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Woordje van de voorzitter
Terwijl ik dit stukje schrijf zitten we
al weer in het nieuwe jaar en ik wil
jullie nog alle gezondheid, geluk en
een bierig 2015 toewensen. Dat het
maar weer zo'n mooi bierjaar mag
worden als het jaar 2014, waar we
dankzij Eric Visser met trots op
terug kunnen kijken. Nederlands
Kampioen Blind Bierproeven is een
geweldige prestatie. Eindelijk na 9
jaar weer een kampioen van de
Beyerd en nog wel uit het nest van
het Beyerd Biergilde. Super trots!

We hebben ook een geslaagd Beyerd Bierfestival in de Boschstraat
mogen beleven met enthousiaste
brouwers, een goed publiek en geweldig mooi weer. Dit festival staat
ook dit jaar weer op het programma
en wel op 31 mei.
Ook was er in Breda volop te beleven op biergebied, zoals Brewda en
het Winter-bierfestival, waarbij de
Beyerd een zeer lekkere biercocktail maakte. Heerlijk, daar kreeg je
het lekker warm van. Er zijn meer
bierfestivals in Breda geweest,
maar deze waren nieuw. Alle festivals zijn wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Dan het minder goede nieuws.
Jammer dat er een paar leden opgezegd hebben. Sommigen vanwege hun gezondheid, anderen omdat
ze al zo lang lid waren en het wel
gezien hebben. Die leden wil ik
namens het bestuur hartelijk bedanken voor hun jarenlange trouw
aan het Beyerd Biergilde. Hopelijk
gaan jullie ons net zo zeer missen
als wij jullie. We hebben nu dus wat
ruimte voor nieuwe leden!
Het Beyerd Biergilde organiseert
drie leuke avonden per jaar met
proeverij en bierhapje in de Beyerd.
Ook nodigen we daar zo nu en dan
een brouwer bij uit, die zijn bieren
laat proeven en er een mooi verhaal
bij kan vertellen. Het heeft uiteraard altijd met bier te maken, maar
de thema's wisselen. Verder organiseert het gilde in april een excursie. Dit kan naar een brouwerij zijn,
maar het kan ook een ander bieruitje zijn. Het is in ieder geval altijd
gezellig en we hebben allemaal
dezelfde passie: bier en de Beyerd.
Mocht je nu als lezer van deze
Nuchter Bekeken nieuwsgierig zijn
geworden en een avond willen bijwonen om in de toekomst eventueel lid te worden, dan ben je van
harte welkom. De datums staan
verderop in dit blad bij de Bierkalender vermeld. Wel wil ik je vragen
om je vooraf even aan te melden
bij het secretariaat.
Cora van Peer
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Met Café de Beyerd naar Pilsner Urquell
Het Beyerd Biergilde Breda gaat samen met Café de Beyerd een trip
organiseren die ons volgend jaar leidt naar de Pilsner Urquell brouwerij
in Tsjechië.
Zoals jullie weten, is de bakermat van het pils in Tsjechië te vinden.
Waarschijnlijk werd er in Pilsen al kort na de stichting van de stad, in het
jaar 1295, bier gebrouwen. Omdat het bier in Pilsen aan het begin van
de 19e eeuw van slechte kwaliteit was, besloten de inwoners van de stad
die een brouwvergunning hadden, een nieuwe brouwerij te bouwen. In
de lente van 1842 werd de Beierse brouwer Josef Groll als eerste
brouwmeester aangesteld. Sindsdien wordt er ondergistend bier gebrouwen en in 1898 werd het handelsmerk Pilsner Urquell opgericht. In de
loop van de vorige eeuw groeide pils uiteindelijk uit tot de meest gebrouwen (en gedronken!) biersoort ter wereld. Tegenwoordig is dit biermerk
het vlaggenschip van het wereldwijde concern SABMiller.
In Pilsen zijn er buiten de Pilsner Urquell brouwerij, de Gambrinus
brouwerij, een biermuseum, onderaardse gangen, het Skodamuseum en
nog veel meer bezienswaardigheden te vinden.
Er is voldoende belangstelling om in september 2015 een driedaagse
busreis te organiseren.
Deze is inclusief:
1. twee overnachtingen in een hotel met ontbijt;
2. rondleiding en proeverij in de Urquell brouwerij.
Op de heenreis, met overnachting, een bezoek aan Bamberg. Onder
andere bekend om zijn Rauchbier. Op een bevolking van 70.000 inwoners
heeft men hier zeven brouwerijen!
Kostenraming per persoon: +/- € 180,00 (vervoer, hotels en entrees)
Vertrekdatum: vrijdag 4 september 2015. Weer terug: zondagavond 6 september 2015.
Aanmelden kan via: info@beyerd.nl o.v.v. Aanmelding Pilsner Urquell

Mikel de Jongh
Richard Kessels
Corné Bruininckx
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Bovenkamer op tournee naar Nijmegen
Deelnemers: Abe, Ad, Anja, Corné,
Hans, Jac, Jeen, Olaf, René en Richard. Alle 10 deelnemers op tijd
op het station en ook de trein vertrekt op tijd. We hebben geluk en
zonder vertragingen stappen we
om 11u25 binnen bij Café de Deut
in Nijmegen. Dit ABT café, heeft
maar liefst 12 bieren van de tap en
dan de rest nog.
Zoals gewoonlijk begin ik met een
licht bier: Witte Lambik van Mort
Subite, lekker zurig maar naar mijn
smaak iets te kruidig. De volgende
is Chouffe Bockbier van het vat
brouwjaar 2013, deze wordt zo
koud geserveerd dat ik nog even
gekeken heb of er geen ijsklontjes
in zaten. Natuurlijk word ik daar
zwartgallig van, of komt het van de
muziek van Fink die opstaat en
waar Jac een liefhebber van blijkt
te zijn.

