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Woordje van de voorzitter
Allereerst wil ik iedereen een gezond en bierig 2016 toewensen.
Mocht je goede voornemens hebben, dan hoop ik natuurlijk dat deze
met succes volbracht zullen worden. Zo niet, dan volgt er vanzelf
weer een nieuw jaar. Eerst 2016
maar eens beleven en kijken wat
dit jaar ons allemaal gaat brengen.
Volgens de redactie van de Nuchter
Bekeken kwam dit blad 20 jaar
geleden voor het eerst vers van de
pers, en het heeft sindsdien een
hele metamorfose ondergaan. Ik
heb van mijn voorgangster Hettie
Beverdam een ordner mogen ontvangen, die zij weer gekregen heeft
van haar voorganger Aad van Bruggen, vol met notulen, verslagen van
proeverijen en zelfs een huishoudelijk reglement. Maar dus ook een
proefnummer Nuchter Bekeken
van november 1996: een mintgroen gevouwen A4-tje, met een

aantal columns zoals, biernieuws,
recepten en een 'In gesprek met'.
De daarop volgende nummers zitten helaas niet in de map, maar nog
wel twee edities uit 2001. Toch leuk
om de map een keer door te spitten.
Mocht je nu een leuk bierverhaal
hebben en dit met de lezers willen
delen, dan is het volgend nummer
je kans! Het verschijnt in kleur,
omdat het een jubileum nummer is
en dat mag best een dik nummer
zijn...
Denk ook aan het Bredaas Kampioenschap bierproeven in april. Ik
doe weer mee, en ik hoop natuurlijk
op een grote opkomst. Jullie komen
toch ook?

Cora
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Saison, bier uit Henegouwen?!
Een hele middag saisonbieren
proeven, hoe krijg je het verzonnen. Nou, laat dat maar aan Mikel
over. Zestien had hij er gevonden,
genoeg voor vier rondes van vier
dus in de traditionele zondagmiddag bierproeftest in De Beyerd.
Meer dan genoeg ook om er een
paar uur genoeglijk mee bezig te
zijn, zoals zondagmiddag 18 oktober bleek.
Saison, hoor ik de minder ervaren
proever denken, saison, wat is dat
ook weer precies?

Gelukkig is dat behoorlijk exact
beschreven, aan de hand van tien
geformuleerde criteria, voorwaarden dus waaraan een bier moet
voldoen om een saisonbier te zijn.
Dat zijn er nogal wat. Daarom hebben ze een soort elfde regel bedacht, die zegt dat je ook al saison
mag heten als je aan acht van die
voorwaarden voldoet. Met andere
worden, je mag er twee missen.
En die escape kwam goed van pas,
want anders zouden wij een verrekte overzichtelijk bierproeftestje
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hebben gehad, met hooguit zes
deelnemende bieren.
Een van de duidelijkste criteria voor
een saison is dat het in de provincie
Henegouwen gebrouwen moet zijn.
Henegouwen is een Waalse provincie, zo'n beetje tussen Lille (Fr.) en
Charleroi. (Geeft niks, ik moest het
ook opzoeken).
En het is uitgerekend die regel die
zondagmiddag massaal werd overtreden. Van de zestien aangeboden
saisons waren er namelijk maar
liefst negen NIET uit Henegouwen
afkomstig. Voeg daarbij dat er ook
nog eentje was die niet de juiste
kleur had - veel te bruin om 'donkerblond tot amberkleurig' te zijn en je houdt er maar zes over.
Daarvoor komt een beetje proever
natuurlijk zijn bed niet uit. Maar
goed, zestien stuks dus, grotendeels onbekend terrein voor heel
wat aanwezige proevers. Niet voor
iedereen echter, zoals bij de uitslag
zou blijken.

