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Woordje van de voorzitter
Dit stukje schrijf ik op de allerlaatste dag dat het ingeleverd mag
worden. Manlief heeft me al diverse keren aangemaand het te schrijven, maar ja, er was iedere keer
iets anders te beleven en daarna
werd het weer vergeten, totdat...
Juist! Jac weer een hint gaf. Gelukkig maar, als hij dat niet zou doen,
zou het woordje van de voorzitter
wel eens een lege pagina kunnen
zijn.
Vandaag 7 juli is een dag dat de zon
zich niet meer de hele dag laat zien,
dus ga ik er maar even voor zitten.
Waar ga ik het over hebben? Bier?
Ik laat m'n gedachten nog even
terug gaan en kom uit bij het Nederlands Kampioenschap Blind
Bierproeven, gehouden tijdens de
Week van het Nederlands Bier in de
Grote Kerk in Den Haag. Wat een
prachtige locatie is dat.

De drie winnaars van het Bredaas
Kampioenschap Richard Kessels,
Robin de Jongh en Lolita Goos
mogen meedoen en Eric Visser mag
zijn titel verdedigen. Na 8 te proeven bieren is er geen winnaar onder

de ongeveer 35-40 deelnemers en
wordt er een barrage onder de 6
beste proevers gehouden. Super
spannend natuurlijk, vooral omdat
er nog 3 proevers van de Beyerd bij
zitten: Eric, Lolita en Robin. Daar
moet wel een winnaar uitkomen. Eric wint de strijd en de rest wordt
gedeeld tweede. De Beyerd heeft
weer een super prestatie geleverd
en ik wil Eric, ook namens het
Biergilde, feliciteren met zijn overwinning en Lolita en Robin met hun
gedeelde tweede plaats.
Het 2e Beyerd Bierfestival is gehouden op zondag 31 mei. Het is een
regenachtige middag, maar de bezoekers trekken zich er niets van
aan en blijven gewoon lekker buiten
staan, gezellig kletsend met een
proefglaasje bier in de hand. Bierproevers zijn zeker geen watjes te
noemen.
De vakanties breken weer aan en
mijn zomer favoriet staat nu op de
tap bij de Beyerd: de Witte Lambic
van Mort Subite. Heerlijk, dat is
echt mijn bier, niet te veel alcohol
en een vleugje abrikoos. Verder wil
ik jullie allemaal een hele goede
vakantie toe wensen en kom weer
veilig en uitgerust terug naar de
Beyerd. Voor iedereen die mee doet
met de Beyerd Bierhistorie op 14
oktober is het na de vakantie weer
flink aanpoten. We gaan er weer
een mooi feest van maken.
Cora
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Bierkalender
Zaterdag 18 juli

Bierproeverij bij De Brabantse Boerin, Bogardeind 223 Geldrop
www.brabantseboerin.nl

Vrijdag 24 t.e.m.
zondag 26 juli

4e Wit en Weizen Weekend,
Café Zeezicht, Breda

Zaterdag 29 augustus

Bierhistorische wandeling door de binnenstad van Delft. Start 10:00 uur, kosten € 9,50
www.bierhistoriedelft.nl

Zaterdag 5 september

BREWDA, Electron, Speelhuislaan 171
www.brouwerijfrontaal.nl

Zondag 13 september

Historisch Bierfestival pROOSt, door Museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek
www.museumbrouwerij.nl

Zaterdag 26 september

Presentatie Beyerd Bockbier

Laatste zondag september Beiersch Oktoberfest. Bierreclamemuseum,
Haagweg 375. www.bierreclamemuseum.nl
Woensdag 7 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Bockbieravond

