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Woordje van de voorzitter
Het woordje van de voorzitter wordt
deze keer geschreven op mijn allerlaatste vakantiedag. De meeste
van onze leden zijn wel weer terug
van vakantie en ik hoop dat jullie
allemaal genoten hebben, zowel
van de vakantie, als van de biertjes
waarmee jullie glas gevuld was.

Wat is Texel na zonsondergang
donker zeg! Teruglopen door de
duinen ging nog wel, maar vooral
langs en door het bos was het pikkedonker.

Misschien zijn er bieren geproefd
van locale brouwerijen en hopelijk
kunnen we daar de verhalen over
lezen in de Nuchter Bekeken. Ik ben
benieuwd.
Jac en ik vieren dit jaar de vakantie
op Texel vanwege Gerrit, onze hond
van negen maanden. Zo kunnen we
2 weken in zijn opvoeding steken
en, niet onbelangrijk, genieten van
de bieren en producten uit Texel.
Mijn favoriet is Springtij geworden,
een lentebok, licht, fruitig, met een
alcoholpercentage van 7.5%. Blijkbaar is dit alleen op Texel te krijgen
dus hebben we maar een doos
meegenomen, dan kunnen we er
thuis ook nog eens van genieten...
Eric en Linda Visser zijn een weekend komen logeren en we hebben
lekkere bieren geproefd in o.a. in
het ABT café ' De 12 Balcken' in Den
Burg. Ook had Eric wat eigen
brouwsels meegenomen. Nou dat
zou een zwaar weekend worden.
Na een wandeling door bos en duinen naar het strand en een hapje
eten in het strandpaviljoen werd
het weer tijd om naar huis te gaan.

Eenmaal thuis gekomen hebben we
niet zoveel meer geproefd, maar
zijn we vrij snel onder de Texelse
wol gekropen.
Dat proeven gaan we nog maar
eens over doen, het liefst in ons
clubhuis de Beyerd natuurlijk, maar
ook bij Eric thuis, want hij gaat
deelnemen aan het Nederlands
Kampioenschap Blind Bierproeven.
Dat zal deze keer plaats vinden in
Zutphen op zondag 2 november in
de Hanze Stadsbrouwerij Cambrinus. Ik heb er alle vertrouwen in
dat Eric hoog gaat eindigen, en wil
hem dan ook namens het hele
Beyerd Biergilde veel succes toewensen.

Cora van Peer
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Bordje Bier, smakelijke combinaties bier en gerechten
Bierauteur Erik Verdonck, kok Hilaire Spreuwers, biercoach Ariël
Meusen en brouwer Bart Durlet
schotelen ons allerlei wetenwaardigheden en tips voor. Deze rijkelijk geïllustreerde publicatie bestaat
uit ruim 40 recepten met Belgische
bieren van grote en kleine brouwerijen, die de gerechten begeleiden. Er is één bier afkomstig uit
Nederland, namelijk Witte Trappist
van La Trappe. Dit witbier vergezelt
een verrassend gerecht van krab,
spinazie, karnemelk en tuinbonen
(p.45).
Een uitgebreide en duidelijke opsomming van het uitzicht van het
bier (kleur, schuim), geur en het
proeven, afgesloten met een motivering voor de keuze van het bier
(type) en kanttekeningen over bier
en gastronomie. Bij deze kanttekeningen komen duidelijk de kennis
en ervaring van kok Hilaire Spreuwers naar voren, die menige kookliefhebber de weg zullen wijzen zelf
aan de slag te gaan en alternatieve
combinaties te ontdekken. Een
groot winstpunt van deze publicatie! De duidelijk beschreven recepten zijn zeer gevarieerd, kortom
voor elk wat wils. Van bouillabaise
met Saison Dupont, Gazpacho van
doperwten, zure room en Vicaris
Quinto tot Chocolade- kastanjetaart met Rochefort 8 en Borstfilet
van duif met pickles en Speciale
1900.
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De mooie foto’s zijn van Roos Mestdagh. Deze publicatie bevelen we
van harte aan vanwege de duidelijke toelichting op het combineren
van bier met gerechten. De recepten zullen ongetwijfeld inspiratie
bieden om de smaakrijkdom van
bier in combinatie met gerechten
verder te ontdekken en ervan te
genieten.

Erik Verdonck: Bordje Bier. Davidsfonds Uitgeverij. Leuven, 2014.
207 pag. ISBN 9789058269935.
Prijs Euro 27,50.
Han Hidalgo

De kriebels
Eens in het jaar krijg ik de kriebels,
dan moet ik bier van Westvleteren
bestellen, noem het een verslaving.
Wie gaat er anders uren aan de
telefoon hangen, om als het al lukt,
500 kilometer in de auto te zitten
om twee (2) kratten (daar in Westvleteren bakken genoemd) bier op
te halen? Ik dus. Nu word ik wel
steeds beter in dat bellen, twee (2)
toestellen tegelijk in de handen en
maar op de REPEAT drukken. En
ook deze keer lukt het weer, ik ben
succesvol, ik mag weer twee (2)
bakken Westvleteren 12 gaan ophalen.
Eindelijk herken ik het patroon
wanneer ik succesvol ben, dus wie
het ook eens wil proberen kan ik nu
het geheim in het oor fluisteren: bel
pas om kwart voor twaalf dan hebben de meeste mensen het al opgegeven en in dat laatste kwartiertje voor schafttijd is het me nu al
drie (3) keer gelukt. Niet verder
vertellen a.u.b., anders lukt het
me volgend jaar niet meer.
Als ik dan toch België in moet,
maken we er maar meteen een uitje
van. Hotelletje in Antwerpen geboekt, BOB (aka mijn echtgenote)
geregeld, vrij gevraagd aan de
baas, alles is klaar voor een korte
bierexcursie naar België.
Op dinsdag rond het middaguur (zo
kan ik nog een half dagje thuiswerken en de baas tevreden houden)
vertrekken we richting Antwerpen.