Hoe dan ook, we gaan weer verder
en om 12u40 komen we aan bij
Brouwerij de Hemel gevestigd in
een oud pand: De Commanderie
van Sint Jan. Een centrum waar

verschillende activiteiten onderdak
vinden, zoals in de kelder: Brouwerij de Hemel, Brouwerijmuseum de
Hemel en proefbrouwerij Vaghevuur - voor het zelf brouwen van
bier met een groep vrienden. Op de
begane grond: Restaurant en Brouwerscafé de Hemel, en de Bed &
Breakfast. Gaan we naar boven,
vinden we nog een koffiehuis en
Branderij Coffyn, Chocolaterie Chocobreak en meerdere kleine bedrijfjes waaronder een ontwerpbureau.
Bij de oude brouwketels van de
Hemel nuttigen we de lunch en ik
neem daarbij een Moenen, prima
rookbier 6½ % stevige rooksmaak,
Mariken blond 6½ % met geheim
kruid waar je vrolijk van wordt.
Tegen 2 uur begint het echte werk,
de proeverij van 7 bieren.
1. Luna 5 % pils van hoge gisting
(kan niet dus een blond) iets zoet,
lekker bitter, cijfer 7
2. Godelief 5 % amber, smaakt
moutig maar dan bitter, cijfer 7½
3. Serafijn 5 % putlucht (zwavel)
dunne smaak, cijfer 5
4. Mariken 6½ % lijkt uit een ander
vaatje getapt als bij de lunch, bitterig, gagel, cijfer 7½
5, Hemels Dubbel 7 % smaakt dun,
beetje gebrande mout, cijfer 6½
6. Nieuw Ligt 10 % lekker, mooi
stevige smaak, met een rapport
cijfer 8 de winnaar
7. Nieuw Ligt Grand Cru 12% zou
geweldig moeten zijn, maar ik proef
oxidatie, cijfer 6
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Het loopt al tegen vieren dus tijd
om naar de Oersoep brouwerij te
gaan gevestigd in de oude Honig
fabriek. Hier krijgen we een grote
tafel (blad is een plak uit een boomstam) waar we met z,n allen aan
kunnen eten. Ik drink een Berliner
Weiße 3½ %, lekker zurig geen
schuim en daarna een Saison 5 %,
kruidig, licht bitterig. We krijgen
een rondleiding van de hulp in de
huishouding Hans met een prachtig
verhaal.

Oersoep is ontstaan in een garage
waar door 2 zwagers, waar gebrouwen werd in ketels van 100 liter en
wat al vlug te klein bleek. Dus zijn
ze verhuisd naar de oude Honig
fabriek een plek met geschiedenis.
Klaas Honig kocht in 1867 een
stijfselmakerij (Maïzena) in Koog
aan de Zaan en nam in 1912 concurrent Van Stam in Nijmegen over,
in 1922 wereldwijde primeur: krulvermicelli, 1978 Honig wordt onderdeel van CSM, 2001 overname
door Heinz, zomer 2012 sluiting
fabriek Nijmegen. De fabriek bleek
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niet makkelijk verkoopbaar en nu
wordt er elk weekend een vlooienmarkt, bazaar gehouden van ±250
bedrijven in 4 hallen. Verder zijn er
diverse bedrijven gevestigd, waaronder nu dus Oersoep.
In de oude fabriek zijn veel wanden
al betegeld wat makkelijk is voor
schoonmaak en hygiëne in een
brouwerij, We zien een brouwketel
van 10HL en maarliefst 3 gist/lagertanks van 25HL en nogeens 2
van 40HL staan. Verderop zien we
houten foeders 60HL gevuld met
Saisons, gemengd met bio hop,
druiven, kersen. Op zolder staan
rvs bakken welke sprekend lijken
op spontane gistingskoelbakken en
er zijn plannen om dit te gaan doen.
Beneden bekijken we de flessenvullerij, Maar nu wordt het weer de
hoogste tijd voor een proeverij:
1. En Garde 7 % SAISON begint
zurig en eindigd bitterig, cijfer 7
2. Damasco 5 % medicinaal, licht
zurig, bitterig, 6
3. Sergeant Pepper 7.1 % SAISON
blond bitterig hop, 7
We moeten weer verder, de tijd
vliegt en om 20 voor negen zijn we
bij Cafe Samson waar ik van Oldskool Brewery een Altskool 7 %
drink, type Alt, bitterig, niet bijzonder maar wel een mooie afsluiting.
Wij kunnen iedereen een bierig
dagje Nijmegen aanraden
Abe de Jong

Het ontstaan van de Luie Lowie Tripel
Het wordt eens tijd om een belofte
in te lossen. Mijn mede-brierproefteamleden, ook wel bekend onder
de naam Frivole Framboos, hebben
mij enige tijd geleden een paar keer
uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen in hun brouwerij. Vandaag,
zaterdag 6 september, gaat uw
razende reporter vroeg zijn bed uit
om verslag te doen.
Wie zijn deze “frambozen”? Welnu:
het is een ervaren gezelschap van
bierdrinkers / gezellige ouwehoerders die ook regelmatig in ons
stamcafé aanwezig zijn: John van
Beek, Ger Duijf, Arie de Kruif, Jan
Pollemans en John Snelders. Hun
brouwerij is gelegen in een garagebox aan de Antwerpenstraat in
Breda-Noord.