Woesdag 14 oktober

Beyerd Bier Historie

Zaterdag 17 t.e.m.
zondag 25 oktober

40e Belgische Bierweek.
Het belooft weer een mooie week te worden.
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Excursie Beyerd Biergilde
Op 24 april organiseerde het Biergilde van de Beyerd weer haar
jaarlijkse excursie.
Een excursie is een uitstapje door
een groep mensen, met educatieve
en/of amuserende doeleinden.
Meestal regelt de reisorganisatie
alles van tevoren, zodat de reizigers
alleen maar in de bus hoeven te
stappen en de reisgids hoeven te
volgen. Dat in de bus stappen was
er dit jaar niet bij. Dat het goed
georganiseerd was en dat het amusant werd, daar kun je al jaren van
uit gaan.
Tussen half elf en elf uur werden
we verwacht in de Beyerd en kregen
een kop koffie en een worstenbroodje. Een goed begin is het halve
werk. Dit was ook zo ongeveer de
laatste koffie, die we gezien hebben
deze dag.
De groep werd vervolgens in
tweeën gesplitst. De plaats waar we
konden lunchen was aan de krappe
kant, voor zo’n 45 gelukkige deelnemers.

Begijnhof, Van Aalst / Moeder
Overste, Baken van Breda
Mijn eerste stop was in het Begijnhof. Aldaar kregen we van de beheerder, dhr. M. Rasenberg een
verhaal te horen over het ontstaan
van dit unieke hofje. Het kon niet
anders of ook op deze grond had
eerst een brouwerij gestaan. Het
water voor dit brouwsel kwam uit
de singel (als we de beheerder
mogen geloven). Een en ander is
natuurlijk na te zoeken op www.
begijnhofbreda.nl, onder andere
het verhaal over St. Begga. Nadat
we ook de buitenkant hadden bezichtigd, werden we getrakteerd op
een gepast biertje nl. een Moeder
Overste (tripel) van Brasserie
Lefèbvre.

Het was prima weer, dus was het
genieten op onze tweede stop. We
gingen nl. naar het binnenpleintje
van de winkel van PJ van Aalst (bij
koninklijke beschikking hofleverancier van exclusieve tapijten). We
werden ontvangen in het 16eeeuwse Hofhuys en konden gaan
genieten van de broodjes, die al
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klaar stonden. Samen met een “Baken van Breda”, een biertje van
de Pimpelmeesch, was het smullen.
Volgens het etiket drink je dit biertje bij andere spijzen, maar ik vond
het geen verkeerde combi.
KMA / Grof Geschut
Onze reisgids kondigde aan, dat we
bij de volgende stop ons ID bewijs
nodig hadden. We gingen dus naar
de Koninklijke Militaire Academie.
Bij de poort werden we opgewacht
door spraakwaterval Peter Lambrichts. Onder het genot van weer
een toepasselijk biertje (“Grof Geschut” van bierbrouwerij “De Halve
Maan”) kwam in de “Duiventoren”
een groot stuk Bredase geschiedenis langs.

Ik was even de draad kwijt, maar
pikte deze weer op toen we een
rondleiding kregen langs de gebouwen. Een klein stukje geschiedenis?
Het Spanjaardsgat is in 1610 uitgegraven om de binnenstad van
Breda van vers water te voorzien.
De plek is vernoemd naar een truc
om met een turfschip het Spaanse
kasteel binnen te dringen. Die gebeurtenis vond echter in 1590
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plaats, 20 jaar eerder dus. Natuurlijk wees Peter ons op de plek, waar
de gebeurtenis echt heeft plaats
gevonden.
Hij vertelde ook nog dat bier vol
vrouwelijke hormonen zit. Als je er
genoeg van op hebt dan begin je
wartaal uit te slaan, je over al mee
te bemoeien en je kunt geen auto
meer rijden.
Als zotjes door de stad
We hadden als zoiets verwacht, en
inderdaad stond bij het verlaten
van de KMA onze Bart ons op te
wachten. Als een echte stalmeester
werden we uitgenodigd om samen
in een klaarliggende huifkar te
stappen. We kennen Bart zijn grappen! De huifkar bestaat uit een paar
PVC buizen en het “paard” heeft hij
over gehouden van zijn werk als
gymdocent.
In optocht gingen we, door het
Valkenberg, op safari. We zouden
gaan jagen op groot wild. We kwamen inderdaad een Gazelle tegen
(naast een andere fiets), een zebra
(pad) en niet te vergeten een antiloop (iemand die op een bankje
zat).

