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Woordje van de voorzitter
Het is weer lente! Het seizoen
waarbij we zoveel mogelijk de eerste zonnestralen proberen te vangen, het liefst met goed gezelschap
en een lekker biertje. In "ons" cafe
zal het binnen weer wat rustiger zijn
maar het terras is vol, gezellig!
Wat het bier betreft, bier is in, bier
is hot, bier leeft! dat wisten we
natuurlijk al, maar wat wordt er
veel gedaan om het bier aan de man
te krijgen. In Breda is er een bierbrouwersgilde opgericht waar hobby-bierbrouwers elkaar kunnen
ontmoeten. Een aantal leden van
ons biergilde heeft zich daarbij
aangesloten en dat lijkt me een
goed plan, zo kunnen wij in de
toekomst hopelijk weer een aantal
van hun eigen gebrouwen bieren
proeven.
Jaap van Pruijssen ook lid van het
Beyerd biergilde heeft de Bierclub
opgericht. Een club die net als wij
een aantal avonden bij elkaar komt,
met dit verschil: bij de Bierclub heb
je geen lidmaatschap maar meld je
je aan en betaal je op de avond zelf
je voor je deelname. De Bierclub
komt samen op verschillende locaties in Breda, hou de aankondiging
via Mail en Facebook in de gaten.
Het paasweekend waren we in
Edinburgh. Het reisgezelschap bestond uit een aantal biergilde leden,
onze reisleidster Lolita, Helma,
Bart, Olaf en Jac. Ook in Schotland
konden we in het lente zonnetje
genieten van de meestal lekkere

lokale Ale's en die zon daar hadden
we eigenlijk geen rekening mee
gehouden. Als ik aan Schotland
denk, denk ik aan wind, regen en
whisky. Wind en regen hebben we
niet gehad, whisky's daar hebben
we er een paar van geproefd. Bier
is toch wat toegankelijker en daar
hebben ze er ook meer dan genoeg
van. In de pubs waren acht tot tien
tappunten voor Ale's, Stouts en
Cider geen uitzondering, en wat
nog leuker was, we hebben er heel
wat mogen proeven! Wat ik een
heel lekker bier vond was van Innes
& Gunn, rum aged een Ale wat in
een rumvat gelagerd is, zoete nasmaak, maar erg lekker. Uitkijken
dus terug richting hotel, hoe was
het ook alweer? Links, rechts? Oh
nee, rechts, links, rechts! en oversteken maar.
Nog even dit, jullie weten allemaal
dat Eric Visser zich sinds november
2014 Nederlands Kampioen Blind
Bierproeven mag noemen, een titel
die hij op 30 mei verdedigt. Voorafgaand zal er nog een Bredaas
Kampioenschap Blind Bierproeven
gehouden worden in de Beyerd en
als je deze wedstrijd wint, mag je
samen met Eric deelnemen aan het
Nederlands Kampioenschap. Hou je
mail en aankondigingen in de gaten
en doe mee! Het is ontzettend leuk
en leerzaam en we willen de titel
graag behouden voor Breda en de
Beyerd. Tot snel.
Cora
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To Ctaste it must be dark, een dagje Amsterdam
Wij wilden het nieuwe jaar met iets
spannends beginnen: een diner in
het donker. Dat kan namelijk in
Amsterdam bij Ctaste. Een restaurant waar blinde of slechtziende
obers jou als klant laten ervaren
hoe zij de dagelijkse wereld zien
(het woord “ zien” is hier natuurlijk
wel vreemd). Net als toen de ober
terwijl wij er zaten toch even ging
“kijken” waar het mis was gegaan
met de bestelling.
Hoe werkt dat dan zo’n blind restaurant, vraag je je ongetwijfeld af?
Na een toelichting en het menu
werden we in polonaise naar binnen
geleid. Ik hield de schouders van
mijn ober krampachtig vast. Hij
brengt je tot aan je stoel en wacht
totdat je zit en niet meer kunt vallen. Je moet het zelf gaan ervaren.
Alle smaak, maar dan ook al je
smaakpapillen lijken kwijt te zijn.
We kregen 3 gangen en 2 amuses.
De ham werd door ons als vis betiteld, het wild werd als varkenshaas
gezien, en kipkerrie salade veranderde in avocado.