Was meedoen dan een straf, deze
40e bierweek? Integendeel: ofschoon er wel een paar brouwseltjes tussen zaten waarvan je mag
hopen dat de receptuur op zo kort
mogelijke termijn spoorloos verdwijnt, waren er zeker ook heel wat
positieve verrassingen: stevig gehopte aanraders, zeker voor de
liefhebber die een bittertje in de
smaak op waarde weet te schatten.
De uitslag dan maar, eerst die van
de proevers. Een kleine verrassing
voor de gildeleden die er niet bij
waren: op het eind was het dit keer
niet een Van Peer die had gewonnen. Olaf Goos - uit de stal-Van
Peer, dat dan weer wel - bleek maar
liefst zeven biertjes goed te hebben, gezien de moeilijkheidsgraad
van de opdracht een absolute topprestatie. Uiterst verdienstelijke
podiumplaatsen waren er voor

echtgenote Lolita (6) en Wilma de
Rooij en - daar komt-ie alsnog Jac van Peer (elk 5).
Dan de uitslag waarom het deze
middag echt draait, die bij de bieren
dus. Als hoogst gewaardeerde
kwam St Feuillien Saison uit de bus,
een neuslengte voor nummer 2,
Saison Dupont. Voor wie van strenge regels houdt: complete, echte
zo men wil, saisons dus, geboren
en getogen in Henegouwen. Wat je
dan weer niet kunt zeggen van de
andere ereplaatsen: Keikop, Paljas
en Saisonneke. Zou het dan toch zo
zijn dat afkomst er wel degelijk toe
doet?
Piet Oosthoek
(1 geraden, zuivere toevalstreffer)
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Bierkalender
Woensdag 20 januari Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Zaterdag 6 en
zondag 7 februari

9e Brugs Bierfestival, Beursplein, Brugge.
82 brouwerijen en meer dan 300 bieren!
www.brugsbierfestival.be

Vrijdag 5
t.e.m. 9 februari

.Carnaval in de Beyerd, ‘Madam Moustache’.

Zondag 20 maart

Delta Bierfestival, De Goederenloods, Goes.
www.deltabrouwers.nl

Zondag 20 maart

Bijna lente bij Ramses Bier
www.ramsesbier.nl

Woensdag 30 maart

Aandeelhoudersvergadering Bry de Beyerd

Zaterdag 10 april

Open Bredase Kampioenschappen Bierproeven

Vrijdag 22 april

Excursie Beyerd Biergilde

Zaterdag 23 en
zondag 24 april

Zythos Bier Festival, Brabanthal, Leuven.
Een 100-tal stands met brouwers of bierfirma’s.
www.zbf.be

Zondag 1 mei

Nederlands Speciaalbier Festival,
verhuist naar de Parade in Den Bosch.

Zondag 15 mei

Pinkster BIER fietstocht

Zondag 22 mei

Beyerd Bier festival

Woensdag 25 mei

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Week van het Nederlandse bier
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Wie jarig is, trakteert !
Echt niet! Het is al een traktatie om
iedere keer weer de Beyerd binnen
te lopen. Dus nu was het eens zaak
om de Beyerd te trakteren: een
cadeau voor hun veertigste Belgische Bierweek-verjaardag.

binnen enkele minuten was deze
verspreid onder de aanwezigen in
het café.
Ook de Dochter van de Korenaar
liet zich niet kennen als winnaar van
het zilveren frietje en gaf traditioneel een Tournee Générale van zijn
bier weg. Nog een traktatie! Naar
mijn idee het zwaarste bier ooit in
deze traditie en ook bijzonder lekker. Net als hun andere bieren
overigens: originele, uitgesproken
smaken van een hoge kwaliteit.
Misschien geen allemansvrienden
maar mijn zegen hebben ze.

Dus rap een taart met de Belgische
vlag in elkaar gezet, kaarsjes gezocht met een 4 en een 0 en daarna proberen hem heel naar ‘ons
clublokaal’ (zoals Piet Oosthoek
altijd zegt) te brengen. Zowaar
kwam hij heel aan en kon ik mijn
taart in goede staat overdragen aan
de jarigen: Mikel en Orson. Zij lieten de taart direct aansnijden en
En vervolgens werd iedereen natuurlijk nog getrakteerd op een
fantastische week. Van de Saison
proeverij tot de brouwerij ‘t Anker-dag en de bierproefwedstrijd voor
teams tot de mosselavond. Wat was
het weer een feest: bofkonten zijn
we.
Jeroen Brooijmans
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Bierige cadeaus
Sinds het algemeen bekend is bij
familie, vrienden, kennissen en
collega’s dat ik een bierliefhebber
ben, krijg ik bij bijna alle feestelijke
gelegenheden (verjaardag, Vaderdag, einde van een opdracht )
bier-gerelateerde cadeaus. Dit was
zo’n 10 jaar geleden een hele opgave, maar sinds bier booming
business is, zijn er veel verschillende bierproducten beschikbaar.