De box wordt vooral gebruikt als
opberg- en werkruimte voor de
werkzaamheden van Arie voor zijn
Ares Klusbedrijf. In elk hoekje en
op elke plank liggen werktuigen,
verfblikken, flessen en andere “zooi”. Moet hierin worden gebrouwen? Is dat wel verantwoord voor
de volksgezondheid? Ach jawel,
misschien zijn er wel wilde gisten
aanwezig?!
De heren brouwen zo’n 3 tot 4 keer
per jaar, voornamelijk in de lenteen zomermaanden vanwege het
ontbreken van een warmtevoorziening. De kunst van het brouwen
hebben ze onder andere geleerd
van Marco van Schaik van brouwerij De Cherubyn en ze krijgen het
ambacht steeds beter onder de
knie. De laatste keer echter was
men bij de dubbel een beetje te
enthousiast geweest met het toevoegen van de suiker en zijn een
aantal flesjes ontploft. Met helm en
bril zijn de overige flesjes maar in
de gootsteen omgekeerd: toch
jammer!

Het blijkt een oude conciërgeruimte van de tijd dat deze flats nog
werden verhuurd en de ruimte is
van alle gemakken voorzien: een
kantoorruimte, een toilet en een
keuken met watervoorziening en afvoer.
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Maar goed, op het moment dat ik
bij de brouwerij aankom is het “vuile” werk al gedaan. De heren hebben het graan reeds geschroot.
Uiteraard niet handmatig, daarvan
zou je vooral moe worden, maar
met behulp van een elektrische
boor. Dat schiet wel lekker op! Dus
om 10:30 uur staat de maischketel
al aardig te pruttelen en hebben we
ruimschoots de tijd om de moutsoorten eens door te nemen:
Pilsmout
Tarwemout
Havervlokken
Kristalsuiker

72,3%
12,8%
6,5%
8,4%

De bedoeling is dat er 40 liter tripel
wordt gebrouwen met een alcoholpercentage van zo’n 8,5% waaraan
ook wat koriander wordt toegevoegd; een frisse tripel derhalve.
Het recept is overgenomen van een
biertje dat de eerste prijs heeft
gewonnen als het “lekkerste biertje
van Brabant” met de naam Luie
Lozzie.

Om toerbeurt wordt de roerstok van
elkaar overgenomen, waarbij het
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maischschema nauwlettend in de
gaten wordt gehouden. Ook worden
er al zovast wat spulletjes schoongemaakt en klaargezet voor de
volgende stap: het filteren. Met een
ingenieus koperen pijpenset met
groeven wordt het bier gefilterd
naar de volgende ketel en daar
wordt vervolgens de saaz- en cascadehop toegevoegd. De eerste
lichting cascadehop wordt 100 minuten meegekookt, de saazhop 20
minuten en de tweede lichting cascadehop 10 minuten. Ook de koriander kookt een tiental minuten
mee.
Aangezien het kookproces zo’n 100
minuten in beslag neemt, hebben
we tijd om wat lekkers te drinken
en ik verplaats mijn aandacht naar
de koelkast. Maar behalve 2 blikjes
Bavaria en een aangebroken (!) fles
Beyerd tripel weizen is deze koelkast leeg… Hé, dat ik toch niet
verwacht van deze heren.
Op deze dag wordt ook voor de
eerste keer het bierfestival BREWDA georganiseerd, ook in BredaNoord. Dat is nog geen 10 minuten
fietsen! Na daar even met een paar
gildeleden wat ervaringen te hebben uitgewisseld en een tweetal
biertjes te hebben gedronken, fiets
ik weer terug naar de Antwerpenstraat. Het koelproces in al aan de
gang want de temperatuur van het
brouwsel moet worden teruggebracht naar zo’n 23 graden. Voordat er met de vergisting wordt gestart, wordt eerst nog de jodiumtest
(de “lakmoesproef”) uitgevoerd.

Er treedt geen kleurverschil op, wat
betekent dat alle zetmeel is omgezet in suikers. Het soortelijk gewicht is 1062 kg/m3, waar ze op
1079 hadden gehoopt. Volgens de
berekening van Ger betekent dit
straks een biertje van zo’n 7,5%.
Klaar voor de vergisting dus! Het
brouwsel wordt weer overgepompt
en er wordt een zakje vloeibare gist
toegevoegd, in dit geval een witbiergist (Belgian Wit). Dit gistingsproces zal zo’n 2 tot 3 weken in
beslag nemen en daarna moet er
nog worden gebotteld. Al brainstormend wordt er ook nog snel een
naam aan het bier toegekend:

Luie Lowie Tripel. Om 16:15 uur
wordt de garagedeur in het slot
gegooid en fiets ik -inmiddels
samen met Hedy- weer terug naar
de Oude Baan, om nog wat biertjes
te proeven bij BREWDA.
Na het bottelen moet het bier nog
zo’n 2 maanden op smaak komen
en op donderdag 16 oktober wordt
er “getraind” voor de teamwedstrijd bierproeven en er is toegezegd dat ze dan een paar flesjes
voor mij meenemen. Ik heb er nu
al zin in!
Corné Bruininckx
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Bierkalender
Woensdag 21 januari

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 7 en
zondag 8 februari

8e Brugs Bierfestival, Beursplein, Brugge.
Meer dan 70 brouwerijen en meer dan 300
bieren! Meer info: www.brugsbierfestival.be

Vrijdag 13 t.e.m.
dinsdag 17 februari
Zondag 15 maart

Carnaval in de Beyerd, thema ‘ MUSEUM’ .
21e Delta Bierfestival, Goederenloods,
Goes. Meer info op www.deltabrouwers.nl

Zaterdag 22 maart

Open dag brouwerij Ramses Bier, lentebier

Woensdag 1 april

Aandeelhoudersvergadering de Beyerd

Vrijdag 24 april

Excursie Beyerd Biergilde
Bier op een bijzondere lokatie dicht bij huis

Zaterdag 25 en
zondag 26 april

Zythos Bier Festival, Brabanthal, Leuven.
Een 100-tal stands. Meer info op: www.zbf.be

