zoeken meteen een
biertje voor ons. Belastingpapieren
worden aan de kant geschoven,
computer uitgezet, koffiekopjes in
de vaatwasser. Zo, wij zijn klaar
voor de vrijdagmiddagborrel hoor!
Manlief is aan het hardlopen met
Jan van Doesburg, maar wij lusten
wel een biertje met Peer’s Beyerdvrienden.

Terwijl de dames bier gaan zoeken,
lopen Cora en ik er meteen achteraan. Hebben we zelf invloed op hun
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keuze, toch? Je weet maar nooit:
komen ze straks met een Jupilertje
aan. Nee, we lopen wel even mee
voor de juiste keuze.
Wilma drinkt geen bier. Met Carnaval heeft ze twee pilskes gedronken
omdat het moest. Joan lust het wel
degelijk en zoekt met ons mee naar
iets lekkers. We belanden in de
garage waar we enkele kratten
Jupiler vinden, een Whirlpool koelkast met bijzondere bieren en
daarbuiten flesjes Leffe tripel en St.
Bernardus 12. Naast de koelkast
wat blikjes Hoegaarden nul procent. In de koelkast zien we vier
flesjes zonder etiket met gouden
dop. Nee, daar mogen we pertinent
niet aan komen. Peer heeft er twee
aan een ander beloofd en twee gunt
Wilma hem nog zelf. Dus hoe we
ook praten en kijken, Peer’s gezin
is resoluut: Nee, dit bier is van en
voor Paps. We delen hier alles bij
onverwachts bezoek, maar niet dit.

Cora stelt voor om een St. Bernardus te delen, maar aangezien het
vrijdagmiddag is, nemen we er allebei maar een. Joan gaat voor de
Hopus. In de keuken is er nog even
commotie rondom de glaskeuze en
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het bier loopt tijdens deze commotie uit de fles. De dames zeggen het
zelf: Wij doen ook maar een dotje
hoor! Peer is de expert, wij niet.
Maar uiteindelijk zitten we met z’n
vieren in het bankstel aan een bijzonder bier en voor Peer’s echtgenote een wijntje.

We informeren nog even waar Peer
nou brouwt. Buiten!!!! zegt Wilma
stellig: Hij mag niet binnen brouwen ivm de stank! Nou, die Peer
heeft bij zijn dochter wel zijn passie
over weten te brengen, maar nog
niet bij zijn vrouw. Na dat ene lekkere zware biertje, komt Peer dan
uiteindelijk thuis. Hij reageert zeer
verbaasd als hij achterom de keuken in loopt. Even een blik van
verbazing, meteen gevolgd door
een blik van: “Oh, kei gezellig”.

Tja en dan komt de echte liefhebber
in actie hè! Andere glazen uit een
ander kastje worden gepakt. Even
goed glimmend gepoetst. Dan toch
zijn laatste flesjes winterbier uit die
beruchte koelkast. Jammer voor
degene aan wie hij die al beloofd
heeft, nee, die laatste flesjes moeten nu op met de mensen van de
“koelkast van ...”. Hmmm, die
houdt stand na de St. Bernardus
12, dus 'goej poejer' dat eigen
biertje!
Vervolgens moet Peer nog zijn
kratje Westvleteren en Hertog Jan
showen met een aantal oldtimer
biertjes erin. Grand Cru van 2007.
Hmmm, balen dat we met de auto
zijn en in dienst van de Nuchter
Bekeken; we moeten ons toch een
beetje gedragen. We moeten echt
naar huis.

Peer reikt ons nog zijn laatste twee
Kieleplakken uit. Ceremonieel worden ze om onze hals gehangen. We
voelen ons erg vereerd.

Peer, Wilma en Joan den Ouden, bedankt voor jullie gastvrijheid!!!
Bianca & Cora
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