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Woordje van de voorzitter
Lekker nazomeren achter het glas,
met een glas bokbier natuurlijk. Het
seizoen is weer begonnen en het
bokbier van de Beyerd is dit jaar
weer lekkerder en prima in balans.
Om wat inspiratie te krijgen om dit
stukje te schrijven ben ik eens gaan
kijken in het fotoalbum op de Beyerd site. Wat een feest is dat! Vanaf
2003 staan er kiekjes op en als je
de jaartallen aanklikt komen alle
mooie herinneringen weer terug:
carnaval, fietstocht, jazz en de
bierweek; dit jaar al de 40e!
Er staat weer een mooi programma
klaar voor de bierliefhebbers. Bij de
opening mag De Dochter van de
Korenaar het Zilveren Frietje ontvangen en ik ben benieuwd wie van
de gasten de onderscheiding gaat
krijgen. Kijk voor het hele programma op de site of in de Beyerd.
De proeverij op zondagmorgen vind
ik één van de leukste onderdelen.
Dit jaar gaan we de lekkerste Saison kiezen, waar ik van ga genieten
want het is een biertype wat me
aanspreekt. Ook de drukbezochte
dinsdagavond, het bierproeven
voor teams, waarbij vorig jaar zoveel teams aanwezig waren dat we
uit moesten wijken naar het restaurant. Ook gezellig natuurlijk, maar
je mist wel de sfeer van het cafe.
Als ik het dan over proeven heb,
denk ik terug aan Brewda, een zeer
geslaagd bierfestival, goed bezocht
en leuk publiek. Persoonlijk vond ik

het qua bier wat eenzijdig: het
waren vooral bittere IPA's en Porters, vrij uitgesproken smaken en
daar hou je van, of niet.

Net voor de bierweek op woensdag
14 oktober gaat een groot aantal
beyerd klanten een mooi feest vieren in de Grote kerk: de Beyerd
bierhistorie en de deelnemers zijn
allemaal al druk bezig met de voorbereidingen. Het belooft een spektakel te worden.
Waar we ook naar uit kunnen kijken
is de winterbierenavond op 2 december, deze keer weer met onze
eigen hobby-koks en brouwers die
zorgen voor een lekker eigen gebrouwen bier met daarbij een
hapje, waarin het bier ook een belangrijke rol in speelt. Als biergildelid mag je je partner, vriend of
vriendin meenemen. Deze dient
dan wel 10 euro te betalen voor de
hapjes en de drankjes. Ik zie jullie
snel bij alle festiviteiten en ik heb
er zin in.

Cora
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Een robijnen bier
Al meer dan de helft van ons leven
zijn Gerard en ik levenspartners. Om precies te zijn: in 1973
kregen we verkering en op 1 mei
1975 zijn we gaan samenwonen. Op het feest ter gelegenheid
van onze 40 jaar verkering vroeg
de schat me ten huwelijk, wel nadat
hij eerst de instemming van onze
drie kinderen had gekregen. Dus
trouwden we op 1 mei 2015, precies
40 jaar nadat we gingen samenwonen.
Omdat Gerard en ik elkaar in café
de Beyerd hebben leren kennen
zou een mooi biertje als afscheidscadeautje na het feest wel geschikt
zijn. Toevallig ken ik Kees Pellis uit
Wernhout, die af en toe een brouwsel maakt en hij vond het ook een
leuk idee. Dus begonnen we in januari bij hem thuis in de schuur aan
ons brouwsel.
Hij had een mooi recept bedacht
met pilsmout, caramout, aromamout, goldings hop en east kent
hop, kandijsuiker, koreander, zoethout en iers mos en gist. We
moesten de handen uit de mouwen
steken en water koken, afwegen, schroten, nog meer koken, schoonmaken en ontsmetten, koelen, aanmaken en toevoegen, nog
meer schoonmaken en opruimen.
Eind februari ging ik met Kees bottelen. Daarvoor had ik zeven kratten Hertog Jan geregeld en alle
flesjes bij de supermarkt ingeleverd. Via internet nieuwe flesjes
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aangeschaft en allemaal goed gewassen en ontsmet. Ook had ik de
kratten goed schoongemaakt.
Onze dochter, die de styling van ons
huwelijk deed, ontwierp een etiket
voor het bierflesje. Omdat we niet
alleen een huwelijk, maar ook 40
jaar samenwonen vierden, werd de
naam van het bier “Robijn”.
Ook de kratten werden opgepimpt
in de stijl van het bieretiket. Zodoende hadden we voor de gasten,
bij het verlaten van ons huwelijksfeest, een flesje lekker zelf gebrouwen bier. En voor de niet-bierhebbers, het traditionele suikergoed. Het bier is amberkleurig,
kruidig, met een klein bittertje en
iets zoet. Het alcoholgehalte ligt
tussen 6-7%.