Het hotel ligt vlak naast het station
dus we zitten redelijk dichtbij het
centrum. Na aankomst zijn we snel
de stad ingegaan om wat (bier)cultuur op te snuiven en dat is niet
moeilijk in Antwerpen. Bij café
Gollem zie ik Seef bier op de kaart
staan. Ik weet al een poos dat dit
oude bier weer herontdekt is, maar
ik heb het tot nu toe nog niet geproefd. En er is geen mooiere plaats
dan Antwerpen om dit Antwerpse
bier te proeven. Een mistig geel
bier, met een stevige schuimkraag,
lichte geur van groene appeltjes,
lichtzoet met wat fruitige tonen en
een voorzichtige smaak van specerijen. Het smaakt prima en het is
een goed bier, maar een favoriet
zal het niet snel worden.

Na wat rondlopen in het centrum
en meerdere mooie gebouwen,
waaronder de Sint Paulus kerk,
bekeken te hebben strijken we neer
bij restaurant De Groote Witte
Arend. Een mooie kaart, zowel qua
eten als (bier)drinken, ik bestel hier
een Cuvée de Ranke, een oranje-goud kleurig bier met een mooie
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witte schuimkop, mooie geuren van
witte wijn en fruit (perzik, citroen
en groene appels), mooi in balans
met een droge afdronk, een goddelijk bier op zo’n mooie zonnige dag.
Het binnenpleintje is te mooi om al
weg te gaan dus bestel ik nog een
bier, de Palm Cornet. De Cornet is
een zwaar blond bier op eik gelagerd, er is gebruik gemaakt van
pilsmout en Target en Saaz hop.
Het bier heeft een volle smaak dat
perfect het evenwicht behoudt tussen de fruitigheid van de gist en de
zachte vanille toets afkomstig van
het hout. Het bier heeft hierdoor
een volle, warme afdronk in combinatie met een zachte hopbitterheid. Het is nog te vroeg voor om
wat te gaan eten dus nog een
rondje Antwerpen met een wandeling langs de Schelde.

Iets goeds te eten is Antwerpen snel
gevonden, de verschillende leuke
restaurantjes struikelen over elkaar. Een kleinbistrootje met een
aardig menu aanbieding lijkt ons
prima en met als begeleidend bier
een Westmalle Tripelkan het wat
mij betreft niet meer stuk. In Nederland lukt het je niet snel voor
een vergelijkbaar bedrag met zo’n
kwaliteit iets te eten te vinden.
Afsluitend gaan we naar Bier Central, aangeprezen door www.ratebeer.com . Het is niet te ontkennen
het aanbod van bieren is gigantisch,
een dikke Bijbel vol met bieren ligt
op tafel. Helaas zijn de prijzen net
zo dik als die Bijbel. Ik drink hier
een altijd lekkere Karmeliet Tripel,
om een heerlijk dagje Antwerpen af
te sluiten.
De volgende dag rijden we na een
goed ontbijt verder richting de
Westhoek. Een mooie tussenstop is
Ieper, een historische stad die in de
Eerste Wereldoorlog zwaar te lijden
heeft gehad onder beschietingen,
maar weer schitterend herbouwd
is. Ter ere van de Geallieerde gevallenen is De Menenpoort herbouwd met de namen van de bijna
55.000 gesneuvelde soldaten. Heel
indrukwekkend om hier even rond
te lopen. We gaan verder over de
stadswallen als een bekende geur
mijn neus bereikt, hier wordt bier
gebrouwen. We zoeken wat en
vinden in een van de kazematten
van "Het Houten Paard" aan de
Rijselpoort, de Kazemattenbrouwerij.
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De brouwmeester is druk bezig met
een brouwsel en als hij even de tijd
heeft, vertelt hij ons wat over de
brouwerij. Hier wordt de Wipers
Times 14 gebrouwen, het eerste
bier van de nieuwe Ieperse stadsbrouwerij "Brouwerij De Kazematten". Het is een blond speciaal bier
van hoge gisting, gemaakt uit 4
granen, uitsluitend gehopt met
streekeigen hop en bevat ook 4
kruiden. Het bier heeft zijn naam te
danken aan de "Tranché gazette"
die door Engelse soldaten werd
gedrukt tijdens de eerste wereldoorlog in deze ondergrondse schuilkelders voor hun kameraden aan
het front. Omdat de Engelsen de
naam Ypres moeilijk konden uitspreken vertaalden ze dit tot Wipers en zo is de naam van de krant
ontstaan en heeft ook het bier zijn
naam bekomen! In het logo van de
krant is een distelblad terug te
vinden van de Mariadistel (Blessed
Thistle) en dit is meteen ook één
van de kruiden die in het bier gebruikt wordt. Hoewel de brouwer
druk bezig is, heeft hij wel wat tijd
om wat bier te verkopen en een
foldertje te zoeken.

Het is tijd om naar Westvleteren te
gaan, want je moet je bier daar op
de afgesproken tijd afhalen. We
rijden nog snel naar een Delhaize
supermarkt om een eenvoudige
lunch te halen, maar we blijven wat
langer hangen om de grote sortering bieren te bekijken. Het blijft
niet bij kijken alleen en ik sla alvast
wat bier in tegen prijzen die we in
Nederland niet meer kennen. Na
deze tussenstop rijden we door
naar de Abdij van Westvleteren en
we hebben nog wat tijd om in deze
rustige omgeving van de abdij onze
lunch te verschalken. Er staat ondertussen een rij van 6 auto’s, maar
de afhandeling gaat snel en professioneel. Voordat je het doorhebt
staan de twee (2) kratten Westvleteren en sta je weer buiten de poort.
We hebben nog tijd genoeg dus
gaan we even wat drinken in De
Vrede, het café tegenover de abdij.
Een lekkere Westvleteren 8 heb ik
wel verdiend. En als leuke bijkomstigheid kan je hier mits voorradig
ook nog een sixpack Westvleteren
kopen. Vandaag is de Westvleteren
6 beschikbaar en je mag 2 sixpacks
per persoon kopen we zijn met zijn
tweeën, dus 4 stuks a € 16,- zijn
ons eigendom. Raar maar voor een
kratje (4x6) Westvleteren 6 betaal
ik dus anderhalf keer zoveel als
voor een krat Westvleteren 12.
Rare jongens, die Vlamingen. Tevreden komen we ’s avonds thuis
met de buit. Ik kan niet wachten tot
volgend jaar.
John Zonneveld
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Bierkalender
Nog tot 5 oktober

In München het Oktoberfest 2014 !