De stop was bij de Lutherse kerk.
Bart wisselde aldaar de huifkar in
voor zogenaamde brommers. We
liepen weer als zotjes door de stad,
motorgeluiden makend en met een
stuur in de hand. In het parkje van
Merkx maakten we een korte stop
om het beeld van een oud Beyerd
gast te bewonderen en een lied voor
hem te zingen.
Lutherse kerk / Ongelovige
Thomas en Helse Engel
Terug naar de Lutherse kerk. Dit
keer mochten we naar binnen en
werden we door de koster verwelkomd in de crypte. Na een kort
verhaal over de kerk konden we nog
een paar biertjes proeven. We begonnen met een “Ongelovige Thomas” van Jopen, om vervolgens
nog eens te proeven van een “Helse Engel” van stadsbrouwerij “de
Hemel”. Ook weer een prima tripel.
Omdat we geen busreis hadden,
waren de uitgespaarde Euro's be-

steed aan lekkere spijzen bij de
biertjes. Cora en Bianca hadden dat
erg goed gedaan en we kwamen
niets te kort.
Deze excursie zijn we inderdaad
ondergedompeld in de Bredase
cultuur en een aantal zeer toepasselijke lekkere bieren.

Tot slot: Ik heb geschreven over
excursies die tot in Frankrijk gingen, maar natuurlijk ook naar ons
geliefde België. Vorig jaar bleven
we in Nederland en dit jaar in Breda.
Ik denk dat we volgend jaar gewoon
in de Beyerd blijven … the place to
be!!
Cora, Bianca en Mikel bedankt voor
weer een geslaagde “excurzie”.
Ad de Jongh
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Pastrami met selderij en gegrilde rode paprika

Ingrediënten voor 4 personen:
200 gram pastrami (of mager pekelvlees), dunne plakjes
1 kleine bleekselderijstengel
2 eetlepels mayonaise, liefst zelf
gemaakt
4 eetlepels gegrilde rode paprika
sprietjes verse bieslook
peper uit de molen en zout naar
smaak

Bereidingswijze:
Draadjes uit de kleine bleekselderijstengel verwijden en in piepkleine
blokjes snijden. De blokjes zo kort mogelijk beetgaar koken, in een
vergiet laten uitlekken en laten afkoelen. De blokjes met mayonaise
mengen, op smaak brengen met peper en zout en over de plakjes pastrami (of mager pekelvlees) verdelen. Over bordjes verdelen en met een
reepje gegrilde rode paprika en een sprietje bieslook garneren. Aanbevolen bier: Beyerd Hefe Weisse of een ander fruitig Weissbier.

Han Hidalgo
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Portugal: een wijnland met een biermuseum
Portugese wijnen zijn wereldberoemd. De unieke inheemse druivensoorten, de bijzondere natuurlijke condities, de klimatologische
omstandigheden en het eeuwenlang vakmanschap zijn de basis
voor kwalitatief hoogstaande wijnen.
In Nederland kennen we vooral de
Port wijn en Rosé. Daarnaast zijn
er veel mooie rode en witte wijnen
en die kom je pas tegen, wanneer
je in het land zelf bent.
Dat gold voor Carla en voor mij toen
wij eind april 4 dagen in Lissabon
waren. Heerlijk eten en drinken.
Veel vis en zeevruchten o.a. bacalhau (gedroogde kabeljauw) en bij
de koffie of de lunch die verrukkelijke taartjes “pastéis de nata“.
Natuurlijk brouwt men ook bier,
vooral pils als dorstlesser.
Musea da Cerveja
Al slenterend van terras naar bezienswaardigheid en een pauze op
weer een terras, kwamen wij via de
Arco Triumfal op het Praca do
Comércio. Een majestueus plein
aan de oever van de Taag; ooit
aangelegd als welkomstpodium
voor koningen, presidenten, ambassadeurs en toeristen uit Breda.
Op dat plein, in het voormalige
ministerie van financiën is nu een
biermuseum ofwel het “Musea da
Cerveja“ gevestigd. Eigenlijk is het
een prachtig ingericht eerste klas
restaurant, waaraan men als toeristische trekpleister een biermuseum heeft toegevoegd.