Gerard en ik hebben nog een paar
flesjes over, die drinken we leeg als
we in het najaar 42 jaar verkering
hebben.
Gerard en Cisca

Op zoek naar de bron
Een jaar geleden begon het idee te
leven om naar de bakermat van het
bier, of beter het “pils” te gaan.Er
werd een open inschrijving geplaatst en uiteindelijk staan er op
vrijdagochtend 4 september jl. 12
deelnemers in de startblokken om
af te reizen naar Plzen (of Pilsen) in
Tsjechië, een rit over ruim 850 kilometer. Gelukkig is er na 600 kilometer ook nog een tussenstop gepland in Bamberg (Duitsland), bekend om zijn Rauchbier.

Halverwege de middag komen we
aan in Bamberg, een lieflijk plaatsje aan de rivier de Regnitz. Na de
incheckprocedure verzamelen we
ons op het buitenterras, Nou, 12
personen betekent dus 11 keer bier
(Mieke drinkt het hele weekend
wijn) en wel 11 keer met een Rauchsmaak. De algemene opinie is dat
het een lekker bier is met slechts
een milde rauchtoets. Er zijn nog
geen associaties van paling of leverworst.

Na twee koppen koffie in de Beyerd
wordt de groep in tweeën gesplitst:
in het gehuurde KAV-busje stappen
Richard Kessels, Mieke Luijten, Abe
de Jong, Leo Uitslag, Ger Duijf, Jan
Pollemans, Cisca Bannenberg en
Gerard van As; de privéwagen van
Mikel de Jongh wordt verder aangevuld met Jac van Peer, René
Lambers en schrijver dezes.
Het centrum van Bamberg heeft
mooie historische panden en het is
er knus, gezellig en levendig. Dat
laatste wordt mede veroorzaakt
door de vele brouwerijen, kroegen
en de bijbehorende lange tafels op
de pleinen en straten. We belanden
uiteindelijk bij de Schenkerla Brauerei, één van de twee rauchbierbrouwerijen. Ook hier wordt uiteraard voornamelijk rauchbier besteld en deze heeft al wat meer
gerookte palingsmaak, maar nog
steeds prima te verteren. Binnen
heeft men een luikje, een soort
rauchbiersneldienst.
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We moeten snel drinken want om
18:30 uur worden we verwacht in
Gasthausbrauerei Ambräusianum.
Een aantal van ons bestelt een
hoofdgerecht en krijgt een ander
gerecht dan waar hij op gerekend
had. Foutje dus van de keuken, kan
gebeuren. Maar nee, dit ligt aan
ónze gebrekkige manier van communicatie en eigenlijk is ze niet van
zins deze gerechten in te wisselen
voor de juiste, uiteraard vergezeld
van een biertje uit eigen brouwerij.

wen, een gewoon hoppig pilske.
Voor een naderende sluiting.wordt
een taxi besteld waarin plaats is
voor vijf personen. De overige vier
drinkers besluiten te wandelen om
zodoende tijdens de tocht al wat te
ontnuchteren. Onze koppige importfries denkt de weg op eigen
houtje te kunnen vinden, de rest
vertrouwt op googlemaps. Het doet
denken aan een dropping. Gelukkig
komen we heelhuids aan in het
hotel en kunnen aan onze nachrust
beginnen.

We vervolgen onze kroegentocht
bij Brauerei Fässla maar onderweg
verliezen we Abe en René. Deze
twee snoodaards hebben een verkorte route gevonden en zitten al
lang en breed verstopt in een hoekje van hun bier te genieten. Hier
drinken we ook wat maar Jac begint
wat onrustig te worden: ze hebben
er geen rauchbier! En dat was toch
echt de bedoeling!

Verder met de route en volgt gids
Abe, die jaarlijks in Bamberg komt
en puur op inituïtie de weg lijkt te
vinden. Doel van de wandeling is
Baruerei Keesmann. Hier wordt het
zogenaamde Herren Pils gebrou-
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Na een nacht met weinig slaap
komen we toch monter ons bed uit.
Na een prima ontbijt vertrekken we
in de ochtenddauw naar Tsjechië en
we arriveren op tijd bij ons hotel
Hazuka. Wederom lopen we door
een park langs een rivier (Radbuza)
met als bestemming de “Pivovar
Prazdroj” oftewel “Pilsener Urquell”. Hier is het dus allemaal begonnen. We lopen door de poort naar
het grote plein voor de brouwerij,
waar de plaatselijke brandweer met
een demonstratie bezig is. We
hebben een rondleiding gereserveerd die al om 12:00 uur begint!