Maar hier komt het belangrijkste:
Marco bestelde er een biermenuutje, leuk proeven in het donker.
Letterlijk dus een blind proeverij.
En daar ging het helemaal mis,
want dat zouden wij als Beyerd
gasten toch wel effe goed doen he?
Nee, helaas.
De Hoegaarden Wit bij het voorgerecht was volgens Marco voor
100% een Leffe blond. Achteraf
bleek het ook nog in zo een karakteristiek Hoegaarden glas te zitten.
De Chouffe bij het hoofdgerecht
was een Leffe tripel, totdat hij ging
twijfelen toen hij hoorde dat de
buurvrouw een Chouffe bestelde.
Het nagerecht was niet zoet, het
rook niet als Leffe, het was erg
bitter, dat was een Affligem dubbel.
Totdat de ober het dessertbier onthulde als Leffe dubbel. Brrrrr weer
een illusie armer, maar wel erg blij
dat wij onze ogen hebben, ook al
hebben we inmiddels een leesbril
nodig. Wat is het prachtig om de
wereld om ons heen te kunnen zien.
Bianca en Marco
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Grutte Pier en “Down Under”.
Ruim 20 jaar ben ik met veel genoegen actief geweest als amateurbrouwer. De resultaten daarvan
zijn in het verleden regelmatig op
onze clubavonden te proeven geweest.
Twee jaar geleden ben ik daarmee
gestopt; alle apparatuur ging naar
zwager Peer, Petrus C Lie, d’n aller
aller irste. Vorig jaar hebben we een
bier van zijn hand kunnen proeven.
Een maand nadat alles naar Peer
gegaan was, kondigde schoonzoon
Frans aan dat hij bier ging brouwen….. Al snel bleek dat hij gevoel
had voor dit soort werk. Zijn achternaam is Filius, als je dit op zijn
kop zet, met andere woorden 180
graden draait, komt dat ongeveer
uit op “Smilt”. Voor zijn activiteiten,
zie verder op www.smilt.nl.
Vervolgens viel er een aantal zaken
bij elkaar:
1 Frans had een verdienstelijke
tripel gebrouwen.
2 Café “de Markies” in Leeuwarden,
toen nog de woonplaats van Frans,
ontwikkelde zich steeds meer tot
een echt biercafé en wilde een
huisbier hebben (waar hebben we
dit ooit eerder gezien ?)
3 In een voormalige wijnmakerij in
het nabijgelegen Oudkerk werd een
commerciële brouwerij opgestart.
Resultaat: “Grutte Pier“, een bier
dat op 16 november j.l. in ‘de Markies” gepresenteerd werd.

Frans heeft een marketing-achtergrond en dat kwam goed van pas.
Al voordat het eerste bier getapt
werd, was het volledige eerste
brouwsel al verkocht, een luxe situatie, die nog steeds van toepassing is, ondanks het opvoeren van
de productie.
Momenteel is dit bier voornamelijk
nog in Friesland verkrijgbaar; het
wordt ook gepresenteerd als een
Fries bier, geen wonder: de naam
van het bier verwijst naar de gelijknamige Friese volksheld.
Zodra de brouwcapaciteit verder
vergroot kan worden, zal ook de
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verkrijgbaarheid in de rest van het
land toenemen, ook Brabant staat
daarbij op de rol. Het bier wordt
hoog gewaardeerd, zowel op festivals als op facebook e.d.
Ik ben waarschijnlijk een niet helemaal objectief beoordelaar, gezien
de familierelatie, maar ik sluit niet
uit, dat we van Grutte Pier nog veel
gaan horen………..
Zie ook www.gruttepierbrouwerij.
nl
Af en toe maakte Frans de lange
reis naar Breda en bij die gelegenheden deden we samen de Beyerd
wel eens aan, o.a. bij de laatste
Belgische Bierweek. Hij maakte
toen deel uit van ons bierproefteam
“Prinsheerlijk” en dat hielp, als
Noord-Nederlands kampioen bierproeven was hij een gewaardeerde
ondersteuning.
Evenwel: voorlopig zullen we Frans
niet meer in de Beyerd tegen
komen. Dochter Ingrid is voor een
jaar als huisarts werkzaam in Nieuw
Zeeland en Frans ging uiteraard
mee. Enkele maanden eerder was
zoon Dirk, een trouw Beyerd bezoeker, al naar Perth in Australië vertrokken voor een opdracht van 2
jaar.
In de afgelopen maand maart hebben we onze beide nazaten aldaar
opgezocht. Met de details daarvan
zal ik jullie niet vermoeien; ik zal
me beperken tot bierologische ervaringen.
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In Perth hebben we enkele pubs
bezocht. Aldaar is er een Belgisch
biercafé met een best redelijk assortiment en een prijsniveau, waarvan een Nederlandse café-uitbater
zou watertanden: een pint Hoegaarden wit voor 20 Australische
dollars, ofwel € 14.=
Andere pubs waren meer op Engeland georiënteerd, met bekende
biermerken als Hopgoblin, Bishops
Tipple, en een aankleding die in
Londen niet zou misstaan.
Naast het gebruikelijke lager zijn
pale ale en ipa erg populair. Een
alcoholpercentage van 7 vindt men
al heel zwaar. Er is een toenemende belangstelling voor de producten
van micro-brouwerijen. Vaak is
zo’n brouwerij gecombineerd met

pub en restaurant; al ooit eerder
gezien…..
In Australië is bier niet in de supermarkt verkrijgbaar, daarvoor moet
je naar een “Liquorland”. Het prijspeil is ….fors !
Nieuw Zeeland is vriendelijker geprijsd en ook hier een grote belangstelling voor de zgn. “craft breweries” Zo mochten we aanschuiven
bij het jubileum van een micro-brouwerij: brouwselgrootte per
keer: 50 liter.
Men experimenteert graag met
véél, héél véél hop, kruiden, donkere moutsoorten, koffie, vruchten.
Graag wordt er gelagerd op oude
whisky en wijnvaten, het gevolg is
soms alsof je op een stuk eikenhout
aan het kauwen bent……..