De term museum dekt de lading
niet. Het is een verzameling vitrines
die, wel mooi uitgelicht, zijn gevuld
met de flesjes, kroonkurken en
aanverwante prullaria van de
meest bekende Portugese biermerken. Dat zijn Super Bock, Sagres,
Christal en Strela. Na het 20ste
flesje had ik het wel gezien.
Men heeft wel een grappige poging
gedaan om toch een historische
kleur aan het museum te geven.
Naar analogie van onze Trappisten,
zit in een nagebouwde, verstofte
kloosterkelder met kaarsverlichting, een monnik tussen de potten
en de ketels en hij brouwt blijkbaar
bier. Terwijl men in Portugal omwille van het klimaat geen speciaal
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bieren brouwt! Een mooi voorbeeld
hoe bier en beeldvorming samen
gaan.
Maar..., het museum of de stad
Lissabon kent wel een biergilde, het
Confraria da Cerveja. In tegenstelling tot ons biergilde, dat het zonder
herkenbare kleding moet doen,
dragen de leden van het Confraria
een gele cape met een platte hoed
en een aantal versierselen. Dus een
biergilde met stijl.
Bijzondere bierkaart
Na al dit moois was ik toe aan een
mooi bier. En het terras van het
museum heeft een bijzondere bierkaart. Alleen bieren uit Portugees
sprekende landen.
Verrassend om bier te zien uit Angola, Mozambique, Brazilië, Kaap
Verdië en Madeira. Allemaal goed
aan de prijs; een pils (max 5 %)
€ 5,- en een Double Gold van Super
Bock (7,5 %) voor € 14,- .
Ik bleef bij de pils van Super Bock.
Verfrissend maar (nog) minder
bitter dan de gemiddelde Nederlandse pilsners. Als hapje namen
wij een Pastéis de Bacalhau. Een
warm broodje; gemalen vis en gesmolten kaas en verpakt in een
krokant deeglaagje. Heeeerlijk.
Als uitsmijter kan je een speciaal
ontworpen museum-glas kopen.
Het is dubbelwandig en daardoor
blijft het bier langer koel. En dat
werkt echt, zowel in Lissabon als bij
mij thuis.
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Kortom, een leuke bezienswaardigheid, die “museum” wordt genoemd, maar met een prachtig
terras op het mooiste plein van de
stad.
Als we er weer komen gaan we in
het restaurant van het museum
eten en laten we ons verwennen
door de prachtige wijnen.

Joop Oomens

Biernieuws
Nieuwe brouwerij Oostende
Voor de Beyerdgasten die graag
vertoeven in de buurt van Oostende (en die zijn er), is er goed
nieuws. De Belgische kustplaats
krijgt zijn eigen stadsbrouwerij. In
de biershop ’t Koelschip wordt een
kleine brouwerij geplaatst. (capaciteit 60 liter).

zuivert en verfrist’, aldus het IVT.
‘De bitterheid van de hop houdt
deze zoetheid in evenwicht’, klinkt
het.
De monniken van Tre Fontane
brouwen jaarlijks maar 1.000 hectoliter van hun bier. Het is daarnaast enkel te koop in de winkel van
de abdij zelf en enkele horecazaken
in Rome.

Bootjes Bier
ABC = de Antwerpse BrouwCompagnie, de brouwer van het Seefbier, heeft een nieuw bier op de
markt gebracht: Bootjes Bier. Het
is een bier van 7 vol.% alc. In het
bier toetsen van koriander, citrus,
mout en gember

Tre Fontane
Ook de Italianen heb nu hun eigen
trappistenbier: Tre Fontane. Het is
een bier van hoge gisting en 8,5
vol.% alc. Het wordt gebrouwen
volgens het recept van de monnikengemeenschap van Tre Fontane.
Het bier heeft een ‘mild-zoete afdronk, die wordt veroorzaakt door
het eucalyptuskruid, dat de smaak