We starten met een introductie van
het ontstaan van de brouwerij en
de rol van de brouwerij in de locale
samenleving. Omdat het bier in
Plzen aan het begin van de 19e
eeuw van zeer slechte kwaliteit
was, besloten de inwoners van de
stad een nieuwe brouwerij te bouwen. Deze brouwerij kreeg de naam
Bürgerbrauerei. In de lente van
1842 werd de Beierse brouwer
Josef Groll als eerste brouwmeester
aangesteld. In 1898 werd het handelsmerk Pilsner Urquell opgericht.
Vervolgens worden we in een soort
stadsbus over het terrein vervoerd
en komen we uit in de bottelarij die
net als wij alweer willen vertrekken
in werking wordt gezet. Het blijft
een fascinerend schouwspel om
duizenden flesjes één voor één over
de loopband gereinigd, gevuld, gedopt en gestickerd te zien worden.

We worden weer met de bus opgehaald en worden afgezet bij het
oude brouwhuis met de koperen
ketels. Hier werd tot ver in de jaren
80 bier gebrouwen, nu heeft deze
ruimte vooral een nostalgische
functie.

Na een aantal trappen op en af
belanden we in de kelders, waar
de temperatuur niet warmer is dan
een graad of 5. Hier wordt het bier
gegist en gelagerd. In het plafond
van een van de gewelven zien we
een gat. Hier werd in de winter ijs
uit een nabijgelegen meer gestort
om de temperatuur in de kelders op
een zo constant mogelijke koele
temperatuur te houden.
We lopen ook langs open gisttanks
en zien verderop een mannetje op
ons wachten. Hij staat bij een groot
houten vat en daaruit wordt voor
iedereen een vers glas bier getapt.
Het blijkt een ongefilterde Urquell
te zijn, een bier dat alleen ter plekke en in een aantal kroegen in Plzen
verkrijgbaar is. Het blijkt het beste
bier van het weekend te zijn. Veel
smaak, goed bitter (maar niet te)
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en dat voor maar 5%. Vervolgens
worden we uitgenodigd voor een
doe-opdracht. Wie is er zo lenig en
slank dat hij door de opening van
een deksel in het vat kan kruipen? Wij bestuderen alle ronde
buiken en concluderen dat Mikel de
meeste kans maakt. En ja hoor,
hem lukt het! Abe en Jac doen ook
een poging, maar stranden al bij
hun brede borstkast.

We lopen via het voetbalstadion
van Victoria Plzen naar het centrum. Een rondje langs mooie gebouwen Na een terras met witte
parasols beginnen we ons diner in
Restaurant 12, een schot in de roos.
Heerlijk relaxte tent met goed eten
aangevuld met bier. Het is dan wel
bier, maar als leden van een biergilde vinden we het wel zo prettig
als het ook nog ergens naar zou
smaken. Geen rauch, kruiden, fruit
of andere smaken.
Mikel komt met het lumieuze idee
om voor de hele groep de plaatselijke kruidenlikeur te bestellen, een
Becherovka. Prijs € 0,80 per borrel.
De hele kaart wordt getest en we
verlaten uiteindelijk in opperbeste
stemming het restaurant. De helft
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van de groep verlaat het strijdveld
en de anderen vervolgen de alcoholische route. Het valt op dat de
zaterdagavond best rustig is en dat
terwijl Plzen ongeveer net zo groot
is als Breda. De kroegen op google
kunnen we niet traceren, maar wel
de locale cocktailbar waar we meewarig worden aangekeken.
Na twee consumpties houden we
het voor gezien, totdat we ergens
uit een steegje Cubaanse muziek
horen. Behalve Cisca en ik is niemand meer geïnteresseerd, kennelijk murw gebeukt door de hoeveelheid consumpties. Iedereen zit al
voor het afgesproken tijdstip aan
het ontbijt. We checken uit en beginnen aan de terugreis. We proberen nog wat souvenirs te scoren bij
een pompstation. Uiteindelijk sluiten we het weekend rond 20:00 uur
af in de Beyerd en de algehele
conclusie is dat we het enorm gezellig hebben gehad. Er wordt
voorzichtig geopperd om volgend
jaar weer iets te doen: Londen of
Dublin….