Om een bier te vinden boven de
8 % moet je heel hard zoeken.
In Nieuw Zeeland is bier wel gewoon in de supermarkt verkrijgbaar
en aldaar deden we een vreemde
ervaring op. Het is toch wel heel
bijzonder als je op zo’n 18.000 km
van huis de toren van onze Grote
Kerk in beeld krijgt: namelijk op een
blikje “Breda Bier” compleet met
het stadswapen van Breda.
De tweede verrassing is, dat dit bier
is gebrouwen in Braunschweig in
Duitsland; wat is de band met
Breda ???? Het kan verkeren……….

Jan van Doesburg
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Bierkalender
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

Maandag 4 mei

Open Bredase Kampioenschappen
bierproeven, Beyerd, aanvang 20.05 uur

28 mei t.e.m. 7 juni

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

Zondag 31 mei

Beyerd Bierfestival

Vrijdag 19 en
zaterdag 20 juni

Bierfestival de 24uurs van Maastricht

Zondag 5 juli

Biermatinee Oisterwijk op De Lind, 12 - 18
uur

Vrijdag 24 t.e.m.
zondag 26 juli

4e Wit en Weizen Weekend,
café Zeezicht, Breda

Zaterdag 26 september

Presentatie Beyerd Bockbier

Laatste zondag september Beiersch Oktoberfest. Bierreclamemuseum,
Haagweg 375. www.bierreclamemuseum.nl
Woensdag 7 oktober
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Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Bockbieravond

Internationaal biernieuws
Oranjeboom terug op de Nederlandse biermarkt
Het oud-Hollandse biermerk Oranjeboom komt per 1 mei terug op de
Nederlandse markt. Het wordt de
tweede comeback van het ooit populaire kroegbier, dat moest wijken
voor andere merken. Oranjeboom
ontstond in 1671 door een samenvoeging van de brouwerijen De
Dissel en Van den Oranjeboom in
Rotterdam-Feijenoord. Het bedrijf
werd al snel een begrip in Nederland en exporteerde het bier naar
diverse landen. In 1990 werd de
brouwerij in Rotterdam gesloten en
de productie verhuisde naar Breda.

Voormalige eigenaar AB InBev
heeft bij de verkoop van het merk
aan United Dutch Breweries bedongen dat Oranjeboom alleen in het
buitenland zou worden verkocht.
Dit deed AB InBev om de marktpositie van eigen merken Jupiler en
Hertog Jan te beschermen. Oranjeboom was wel verkrijgbaar in het
buitenland. Het merk werd en wordt
nog dagelijks geëxporteerd naar
tientallen landen, van Amerika tot
aan Singapore.

Onlangs nam de Belgische investeerder Gimv United Dutch Breweries over. Hierdoor kwam de afspraak met AB InBev te vervallen
en daarom wil Oranjeboom per 1
mei weer terugkeren op de Nederlandse markt, na een afwezigheid
van ruim 10 jaar. De smaak en het
logo zijn opgefrist. Het smaakt niet
meer zoals het oude kroegbier. "De
smaak van bier ontwikkelt zich, dat
geldt voor alle bieren. Oranjeboom
gaat nu richting bieren die een tikje
bitter zijn, zoals Grolsch en Brand.",
aldus Deelen.
Minder snel dronken door meer
seks
Onderzoek zegt dat knuffelhormoon oxytocine zorgt dat alcohol
delen van het brein niet bereikt, het
gaat bedwelmende effecten van
alcohol tegen. Oxytocine komt vrij
door knuffelen en vrijen. Meer seks
is dus meer bier?
Uit onderzoek van de University of
Sydney en de Universität Regensburg blijkt dat het knuffel- of liefdeshormoon oxytocine ervoor zorgt
dat je minder snel dronken wordt.
Oxytocine wordt door iedereen
aangemaakt bij positief contact,
zoals bij aankijken, aanraken,
knuffelen en vrijen, vandaar ook de
naam knuffelhormoon of liefdeshormoon.
Oxytocine gaat dus de bedwelmende effecten van alcohol tegen, maar
het gevaar bestaat dat mensen dan
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juist meer gaan drinken om toch de
effecten te voelen. Eerder onderzoek toont echter aan dat oxytocine
op korte en lange termijn het verlangen naar alcohol en de consumptie ervan deed afnemen.
De perfecte trui voor echte
bierliefhebbers!
Het lijkt een simpele trui, maar The
Drinking Jacket is een combinatie
tussen een jas en een trui die ideaal
is om aan te trekken als je bier gaat
drinken. Open je biertje met je rits
en houd hem lekker koel in je
borstzakje!