Waterloo
Tweehonderd jaar geleden vond de
slag bij Waterloo plaats. Voor de
huidige eigenaar van het biermerk
Waterloo (dat is de groep John
Martin, eigenaar van o.a. brouwerij
Timmermans) is dat een goed moment om de bestaande Waterloo-bieren in de etalage te zetten en
een nieuw bier te introduceren:
Waterloo Récolte, een lichtblond
bier van 6 vol.% alc. Het wordt
aangeduid als een hoevebier. Het
bier wordt in gebrouwen in ‘Mont
St Jean’, een indrukwekkende vier-
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kantshoeve met eeuwenoude geschiedenis, die tijdens de veldslag
dienst deed als Engels veldhospitaal. Daar wordt nu een volledig
belevingscentrum ingericht met
nadruk op de veldslag en het bier.
Een deel van de hoeve is verbouwd
en daar werd een nieuwe brouwinstallatie geplaatst, waar brouwmeester Thomas de Waterloo Récolte ontwikkelde.
Wild Jo
Ook brouwerij De Koninck heeft een
nieuw bier gelanceerd: Wild Jo. Het
is een bijzonder bier, omdat er in
de nagisting wordt gewerkt met
Brettanomyces gist. Wilde gisten
dus in brouwerij De Koninck. Het is
een fruitig, hoppig bier van 5,8 vol.
% alc. De Brettanomyces vinden we
vooral terug in de geur en de nasmaak.

Boer Mark uit Oirschot
Dat mannen veel over hebben voor
vijftig kratjes bier, bewijst Mark van
Heesch uit Oirschot. In een weddenschap beloofde hij in overall te
zullen trouwen als daar die inzet
tegenover stond. Zaterdag hield
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Mark zich aan zijn woord. Ten
overstaan van alle gasten zei hij 'ja'
tegen zijn Laura, in overall.
Brand Bierbrouwwedstrijd
Bart Engel brouwt de beste Saison
van Nederland. Komende zomer mag de winnaar van de Brand
Bierbrouwwedstrijd samen met de
brouwmeester van Brand zijn winnende Saison brouwen. In 2016
komt deze Saison op de markt.
Daarmee treedt Bart Engel uit
Eemnes in de voetsporen van thuisbrouwers Jeroen Free, Jacques
Bertens en Marc Vriens die de afgelopen edities van de Brand thuisbrouwwedstrijd wonnen. De winnende IPA en Zwaar Blond behoren
inmiddels tot het vaste assortiment
van speciaalbieren van Brand.

Ouwe Hut
Het bier ‘Ouwe Hut’ is een Leerdams
project ter gelegenheid van Leerdam’s 250-jarig bestaan als glasstad. Het zwarte glas is een ware
primeur voor de Nederlandse
markt. Het biedt een superieure
bescherming tegen licht en UV-stralen”, aldu Gerard Pille, Sales en

Distribution Director Benelux bij OI. Bier Atelier Vijfheerenlanden uit
Leerdam brouwde het bier volgens
een 18-eeuws recept. Het resultaat
is een bovengistend, licht troebel,
verfrissend bier met de smaak van
weleer en zo’n 4,8% alcohol. Het
bier werd destijds gedronken door
glasmakers en de bevolking van de
regio Leerdam.

Belg drinkt minder
De bierconsumptie in België blijft
erop achteruitgaan. In de eerste vijf
maanden van dit jaar werd 5 procent minder bier gedronken dan in
2014. Het gaat om de sterkste daling in de laatste 15 jaar, zo meldt
de voorzitter van de Belgische
Brouwers in De Standaard. De export van onze bieren naar het buitenland neemt wel toe.

website Fronza.nl. Die stuurde zes
bussen Nederlanders naar de stad.
En die kwamen, zoals beloofd naar
het politiekantoor.
Zij kwamen proeven van het Vat
van Rodenbach, al waren ze in
minderen getale aanwezig dan
verwacht. En dan hebben we het
nog niet over de Rodenbach. Het
groot vat stond aan de zijkant van
de Roeselaarse Markt. De duizenden liters van het roodbruine bier
vloeiden rijkelijk.

Het gunstige weer en de toegankelijke locatie lokten veel volk naar
het marktplein. Diverse dj’s zorgden voor de nodige beats om de
sfeer erin te houden. En de sfeer
steeg, naar aloude traditie, mee
met het alcoholniveau.
A volonté: een halfliterglas kostte
dit jaar 10 euro. De Rodenbach kon
daarna gratis gevuld worden. A
volonté, tot op de bodem van het
vat. Zo werden de Roeselaarse
Batjes (=koopdagen) al klinkend
geopend.