houten fles verwacht, maar bij
overmatig gebruik schijn je er wel
een houten kop van te kunnen
krijgen. Toen ik het kreeg zocht ik
natuurlijk meteen naar de inbussleutel om dit pakketje in elkaar te
zetten, helaas dat werkt niet echt.
Gelukkig stond op de dop de handleiding dus het openen is toch nog
gelukt.

In de afgelopen jaren heb ik de
biercadeaus dan ook langzaam aan
zien veranderen van flesjes bier
naar brouwpakketten, stripboeken
over bier, bierspellen tot allerlei
bierprullaria aan toe. Hieronder
volgt een kort overzicht (beperking
van de redactie) van wat ik zoal de
afgelopen jaren aan bierige cadeaus heb mogen ontvangen.
Ikea bier : Ja het bestaat echt in
de smaken Lager en Donker Lager.
Ik had het eigenlijk wel in een

Bierbrouwpakket : Voor de echte
doe-het-zelfer. Alles zit in het pakket behalve het water. Er zijn ook
navul pakketten verkrijgbaar met
verschillende biersoorten. Aangezien ik dit cadeau nog maar net heb
gekregen ben ik nog niet aan het
brouwen toegekomen. Het verslag
daarvan volgt wel in een volgende
Nuchter bekeken.
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Stripboek : The comic book story of
beer. Een mooi ingebonden stripboek met de historie van bier door
de eeuwen heen, in het Engels dat
wel. Als stripboek- en bier-liefhebber vind ik dit een heel mooi cadeau. Het verslag hiervan volgt wel
in een volgende Nuchter bekeken
als Han me niet voor is.

Bier: Teveel om op te noemen.
Zoals bij mijn afscheid bij mijn
laatste opdracht gaf een collega mij
6 verschillende Aziatische flessen
pils. We zaten een paar honderd
meter van Chinatown in Rotterdam
waar meerdere Chinese toko’s zijn
gevestigd dus veel moeite had dat
niet gekost.
Bierglazen : Al sinds mijn studententijd spaar ik bierglazen en ik had
al een flinke verzameling. De laatste jaren is het een beetje uit de
hand gelopen sinds een vriendin
van mijn vrouw glazen voor mij
zoekt. Ze is verslaafd aan rommelmarkten en daar blijken heel wat

bierglazen te koop te zijn. Ook al
heb ik haar verteld dat ik alleen
bepaalde glazen wil hebben, blijft
ze maar glazen voor me meenemen. Nog iemand interesse in een
doos of twee bierglazen?
Bierspellen : Als kind speelde ik
vaak bordspellen, maar in mijn
studententijd is dat in een stroomversnelling gekomen. Ik ben lid
geworden van een spellenvereniging en heb jaren lang fanatiek op
toernooien gespeeld. En als gevolg
daarvan kreeg ik vaak bordspellen
als cadeau. En laten er nu ook
spellen bestaan die over bier gaan.
Enkele voorbeelden hiervan zijn
Beer and Vikings (winnaar is de
meest dronken Viking), the World
of Beer (soort Triviant), the Beer
game (reis over de wereld en verzamel bierflessen en voer opdrachten uit). Misschien is dit ook wel een
leuk onderwerp voor een volgende
Nuchter bekeken.
Ik laat hier de bierprullaria maar
buiten beschouwing, dit is zo een
diffuus pakket artikelen daar kan je
pagina’s mee vullen. Ik verwacht
en hoop de komende jaren nog veel
bierige cadeaus te krijgen. Er zullen
altijd wat mindere cadeaus bij zitten, maar zo nu en dan zitten er
ook pareltjes tussen en die wil ik
voor geen geld van de wereld missen.
John Zonneveld
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Trappisten Westmalle zetten kaas in de vitrine
Toen Piet de Jongh zo’n 40 jaar
geleden zijn queeste begon naar
echt bier, stootte hij in het exotische bierland België haast onvermijdelijk als eerste op de trappist
van Westmalle. Een mooiere vondst
was moeilijk denkbaar, de Beyerd-klanten van die tijd zullen het
beamen. Maar behalve bier maken
de paters al 150 jaar kaas en dat
was al die tijd veel minder bekend
behalve bij de durvers die zich
waagden tot café Trappisten, recht
tegenover de abdij. Dat verandert
nu: de paters gaan de markt opmet
hun kaas uit een mooie nieuwe
kaasmakerij van Nederlands fabricaat.
‘Ora et labora’, bidden en werken,
de regel van hun stichter, houden
alle trappistenkloosters in ere. In
Westmalleal sinds 1794 toen zij op
vraag van de bisschop van Antwerpen vanuit Frankrijk een nieuw
klooster stichtten in de boerderij
‘Nooit rust’.