Corné Bruininckx

BIERNIEUWS
Chrysantenbier
Chrysantenverderler Gediflora uit
Oostnieuwkerke organiseert het
veredelen en vermeerderen van
potchrysantenen en wordt geleid
door David Daenens(36) en zijn
echtgenote Elien Pieters. Zij hebben een patent op een 140-tal eigen
gecreëerde chrysantenrassen. Sinds
kort presenteert de firma een eigen
bier : de Belgian MumN°1, een
blond biertje van 6,5 vol% alc. “Elk
jaar nemen we deel aan tal van
beurzen. Om wat uit het pak en in
het oog te springen, hebben we een
biertje laten brouwen.” Gediflora
deed daarvoor een beroep op brouwerij ’t Gaverhopke uit Harelbeke
(momenteel ook in Waregem) en
liet 1.000 liter brouwen. “En daarvoor gebruiken we echte chrysan-

ten”, zegt David trots. “We oogsten
de bloemen, laten die drogen en
nemen dan een extract. Dat wordt
tijdens het brouwproces ingevoegd
. Belgian Mum N°1 iseen fris biertje
en je ruikt duidelijk de aanwezigheid van chrysanten. De eerste
1.000 liter is ondertussen bijna
uitverkocht, eind september wordt
het tweede brouwsel opgestart.”
Whiskymedailles
De Gouden Carolus Single Malt is
bij de 1ste deelname aan de ‘Global
Spirits Masters’ meteen bekroond
met een gouden medaille in de

categorie ‘wereldwijde whisky –
European Single Malt super premium’. Een onafhankelijke jury bestaande uit journalisten en professionals uit de whisky- en sterke
drankenwereld keurt elk jaar de
inzendingen uit alle hoeken van de
wereld
in
een
blindproeverij.
Op de jaarlijkse ‘International Wine
& Spirit Competition’ werd de
Gouden Carolus Single Malt opnieuw bekroond met een zilveren
medaille in de categorie ‘Worldwide whisky’, een bevestiging van het
behaalde zilver in 2014. “Dit is op-
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nieuw een fantastisch resultaat”,
glundert Charles Leclef, 5de generatie eigenaar van Stokerij De Molenberg / brouwerij Het Anker. “Na
2 eerdere medailles in 2014 betekenen dit goud en zilver dus een
onvoorstelbare 4 op een rij. Hiermee behalen we zowaar een ‘grand
slam’ met onze Belgische whisky!Gouden Carolus Single Malt is een
verfijnde whisky gedistilleerd uit
het moutbeslag van het bier Gouden Carolus Tripel. De opeenvolgende rijping in klassieke houten
Bourbonvaten, gevolgd door een
verdere rijping in Het Anker vaten,
resulteert in een verfijnde whisky
met volle en evenwichtige smaak.
De subtiel aanwezige fruitaroma’s
worden aangevuld met toetsen van
hout en vanille.
Boerenradler
In het Achterhoekse Zelhem is de
nieuwste aanvulling op de Radler hype gepresenteerd: Boeren-Radler. De mixdrank van gewone, dagverse melk en bier uit de tap is
bedacht door Arjan Berendsen. De
Zelhemmer combineerde de dranken om boeren een extra afzetmarkt voor hum melk te gunnen
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door in te spelen op degroeiende
belangstelling voor Radler, de populaire biervariant met een laag
alcoholpercentage. "Je moet goede
melk hebben, niet die lang houdbare melk", vertelt Berendsen. "Halfvolle melk en dan in een verhouding
van eenderde melk en tweederde
bier", legt hij uit. De boerenradler
is zaterdagavond op het cocktailfeest op de Markt in Zelhem gepresenteerd en geschonken, ter plekke
gemixt. Berendsen wil nog een
brouwer benaderen om de drank
ook in flessen te kunnen verkopen.

Inbreken om kroonkurken
In Duitsland hebben inbrekers in
een slijterij zo'n duizend biertjes
geopend. Maar niet om ze te drinken, het was ze te doen om de
dopjes. De nog spoorloze daders
forceerden ergens tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 7.00
uur de deur van de slijterij in Mülheim an der Ruhr De politie vraagt
getuigen om zich te melden.
Spaaractie König Pilsener
Het Duitse biermerk König Pilsener

heeft een spaaractie lopen. Aan de
binnenkant van sommige kroonkurken zitten punten verborgen of
een code waarmee je direct iets
wint. Een goed idee van de brouwerij om hiermee meer mensen aan
de König te krijgen. De dieven bleken echter laffe borrelaars en zonder het bier te nuttigen een dikke
prijs te willen scoren. Of de inbrekers genoeg punten hebben verzameld is niet bekend. Wij hopen dat
ze de kroonkurk met de volgende
tekst het meest hebben gezien tijdens deze bierverspilling:
'Neues König Pilsener, neues Glück'
- bij het volgende biertje meer
geluk!
Bier van cornflakes
Een aantal scholen in Zimbabwe
heeft kinderen verboden om sommige types cornflakes mee naar
school te nemen. Er is namelijk heel
makkelijk bier mee te maken.
Scholieren mixen de cornflakes/granen met bruine suiker en gist en
laten het fermenteren in de zon.
Hierdoor ontstaat een ondoorzichtig bier, dat scholieren voor de ogen van leraren nuttigen. Het zelf
brouwen van bier op deze manier