Nederlandse invasie
Op vrijdagavond 19 juni trakteerde
Rodenbach de inwoners van Roeselare op 3.400 liter spotgoedkoop
bier. Lekker, dacht de Nederlandse
13

Beyerd Bier Historie
Woensdag 14 oktober organiseert
de Beyerd weer het 5 jaarlijks
spektakel ter gelegenheid van 40
jaar Belgische Bierweek. Voorheen
‘The Night of the Beyerd Beerproms’, ‘Het Beyerd Bierconcilie’ en
‘Het Beyerd Biermysterie’. Dit jubileum jaar wordt gevierd met ‘De
Beyerd Bierhistorie’.

De zoektocht naar het mysterie van
de Beyerd Bierhistorie start in de Beyerd. In optocht vertrekt het
Beyerd Broederschap naar de Grote
Kerk waar u deelgenoot kunt zijn
van een ongekend spektakel voor
en door gasten van de Beyerd.
Onderstaande belangrijke momenten in de Bierhistorie zullen in deze
reis door de biertijd zeker niet ontbreken.
-

In de zoektocht naar de ware geschiedenis van het Beyerdbier
wordt u als dapper lid van de Beyerd Broederschap samen met uw
lotgenoten weer bijeen geroepen.
We gaan terug naar 4000 jaar voor
Christus, waar door de oude Egyptenaren al een alcoholhoudende
graanpap werd gedronken die vele
overeenkomsten kent met het ons
nu bekende bier. BIER is in de geschiedenis nooit onbesproken gebleven. Nieuwsgierig als wij zijn
gaan wij deze avond samen op zoek
naar de waarheid achter de Beyerd
Bierhistorie !
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Het Oude Egypte
De Germanen en Romeinen
De Middeleeuwen
De Industrialisatie
De Crisis
De Hedendaagse Glorie
De Toekomst

De Leden van het Beyerd Broederschap kunnen zich middels het inschrijfformulier, verkrijgbaar in
Café de Beyerd inschrijven aan de
bar of via e-mail: info@beyerd.nl.
Zij beloven daarbij plechtig:
1. Zich in gepaste kledij te hullen.
2. Actief of minder actief deel te
nemen aan het spektakel
3. Vooraf de (tijd)reiskosten te
voldoen. Zegge zevenhonderdenvijftig
Bredase Duiten, omgerekend 25
Euro.
4. Indien geinteresseerd in actieve
deelname dan graag vermelden op
het inschrijfformulier.
Namens de organisatie,
Mikel de Jongh

Een origineel cadeau
Het is niet altijd makkelijk een leuk
cadeau voor iemands verjaardag te
verzinnen, maar soms schiet er zo
maar een leuk idee in je hoofd: een
eigen bier. Ginger, de vriendin van
mijn zoon, is een van de weinigen
in de familie die van een speciaal
bier houdt. Mijn vrouw en zoon
drinken überhaupt geen alcoholische dranken en mijn dochter is
meer van de zoete drankjes, een
mierzoet fruitbier(het liefst Liefmans FruitesseL ), een zoete cocktail of zoete witte wijn. Al 4 maanden voor Gingers verjaardag hadden we dus een mooi idee, maar
wel een probleem: ik ben geen
brouwer.
Op 21 maart had Ramses een open
dag waar hij zijn ‘nieuwe’ lentebier
zou presenteren, een mooie gelegenheid om bij hem langs te gaan
en te vragen of het mogelijk zou
zijn een bier met een eigen etiket
bij hem te bestellen. Zelf zat ik aan
een van zijn bestaande bieren te
denken. Het zou wat anders uitpakken maar daar komen we zo wel op.
Het ‘nieuwe’ lentebier bleek het
bestaande Zuiglam te zijn, maar
dan getapt met de door Ramses
zelf-ontwikkelde bierhopper. Wat
sinaasappelschillen in de bierhopper, de bierhopper aansluiten op de
tap met het Zuiglam en voilà daar
verschijnt tijdens het tappen vanzelf de Bloedzuiger, een lekker fris
bier met een sterk aroma van sinaasappel.