Waar hun voorgangers moeizaam
de heide ontgonnen, staat nu een
modelboerderij met zo’n 200 melk-

10

koeien van vier verschillende rassen die elk ca 7.500 liter melk geven
per jaar. Daar kan dus je gemakkelijk meer kaas van maken dan de
20 ton per jaar tot nog toe. De
verkoop van de kaas moet net als
het bier bijdragen tot het levensonderhoud van de paters en goede
doelen in België en Afrika.
Alsof de ineenstorting van de melkprijs in de sterren geschreven
stond, konden de paters hun nieuwe kaasmakerij (C. van ’t Riet)
tijdig in gebruik nemen. De capaciteit bedraagt nu 75 ton per jaar.
Kaas is een middel om meerwaarde
te geven aan de melk. Om een kilo
kaas te maken heb je ongeveer 10
liter melk nodig. De melk op overschot verkopen ze aan een grote
melkfabriek.
Met de geplande 75 ton kaas blijft
Westmalle binnen de trappisten
een eerder bescheiden kaasbroertje. Orval produceert 150 ton en
Chimay 800 ton. Sinds geruime tijd
zijn in de brouwerij, dé pijler van
de abdij, grote moderniserings- en
uitbreidingswerken aan de gang,
maar meer willen de paters daarover niet kwijt. Dat de deuren van
de kaasmakerij voor de pers werden opengezet was een heel grote
uitzondering op de beslotenheid
van het monnikenleven.
Louis Meulders

Biernieuws
Bavik opnieuw beste pils

Duvels IJ

In Antwerpen is in november de
vierde editie van de Brussels Beer
Challenge afgesloten, een driedaagse proefwedstrijd die de wereldwijde biersector promoot. Meer
dan 75 internationale bierexperts
proefden meer dan 1100 bieren uit
meer dan 30 landen.

Duvel-Moortgat nam onlangs een
participatie in de Amsterstamse
craftbrouwerij ‘t IJ, die het einde
van z’n eigen groei had bereikt.
Overnamecijfers worden niet bekend gemaakt. De huidige eigenaars (Patrick Hendrikse en Bart
Obertop) onderhouden wel verder
de dagelijkse leiding van de brouwerij.

Brouwerij De Brabandere haalt
opnieuw een gouden medaille met
zijn Bavik Pils als beste pils van
België. “Niet echt een verrassing”,
aldus Albert De Brabandere, “we
doen al 5 generaties ons eigen ding
en volgen een traditioneel recept
met kwaliteit en tijd als belangrijkste parameters”.
Toeval of niet, in 2016 krijgt Bavik
Pils een nieuwe retro look met focus
op het kwalitatieve brouwproces.
Deze nieuwe look neemt Bavik back
to the roots : de herkenbare Bavik
letters, de retro-rode kleur en de
legendarische tagline “super pils”.
Net zoals vroeger zal de naam ‘Bavik Super Pils’ binnenkort weer
pronken op de glazen, flesjes en
bierviltjes.