kan gevaarlijk zijn, omdat de hoeveelheid alcohol niet bepaald kan
worden.
Alcoholgebruik onder
jongeren is een groeiend probleem
in Zimbabwe.
Kreeftenbier
In Maine (VS) heeft de Oxbow Brewery een zeer luxueus bier gebrouwen. Saison Dell'Aragosta heeft
namelijk kreeft als belangrijk ingrediënt. Het bier is gebrouwen in samenwerking met Birrificio del Ducato di Parma (Italië).

Het brouwsel wordt gemaakt door
levende kreeften te koken in de
wort, waaraan zeezout is toegevoegd. Het resultaat is een lichte, citrusachtige pils van 4,5 vol% alc.
met een zoetige smaak. Als je dit
biertje wilt proeven, zul je toch een
eind moeten reizen. Saison Dell’Aragosta wordt voorlopig alleen getapt bij de Oxbow Brewery zelf.
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Bierkalender
Woensdag 7 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Bockbieravond

Woesdag 14 oktober

Beyerd Bier Historie in de Grote Kerk

Zaterdag 17 t.e.m.
zondag 25 oktober

40e Belgische Bierweek
Het belooft een mooie week te worden.

Vrijdag 24 t.e.m.
zondag 25 oktober

38e PINT Bokbierfestival,
Beurs van Berlage, Amsterdam
Info op: www.pint.nl/festivals

Laatste zondag
van oktober

Bokbierdag in Bierreclamemuseum Breda
Info: www.bierreclamemuseum.nl

Zaterdag 8 november Bad Hair Beer BrewingExperience
Dorpshuis "De Vroone”, Kapelle.
Info: www.badhairbrewing.nl
Woensdag 2 decemberBijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Winterbieravond
Zondag 15 december Bier Xperience Noord-Brabrant
Cultureel Centrum De Enck, Oirschot.
Zaterdag 19 en
zondag 20 december

Kerstbierfestival Objectieve Bierproevers Essen
Info: www.kerstbierfestival.be

Zaterdag 19 en
zondag 20 december

Winterbierfestival Breda
Locatie: voor café de Bruine Pij

Oudjaar 31 december Oudejaarsborrel (tot 20:00) in Café De Beyerd
Komt allen, leden van het BeyerdBiergilde!
Woensdag 20 januari Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: jaarvergadering
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Het Iberisch schiereiland, zon, zee, strand en bier?
We zijn dit jaar in de lente naar
Portugal op vakantie geweest en in
de zomer naar Spanje. Echt hoge
verwachtingen van het bieraanbod
in beide landen had ik niet, alhoewel
ik al enkele malen prettig verrast
ben door Spaanse brouwers (zie NB
januari 2015 ‘Barcelona’). Ik had
me al voorbereid op weken pils en
wijn drinken, maar ook nu bleek
weer dat het biervirus razendsnel
de hele wereld overgaat. Bier is
booming!

kitsch. Als we terug komen op het
plein voor de kathedraal valt mijn
oog pas (we zijn er namelijk al
voorbij gelopen) op een bord ‘Cerveja Artesenal Portuguesa’. Een
alleraardigst zaakje met allerlei
regionale producten en een leuk
terras nodigt ons uit een biertje te
gaan proeven.

Portugal
Onze eerste dagen in Portugal
brachten we door in Esposende een
plaatsje aan de kust. In de strandtenten was alleen pils te verkrijgen,
maar wel tegen een zeer schappelijke prijs. In het centrum hadden
ze wel Belgische bieren en met
name Chimay zie je vaak. Esposende was onze uitvalbasis voor enkele tripjes door het noorden van
Portugal. Als eerste een bezoekje
aan Barcelinhos. Deze stad is bekend vanwege zijn hele grote markt
en de vele met felgekleurde tegels
versierde huizen maken het een
bezoek meer dan waard.
We rijden verder naar Braga en
moeten even zoeken naar een parkeerplekje. Eindelijk vinden we wat
en dan blijken we vlak voor de Sé
de Braga, de kathedraal, te staan.
Het is een mooie plek om ons bezoek te beginnen en de kathedraal
is prachtig, alleen het orgel is erg