Woensdag 1 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Bockbieravond

Zondag 5 oktober

Bredase Singelloop, kom kijken of doe mee

Zaterdag 18 t.e.m.
zondag 26 oktober

39e Belgische Bierweek bij de Beyerd
Het belooft weer een mooie week te worden.

Vrijdag 24 t.e.m.
zondag 26 oktober

37e PINT Bokbierfestival, Beurs van Berlage,
Amsterdam. Info op: www.pint.nl/festivals

Zondag 26 oktober

Bokbierdag in het Bierreclamemuseum,
Haagweg 375, Breda. Bredase folkband Navenant zal het gehoor strelen, met drank- en
liefdesliederen.

Woensdag 3 december

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Winterbieravond

Zaterdag 15 november

Bad Hair Beer Brewing Experience
Locatie: Dorpshuis "De Vroone", C.D. Vereekestraat 74, Kapelle. Nabij van het station.

Zondag 7 december

Bier Xperience Noord-Brabrant
Locatie: Cultureel Centrum De Enck, De Loop
67, Oirschot. Entree 17,50 per persoon. Van
14:00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 13 en
zondag 14 december

20e Kerstbierfestival van de Objectieve
Bierproevers, Heuvelhal, Essen. Taxiservice
vanaf station. www.kerstbierfestival.be

Oudjaar 31 december

Oudejaarsborrel (tot 20:00) in Café De
Beyerd. Komt allen, leden van het Beyerd
Biergilde!
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Jopen & Ramses
Het is zondag 3 augustus en we zijn
op weg naar Haarlem. Vrienden
hebben ons uitgenodigd voor Haarlem culinair én het kleine bierfestival (georganiseerd door Jopen). Bij
aankomst lopen we eerst maar eens
over het Culinaire veld en beginnen – très chique – met oesters en
een glaasje Chablis. Het idee is een
“bodem” te leggen voor de rest van
de middag, maar dat gaat zo niet
echt lukken. Een schaaltje worstjes
volgt daarom snel. Een half uur
verder, en wat te doen, “encore une
Chablis”? Lekker, maar we beslissen anders: maintenant la bière!!

Dat is dichtbij, het pleintje ernaast,
de Botermarkt. We gaan de proefglaasjes halen. De nadruk ligt op
glaasJE: 0,1 liter, dat is kleiner dan
gebruikelijk en de muntjes zijn
€ 2,50. Okay, mooi voor de organisatie en de brouwers wellicht, maar
volgens ons een “tikkie erover”!
Wel een mooie selectie van bieren.
Bij de Scheldebrouwerij zijn ze niet
“zunig”. Het glas gaat goed vol, met
wat minder schuim.

Een heerlijk glas tripel. Nummer 2
en 3 volgen ook. Maar nu -een paar
uurtjes verder- aan het einde van
de middag, is het tijd voor de balans. Onze favoriet? Rauch Weizen
van Klein Duimpje uit Hillegom deze
keer. Het warme weer speelt wel
mee, iets verfrissends wint dan
snel. Dat was het voor nu.

Op naar het volgende weekend.
Dan hebben we weer een klein
biermomentje. Iets dichter bij huis
deze keer. Als obligatiehouder zijn
we op weg naar Wagenberg: naar
Ramses. De brouwer heet ons van
harte welkom en ja, we willen graag
een kleine rondleiding. Ramses
vertelt met passie over de gerealiseerde en nog te realiseren plannen. Onze vrienden uit Haarlem zijn
er trouwens ook weer bij. Ook zij
hebben een obligatie: 12% in bier.
Na de uitleg gaan ze hun selectie
maken. Dat zijn toch behoorlijk wat
doosjes die mee teruggaan naar
Haarlem.
Anke & Arno
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Exotische bieren in de Ardèche
Deze zomer gaan we met een
groepsreis naar de Ardèche, om
precies te zijn naar Vals-les-Bain.
Nadat we een aantal dagen met de
bus op excursie zijn geweest,
mogen we de zaterdag naar eigen
inzicht invullen. We besluiten in
Vals-les-Bain te blijven en het
stadje aan een nadere inspectie te
onderwerpen.
Het kuuroord heeft 4.000 inwoners
en strekt zich als een lint uit langs
de Volane. Uit de ruim 140 bronnen
in en rond het dorp wordt al sinds
de 17de eeuw mineraal drinkwater
gewonnen. Het water (Vals - Eau
Minerale Naturelle Gazeuse) wordt
ook voor de export gebotteld. Het
heeft een gemiddelde temperatuur
van 13 °C en zou vooral voor mensen met suikerziekte een heilzame
werking hebben. Het kuuroord
wordt dan ook wel het Station du
Diabete genoemd.

Maar goed, dat is allemaal mooi en
aardig, maar om alleen water te
mogen drinken hoef je niet dat hele
stuk naar Frankrijk te rijden. We
lusten inmiddels ook wat lekkers!
Na wat gelopen te hebben door het
stadje worden we op onze wenken
bediend: we stuiten letterlijk op
brouwerij “Bourganel”.