Dorst en geen bieropener bij de
hand? Geen nood, met de rits van
The Drinking Jacket open je met
een simpele plop je flesje. Op
warme dagen houd je je bier langer
koel door het in je borstzak te
stoppen en als je al wat biertjes
achter de kiezen hebt, gebruik je
gewoon de mouwen met antislip
materiaal, zodat je je flesje niet
zomaar laat glippen! Doe ons zo'n
trui!
Eerste Nederlandse lambiekbier gebrouwen
Oscar Moerman van Brouwerij
Eanske is de eerste Nederlander die
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lambiekbier heeft gebrouwen. Normaal gesproken wordt lambiek alleen in België gebrouwen. Maar nu
voor het eerst ook in Nederland. Na
een bezoekje aan Brouwerij Cantillon in Brussel, waar Lambiek gebrouwen wordt, had Moerman maar
één droom: Zelf Lambiek brouwen.
Zijn eerste poging was geen succes.
Dit kwam door een gebrek aan
luchttoevoer tijdens de gisting.
Maar Oscar Moerman gaf niet op.
Toen een vriend na een bezoek aan
Tsjechië hem een houten vat
schonk, probeerde hij het nog een
keer. Vanaf dat moment werden al
zijn Lambieken op houten vaten
vergist. Na veel experimenteren,
met veel geduld, zijn hij en andere
experts nu heel tevreden over de
smaak. Het gevolg: Het eerst commerciële Nederlandse Lambiekbiertje komt op de markt.
Westvleteren niet langer beste
bier ter wereld
België was de afgelopen jaren het
land met het beste bier ter wereld.
Nu niet meer, want het lekkerste
bier komt niet meer uit Westvleteren, maar uit Iowa in de VS. De
afgelopen vier jaar is Westvleteren
XII verkozen tot het lekkerste bier
ter wereld. Dit jaar is daar echter
verandering in gekomen.
Niet Westvleteren XII maar de
'Kentucky Brunch' - een pikzwarte
stout - van mini- brouwerij Toppling
Goliath uit het Amerikaanse Iowa
mag zich het allerbeste bier ter
wereld noemen. België blijft het

met twaalf bieren in de top 100 wel
goed doen. Maar daartegenover
staan 79 Amerikaanse bieren.
Tot voor kort werd gerstenat uit de
Verenigde Staten beschouwd als
flets. "Maar ze zijn al lang niet meer
zo slecht", vertelt Jan Rumes,
voorzitter van Zythos. "Je hebt nog
altijd die typische pilsbieren, maar
daarnaast wordt steeds beter bier
gebrouwen in de Verenigde Staten." Ook Nederland is vertegenwoordigd in de Top 100 van RateBeer. Brouwerij de Molen houdt
onze eer hoog met de bieren Hel &
Verdoemenis (wild turkey) en Hel
& Verdoemenis 666.
Antwerps Bolleke wordt Antwaarpse Pale Ale
Het Antwerpse bier De Koninck, in
de volksmond het 'Bolleke', werd
gerestyled: op het etiket lees je
voortaan APA, voluit Antwaarpse

Pale Ale. De Antwerpse Stadsbrouwerij De Koninck heeft hun bier De
Koninck, in de volksmond bekend
als het 'Bolleke', een nieuw logo
gegeven.

Op het etiket staat voortaan APA,
de afkorting voor "Antwaarpse Pale
Ale". Met de nieuwe naam wil de
brouwerij het type bier beter neerzetten.
Zo kunnen kenners en buitenlandse
gasten het bier beter situeren als
een Pale Ale', zegt een van de
brouwers. Het nieuwe etiket kreeg
nog enkele knipogen naar Antwerpen, zoals afbeeldingen van de
haven en de kathedraal. De veranderingen passen in de marketingstrategie rond de producten van de
brouwerij. 'Bolleke' als koosnaam
wordt uiteraard behouden.
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Komende zomer gaat ook de vernieuwde brouwerij De Koninck
open. De locatie wordt een soort
van belevingsruimte. Naast bieren
proeven kan je je laten rondleiden
in het museum en ook een duik
nemen in, bijvoorbeeld, de geschiedenis van 'Bolleke'.
Langs brouwers en kroegen in
de Vlaamse Ardennen
De Vlaamse Ardennen is een heuvelachtig en natuurrijk gebied in
het zuidelijkste gedeelte van de
provincie Oost-Vlaanderen op 20
kilometer verwijderd van Gent. De
brouwerijen en authentieke cafés
worden op overzichtelijke wijze in
kaart gebracht, waarbij 4 fiets- en
3 wandelroutes zijn uitgestippeld.
Maar liefst 8 brouwerijen in dit gebied worden in beeld gebracht,
namelijk Cnudde, Contreras, De
Graal, De Ryck, Liefmans, Roman,
Smisje en Van den Bossche. Ook
is er plaats ingeruimd voor een
veelbelovende hobbybrouwerij als
Keun en drankenhandels die zich
met de distributie van bier in deze
streek bezighouden. De korte
schets van steden als Oudenaarde,
Zottegem, Ronse en Geraardsbergen vormt een aansporing een bezoek te brengen en te genieten van
de cultuur en historie en de bieren
van de geportretteerde brouwerijen.
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Een aan te bevalen handzame en
informatieve brochure getiteld Plan
Bier, verkrijgbaar bij Tourisme
Oost-Vlaanderen (www.tov.be)
Groeiende belangstelling
voor Saisons
Volgens sommige bierdeskundigen
kunnen bieren van het type Saison
gaan wedijveren met de vele soorten India Pale Ales (IPA) die nu op
de markt zijn. Saison was vroeger
een streekbier dat in de winter in
de provincie Henegouwen in België
werd gebrouwen om in de zomer
voor de nodige verfrissing te zorgen.
Saison is een blond bovengistend
bier, met een fruitige neus en een
aangename hopbitterheid. De Saison van familiebrouwerij Dupont in
Tourpes in Henegouwen is voor
veel bierliefhebbers de belangrijkste referentie. De toenemende populariteit van Saisons is brouwerij
Brand niet ontgaan.
In samenwerking met consumentenvereniging PINT worden amateurbrouwers
opgeroepen hun
smakelijkste recept voor een Saison in te sturen. Gelet op het succes van de afgelopen wedstrijden,
die bieren als Brand Zwaar Blond
en Brand IPA hebben opgeleverd,
zou Brand Saison best weer een
smakelijk en geliefd bier kunnen
worden. Informatie www.pint.nl