Zondag 3 mei

12e Nederlands Speciaalbier Festival,
Markt te ’s-Hertogenbosch.
Meer info op: www.speciaalbierfestival.nl

28 mei t.e.m. 7 juni

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

Zondag 31 mei

Beyerd Bierfestival

Zondag 7 juni

Open Bredase Kampioenschappen
bierproeven

Vrijdag 19 en
zaterdag 20 juni
Vrijdag 24 t.e.m.
zondag 26 juli

Bierfestival de 24uurs van Maastricht
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4e Wit en Weizen Weekend,
café Zeezicht, Breda

Internationaal biernieuws
Nieuw Nederlands abdijbier op
de markt
De Abdij van Berne in Heeswijk gaat
als eerste Nederlandse abdij traditioneel Norbertijnenbier op de
markt brengen. Met het brouwen
van dit abdijbier herstellen de
Heeswijkse Norbertijnen een eeuwenoude traditie. Bier brouwen is
namelijk niet nieuw voor de abdij
van Berne. Al in de 16e eeuw werd
er volop bier gebrouwen en was er
een hophof binnen de gracht van
het klooster. Voorlopig wordt het
bier niet in Heeswijk, maar elders
gebrouwen. De rijping van het bier
en de verkoop gebeurt wel in Heeswijk. Mettertijd wil de abdij een
eigen brouwerij bouwen. Een ander
bekend Norbertijnenbier is het Belgische Tongerlo Blond.
De perfecte schuimkraag met
het zelf-afschuimend bierglas
Een biertje zonder schuim behoort
straks voorgoed tot het verleden.
Begin volgend jaar is er een zelfafschuimend bierglas op de markt.
Elk biertje een perfecte schuimkraag! Het zelf-afschuimende bierglas heeft een licht schuin aflopende rand, die ervoor zorgt dat je bij
het tappen niet hoeft af te schuimen. En toch krijgt elk getapt biertje als vanzelf een stevige schuimkraag. Het glas is een ideale uitkomst voor grote feesten of festivals. Want hoe vaak krijg je daar
een doodgeslagen biertje geserveerd omdat er snel getapt moet
worden of omdat de barman/vrouw

gewoonweg niet kan tappen? Om
die reden wordt het glas zowel in
glas als in kunststof geleverd.

Zoek je favoriete bier met de
app Picky Pint
De iPhone-app Picky Pint is een
scanner van bierkaarten. Richt je
camera op een menukaart en je ziet
welke bieren het meest op je smaak
aansluiten! Met de app kun je bierkaarten scannen en zo op zoek gaan
naar bieren die het beste aansluiten
bij je smaak. Het gaat heel simpel:
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richt je camera op een menukaart
en je ziet in een oogopslag welke
bieren jij het lekkerste zult vinden.
Als je goed gemikt hebt en de app
een goede scan heeft gemaakt zie
je twee dingen: een gemiddelde
beoordeling van het bier door RateBeer.com en een kleurenbalk.
Deze balk toont de bitterheid van
het bier. Geel staat voor niet heel
bitter bier. Hoe donkerder de balk
wordt, hoe hoger de bitterheid is.
Op de Favorites-pagina kan je je
favoriete bieren zoeken en op rij
zetten. Zo weet je zelf welk bier je
waarschijnlijk beter bevalt dan de
andere.
Twee biertjes per dag verkort je
leven met 23 jaar!
Een tegengeluid na alle positieve
geluiden over bier en gezondheid:
Het drinken van een glas bier verkort je levensduur met bijna zeven
uur. Van 3,5 biertjes ga je dus bijna
een dag eerder dood. De laatste tijd
zijn er veel positieve berichten geweest over het effect van bier drinken op de gezondheid. Zo was er
het bericht dat bier heel gezond is
en je zou van bier slimmer worden.
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De
verslavingswebsite
Treatment4addiction meldt nu echter dat
het drinken van één biertje je leven
met 7 uur verkort. Uit hun eigen
onderzoek blijkt dat als je dagelijks
twee of meer biertjes drinkt, je 23
jaar eerder dood gaat!
Volgens Wim van Dalen, directeur
van het Nederlands Instituut voor
Alcoholbeleid STAP is het onmogelijk is om zo gedetailleerd de verkorte levensduur vast te stellen op
basis van het drinken van een glas
alcohol. "Het is niet wetenschappelijk vast te stellen. En het verschilt
per persoon. Het maakt natuurlijk
ook uit of je vijf biertjes verspreid
of achter elkaar drinkt" zegt hij over
het onderzoek. Het onderzoek van
de verslavingswebsite is gebaseerd
op chronische drinkers.
Dus af en toe een biertje drinken
zal geen jaren van je leven afhalen.
Er stroomt bier onder Brugge!
Brouwerij De Halve Maan gaat een
3 kilometer lange, ondergrondse
bierleiding aanleggen in Brugge. De
bierleiding moet vrachtwagens vol
bier overbodig maken die nu steeds
door het historische centrum rijden.
De Belgische brouwerij De Halve
Maan heeft onlangs van het Brugse
stadsbestuur goedkeuring gekregen voor de aanleg van een pijpleiding die vier miljoen liter bier per
jaar naar de bottelarij moet pompen.