De Amsterdamse brouwerij, gelegen op amper 10 minuten rijden
van het hoofdzetel van Heineken,
produceert per jaar 20000 hectoliter bier. Dat is “klein bier” vergeleken met Duvel, die brouwde in
2014 1,2 miljoen hectoliter speciaalbier.
Het doel van de intrede van Moortgat is om op grotere schaal te gaan
brouwen. “We hebben tot op heden
alles zo’n beetje zelf moeten uitvinden”, zegt co-eigenaar Hendrik-
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se, ”maar zijn nu op een punt gekomen, dat we voor verdere groei
expertise nodig hebben van een
grotere brouwerij. Samen gaan we
op zoek naar een locatie voor een
nieuwe en grote brouwerij. Wel
gaan we eerst zien hoe we de capaciteit op onze huidige locaties
kunnen optrekken.”
Hendrikse meldt dat ze hun bieren
nog niet exporteren. Maar dit is
slechts gedeeltelijk waar, want ‘t IJ
levert aan supermarktketen Albert
Hein, die op haar beurt haar Belgische filialen bevoorraadt. 't IJ wil
eerst voet aan wal krijgen in de
Nederlandse steden vooraleer exportgericht te denken.

ger gebrouwen door de familie Van
Houtryve in de Brugse brouwerij
Den Os. Op een bepaald moment
brouwden zelfs twee Brugse brouwerijen het bier terzelfdertijd. Na 6
generaties sloot Pierre Van Houtryve In 1957 de oorspronkelijke
brouwerij Den Os in de Raamstraat.

Bourgogne des Flandres terug
in Brugge
Sinds kort brouwt Bruggeling Thomas Vandelanotte, na bijna 60 jaar
afwezigheid, opnieuw Bourgogne
des Flandres in Brugge voor brouwerij John Martin.
Bourgogne des Flandres is een heel
bijzonder bier in de Belgisch biertraditie. Het is een typisch voorbeeld van de Vlaamse versnijbierentraditie, waarbij oud en jong bier
oordeelkundig gemengd worden tot
er een perfecte balans ontstaat. Bij
Bourgogne des Flandres wordt een
bruin bier van hoge gisting gemengd met lambiek van brouwerij
Timmermans. Dit spontane gistingsbier geeft de Bourgogne des
Flandres een friszurige toets.
Brugse roots
Bourgogne des Flandres werd vroe-
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Toch bleef Bourgogne des Flandres
bestaan. Zijn zoon Michel bracht
het paradepaardje van de familiebrouwerij onder bij andere brouwerijen. In de jaren tachtig kwam
Bourgogne des Flandres uiteindelijk terecht in handen van lambiekbrouwerij Timmermans en later bij
John Martin. Anthony Martin kocht
in 2012 het voormalige Brugse
OCMW-gebouw om er een nieuwe
stadsbrouwerij in onder te brengen.
In juni van 2015 werd de brouwinstallatie op spectaculaire wijze met
een kraan over de Dijver getild en
op de zolder geïnstalleerd. Brouwerij Bourgogne des Flandres zal in
het voorjaar van 2016 de deuren
openen voor het publiek.

Uw pintje is minder calorierijk

Op zoek naar de beste Porter

Een pintje bier bevat evenveel calorieën als twee boterhammen, het
is een vaak gehoorde volkswijsheid? Maar klopt dat ook wel echt?
Binnenkort kan u het zelf testen,
want de grote brouwers waaronder
AB InBev en Heineken gaan het
aantal calorieën per flesje op het
etiket drukken.

Voor het vijfde jaar op rij dagen
Brand Bier en Bier Consumenten
Vereniging PINT de thuisbrouwers
van Nederland uit.Dit jaar staat
volledig in het teken van het brouwen van de beste Porter. De winnaar mag samen met de meesterbrouwers van Brand, zijn Porter
brouwen in de Brand Bierbrouwerij
in Wijlre. Thuisbrouwers kunnen
zich tot en met 1 april 2016 inschrijven op www.pint.nl (minimum
leeftijd is 18 jaar).
Deelnemers van eerdere edities
werd gevraagd welk type bier zij
het liefst wilden brouwen. Onder
deze thuisbrouwers bleek Porter de
favoriet. Dit type bier komt oorspronkelijk uit Engeland waar het
sinds de achttiende eeuw al wordt
gedronken. Inmiddels is Porter
wereldwijd uitgegroeid tot een van