De bollenstreek, land van Klein Duimpje
Zaterdagmiddag 21 februari, en we
zijn op weg naar de Bollenstreek.
Om meer precies te zijn: Hillegom.
De afspraak is reeds enkele weken
geleden gemaakt, rondleiding en
kleine proeverij bij Brouwerij Klein
Duimpje. We gaan niet alleen, ook
onze bier minnende vrienden uit
Haarlem zullen van de partij zijn.

Het blijft even wennen, arriveren
bij een Bierbrouwerij op een soort
mini industrieterrein, aan een binnenhaven en tussen de bloembollenvelden. De tijd dat we een brouwerij zouden verwachten in een
oud, historisch gebouw (denk aan
één van de beroemde Trappistenbrouwerijen of De Pimpelmees in
Chaam) is voorbij. We staan niet
meer te kijken van een moderne
loods (Scheldebrouwerij of Ramses), met daarnaast al dan niet een
drinklokaal.
Bij aankomst bij Klein Duimpje is er
naast de loods ook een klein café,
type voetbalkantine. En wat blijkt,
we zijn niet de enige, het is er ge-

zellig druk. Verwelkomd worden we
door een vriendelijke oudere meneer. Hij is altijd werkzaam geweest in de installatiebouw, onder
meer op Schiphol, én hij heeft ook
veel kennis én passie voor bier. De
rondleiding duurt wat langer dan
verwacht, vooral omdat we veel
vragen stellen. Hij antwoordt
steeds welwillend, maar is ook wat
verbaasd over zoveel belangstelling.
Echter, genoeg gebabbeld, tijd voor
een glaasje bier. Wat willen we
proeven is de vraag. Ik ga ze niet
allemaal opnoemen (zonder notities valt dat ook niet mee), maar ik
wil wel gezegd hebben, dat de
Rauch Weizen me bijzonder bevalt.
Zeker een type bier dat we niet
eerder gedronken hebben. Een
buitengewone dorstlesser, weinig
alcohol en met een lichte rooksmaak.
We besluiten voor vertrek een klein
proefpakket te kopen voor in de
kelderkast thuis. Onze kelderkast
is dan weer een mooi haakje voor
een kleine toegift aan dit verhaal.
Het is woensdagavond, enkele
weken na ons bezoek aan Hillegom
en de buitendeurbel gaat. Anke
doet open, terwijl ik op de bank een
wijntje drink. Voordat ik kan opstaan staan Cora en Bianca al in
onze woonkamer. Een overval, zo
noem ik dat. En een lichte paniek
maakt zich over ons meester. Die
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zijn uit op onze koelkast! Onze
koelkast realiseer ik me, staat enkel
vol met levensmiddelen, en – mea
culpa – alcoholvrij bier. Tussen de
alcoholvrije varianten vindt Cora
ook nog een Belle-Vue Kriek, die
had ik voor ons mams gekocht.
Cora maakt foto’s en Bianca wrijft
het zout in onze wonden. Mijn opmerking dat er buiten 3 lege kratten
met het heerlijkste bier staan,
wordt niet aanvaard. Deze zijn immers leeggedronken en tellen volgens Bianca niet mee.
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Dan de kelderkast, ik vertel overtuigend dat ik van mijn overbuurman geleerd heb dat bier niet te
koud moet staan. Bedankt Jac !
Daar vinden we gelukkig wat Duvel
Tripel hop en een paar flesjes Orval.
De fles Oude Geus die ik ook tevoorschijn haal wordt door de
dames lauw onthaalt. Gelukkig
staat er ook nog een 75cl fles heerlijke Saison. Die maken we dan
maar soldaat. Dames bedankt voor
het gezellige bezoek.
Anke en Arno

Bier, poëtisch getapt en geschonken
‘Bier is bitter, bier is best, Bier is
beter dan de rest’ (Lennaert Nijgh)
Wijn en gedistilleerde dranken
hebben velen geïnspireerd tot het
schrijven van gedichten, waarin de
geneugten van dit geestrijke vocht
worden beschreven. De recent
verschenen publicatie ‘Schuim van
mijn dagen, schenk me gedachten’
bevat zeer veel gedichten over bier
uit de wereldliteratuur verzameld
door René Smeets.