Met een groep van 23 personen
besluiten we de brouwerij binnen te
gaan en sluiten ons aan bij een
rondleiding. De entree is normaal
€ 3, maar bij een deelname van ten
minste 20 personen is de entree
slechts € 2 en daarbij krijg je dan
ook nog een bierglas. Dat is dus
bijna voor niks!
Na een korte introductiefilm over
het brouwproces volgt er een verdere uitleg (in het Engels!) over de
ingrediënten van de diverse bieren.
Aangezien je van luisteren dorst
krijgt, willen we dat bier wel eens
proeven. Nou dat kan natuurlijk. In
matig gevulde glaasjes krijgen we
wat exotische bieren voorgeschoteld. Het grootste deel van het assortiment bestaat uit fruitbieren
(vooral met bosbessen) en bieren
met een of andere toevoeging,
zoals kastanjes, honing en nougat.
Ze brouwen overigens ook normale
bieren, zoals een wit-, amber en
een bruinbier. Niet alle bieren vonden we even geslaagd, maar smaken verschillen nou eenmaal en het
was vooral heel gezellig. In de ruim
opgezette winkel is het mogelijk om
wat lekkers mee te nemen voor
thuis of als souvenir voor de kinderen. Kennelijk is het een geslaagd
experiment want de buschauffeur
ook heeft onmiddellijk maar besloten om deze brouwerijexcursie in
het vaste programma van deze reis
op te nemen.
Rien Bruininckx
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Nieuwe brouwerijen in de buurt
In 11 jaar tijd is het aantal speciaalbier-brouwers verdrievoudigd.
Telde het Nederlandse brouwersgilde in 2003 nog maar 64 brouwerijen, dit jaar zijn dat er al 220. Dat
blijkt uit cijfers van het Klein Brouwerij Collectief (KBC), het grootste
samenwerkingsverband van bierbrouwerijen in Nederland. Van de
220 microbrouwerijen openden een
kleine zestig brouwers hun deuren
het afgelopen jaar. Hieronder een
korte introductie van een paar
brouwerijen in de nabijheid.
Stadsbrouwerij Dordrecht
De Stadsbrouwerij Dordrecht is
gevestigd in een eeuwenoud pand
aan het Buddingh'plein 20. Hierin
zat eeuwenlang, tot december
1968, het lagerkelder- en moutpakhuis van Nederlands oudste brouwerij: De Sleutel.

Na nog enige jaren als depot te
hebben gediend was eind 1976 alle
leven uit de brouwerij verdwenen
en raakte de gebouwen sterk in
verval. Begin jaren '80 werd een
grootschalig stadvernieuwingsproject gestart.

Daarbij werden tientallen panden,
waaronder het brouwhuis aan de
Varkenmarkt, het lagerkelder- en
moutgebouw en het pand 'De Sleutel' aan de Groenmarkt volledig
gerestaureerd.

Tegenwoordig wordt in het kader
van een onderwijsleerbedrijf door
scholieren ambachtelijk bier gebrouwen, met de Dordtse naam
Schapenkopje Bier. Deze scholieren zijn veelal jonge mensen die
(nog) geen diploma's hebben die
hen een redelijke kans op de arbeidsmarkt geven. Dat kan zijn
omdat er allerlei omstandigheden
waren die het afmaken van de
school belemmerden.
Andere leerlingen zijn nog maar
kort in Nederland, hebben in hun
land van herkomst wel de nodige
opleidingen gedaan, maar worden
hier geconfronteerd met een groot
taalprobleem.
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Men brouwt er nu een Blond van
5%, een Amber van 6% en een
Dubbel van 6,5%, alle op basis van
het zogenaamde Duitse Rheinheitsgebot.

De Stadsbrouwerij Dordrecht is te
bezoeken op elke laatste zaterdag
van de maand. Wees wel stil, want
praten tijdens de rondleiding is ten
strengste verboden…

Bèèèèèh!!
Dordtenaren hebben al eeuwenlang
de bijnaam Schapenkoppen. Deze
naam danken ze aan een verhaal
uit de middeleeuwen. Dordrecht
was toen een rijke en machtige
stad, onder meer dankzij het stapelrecht. Deze belasting werd geheven op passerende goederen,
zoals vlees en slachtvee. Belasting
betalen deed men ook toen niet
graag. Ook de twee Dordtenaren
die in de Alblasserwaard een schaap
hadden gekocht, voelden er weinig
voor. Maar hoe konden ze dit voorkomen? Op hun route naar Dordrecht passeerden ze in Papendrecht
een vogelverschrikker. Ze pakten
zijn broek, jas en pet en kleedden
het schaap ermee aan. De mannen
namen het dier tussen hen in en
hielden het aan de voorpoten vast.

Stadsbrouwerij Eindhoven
Eindhoven is een grote stad geweest als het om bier gaat. De stad
Eindhoven heeft met het verkrijgen
van de stadsrechten in 1232 het
recht gekregen om markt te houden. Een recht dat andere dorpen
in de omgeving niet hadden. De
markt maakte de mens dorstig en
de herbergen draaide goed met het
verkopen van het bier. Dit is ook de
basis voor het ontstaan van het
brouwersgilde in Eindhoven.

In de avondschemering leek het net
alsof er drie mannen de poort binnen wandelden. De middelste was
wel wat onvast ter been. Maar dat
was niet zo bijzonder, want zeker
in die tijd werd wel vaker een borreltje teveel gedronken. Het plan
leek te slagen. Maar net op het
moment dat ze door wilden lopen
klonk een klaaglijk 'bèèèèèh'!. De
mannen vielen door de mand en
moesten alsnog belasting betalen.
Sindsdien worden Dordtenaren
Schapenkoppen genoemd.

De biermarkt groeide in Eindhoven.
Eind 14e tot begin 15e eeuw domineerden Eindhovenaren de hopmarkt in Keulen. In de 16e en 17e
eeuw heeft het toen kleine Eindhoven meer dan 30 brouwerijen gekend. Dit waren de hoogtij jaren.
Hier kwam echter verandering in
door de opkomst van de landelijke
brouwerijen en de slechte handhaving door de Staat hierop. Hiermee
is vrijwel het geheel aan brouwerijen verdwenen in het begin van de
18e eeuw.
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Met de komst van de stoombrouwerijen in Nederland in 1869 zijn er
ook in Eindhoven (rond 1884) nog
diverse grote brouwerijen gekomen
echter ook deze hebben het niet
gehaald. De laatste brouwerij in
Eindhoven – Brouwerij de Valk
(huidige DAF-museum) heeft in
1953 als laatste zijn deuren gesloten.
Maar nu wordt in de voormalige
textielfabriek Schellens, op een
steenworp afstand van uitgaansgebied het Stratumseind, een brouwerij met een horecalocatie gerealiseerd. De verwachting is dat men
in de loop van dit najaar gaat starten met de voorbereidingen. Volgens hun website zijn ze nog wel
op zoek naar (mede-)investeerders. Om dit plan te verwezenlijken
geven zij obligaties en aandelen uit.
De obligaties hebben een rendement wat in natura of in geld uitgekeerd wordt. Nadeeltje is alleen dat
de minimale waarde van een obligatie of een set aandelen € 10.000
bedraagt. Naast het rendement
wordt er dan wel halfjaarlijks een
netwerkborrel georganiseerd. Realistisch plan of luchtfietserij? De tijd
zal het leren.
Overigens heeft de Stadsbrouwerij
Eindhoven de afgelopen jaren al
enkele Eindhovense speciaalbieren
op de markt gebracht. Ze worden
nu nog elders gebrouwen en geleverd aan een 10-tal horecazaken en
diverse slijterijen in Eindhoven en
omgeving.