Maar het was niet alleen de introductie van de Bloedzuiger ook de
Gouden Adelaar werd gepresenteerd, een Mexican Lager met Simcoe hop en mais en agave siroop.
Met het kopen van dit bier levert u
een bijdrage aan de realisatie van
Hotel con Corazón Mexico. Een
hotel dat 100% van haar winst investeert in lokale onderwijsprojecten. Een lekker fris doordrink biertje van 3,8 % wat bij veel bierdrinkers in de smaak zal vallen.

Na het proeven van deze bieren was
het tijd om Ramses ons probleem
voor te leggen. En ik geloof niet in
voorzienigheid, maar nadat Ramses ons vertelde dat hij net aan het
experimenteren was met een bier
met gember (ginger in het engels)
begin ik toch wel een beetje te
twijfelen. Dit bier zou perfect bij ons
idee voor het cadeau passen. Ram-
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ses had een kleine batch gebrouwen en we kregen een fles van 75cl
mee om thuis te proeven. Het bier
heeft als basis de Antenne Tripel
met gemberwortel toegevoegd.
Een week later was het tijd om het
bier samen met een goede vriend
te proeven. Een stevige tripel van
9% met een eerste kick van de
gember en daarna komt de zachte
honingsmaak.Op dat moment komt
‘toevallig’ Ginger binnen en ik geef
haar ook een proefglas van het bier.
Onwetend van onze snode plannen
vraag ik haar of ze het lekker vindt.
Met een zucht van verlichting horen
we dat ze het een heerlijk bier vindt.
Met dit bier zitten we dus niet mis.

Nu moeten we nog afspraken
maken met Ramses hoe het etiket
er gaat uitzien. Ik had nog het idee
dat we voor Ginger een eigen etiket
zouden laten maken en dat Ramses
zelf een eigen etiket voor het bier
zou laten maken. Maar Ramses
vindt het een leuk idee om Ginger
op het etiket te zetten en met mijn
wens om er GingerAle bij te doen
zijn we het snel eens.
Ik stuur wat foto’s van Ginger naar
Ramses en 2 weken later krijgen we
het etiket te zien. Een pin-up gezeten op een fles bier aangepast (gePhotoshopt) met het gezicht van
Ginger, pikant maar toch netjes, wij
vinden het schitterend. We geven
Ramses door dat dit etiket prima is.
Op 7 juni, een dag voor Gingers
verjaardag, tijdens de Nederlandse Brouwerijdagen zijn we het bier
gaan ophalen.Dianne heeft een
heleboel hapjes gemaakt : kipspiesjes met gember (die ze ter
plekke bakt), kaas met gember en
ananas, kaassalade met gember en
wraps met mascarpone met gember en komkommer. We gaan vroeg
zodat we in alle rust Ginger haar
bier kunnen geven. Ramses overhandigt haar een 75cl fles van ‘haar
eigen bier’ en tapt daarna de eerste
verse GingerAle via de bierhopper
gevuld met stukken gember.
Ginger vindt het fantastisch, zowel
het bier als het etiket. De hapjes
zijn ook heerlijk en dat vinden ook
de bierliefhebbers die op de open
dag zijn afgekomen. Aan het eind
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van de dag nemen we nog de 10
dozen GingerAle mee die ik besteld
had, 5 daarvan voor haar verjaardag, 4 voor mij en 1 voor de goede
vriend.

Ondertussen ben ik al weer enkele
dozen kwijt omdat opa’s en ooms
ook wel dit biertje willen proeven.
Ginger ondertussen zit als een
moederkloek op haar bier en geeft
er spaarzaam eentje weg. Dat
drinken met maten moeten we haar
nog maar eens uitleggen.

Het bier bevalt de meest mensen
zo goed dat Ramses nog meer gaat
brouwen. Dat is maar goed ook,
want dan kan ik ook mijn voorraad
weer bijvullen. Ginger en Xander
gaan deze zomer ruim 6 weken naar
de USA, Oregon om precies te zijn.
En toeval of niet Ramses gaat deze
zomer voor de tweede keer naar het
Oregon Brewers Festival in Portland. De afspraak was dus snel
gemaakt om elkaar in Portland te
ontmoeten, zodat dat meisje van
het etiket ook in het echt aanwezig
kan zijn als het bier getapt wordt
op dit gigantische festival waar
85000 bierliefhebbers worden verwacht.