de bloemlezing ‘A Tankard Of Ale’
(1919) van Theodore Maynard.
Naast biergedichten van Nederlandse schrijvers zoals Drs. P,
Freek de Jonge, Lennaert Nijgh (‘Malle Babbe’) en Willem Wilmink,
zijn er ook gedichten van klassiekers. Naast de gedichten van bekende en minder bekende schrijvers uit de wereldliteratuur, heeft
Smeets ook veel gedichten waarvan de bron niet bekend is, in zijn
boeiende verzameling opgenomen.
Naast enkele fraaie historische
prenten en schilderijen en hedendaagse foto’s van Philippe Debeerst
over bier, bevat de publicatie een
uitgebreid bronnenregister. Een
gedicht van René Smeets voor de
nadorst getiteld ‘Dorstig gebed’ en
een beknopt overzicht van het
brouwproces geschreven door Philippe Debeerst, completeren deze
aan te bevelen publicatie. Een literaire dorstlesser tot vermaak en
inspirerend voor eigen poëtische
vondsten.

In zijn uitgebreide speurtocht is het
Smeets opgevallen dat landen met
een rijke biercultuur zoals België en
Duitsland, betrekkelijk weinig gedichten over bier hebben. De meeste biergedichten komen vooral uit
Engeland, Ierland en Schotland,
waarbij hij vooral heeft geput uit

René Smeets: Schuim van mijn
dagen, schenk me gedachten. De
lekkerste biergedichten uit de wereldliteratuur. Haarlem 2014. Uitgeverij In De Knipscheer, een co-uitgave met Uitgeverij P. Genaaid
en gebonden. Groot formaat. 256
pag. ISBN 97890 6265 866 4. Prijs
29,50.
Han Hidalgo
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Varkensrollade met dadelsaus, tijm en Beyerd
Winterbier
Ingrediënten voor 4 personen:
1 varkensrollade van 600 tot 700
gram (ongekruid) van bio- of scharrelvarken
1 grote ui
6 ontpitte (kleine) dadels
2 kleine takjes verse tijm
2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
2 eetlepels roomboter
3,5 dl groenten- of gevogeltebouillon
1 dl Beyerd Winterbier
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Ui schillen en in stukjes snijden. De ontpitte dadels in flinterdunne
stukjes snijden. De niet gekruide varkensrollade aan alle kanten met
weinig zout bestrooien en even laten rusten. Een mengsel van olie en
roomboter in een braadpan verhitten en de varkensrollade aan alle
kanten aanbraden. Stukjes ui toevoegen en zo kort mogelijk kort mee
braden. Bouillon en kleine takjes verse tijm erbij doen. De hittebron op
de laagste stand zetten en in 1 uur stoven gaar stoven. Af en toe omkeren. Tien minuten voor het einde van de stooftijd het vocht iets inkoken,
het bier en de stukjes dadel toevoegen en verder stoven. Takjes tijm en
de varkensrollade uit de braadpan halen. Het stoofvocht met een staafmixer fijnmaken en zeven. De varkensrollade in plakken snijden en samen
met de saus over voorverwarmde borden verdelen, vergezeld van
aardappelkroketjes en kort in boter gestoofde spitskool of kleine spruitjes.
Een goed gekoeld glas Beyerd Winterbier erbij serveren.
Han Hidalgo
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Dutch Beer Challenge
In Rotterdam werd in maart de allereerste editie van de Dutch Beer
Challenge (DBC) georganiseerd.
Het gaat om een nationale bierwedstrijd, waar dus enkel Nederlandse
brouwerijen/bierfirma’s kunnen aan
deelnemen. Elkeen kan dat zonder
onderscheid: grote brouwerij of
kleine, brouwerij of bierfirma, …
Dergelijk initiatief heeft echt wel
zin, want het aantal brouwerijen/bierfirma’s is in Nederland de afgelopen jaren explosief gegroeid tot
ruim 250. Wel is het zo dat er onder
die 250 heel wat bierfirma’s zijn en
kleine brouwerijen, die de productie
van hun succesbieren uitbesteden,
waarbij het kan gebeuren dat een
deelnemend bier in België werd
gebrouwen.
Een biercompetitie op nationaal
niveau is niet nieuw. Birra dell’Anno, in Italië, startte op in 2006 en
was dit jaar dus reeds aan zijn 10de
editie toe. Hier dient wel vermeld,
dat die wedstrijd focust op bieren
van brouwerijen, die minder dan
10.000 hectoliter per jaar brouwen.
Ook Tsjechië heeft jaarlijks zijn
nationale wedstrijd, gekoppeld aan
het Saaz-hopfestival, dat begin
september plaatsvindt. Een ander,
meer recent, voorbeeld is Ierland,
waar dit jaar de eerste Ierse biercompetitie gehouden wordt in Killarney.

worden gesproken, want 44 Nederlandse brouwerijen/bierfirma’s stuurden gezamenlijk 155 bieren in. Het
hadden er nog meer kunnen zijn,
want in extremis diende er een stop
ingebouwd om logistieke redenen,
zoals opslagcapaciteit, aantal beschikbare juryleden, enz. Die 155
bieren werden ingedeeld in 15 verschillende bierstijlen als pils, saison, licht en zwaar blond, pale ale,
IPA, licht en zwaar donker, bock en
dubbelbock, stout/porter, gerstewijn, witbier en weizen, fruitbieren
en houtgelagerde bieren. Zoals
steeds kunnen vragen gesteld worden bij de definities van deze bierstijlen. Het is echter onmogelijk om
iets perfects te bedenken, omdat
de inventiviteit van de brouwers
geen grenzen kent. Het was een
verdienstelijke poging voor een
eerste initiatief.