Deze bieren hebben allen een duidelijke Eindhovense identiteit gekregen.
* op het Eindhovens Blond prijkt
het stadhuis dat in 1967 is gesloopt.
* op de Heeren van Eynthoven
(kruidige tripel) staat het kasteel
van Eynthoven.
* de Witte Dame verwijst naar het
voormalige Philips gebouw aan de
Emmasingel.
* Evoluwonder (licht bittere tripel)
heeft een link naar hightech Eindhoven.
* de Ouden Haas (donkere dubbel)
is de naam van de laatste oude
brouwerij uit 1643 die is gesloopt
bij de bouw van V&D in 1917.
Van Moll Eindhoven
Jaap Hermans en Erwin van Moll
zijn vorig jaar de allereerste brewpub van Eindhoven gestart. En als
je brewpub een onnodig modieuze
term vindt, mag je het ook een
proeflokaal of kroeg noemen.

Hoe men hen wil classificeren doet
er eigenlijk niet toe. Wat er wél toe
doet is dit: het bier dat bij wordt
gedronken, wordt onder in de kelder gebrouwen. Hun enthousiasme
balanceert daarbij op het randje
van gekte.
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Men wil geen gezapig bruin café
zijn, maar het hoeft ook zeker geen
overdreven hip gedoe te worden.
Van Moll is modern, praktisch,
basic, licht, fris en gezellig.

Het assortiment brouwsels is aanzienlijk en blijft alsmaar doorgroeien. Wat te denken van de volgende
namen: Conquistador (5,5%),
Schobbejak (5%),

Rode Aarde (5,5%), Noir Desir
(5,8%), Der Amerikanische Freund
(7,5%), Ons Blackie (9%) en Icarus
(10%).
Daarnaast hebben we ze ook van
andere brouwerijen meer dan genoeg verrassende bieren op voorraad. Bieren, die je niet zo snel in
andere cafés zult tegenkomen. Een
nadeel is wel dat er geen Beyerdprijzen worden gehanteerd. Een
avondje doorzakken slaat een groot
gat in je bierbudget en aangezien
de glaasjes niet al te groot zijn,
moet je vaak langs de bar om je
dorst te lessen. Voordeel daarvan
is dan weer dan je veel verschillende soorten bier kunt proeven. Wat
zei Johan Cruijff ook alweer? Elk
nadeel heeft……..
Corné Bruininckx

Koekje
Een jongen komt voor het eerst in een café, en drinkt wat pilsjes.
De kastelein valt het op, dat met elk pilsje ook het viltje verdwenen
is. "Wil je nog een pilsje?", vraagt de kastelein. "Doe maar", zegt
de jongen, "maar zo'n koekje hoef ik er niet meer bij."
Gedonder
Komt een man een café binnen en zegt: "Geef mij een pilsje,
voordat het gedonder begint." Even later zegt hij weer "Geef mij een
pilsje voordat het gedonder begint ", nog even later weer " Geef mij
nog een pilsje voordat het gedonder begint " Nu zegt de barman
"Wil je eerst even afrekenen voordat je doordrinkt?", "Zie je wel,"
zegt de man, "daar begint het gedonder al."
Bij de dokter
"Dokter dokter, U moet me helpen, Mijn handen blijven maar
beven." Dokter: "Drinkt u veel?" "Nee helemaal niet, ik mors het
meeste."
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Delfste Bierfestival 2014
Op zondag 31 augustus was het
7e Delftse bierfestival. Dit festival
wordt georganiseerd door biercafé
Locus Publicus en vindt plaats op
de Brabantse Turfmarkt in Delft.
Een 15-tal brouwerijen geven act
de presence zoals; De Blauwe IJsbeer, Dampegheest, De Eem, De
Arn, De Koperen Kat, Bierfabriek
Delft, De Veluwse Schavuit, Texelse, Eanske, Nordman Beers, Brouwerij Bommelaar, De Pelgrim, La
Trappe, Bierhistorie Delft, Moortgat en Jopen.
Een divers gezelschap met een
uiteenlopend
assortiment.
Bij
Locus Publicus wordt het overschot
aan bierglazen te koop aangeboden, maar als ik het huis nog in wil
kan ik die maar beter laten staan
(iemand nog interesse in een paar
mooie bierglazen?).
De weergoden waren ons goed
gezind. een mooie dag in een mooie
historische stad Delft. Voor deze
gelegenheid staat de markt vol met
kraampjes waar de brouwers met
hun bieren staan. Het is vaak
dringen om bij het volgende kraampje te komen. Succes heeft dus ook
zijn keerzijde.
Er zijn veel buitenlanders aanwezig, maar dat is ook niet raar met
Den Haag en al zijn internationale
organisaties net om de hoek. Ik tref
er enkele Engelse, Schotse, Australische en Nederlandse vrienden. En
vooral die Engelsen zijn gek, gek