Brouwerij De Halve Maan uit Brugge maakt al bier sinds 1856. Sinds
2010 wordt het bier gefilterd, gebotteld en gedistribueerd vanuit
een andere locatie, terwijl het
daadwerkelijke brouwen nog steeds
in de originele brouwerij gebeurt in
het centrum van Brugge. Omdat
hun producten, zoals de Brugse Zot
en de Straffe Hendrik, steeds populairder zijn geworden, is ook het
aantal trucks toegenomen die van
en naar de brouwerij rijden.
Ruim 500 vrachtwagens per jaar
manoeuvreren de nauwe straatjes
en steegjes van de stad. Om heenen weer rijden van vrachtwagens
die het bier vervoeren te verminderen, heeft De Halve Maan besloten
om een ondergrondse pijpleiding
aan te leggen. Deze vervoert het
bier van de brouwerij naar de bottelarij.
Het nieuwe systeem zou zesduizend liter bier per uur, ongeveer
750 kratten bier per uur, kunnen
transporteren, over een afstand
van drie kilometer.

Drie Bredase cafés in Café Tophonderd 2015
In de jaarlijkse verkiezing van
Café van het jaar zijn drie Bredase
cafés in de tophonderd verkozen.
Het gaat om Zeezicht, De Bommel
en de Beyerd. Café Groothuis uit
Emmen mag zich een jaar lang het
beste café van Nederland noemen.
De Bredase cafés hebben dit jaar
geen toptien verkiezing gerealiseerd. Zeezicht is terug te vinden
op plaats 88, De Bommel op 79 en
Café De Beyerd op plaats 16. Vorig
jaar stond ook Bruxelles nog in de
lijst. De kroeg aan de Havermarkt
was het jaar ervoor zelfs de enige
Bredase vertegenwoordiger in de
lijst. De Beyerd was in 2009 en
daarvoor in 1995 al eens Café van
het jaar. De verkiezing wordt jaarlijks gehouden door het blad Misset
Horeca.
Australisch biertje van € 37
Een Australisch biertje, genaamd
Crown Ambassador Reserve, moet
maar liefst € 37 per flesje van 750
milliliter gaan kosten. De brouwer
denkt hiermee een gat in de markt
te hebben gevonden en wil de concurrentie aangaan met kwaliteitswijnen. De brouwer vindt zelf dat
het speciale bier goedkoop is, aangezien het 9,6% alcohol bevat,
meer dan tien jaar bewaard kan
worden en de hop met de hand is
geplukt. Ondanks de beperkte oplage van 5.000 stuks, hopen de
'Aussies' dat het bier net zo'n succes wordt als Australische kwaliteitswijnen.
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Barcelona
Een paar dagen Barcelona zo aan
het eind van oktober lijkt ons een
goed plan, wat extra zon, cultuur
en lekker eten. Barcelona is eenvoudig te bereiken, van vele luchthavens in de buurt vertrekken
goedkope vluchten. Daarna is het
nog 20 minuten met de bus naar
het centrum van Barcelona. Een
taxi kan natuurlijk ook , meh oans
Zeeuwen bin zuunig.
Ons hotel ligt nog geen 5 minuten
lopen van de Ramblas, een ideale
uitvalbasis om Barcelona te verkennen. Er is zoveel te zien dat de 4
dagen die we hebben te weinig zijn.
Met een schema van ’s ochtends de
stad ontdekken, ’s middags uitrusten op het strand (bij 26 ° C eind
oktober) en ’s avonds weer de stad
bekijken, is het prima uit te houden.
Maar de ‘Nuchter bekeken’ is geen
reisgids, het is het verenigingsblad
van ons biergilde.
De eerste 2 dagen kwam ik niet veel
verder dan een standaard cervesa.
Ik ben op deze vakantie niet op zoek
naar speciaal biertjes en dan vind
je ze over het algemeen ook niet.
Op dag 3 lopen we echter van de
kathedraal naar de Plaça Reial en
onderweg komen we een bar tegen
waar craft beers (cerveze artesanal) verkocht worden. De naam
van de bar ben ik vergeten, maar
het is een klein gezellig kroegje met
een tiental speciaal bieren. Mijn
keuze valt op de Raval I.P.A. van
Barcino Brewers, een prima IPA
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stevig gehopt, ze kunnen hier in
Spanje (of met ik zeggen Catalonië)
toch bier brouwen.
Terug in het hotel kijk ik nog even
op de site www.ratebeer.com. Hier
volg ik wat vrienden op hun reizen
over de wereld en hun ontdekkingen op het gebied van bier. Heel
toevallig (ja echt heel toevallig) zie
ik dat er de volgende dag een bierfestival in de stad is. Aangezien we
pas om 22:00 op het vliegveld
moeten zijn, zijn er na een bezoek
aan het strand nog een paar uur
over. Zeker omdat er een bushalte
richting het vliegveld in de buurt is.

Het is al de 11e editie van het festival, Vine a Fer Cervesa (VFC2014)
en het wordt gehouden in een
buurtcentrum op Carrer de Sants.
Het is een mooi gerenoveerd gebouw, ruim van opzet en er is genoeg plaats voor de aanwezige
brouwers en cateraars. Bij de ingang koop ik een glas (20cl) en krijg

een schitterend full colour A6 boekje. Dit is echt de mooiste gids die
ik ooit op een bierfestival heb
gehad. Er is echter 1 minpunt, het
is in het Spaans. En mijn Spaans
gaat niet verder dan ‘Donde esta el
bar’ en ‘Ole’. Gelukkig zijn de gebruikte biertermen over het algemeen wel herkenbaar dus de belangrijkste zaken herken ik wel. Er
is ook een wedstrijd voor amateur
brouwers en een jury zit in een
rustig hoekje van de zaal zeer serieus te proeven.

met een kleine beige schuimkraag.
Ik ruik de geur van koffie en dit
komt ook terug in de smaak evenals chocolade en eikenhout. In de
nasmaak zit een licht zuurtje en
weer het eikenhout. Al met al een
prima bier, tijd voor een andere, de
tijd dringt.
Fuck the King, weer van Cerveses
Especials VFC, een stevige IPA van
9,5 %. Hij is oranjegoud van kleur.
Ik ruik voornamelijk citrus. Het is
een volmondig bier. Met tonen van
gras en hooi, stevig bitter en in
afdronk blijft die bitterheid(180
IBU) heel lang hangen. Persoonlijk
vind ik dit te bitter, het overheerst
het hele bier, zonde.
Het volgende bier is van Exulans,
de IPA VFC 14 maar 6% en 55 IBU.
Deze IPA bevalt me beter, goudgeel, met geuren van citrus en
mango(zoet), een mooie bitterheid
die mooi weg vloeit. Dit is een mooi
bier en de dame die hem tapt is zeer
verwonderd als ik het bier met haar
op de foto wil.