Binnen staan een paar schappen
met bier van 2 brouwerijen, Sovina
uit Porto en Amphora uit Braga.
Mijn keus valt op de IPA van Sovina,
een mooi bier maar van mij had hij
een tikkeltje meer bitterheid
mogen hebben. Het is nog vroeg op
de dag dus ik laat het bij dit ene
bier en we gaan de rest van de stad
ontdekken.Na enkele uren slenteren en bezichtigen zijn we toe aan
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een late lunch (voor Portugezen
heel normaal, voor hen doen wij
alles te vroeg). We lopen terug naar
het ons al bekende terras om een
van de andere bieren te proeven en
wat te eten. Ik bestel de LP Cerveja de Fumeiro (wat een mooie naam
voor een rookbier) van Amphora.
Ik ben geen groot liefhebber van
Rauchbieren, maar deze valt prima
in de smaak, een mooie subtiele
rooksmaak.
Enkele dagen later reizen we naar
Guimares, de eerste hoofdstad van
Portugal. Deze stad is echt een
aanrader met vele hoogtepunten,
het Castelo, het presidentieel paleis, de kathedraal en vele kloosters. Het historische centrum van
Guimarães is dan ook door de
UNESCO tot cultureel werelderfgoed verklaard.

Al slenterend door de stad is het
Largo da Oliveira niet te missen,
een schitterend plein vol met terrasjes. En warempel zie ik daar een
bierkaart, Cerveja Artesanais, met
bieren van 2 brouwerijen, Sovina
en Letra uit Braga. Een aardig bier
maar hij is niet spectaculair. Ik
proef ook nog de Sovina Amber en
deze past uitstekend bij onze schitterende tapasschotel met kaas en
worst. Lekker eten met lekker bier,
wat wil een mens nog meer?
We reizen naar Porto om daar onze
laatste dagen van onze vakantie
door te brengen. De bruggen over
de Douro zijn voor mij het meest
herkenbare aan deze hoofdstad van
de port. Daarna volgen natuurlijk
de portbottelarijen die allemaal aan
de zuidoever liggen. Natuurlijk
doen we hier een excursie en portproeverij bij Calem. Het lijkt op een
van onze excursies naar een brouwerij, er wordt hier alleen niets
gebrouwen. De gigantische grote
vaten zijn indrukwekkend en de
proeverij is lekker, maar een bier
glijdt toch makkelijker naar binnen
dan een port.
Porto is minder spannend qua bier
dan het uiterste noorden van Portugal. Hier en daar zie je wat bekende Belgische bieren, maar de
eigen bieren zijn hier moeilijk te
vinden. Ik probeer nog wel een
Superbock Stout, maar deze is wat
aan de zoete kant en niet helemaal
mijn smaak. Superbock is een
biermerk dat je veel ziet in Portugal,
maar dan overwegend hun pils. Ik
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vind het wel een misleidende naam
maar waarschijnlijk kennen ze
bockbier hier niet. Porto valt dus
wat tegen op biergebied, maar het
noorden van Portugal zeker niet.

tige IPA is een heerlijk bier. Ook
hun Imperial Stout is prima. Het is
een mooie zaak, waar je door de
glazen wand een mooi kijkje in de
brouwerij hebt.

Spanje
We beginnen onze zomervakantie
in Madrid, veel interessante gebouwen en natuurlijk het Prado. Ik heb
nog nooit zoveel schilderijen van
grote meesters bij elkaar gezien.
Verder stikt het er van de grote
pleinen vol met grote terrassen. Op
de Plaza de Santa Ana zit Cervecería Naturbier, een brouw café dat
enkele bieren brouwt. Ik probeer
hun Naturbier Mamba, een Dortmunder van 6,5 %, een lekkere
frisse doordrinker.
Omdat het zo lekker zit op een
zonnig terras bestel ik ook nog hun
Naturbier Tostada Especial, een
donker bier van 6,5% met een licht
bittertje. Allebei zijn het prima
bieren, goed in balans, maar spectaculair zijn ze niet, maar er worden
er flink wat van gedronken op het
terras en daar gaat het een uitbater
toch om.
Een ander brouw café is Fábrica
Maravillas. We vallen een beetje uit
de toon bij alle jonge en hippe bezoekers, maar dat belet mij niet hier
wat bieren te proeven. Het is in
ieder geval mooi om te zien dat de
jongelui in Spanje geïnteresseerd
zijn in speciaal bier. De Saison
Valverde valt wat tegen, maar hun
FL(ipa), een kruidige en citrusach-