van bier wel te verstaan. Het zijn
zogenaamde tickers, die zoveel
mogelijk bier willen beoordelen op
de site www.ratebeer.com. John
heeft al 4500 bieren beoordeeld en
Chris ligt daar niet ver achter. Het
is soms zelfs zo erg dat ze na een
paar slokken bier de rest niet meer
willen.
Handig als je naast ze zit op een
festival want zo krijg je menig
biertje naar je toe geschoven, terwijl zij al weer op zoek zijn naar een
nieuwe verovering. Het is leuk om
een keer op deze site te kijken naar
de tickers en hun beschrijvingen
van de verschillende bieren te kijken. En dan dachten wij fanatieke
bierproevers in onze gilde te hebben. Het is niet mijn manier van
genieten van bier, maar dat moet
ieder voor zich weten. Gelukkig zijn
Rick, Eric en Linh (een Chinees
Australische vriendin ‘normale’
bierproevers en met
hen breng ik dit festival de meeste tijd
door.
En er is weer genoeg
te proeven, ook van
brouwerijen die ook
nog niet kende zoals
De Eanske uit Enschede. Bij hen proef
ik de 1325 (verwijzend naar de officiële
bevestiging van de
stadrechten in dat
jaar door de bis-
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schop van Utrecht, Jan van Diest),
een frisse amberkleurige American
Pale Ale met een mooi bitter en een
alcoholpercentage van 5,8%.
Bij Nordmanbeers uit Amsterdam
bestel ik hun NordmanÜber IPA.
Helaas gaat er wat mis en krijg ik
hun ‘gewone’ IPA, een redelijke IPA
maar niet bijzonder, koperkleurig,
weinig schuim, weinig hopgeur met
een licht bittertje.
Om de ‘teleurstelling’te verwerken
ga ik voor een zekerheidje van
Jopen. Alhoewel ik de bieren van
Jopen in het begin dat ze op de
markt kwamen niet echt kon waarderen zijn ze in de loop der jaren
aanzienlijk verbeterd. De Mooie Nel
is een lekkere IPA, een amberkleurig bier van 6,5% datvernoemd is
naar het meer tussen Spaarndam
en Haarlem. Het bier heeft na de
vergisting nog wat extra hop in de
tank erbij gekregen om een duidelijk hop karakter te krijgen.
Een iets zwaardere IPA (7,5%) is
de StroatigeJannus van brouwerij
de Witte Leeuw uit Weezep. Een
oranjekleurig bier, met fijn beige
schuim, een lekkere hopgeur, hooi,
een stevig bitter dat langzaam
wegvloeit.
Nu over op wat anders, je kan per
slot van rekening niet de hele dag
IPA’s proeven. De milkstout HIJSM
van Jopen gebrouwen in samenwerking met De Prael is een stevige
stout van 8,1%, donker, zoete
donkere mout, klein beetje cacao,
volmondig, mooie bitterheid. Dit is
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een echt een bier naar mijn hart,
donker en stevig.

Helaas is het ondertussen gaan
stortregenen en iedereen staat te
schuilen onder de kramen. Ik sta
gezellig met twee dames uit de
zorg. En ik vertel ze dat er veel meer
van dit soort bierfestivals zijn en ze
zijn zeker van plan eens een ander
festival te bezoeken. Ik weet zeker
dat ik ze binnenkort ergens anders
tegen ga komen, weer 2 zieltjes
gewonnen voor de goede zaak.
Aangezien ik dichtbij de stand van
de Witte Leeuw sta te schuilen,
proef ik de overige van hun bieren
maar omdat ik geen zin heb om
zeiknat te worden. Dat zijn de
Amarillo Sun (6%), een fris gehopt
zomerbier en de Smaragd (6,2%)
een lente bier geworden. Beiden
zijn van uitstekende kwaliteit en
een mooie afsluiter voor mij van dit
leuke bierfestival.

John Zonneveld

Internationaal biernieuws
Scheetbier uit de handel gehaald
In Tromsø, Noorwegen, hebben de
inwoners last van stankoverlast. De
Noorse brouwerij Mack heeft per
ongeluk een partij bier in de verkoop gebracht waarbij iets is misgegaan tijdens het brouwproces.
Hierdoor zijn er verkeerde bacteriën bij het bier terecht gekomen.
Het is dus niet je vieze brakke
huisgenoot die je ruikt als je een
flesje Isbjørn opentrekt!

Wat ook niet meehelpt aan een
goed imago is dat er twee jaar geleden ook al sprake was van een
soortgelijk scheetlucht-incident bij
de Mack brouwerij.
Het bier Westvleteren, meervoudig
gekozen tot 'Beste bier ter wereld',
verandert van uiterlijk. Onder druk
van Europa krijgen de naakte flesjes een etiket.

De bacterieen die bij het bier terecht zijn gekomen zorgen voor een
ophoping van melkzuur in de flesjes
en blikjes. Dit resulteert in "een
onaangename geur van zwavel en
rotte eieren". Helaas werden er
tienduizenden biertjes in de verkoop gebracht voordat de scheetlucht werd ontdekt.

Paters Westvleteren knielen
voor Europa
Westvleteren 12 wordt door veel
bierfanaten beschouwd als het
'beste bier ter wereld'. Naast zijn
smaak is een van de opvallende
kenmerken van het bier (en dat van
zijn broertjes Westvleteren Blond
en Westvleteren 8) het naakte,
etiketloze flesje. Alle nodige informatie staat op de kroonkurk.

Mack heeft geprobeerd om de flesjes bier terug te halen, maar dit
mocht helaas niet baten. Het bier
staat nu bekend in Noorwegen als
het "schetenbier".