15 bierstijlen
Wat DBC betreft, voor een eerste
keer kan gerust van een succes
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44 medailles
Het blindproeven gebeurde door 25
Nederlandse, onafhankelijke bierexperts en -keurmeesters en internationale specialisten waaronder
Tim Webb en Melissa Cole. In totaal
werden er 44 gouden, zilveren en
bronzen medailles uitgereikt. Grote
winnaars waren de Texelse Bierbrouwerij (Oudeschild) en Bierfirma ’t Uiltje (Haarlem) met beide 4
medailles. Hertog Jan Brouwerij
(Arcen), SNAB Bierbrouwers (bierfirma, Purmerend), Brouwerij ‘t IJ
(Amsterdam) en Bierfirma Egmond
(Egmond) kaapten alle 3 medailles
weg. Vermeldenswaard is ook, dat
vier van de acht gevestigde (oude
garde) Nederlandse brouwerijen
prijzen wonnen, met name Amstel
(= Heineken), Hertog Jan (= AB
InBev), Alfa en Gulpener.
Van belang is, dat de winnende
bieren aan het grote publiek zullen
worden voorgesteld tijdens de
Week van het Nederlandse Bier van
28 mei t/m 7 juni 2015, waar ook
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de ‘overall’-prijs ‘Het Beste Bier van
Nederland 2015’ bekend gemaakt
zal worden. Slijterijketen Mitra is de
hoofdsponsor van DBC en daarom
zullen de uit te reiken Nederlandse
Bierprijzen dan ook de naam van
Mitra dragen.
Naast Mitra waren ook andere
partners betrokken: o.a. de biertijdschriften Bier Grand Cru en Bier
Magazine, Bier&Co van Rick Kempen, een belangrijk importeur van
internationale bieren en het consulting bedrijf Bierburo van Henri
Reuchlin; en niet te vergeten Becomev, de firma die ook de Brussels
Beer Challenge organiseert en die
zowel de naam als de logistiek
verzorgde.
Meer info:
https://dutchbeerchallenge.nl
Oorspronkelijke auteur Carl Kins

De gouden winnaars

Blond: Pils - Gulpener Chateau Neubourg (Gulpener Bierbrouwerij B.V.)
Blond: Licht blond - Strandgaper (Scheldebrouwerij)
Blond: Blond-/Meibock - Texels Springtij (Texelse Bierbrouwerij)
Blond: Zwaar blond - Zatte (Brouwerij Het IJ)
Amber Ale: Pale ale/Speciale Belge - Snab Pale Ale (SNAB Bierbrouwers)
Amber Ale: IPA - Jopen Mooie Nel - North Sea IPA (Jopenkerk
Bierbrouwerij)
Amber Ale: Double/Imperial IPA - Big fat double 5 IPA (Brouwerij het
Uiltje)
Donker: Licht Donker - Sancti Adalberti Egmondse Dubbel (Brouwerij
Egmond)
Donker: Bock/Dubbelbock - Ezelenbok (SNAB Bierbrouwers)
Donker: Stout/Porter - Visioen (Brouwerij de 7de Hemel)
Donker: Zwaar donker - Jopen Ongelovige Thomas - Doubting
Thomas (Jopenkerk Bierbrouwerij)
Tarwe-/Granenbier: Weizen - Hertog Jan Weizener (Hertog Jan)
Innovatie/speciaal: Houtgelagerd - Pelgrim Armada Bunnahabhain B.A.
RIS (Stadsbrouwerij De Pelgrim)
Innovatie/speciaal: Rook - Duits & Lauret Houtgerijpte Rook Dubbelbock
(Duits & Lauret)
- Ondeugd (Brouwerij Hommeles)
Innovatie/speciaal: Speciaal - Breugem 2013 Saense Kracht Limited
Edition Hout P.A. (Brouwerij Breugem b.v.)
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Iemand een Brewdog brouwpakket?
Naar eigen zeggen omdat kanten-klare maaltijden en/of kookpakketten van bekende chefs steeds
populairder worden, bieden de
mannen achter BrewDog voortaan
een brouwpakket van hun bekende
Punk IPA aan, in samenwerking met
de Brooklyn Brew Shop.
In het pakket kan je behalve het
recept en de ingrediënten ook enkele broodnodige brouwmaterialen
terugvinden. Waar je zelf nog voor
moet zorgen, zijn een grote (kook)
pot, een trechter en een vergiet,
alsook een kroonkurkenapparaat
en enkele lege (Punk IPA) flesjes.

Iedereen kan het
Ongeveer veertien dagen na je
thuisbrouwdag heb je net geen 4
liter écht Punk IPA-bier. En naar
verluidt kan ieder het. ‘Je hebt alleen iets meer geduld nodig dan bij
het koken van een maaltijd’, aldus
de experts van Brooklyn Brew
20

Shop. Voor zij die toch problemen
zouden ondervinden en/of twijfelen, is er trouwens een handige
stap-voor-stap video terug te vinden op hun website.