Een laatste tip in Madrid is Irreale
een echt biercafe. Op een krijtbord
staan de 12 bieren op tap. Mijn
keuze valt op de Alien Claw van
Naparbier uit Noain in het noorden
van Spanje, een IPA met Belgische
gist van 6,8 %, sterke citrusgeur
(grapefruit) en smaak. Ik probeer
ook nog de Viakrucis van La Pirata
uit Suria iets ten noorden van Barcelona, een IPA van 5,8%, ook hier
wat citrus maar aanzienlijk meer
bitterheid. Weer heb ik 2 mooie
Spaanse bieren gevonden.
Onze volgende stop is Toledo, een
schitterende historische stad bovenop een rotsformatie. Hier vinden we niet echt veel cafe’s met
goede bieren, maar gelukkig zit er
naast ons hotel een slijterij met een
paar leuke Spaanse bieren. Ik koop
er twee: The completely absurd
Tropical Explorers, een IPA van
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Freaks Brewing uit Cuenca en de
Imperial Porter van Arriaca uit
Yunquera de Henares (Guadalajara). De IPA is ok, maar de Imperial
Porter is fantastisch, chocolade
aroma en smaak, wat koffie en licht
zoet.
We gaan in sneltreinvaart (300 km/
uur) naar Valencia, een veel leukere stad dan ik van tevoren had
verwacht. Het heeft een mooie mix
van historische gebouwen met
moderne gebouwen. We vinden
hier weer een trendy biercafe, Olhöps. Ze hebben enthousiaste eigenaren en als ik zeg dat ik uit
Nederland kom is de eerste vraag:
ga je naar het Borefts Bierfestival?
Dit festival is bekend in heel Europa
en hij zou er graag een keer naar
toe gaan. Alleen, waar ligt Bodegraven? Ik leg hem uit dat het een
uurtje van Amsterdam is.

Van de tap neem ik Zeta Hop een
American IPA van 6,7%van CompañíaCerveceraZeta S.L. uit Valencia. Hij heeft weinig geur, iswel
lekker fruitig en stevig bitter. Ook
de afdronk is bitter. Een prima bier
maar er zijn betere IPA’s. Mijn volgende bier is de Amor Amorgo een
16

IPA van 6,9% van Tyris uit RibaRoja del Turia vlakbij Valencia. Het
is een oranjegeel bier met weinig
stevig schuim, helaas heeft het
weinig geur, is lichtbitter wel volmondig. Verder hebben ze flink wat
bieren op fles, ik zie o.a. de Boon
Marriage Parfait (één van mijn favoriete gueuze’s).
Om wat uit te rusten brengen we
een weekje door aan het strand in
Calpe. Hier is weinig bijzonder bier
te vinden, maar de omgeving is
mooi en we kunnen hier heerlijk
snorkelen. Lekker uitgerust keren
we terug naar Valencia voor de
laatste dagen van onze vakantie. Al
struinend door de stad liepen we
ook nog tegen een mooie bierwinkel
aan, Beers and Travels. Ze hebben
een flinke voorraad bieren uit België, Duitsland, Engeland en enkele
uit de USA. Opvallend was het rek
met alleen bieren uit de regio Valencia. In de winkel staan ook 2 taps
en voor de winkel zitten we mensen
te drinken. Ik koop enkele biertjes
voor thuis, helaas zitten we aan een
maximum aan gewicht anders had
ik er wel meer gekocht.
Terug in Madrid bezoeken we nog
een keer Irreale, een mooie afsluiter van een vakantie die heel wat
bieriger was dan ik vooraf verwacht
had. Natuurlijk heb ik deze vakanties ook lokale wijnen geproefd en
gedronken, maar ja we zijn natuurlijk wel een biergilde.
John Zonneveld

Rundertartaartjes met shiitake, bleekselderij. gerookte
ham en Beyerd Herfstbock
Ingrediënten voor 4 personen:
450 gram rundertartaar
100 gram shiitake
6 eetlepels bleekselderij, in blokjes
6 plakjes gerookte ham (of bacon)
8 eetlepels runderfond
6 eetlepels zonnebloemolie
stokbrood
peper uit de molen
en zout naar smaak