Maar daar komt verandering in, zo
melden verschillende kranten. Op
vraag van Europa moet een bierflesje vanaf volgend jaar ook de
herkomst van de ingrediënten vermelden. En dat kan niet langer op
een kroonkurk, zegt de brouwerij.
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'Dat is een hele boterham extra
informatie. Voorlopig konden we
alle verplichte info kwijt op het
kroonkurk. Straks gaat dat niet
meer. We moeten wel een etiket
gaan plakken.'
Strikt genomen zou Westvleteren
een achterpoortje kunnen vinden
om aan de Europese regels te ontsnappen. De strenge eisen gelden
immers enkel voor bier dat in winkels verkocht wordt. En strikt genomen is Westvleteren enkel te
krijgen aan de abdijpoort en in het
bijhorende bezoekerscentrum. Maar
via via duikt het bier ook op in gespecialiseerde bierwinkels, waardoor de paters-brouwers zich toch
schikken naar Europa.
Geen verschil tussen Heineken,
Stella Artois en Budvar
Zweedse onderzoekers hebben een
wetenschappelijk experiment gedaan. 138 bierliefhebbers zijn onderworpen aan een blinde smaaktest met drie verschillende bieren.
Ze proefden geen verschil tussen
Heineken, Stella Artois en Budvar.
Zweedse onderzoekers aan de
Stockholm School of Economics
hebben een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de smaak van
drie verschillende biermerken. Heineken, Stella Artois en Budvar zijn
de drie meest gedronken biermerken in Europa, en dus was het logisch om deze merken mee te
nemen in het onderzoek. Om uit te
zoeken of de consument wel een
verschil proeft tussen de grote
biermerken schotelden de Zweedse
onderzoekers 138 liefhebbers de
drie bieren voor.
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Telkens waren twee biertjes hetzelfde en kwam de vraag om er
blind de vreemde eend in de bijt uit
te halen.
Uit de resultaten blijkt dat het testpanel geen verschil proeft. "Ze
smaken allemaal hetzelfde. De
consument maakt zijn keuze dus op
basis van reclame en imago, in
plaats van zich te baseren op het
bier zelf", concluderen de wetenschappers.
Geen pretzels op Oktoberfest
Wie Oktoberfest zegt, zegt - naast
grote pullen met bier natuurlijk pretzels. De zoute snacks dreigen
dit jaar echter te ontbreken op het
feest. Bakkers in Beieren gaan namelijk staken voor een hoger salaris. Die werkonderbreking valt
waarschijnlijk samen met de start
van het Oktoberfest op 20 september.
Uitbaters van tenten
op het feestterrein in
München hopen dat
de bakkers de traditie van het feest respecteren en niet
gaan staken. ,,En
anders drinken we
gewoon meer bier",
was het laconieke commentaar van
één van hen tegenover de Amerikaanse nieuwszender NBC.
De organisator van het Oktoberfest
bezweert dat leveranciers hebben
toegezegd voor voldoende pretzels
te zullen zorgen, staking of niet.

Noors bier
In juni brengen we ruim drie weken
vakantie door in Noorwegen. En de
verwachtingen van prachtige fjorden, spectaculaire bergroutes,
ruige landschappen met oerossen,
watervallen en lieve dorpjes met
gekleurde houten huizen, worden
ruimschoots overtroffen. Zelfs een
eland kruist ons pad. En mede
dankzij het mooie weer, is het genieten van de rust en de ruimte en
de overweldigende schoonheid.

De vernieuwde microbrouwerij
werd geopend in 2006 en de brouwer geeft ons een rondleiding langs
zijn nieuwe brouwketels en liet trots
zijn vijf eigen brouwsels proeven.
Je voelt je direct thuis in zijn gezellige eet- en proeflokaal waar het vol
hangt met historische foto’s van de
oude brouwerij en de omgeving.
Tevens vind je er wel 1.100 keurig
uitgestalde volle bierflesjes uit de
hele wereld.

Wat de Noorse biercultuur betreft
hebben we vooraf eigenlijk geen
enkele verwachting, maar valt dat
even mee!
In Noorwegen zijn ongeveer 32
actieve brouwerijen. En de ontwikkeling van de microbrouwerijen is
de laatste 10 jaar ook goed op gang
gekomen.

Wat proeven we:

Een mooie microbrouwerij bezoeken we in Lillehammer. Deze Lillehammer Mikrobryggeri bevindt zich
in de voormalige oude brouwerij uit
1847, die gesloten werd in 1983.

Hammond Pils: 4,6 % fris pils met
een lichtbittere afdronk.
Weises Ale: 4,7 % moutig, mooie
bitterheid, mild en fris.
Hveteøl weissbier: 4,7 % mooi
troebel, fruitig, licht zurig, beetje
citrus.
Bues Stout: 4,6 % lichte koffiesmaak, moutig, vanille.
Lilleham Ipa: 6,0 % zeer verrassend, citrusaroma’s en plezierige
bitterheid.
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Op onze reis worden we op veel
plaatsen waar we logeren, verrast
door de streekbieren, die vaak
vergezeld worden met mooie
streekproducten, zoals worst en
kaas. Alcoholhoudende dranken
worden verkocht in de speciale
staatswinkels: Vinmonopolet. Zij
hebben ook een ruim assortiment
met in Noorwegen gebrouwen bieren. Voor de laag alcoholhoudende
bieren (4,7%) kun je wel terecht in
de vele supermarkten.
Ja, de prijzen zijn wel erg hoog,
zowel in de supermarkt (flesje
€ 2,50 tot € 3.00), net zoals op het
terras, waar je snel € 10,00 betaalt
voor een biertje van 400ml of een
goed gevuld glas wijn. Wat dan
weer wel opvalt is, dat je dit altijd
geserveerd krijgt met een gratis
karaf water met ijs en citroen. Dat
laatste geeft ons Hollanders toch
altijd weer een goed gevoel?
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Wanneer jullie ooit Stavanger bezoeken, ga dan zeker even kijken
in een de mooiste biercafés van
Noorwegen: Cardinal. Dit is werkelijk het Walhalla voor de bierliefhebbers. Zij hebben 558 bieren op fles
en 30 soorten op tap. Op elke tafel
is een fraai naslagwerk van het
gehele bierassortiment aanwezig.
Hierin vind je alle info: land, brouwer, soort, alc %, smaakomschrijving, etc. met van elk bier een
mooie kleurenfoto! Kijk eens op
internet www.cardinal.no, een erg
mooie site.
Na Stavanger zijn reizen via de
prachtige zuidkust door naar Oslo,
waar wij onze rondreis afsluiten
met een heerlijk Noors biertje aan
de trendy haven.
Ed en Hettie Beverdam

Een biertje in Japan
We gaan dit jaar al vroeg op vakantie, eind april, drie weken naar
Japan. Het land van de saké en ook
van bier.
Een klein bureautje heeft voor ons
tweeën een rondreis samengesteld,
zodat we een klein beetje van dit
toch best grote land hebben kunnen
zien. Er gaan nog niet zo heel veel
westerse toeristen naar dit land en
wij hadden als lange mensen ook
wel bekijks.