Het is tijd voor mijn eerste biertje
en aangezien ik niet heel veel tijd
heb, plan ik een paar zeer stevige
jongens. Mijn roes slaap ik wel uit
in het vliegtuig. Mijn keus valt op
de Dark Boiler van Cerveses Especials VFC, ik vermoed dat dit bieren
zijn die speciaal voor het festival
zijn gebrouwen. Dit is een Imperial
Portel (barrel aged) van 8,5 %. Een
mooi donkerbruin, bijna zwart bier

Ondertussen is ook de voetbalwedstrijd Real Madrid – Barcelona begonnen. Er zijn wat problemen met
het grote scherm en er gaan al
mensen weg. Kennelijk was ze beloofd dat ze de wedstrijd hier zouden kunnen zien. Gelukkig zijn de
problemen snel verholpen en al snel
scoort Barcelona dat met heel wat
gejuich wordt begroet. Ik ben hier
echter niet voor voetbal, maar voor
lekkere bieren, zoals de Caubeen,
een IPA van Hort del Barret.
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In Berlijn heeft dit bier een zilveren
medaille gewonnen bij de Global
Craft Beer Reward 2014. Een bier
met een alcoholpercentage van 5%
en 50 IBU, lichtbruin, met een
mooie stevige beige schuimkraag,
het heeft een lichte citrus- en hop-geur, het is licht bitter en lekker fris
met weinig nasmaak. Dit is lekkere
doordrinker.

Bij het voetbal heeft Real ondertussen gelijk gemaakt en de mensen
tegenover ons juichen hartstochtelijk, Real fans. Dit kan alleen op een
bierfestival, fans van de 2 belangrijkste ploegen uit Spanje die zonder gesodemieter naar een wedstrijd kijken. Real scoort uiteindelijk
nog twee keer en wint de Classico.
Tijd voor een ander bier: Liam
Hoppy Ale van brouwerij La Marina,
5% en 85 IBU. Het is een geel bier
met weinig schuim, de geuren van
citrus en met name mango komen
naar boven, de mango komt ook
sterk terug in de smaak en een
lichte bitterheid, die snel wegvloeit.
Ook dit is een mooie doordrinker. Ondertussen wordt er een
workshop Kaas en Bier Foodpairing
gegeven. Ik ben te laat om me op
te geven en misschien is dat maar
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beter ook, want deze workshop is
in het Spaans. Er zijn meer stands
waar etenswaren worden verkocht
en wij proberen de tapas. Een
schotel met patatas bravas, kaas
en worst, die ons prima smaakt.
Het is tijd voor het laatste bier als
we ons vliegtuig niet willen missen.
De Cocoa’s Dark Side van brouwerij Reptilian, een stout van 5%,
pikzwart met een beige schuimkraag. De geuren van koffie en
chocolade overheersen en de koffie
is ook sterk in de smaak vertegenwoordigd. Het bier heeft een lichte
bitterheid (60 IBU). Een heerlijk
bier als afsluiter van een mooi festival.
Het is wat ver weg, maar als je
toevallig toch in de buurt bent is dit
zeker een festival om te bezoeken.
De Spaanse bieren zijn voor mij vrij
onbekend, maar ze zijn over het
algemeen van prima kwaliteit en
zeker het proberen waard. Ik ga in
ieder geval kijken of we volgend
jaar weer een bezoekje aan Barcelona kunnen brengen.

John Zonneveld

BREWDA
Soms zit het mee en soms zit het
tegen; het filtreren van de wort
gaat tergend langzaam dus dan
maar beginnen aan het schrijven
van dit stukje. Op zaterdagmiddag
6 september jl. om een uur of 3
richting Oude Baan, langs de noordkant van het station, kijken waar ik
maandagochtend de fiets moet
stallen op het nieuwe station, zodat
de trein niet voor mijn neus vertrekt
(is goed gegaan). Meteen kom ik
een bekende tegen uit Nijmegen die
ook naar het festival gaat, wat een
bekendheid.

Het programmaboekje geeft wel
aan waar de brouwerijen te vinden
zijn, maar niet welke bieren ze
schenken. Bij de stands is dit wel
aangegeven en de mensen erachter
zijn behulpzaam bij het kiezen van
de te drinken bieren, dus vind ik
mijn dorstlessers wel. Buiten ziet
het er prima uit met een flink aantal bierbanken en er is wijn, ijs (van
bier), eten en bier te verkrijgen.
Ook het weer is goed geregeld:
droog en zonnig.

De entree is € 15, maar ik heb online een toegangsbewijs gekocht
€ 2.50 korting, maar weer € 1 administratiekosten. Barcode scannen en ik krijg een plastic zak met
proefglas, programmaboekje, twee
consumptiemunten en een flesje
water. Het nut van water ontgaat
mij volledig, het is toch niet stiekem
ook een Whiskeyfestival? Mijn oog
valt op het plaatje voorop het programmaboekje en ineens snap ik
het. Het water kun je over je heen
gieten als je het te warm krijgt.
Water is om te wassen, dus vlug op
zoek naar bier, om de dorst te lessen. Ik probeer altijd met laag alcoholisch bier te beginnen om
daarna langzaam naar de zwaardere bieren over te gaan. Kennelijk
ben ik een van de weinigen die zo
denkt, overal waar ik kom zie ik veel
mensen meteen aan de zware donkere bieren.