Het is natuurlijk een 100% eigen
bier van Ramses, maar Ginger gaat
nu wel de hele wereld over al is het
maar op een bieretiket van ‘haar’eigen bier.

John Zonneveld
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De koelkast van ...
Breda, 1 juni, 34 graden nog om
16.30 uur.
Pffff. De rubriek “de koelkast van”
moet toch gedaan worden. Nou, dat
kan niet fout gaan, want iedereen
zit bij deze temperaturen toch
doodstil binnen en volgt het dringend overheidsadvies op: veel
drinken! Een beter moment voor
een onverwachts bezoekje is er
niet.
Op naar de Frivole Frambozen! We
starten bij John van Beek. Alles
dicht. Maar dat zegt bij deze temperaturen niets. Alles dicht houden,
ook zo’n overheidsadvies voor vandaag. Maar ook na langdurig bellen
geen teken van leven.
Op naar Jan Pollemans. Ja!!!!
Thuis. We zijn nu net van het programma "Man bijt hond", want Jan
zit al aan tafel te eten. Na een eerste reactie van, "Ja, maar ik zit te
eten", en Cora's reactie "Is dat een
probleem dan?", gaat de deur alsnog wijd open.

Tuurlijk is dat geen probleem. Het
was effe schrikken, maar het eten
wordt toch opzij geschoven. Het is
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immers koude schotel. Ideaal voor
deze snikhete dag en een mooi
bodempje voor een biertje. We
mogen van Jan en Marja zelfs aanschuiven en een hapje mee eten,
maar dat slaan we af. Bij Cora staat
de aspergessoep klaar voor later.
Maar let op, alleen al het aanbod
schept bij ons verwachtingen voor
ons volgend bezoek bij wie dan
ook...
Okay, zegt Jan, dan maar meteen
een biertje? Nee Jan, eerst business
dan pas de fun. Dus eerst de voorraden bekijken. Jan loopt licht bezorgd naar de koelkast in de keuken, maar komt blij terug: er is tot
zijn eigen verrassing een mini
voorraadje aanwezig. We zien Vedett Ipa en Brand Ipa.

Van de koelkast gaan we naar de
kelderkast. Ook hier heeft Jan wat
flesjes verstopt. Hier staat het wat
zwaardere spul. De Brand zware
blonde bijvoorbeeld. Maar de hamvraag is natuurlijk: waar verstopt
hij zijn eigen bier en zijn favoriete
tripeltjes?
Juist ja, op een betere triple temperatuur, in de schuur. Over deze
temperatuur zijn we het vandaag
niet zo eens. 34 graden en dan toch
je tripeltjes in de schuur? Tja over
smaak en ook over temperatuur
valt te twisten. Maar we krijgen een
heerlijke tripel uit eigen brouwerij,
unne Luie Louis!
Een tripel van 6,8%. (alcoholpercentage was een foutje, de nieuwe
stond nog te rijpen en dat is wel een
echte tripel met 7,8% geworden).
Jan neemt er maar meteen twee
mee: een voor Cora en een voor
Bianca. 34 graden? Veel drinken
toch volgens het nationaal hitteplan?

De Luie Louis is een mooi blond
gekleurd bier met een goede
schuimkraag en een heerlijk moutig
zacht smaakje. Onze complimenten. Maar oei, die hakt er wel in
hoor!!! Op dat moment niet direct
in de gaten, maar op de fiets terug……. Jan volgende keer een emmer
water erbij om te verdunnen met
dit weertje.
Ten slotte moet ik nog even iets
kwijts over de foto’s. Dit was nl de
eerste semi-nudisten koelkast in de
reeks van koelkasten. Jan zat heerlijk in zijn korte broek met blote
buik aan tafel maar zijn Bourgondische bovenlijf mocht op de foto
geen nadruk krijgen. En dat kun je
wel aan Cora overlaten.
Maar voordat jullie denken, wat een
rare foto en wat als ik nu naar beneden scroll???? Kan jullie geruststellen, een ware korte broek volgt
bij het scrollen.

Bianca & Cora
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