In al deze automaten zit geen bier.
Dat zou wat zijn, dan was bier wel
heel gemakkelijk te verkrijgen. Nu
is dat ook niet zo moeilijk hoor. Bier
en wijn zijn alleen verkrijgbaar in
supermarkten. Daar zijn er ook heel
veel van, meestal niet zo groot,
maar altijd wel met een bierschap.
En deze winkels zijn tot laat open,
ook handig. Het assortiment bieren
in de supermarkten is toch wel redelijk groot, meestal van de grote
brouwers Asahi, Suntory, Kirin of
Sapporo. Maar bijna alles is pils van
5-6% alcoholgehalte, een enkele
keer een malt en één keer troffen
we een donker bier aan. Speciaalbier zal er wel zijn, maar wij treffen
het net aan.
Bij een uitstap naar de vallei van
Shirakawago, bekend van de Grasshouses, vleien we ons na een
vermoeiende middag aan een Japans tafeltje (laag bij de grond) en
genieten van het lokale bier.

We komen niet om van honger en
dorst, de Japanners zorgen goed
voor zichzelf. Werkelijk overal
staan automaten waar je voor omgerekend € 1,00 tot € 1,50 euro een
blikje of flesje koffie, thee of fris
uithaalt. Meestal koud, hoewel we
ook een automaat treffen die
warme koffie in blik uitspuugt.

Bij het eten in restaurants en cafés,
wat Japanners vaak doen, drinken
ze bier en voor een afzakkertje
nemen ze sotchi, een variant van
saké, geschonken in een glas met
veel ijs en koud water. En het eten
is heerlijk, veel verse vis en veel
dingen die we niet kunnen thuisbrengen, maar die wel erg lekker
zijn. Vooral met een biertje erbij.
Cisca Bannenberg
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De koelkast van . . .
Woensdag 27 augustus. De mannen van de NB-redactie vergaderen
in verband met de woensdagsluiting bij Jac en Cora onder het genot
van een door Cora gebakken pruimencake. Hmmm, bij de Beyerd is
het goed vertoeven, maar dit biedt
toch ook wel wat hoor!
En wat doe je dan als je man aan
de Nuchter Bekeken werkt? Precies: op pad gaan voor de koelkast
van. Maar het is al 21 uur als we
eindelijk die heerlijke cake op hebben met een bakske koffie erbij.
Niet te ver fietsen dus. Olaf en Lolita dan maar? Lekker om de hoek?
Dat zijn immers proefkampioenen,
eens kijken wat die in huis hebben.

Dit keer is Cora haar I-pad vergeten
en moet ik, Bianca, met mijn I-phone een filmpje maken van de
deuropeningsscène. Nou van schrik
heb ik alleen maar de vloer en mijn
dikke vinger op de lens gefilmd.
Maar de geluiden zeggen alles. Wat
een gegil!
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Lolita kijkt eerst erg verschrikt,
begint dan te gillen en roept “We
zien er niet uit, we zijn aan het
verbouwen en opruimen”, om vervolgens nog effe te roepen “En Olaf
loopt in zijn onderbroek”, waarna
we een paar mooie strakke benen
nog net de trap op zien rennen. Ik
verbouw altijd in een oude broek en
heb nog nooit in mijn onderbroek
bouwafval opgeruimd. Weet niet
hoe dat bij jullie is? Maar ik was de
kluts kwijt en vergat goed te filmen,
dus jullie moeten ons maar zonder
bewijs geloven.
Maar enfin, we gaan toch naar binnen. Koelkast nummer 1, de visite
koelkast, is helemaal leeg. Olaf
noemt dat een “uitgedunde koelkast”, of een trieste koelkast. Een
bijzondere term. Er staan wel geteld twee flesjes bier in. Eén Astra
en één Chimay. Maar niet getreurd,
er is er nog een.

Via een prachtige tuin met hot tub
komen we bij koelkast 2. Wat is er
nou mooier dan in de winter in een
tuin met sneeuw een biertje te

drinken in de hot tub? En laat er
nou ook een gave bar naast koelkast nummer 2 staan! Het lijkt wel
een feestruimte in plaats van een
garage.
En Lolita en Olaf maar mopperen
op zich zelf, omdat het in hun ogen
overal een rommeltje is. Nou, waar
is het nou geen rommel na een giga
verbouwing ? Wij vinden het allemaal keurig opgeruimd, dus hun
normen liggen blijkbaar hoog. We
zagen vooral een mooie bar, en een
gevulde koelkast, dus wat is het
probleem?
Koelkast nummer 2 was wel een
profi hoor. Glazen deur en een assortiment om een ABT café te kunnen starten.

Olaf zegt dan ook heel trots: dit is
MIJN koelkast! Er is Ipa, Hopus,
Chouffe, Rodenbach, Dubbele Arn
(onbekend voor mij), Duvel en zo
kan ik nog wel even doorgaan. Samengevat een kast vol “gevers en
krijgers”. Ja die Olaf strooit met
leuke termen.
Met instructie van Cora (voor de
fotografen onder ons: altijd buik en
kin inhouden, billen naar achteren
en borsten naar voren), worden de
meest toffe foto’s gemaakt achter
de bar, voor de bar, naast de koelkast, in de keuken etc. Zie hier het
resultaat.
Uiteindelijk belanden we aan de
keukentafel en genieten we van
heerlijke biertjes van de Glazen
Toren. Altijd een succes. Pittig
knabbeltje uit Italië erbij en klaar.
Maar: “kleine Italiaanse vlammetjes kwamen uit onze oren, dus
weer blussen met bier van de Glazen Toren”.
De Sanseveria’s op het aanrecht
storen Olaf bij zijn geproef, maar
ook daar hebben wij geen hinder
van. Die horen daar niet te staan,
aldus de familie Goos! Uiteindelijk
weer een kei leuke avond gehad.
Olaf en Lolita zitten nog een extra
avond in de verbouwingsrommel,
maar geven de indruk dat niet erg
te vinden. Dit was veel gezelliger
dan opruimen!
Bianca & Cora
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