Binnen in de grote ruimte speelt een
band livemuziek en is ook de
Sounddogbar geopend, zodat er
ook iets zonder alcohol gedronken
kan worden. Achter de grote ruimte zijn nog twee kleinere zaaltjes
waar ook bier te koop is. Een aantal
mensen van het Bovenkamer
proefgezelschap is aanwezig, maar
waar is de rest van het Beyerd
Biergilde?

17

Na een tijdje in rij gestaan te hebben voor een broodje worst, wordt
er geteld en alleen de mensen voor
mij kunnen er nog krijgen. Gelukkig
worden er bij gehaald en kan ik
alsnog mijn broodje nuttigen. De
tijd vliegt en voor ik het weet is het
sluitingstijd. Nog net kan ik de allerlaatste muntjes kopen waarmee
ik aankom bij de USA Beer import,
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een prachtig initiatief dat in een
keer het aanbod van Amerikaanse
bieren flink heeft doen toenemen.
Natuurlijk ook hulde voor de initiatienemers, Brouwerij Frontaal, van
mij mogen ze meer van deze festivals organiseren en uitgroeien tot
een grote brouwerij.
Abe de Jong

Interview met Eric Visser, onze ABT kampioen!
Leeftijd: 43
Hobby’s: Bier, Brouwen & Brood
Lid van het Biergilde, sinds: 2002
1. Hoe heb je de finale ervaren?
De dag zelf was erg leuk en goed
verzorgd. Met een redelijk groot
gezelschap zijn we ’s morgens
vanuit Breda naar Zutphen gegaan
per trein en hebben voor de start
van de finale zelfs nog lekker in het
zonnetje op het terras gezeten op
de markt. We hebben dit al een
aantal keren zo gedaan en is erg
gezellig om een dag op stap te zijn
met een aantal andere liefhebbers.
De finale zelf was spannend. Ik had
me goed voorbereid en daarom
begon ik redelijk ontspannen. De
eerste biertjes kwamen langs en je
hoopt dat je de biertjes krijgt waarvan je weet dat ze wat eenvoudiger
te herkennen zijn. Als dat dan niet
direct gebeurt, gaat er toch wat
twijfel ontstaan.

De eerste ronde van de finale ging
wel snel. We zijn ongeveer een uur

bezig geweest met het proeven van
8 rondes en daarna is het afwachten
of er een barrage nodig is.
Toen Hans de uitslag van de eerste
ronde bekend maakte, dacht ik in
eerste instantie niet ik er voldoende goed had om voor een podiumplek in aanmerking te komen.
Maar samen met 4 anderen
moesten we opnieuw naar het
proeflokaal om te strijden om de
eerste plek. Ditmaal via een afval
race. Na 2 rondes waren we nog
met z’n tweeën over om te gaan
voor de eerste plek. Dan weet je
dat het met het volgende biertje
beslecht kan worden en voel je de
spanning toenemen. Als dat biertje
dan neergezet wordt en je hebt
geen twijfel over welke het is, dan
is het afwachten of de ander hem
ook weet. Als dat dan niet het geval
is, dan het is natuurlijk prachtig!
2. Hoe heb je je op de finale
voorbereid?
Ik vind het altijd leuk om nieuwe
biertje te proeven die ik nog niet
ken. Toen de lijst bekend was, heb
ik dan ook als eerste de bieren in
huis gehaald die ik nog niet of niet
vaak geproefd had. Zo af en toe heb
ik eens een flesje gepakt om deze
te proeven.
De laatste week heb ik echter ook
een aantal proefronde ’s gehouden.
Samen met Rene (had zich ook
gekwalificeerd om deel te nemen),
hebben we een aantal ronde’s ge-
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proefd. Ik was verbaasd hoe goed
dat ging, wat niet betekent dat het
makkelijk is. In elke ronde zitten er
wel bieren bij die veel op elkaar
lijken. Het is de kunst om die bieren
uit elkaar te kunnen houden.
3. Welke bieren waren voor jou
vrij gemakkelijk c.q. moeilijk te
raden?
De makkelijkste bieren voor mij
zaten eigenlijk in de barrage.
Jopen Extra Stout. Een stout met
sterke gebrande koffie smaak.
Harder in smaak dan de overige
stouts/porters op de lijst, die over
het algemeen hoger in alcohol zitten. Bij de eerste slok was het direct
duidelijk voor mij.
Texels Wit. Witbier dat qua uiterlijk wat weg heeft van een Weizen,
maar wat frisser en lichter proeft
dan de andere Weizen die op de lijst
stonden.
Budels Capucijn. Als ik een slok
neem, dan denk ik gelijk aan die
Maltezer snoepjes. Het is een associatie die voor mij werkt.
Echt moeilijk te raden waren:
De categorie Pils, niet veel aan toe
te voegen. Drink het niet zo vaak
en er zijn wel smaakverschillen
waarneembaar, maar alleen als ik
ze naast elkaar heb staan. Krijg ik
één glas dan ben ik verloren.
4. Heb je al een idee welk type
bier je gaat brouwen?
Waarschijnlijk zal ik voor een winterwarmer gaan. Vooralsnog is het
idee om het bier volgend jaar in
November te kunnen presenteren.

20

Die maand leent zich nu prima voor
een donker, alcohol verwarmend
degustatiebier in mijn ogen.