Bereidingswijze:
De shiitake schoon borstelen, harde onderkant afsnijden en in kleine
reepjes snijden. Twee eetlepels olie in een wok of koekenpan verhitten
en de reepjes shiitake en bleekselderij kort roerbakken. Al roerende de
runderfond toevoegen en nog kort verwarmen. Op smaak brengen met
peper en zout. De ham in gelijkmatige plakjes snijden en in een droge
koekenpan licht krokant bakken. Kleine tartaartjes vormen met een
diameter van ongeveer 5 tot 6 cm, iets plat slaan en aan beide kanten in
vier eetlepels olie bakken. Zo warm mogelijk met de saus, de plakjes licht
krokant gebakken ham (of krokante bacon) en stokbrood serveren. Een
licht gekoeld glas Beyerd Herfstbock bij dit gerecht serveren.
Han Hidalgo
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De koelkast van ... vive la France???
Het is woensdag 23 september als
Cora en ik weer op pad gaan. Ons
eerste adresje lijkt te gaan lukken.
Er brandt licht. Jammer, dat blijkt
aan te zijn om inbrekers bang te
maken of voor de kat. Niemand
thuis. Dat is balen.
Plan B: we gaan naar Joop Oomens.
Wellicht kunnen we hem ook overhalen om nog even als bestuurslid
aan te blijven. Combineren we het
nuttige met het aangename.
Jippie! Joop blijkt thuis te zijn. Na
een gevecht met onze fietskettingen om ze goed aan het hek te
bevestigen, gaan we het mooie
appartement van Joop binnen.
Joop’s tweelingbroer uit Frankrijk is
er. Hij zit rugby te kijken en laat
zich door ons niet van de wijs brengen. De koptelefoon laat hem in zijn
eigen wereld zitten. Het lijkt erop
dat Joop hem gewaarschuwd heeft
voor dit onverwachts bezoek.

Op naar de koelkast. Dat is een
beetje magertjes. Een half kartonneke Bock van Hertog Jan. Volgens
Joop is Albert Heijn de eerste dit
jaar. Naast de bock ook Argus Premium, een mooi dorstlessend pilske
van de Lidl. Volgens Joop is het
doodzonde om je dorst te lessen
met een van de bekende jongens,
terwijl de Argus voor de helft van
het geld, evenveel dorst lest. Ja, de
Oomens denken efficiënt.
Maarrrrrr uiteraard blijft het niet bij
dit mager voorraadje. Joop loodst
ons naar een geheime koele ruimte.
Lift in, lift uit en Joop met twee
vrouwen de kelder in. Oei, als dat
maar geen flatroddels geeft. Een
ding is zeker: als je trek hebt in een
bijzonder bier, heb je de calorieën
al verbrand, loopt de kwijl uit je
mond, voordat je bij de voorraad
bent en weet je inmiddels heel erg
zeker dat je geen pilske wilt.
Joop’s geheim in de kelder bestaat
uit Westmalle dubbel en Bernardus
Prior. Zoals hij zelf aangeeft: ik ben
een klassieke drinker, met een
conservatieve inslag. Dus Belgische
trappisten en geen hype bieren,
zoals de IPA! En zijn huisbier is een
Amstel Gold. Laat ie die nou net niet
op voorraad hebben, dus we moeten hem op zijn ogen vertrouwen.
Maarrrrrr als er visite voor aangekondigd komt, doet Joop wel aan
maatwerk! Dan is er in huis, wat de
visite graag drinkt. Ennuh, de visi-
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te zit nooit zonder, want Joop is
stiekem nog een grotere wijnliefhebber dan bier. Een prachtige
collectie, zorgvuldig gerangschikt.
Toch die Franse instelling? Hij staat
er zo trots bij, dat je zou denken
dat hij af en toe met een stoeltje in
de kelder gaat zitten. Op Cora’s
vraag wat “we” mee naar boven
nemen, besluit Joop een Franse
dubbel mee te nemen en een Carolus tripel. Die lust zijn broer wel….

Boven worden we verrast met 2
zeer bijzondere glazen waar Joop
apetrots op is. De tripel wordt door
de broers gedeeld, Cora en ik proeven de Bock. Ietwat zoet….., te
zoet. Vond Joop ook. Tja, die is nu
in ieder geval op, kan Joop weer
een andere bock kopen. Van die
zoete is ie nu af.

Uiteindelijk komt broerlief ook aan
tafel zitten om de visite te beleven,
of om nog een slok Carolus te scoren? En humor heeft hij. De Beyerd,
zegt hij…… Dat is geen goed café
hoor. Waarop wij met vraagtekens
in onze ogen hem aankijken. Nee
hoor, zo zegt hij, echt niet. Ik heb
er een goede middenklasser verzopen, maar ik krijg er geen nieuwe
banden. Tja………een nadenkertje.
Maar wij hebben toch niets met
auto’s dus geen zorg!
Uiteindelijk laten we de broers weer
lekker terugkeren naar hun rugbywedstrijd op tv en slaan we een
tweede bier af. Scheelt voor Joop
in ieder geval een loopje naar beneden. Er staan 2 extra flesjes
boven in de koelkast.
Joop, bedankt voor je mooie verhalen en gastvrijheid.

Bianca & Cora
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