Kostprijs van de Punk IPA Beer
Making Kit? 40 Britse pond, omgerekend zo’n € 55,15. Waar te koop?
In elke BrewDog bar en BottleDog,
en natuurlijk via de online shops
van BrewDog en Brooklyn Brew
Shop(internationale verzending mogelijk mits een meerkost).
Duur bier
55 euro voor ongeveer 4 liter bier.
Dat zijn dus ongeveer 12 flesjes van
33 cl. De eventuele verzendkosten
niet meegerekend, is dat is ongeveer € 4,50 per flesje. Knap veel
geld voor een flesje bier dat je ook
nog zelf moet brouwen en bottelen.
Daarbij ook nog eens gewoon te
koop bij de Albert Hein op de hoek
van de straat.
http://www.brewdog.be/shop of
op http://brooklynbrewshop.com.
Hans Meijvis

Dood biertje
Dode biertjes komen normaal niet
veel voor in café de Beyerd. En dat
is een goede zaak, biertjes horen
niet dood te gaan, maar genuttigd
en gekoesterd te worden.
Maar soms staan ze er toch: alleen
gelaten, verschraald, en ……dood.
Daarom heeft de Raad van Commissarissen van Brouwerij de Beyerd tijdens de laatst gehouden
aandeelhoudersvergadering op gepaste wijze de laatste eer bewezen
aan het dode biertje. Onder toeziend oog van de heilige Sint Arnoldus, schutspatroon der bieren.
Namens de RvC - Wilco Agterhuis

21

De koelkast van...
Laten we dit keer eens na het eten
gaan rijden, kijken wat de avonden
brengen. Helaas, minder goed idee.
Bij de eerste twee adressen is de
bierman des huizes afwezig en zijn
we op een ander moment weer van
harte welkom. Jammer, want we
hebben juist bijzonder leuke ervaringen als de mannen van huis zijn
(zoals het spreekwoord nl. zegt: als
de kat van huis is, dansen de muizen op tafel). Helaas geldt dit niet
voor ieder huis.
Op naar onze derde poging: Anke
en Arno van Pelt. Twee verbaasde
gezichten en meteen: “We zitten in
de ververij”!!!! Wij: wat is het probleem? We hebben geen last van
de verf. We kijken wel over een paar
potjes verf heen hoor. Daarna, ja,
maar Arno is 3 dagen weggeweest
en ik, Anke, ben niet zo van het
bier. Wij zitten lekker aan de wijn.
Oh, dat mag ook hoor, dat zien we
bij meer leden van ons gilde.

De koelkast in de keuken, ik kan
het niet anders formuleren, is wel
een klein dieptepuntje. Één blikje
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Bellevue en 2 flesjes alcoholvrij
bier. Verder niets qua bier, echt
niets!!!! Arno zegt: ik moet nog
steeds met Jac naar Belgie gaan,
maar het is er nog niet van gekomen. Ja, betrek Jac er ook nog maar
bij. Die is niet verantwoordelijk
voor de koelkast van zijn overburen. Toch?
En dat blikje Bellevue ligt er dankzij Arno’s moeder. Die zou op visite
komen en is niet geweest, vandaar
dat het blikje over is. Na het bekijken van de koelkast vraagt Anke of
we dan maar koffie willen??? Ze
maakt gelukkig een grapje, want
ook deze vraag hebben we nog
nooit eerder bij een gildelid gehad.

En dan is er nog de grote verrassing
en redder in nood: de kelderkast!
Anke denkt, ik moet en zal onze
reputatie vanavond nog redden en
duikt erin. Arno commandeert vanuit de zijlijn wat ze allemaal kan en
moet showen. Er komt een heerlijke fles Saison te voorschijn, en een
kado pakket van Klein Duimpje.
Hmmm. Ok, Arno moet toch nog

een stukje schrijven voor de NB,
dus maar meteen dit moment benutten om te proeven. Het nuttige
met het aangename combineren.
Weliswaar niet uit de koelkast maar
des te beter, weet Arno nu inmiddels, wederom op advies Jac van
Peer.

is donker, warm en zwaar, maar
zonder koolzuur. Een bewuste
keuze, want er staat zelfs een stickertje op met non carbonaten. En
dan hun rauchbier!! Voor de echte
liefhebbers. Kortom een aantal
biertjes die aanleiding geven tot
mooie smaakdiscussies en een gezellige avond.
Hmmm, en zo wordt het vanzelf
laat, met een biertje, nog een biertje, een nootje, een kaasje! En de
glazen wijn blijven vol op tafel
staan. Bier blijkt sterker dan wijn.
Het was keigezellig. Wat een gastvrijheid en flexibiliteit in huize familie Pelt. Anke, Arno, geen zorg
over jullie reputatie: het draait in
het leven om de gezelligheid en die
was er. En kwaliteit is belangrijker
dan kwantiteit. De foto’s zijn het
bewijs van deze kwalitatieve
avond.

De bieren van Klein Duimpje zijn
wisselend van heerlijk tot zeer discutabel. De Russian Imperial stout

Bianca & Cora
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