5. Wat zijn jouw 3 lievelingsbieren en waarom juist deze?
Alles terugbrengen tot 3 bieren is
eigenlijk onmogelijk, op het moment dat je er 1 benoemd doe je er
tientallen tekort. Daarom zal ik me
bepreken tot 3 bieren waar ik toch
vaak naar terugkeer
St Bernardus ABT heerlijk complex donker trappistenbier. Smaakt
goed van 8 graden tot 18 graden
en bij elke temperatuur proef je wat
anders.
Brugse Zot fantastisch blond bier.
Genoeg smaak om interessant te
zijn, maar geen probleem om dit
een hele avond te moeten drinken.
Beyerd Bier moet genoemd worden. Elke keer als ik naar de Beyerd
ga, begin ik standaard met een huis
gebrouwen bier. Welke dit is, is
afhankelijk van seizoen en wat er
op de tap te vinden is. Een heerlijke Ur-type pilsner Dirk, of toch het
Schwarzbier. Op dit moment is het
Beyerd Winterbier mijn favoriet.

6. Wat is voor jou de smakelijkste bier- en spijscombinatie?
De bier spijs combinatie die mij de
laatste tijd het meest bijgebleven
is, is een speculaas-tiramisu met
mijn eigen gebrouwen winter. De
speculaas, gedrenkt in koffie met
donker fruit, ging toevallig fantastisch samen met een eigen gebrouwen bier waar juist een beetje koffie en donker fruit ook in naar voren
kwam. Deze combinatie versterkte
de smaken aan beide kanten.
Heerlijk!

7. Heb je nog een leuke anekdote of ervaring op het gebied
van bier?
Bier is emotie. Smaakbeleving
hangt af van tijd, plaats gezelschap
en gemoedstoestand, maar zeker
ook je verwachtingen.

Iedereen zal wel herkennen dat dat
fantastische bier wat je gisteren
hebt gedronken, de volgende dag,
toch iets minder fantastisch bleek.
Niets illustreert dat meer dan dat
we tijdens een bierproefgelegenheid eens een bier blind in hebben
geschonken zodat dit zo neutraal
mogelijk geproefd zou kunnen
worden. Eens kijken hoeveel het
missen van het flesje een impact
zou hebben op de beleving. Het
beste wenselijke resultaat werd
gehaald. Eén proever maakte heel
duidelijk dat dit bier niet goed was
en dat de brouwer toch echt een
fout gemaakt zou moeten hebben.
Hilarisch was het natuurlijk dat de
Rochefort 8 die wij net geproefd
hadden tot de favoriete bieren van
deze proever gerekend moest worden.
Eric bedankt voor jouw antwoorden
en veel succes en plezier met het
genieten van bier en jouw hobby’s
en passies. Een verhaal gebaseerd
op dit interview zal verschijnen in
PINT van februari 2015.
Han Hidalgo
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De koelkast van...
Cora en ik zijn met de auto op pad
voor de koelkast van. We rijden
maar eens naar het noorden van
Breda, de haagse Beemden. Daar
bellen we aan bij de familie Beaujon. Ze staan immers al héééél lang
op ons lijstje. En dat lokken ze ook
een beetje uit, want iedere keer als
ze weer bier hebben ingeslagen,
staat er een mooie foto van hun
koelkast met de deur wijd open op
Facebook.

We worden verwelkomt door Anita,
Herman en Ella, een 11 jarige lieve
hond. Die is zo blij dat ze ons ziet,
dat we met een plasje verwelkomt
worden. Dat hebben we nog niet
eerder meegemaakt. Maar een
doekje erover en klaar is Kees. Ella
reageert op deze bijzondere wijze
op ons onverwachts bezoek, maar
noch Herman, noch Anita reageert
verrast, of geschrokken. Dit hadden ze namelijk wel een keer verwacht, zoals ze zelf zeggen.

Dus vol verwachting naar Herman
en Anita. Als er geen bier is, hebben
ze ongetwijfeld whisky en lekker
eten in huis, want ook dat zien we
natuurlijk op Facebook...
We rijden de straat in en zien meteen licht in huis. Pfff gelukkig, niet
voor niets dat ritje naar de Haagse
Beemden. We staan aan de voordeur en bellen aan. Geen reactie.
Ineens horen we Herman roepen
via de zijdeur. In Brabant is de
voordeur alleen voor bruiloften en
begravenissen, aldus Herman. Dus
dan maar via de zijdeur naar binnen.
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Op naar die beroemde, veel gefotografeerde koelkast. Anita begint
al meteen; jullie hadden een week
eerder moeten komen, toen was ie
nog vol. Nu is het echt armoe troef.

Ja, ja, die hebben we al vaker gehoord. Maar als we de deur open
doen, blijkt hij toch echt bijna leeg.
Teleurstellend. Ook Anita’s zelf
geconfijte eendepootjes naast het
bier kunnen hier niets aan veranderen. Maar we vinden in deze “lege” koelkast toch nog een paar interessante flesjes; St.Bernardus,
Westmalle, Benno Trappist, Saison
Dupont , Kriek Boon en Bush Noel.
Om de ”beperkte voorraad” bier te
compenseren laat Herman ons zijn
gedestilleerd bierhoek zien. In één
woord “indrukwekkend”. Prachtige
whisky’s en beide gildeleden blijken
echte liefhebbers. Dit lijkt wel een
altaar i.p.v. een drankhoekje.

Ook deze dag wordt het gas weer
onder het eten uitgedraaid en gaan
we aan tafel genieten van een Saison Dupont, een chipsje en een
kaasje. Wat is het leven toch goed
op de woensdagavond.

Herman, Anita bedankt voor jullie
gezelligheid en gastvrijheid.

Bianca & Cora
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