Onderzoek heeft immers aangetoond, dat consumenten interesse
hebben in die informatie. Amper
één op de vijf Belgen kent het correcte aantal calorieën in bier. Volgens de Belg bevat een gemiddeld
biertje 106 calorieën per 100 ml. In
de praktijk zijn dat er evenwel 45’,
aldus AB InBev in Het Laatste
Nieuws.
Voor een paar bekende bieren volgt
hieronder het aantal calorieën per
flesje:
Jupiler (25 cl): 111 kcal
Stella Artois (25 cl): 113 kcal
Hoegaarden (33 cl): 149 kcal
Belle-Vue Kriek (33 cl): 161 kcal
Leffe bruin (33 cl): 201 kcal
Leppe Tripple (33 cl): 230 kcal
Hoeg. Grand Cru (33 cl): 230 kcal

de grootste biertypes.
De tegenwoordige Porter is over het
algemeen donker koperkleurig en
kenmerkt zich door een bitterzoete
smaak. Op de website van PINT
kunt u vinden waar de Porter aan
moet voldoen.
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Bovenkamer goes Rotterdam
Toen een aantal leden van Bierproeversgilde De Bovenkamer op
een schitterende zonnige zaterdag
in november neerstreek in café
Haagse Bluf, langs de Delftse Vaart,
in Rotterdam, werd meteen de
juiste toon gezet met het innemen
van enkele bieren die nog niet bij
alle leden bekend waren, zoals
Koebock van brouwerij Berging en
Imperial Red Ale van de Koninck.
Zo, de kop was eraf.
Onder de deskundige leiding van
Abe bereikten we per metro Delfshaven, waarvandaan in vroeger
tijden de Pelgrim fathers scheep
gingen naar de Nieuwe Wereld. Als
teruggekeerden werden we in
brouwerij de Pelgrim hartelijk onthaald voor een heerlijke lunch,
waarna een leerzame rondleiding
door de brouwerij volgde. Uiteraard
werd ook het product geproefd.
Het culturele gedeelte van deze trip
werd, na het nieuwe Rotterdamse
station, de hoogbouw er vlakbij en
de Lijnbaan, voortgezet in de
Markthal. Een markant gebouw en
als je geld hebt hoef je er niet van
honger en dorst om te komen.
Daarna naar Vessel 11, een voormalig Engels lichtschip omgebouwd
tot café-restaurant, met een theatertje. Het ligt in de Wijnhaven,
vlakbij en uitzicht op de historische
haven. Ook daar was het goed
toeven met de nodige onbekende
bieren. Onder andere Skunky Red
Ale van Euro trash Brewery.
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Met de metro weer terug naar het
centrum van Rotterdam. Vanwege
het uitzicht en de beleving werd bij
meerderheid van stemmen besloten om te voet over de Erasmusbrug te lopen om naar de Kaapse
Brouwers op Katendrecht te gaan.
Helaas was het weer omgeslagen.
In de Feniks Food Factory was het
gezellig druk, maar we vonden voor
ons groepje van zeven een plaats
tussen de ciderbar en de Kaapse
Brouwers in. Daar gingen we voor
een bierproeverij. Het leek net
maandagavond. Alle bieren werden
kritisch besnuffeld en geproefd.

Hun bieren zijn vernoemd naar
beroemde en bekende Rotterdammers, zoals Carry, Harry, Karel en
Jaapie.

bierliefhebbers die flesjes Hel en
Verdoemenis van brouwerij de
Molen uit Bodegraven leegdronken.
Een jumelage kon niet uitblijven.

Daarna hadden we geen zin meer
om van buiten nog natter te worden, dus pakten we de metro richting Nieuwe Binnenweg om bij
biercafé Boudewijn te eten. Ja, hier
was het ook al weer goed toeven,
met al die bieren en lekker eten.

Tot slot nog naar onze thuisbasis
om organisator Corné in het zonnetje te zetten.
Laat zo’n dag nog maar eens
komen.

Cisca Bannenberg
En of het zo moest zijn zaten we in
de trein terug naar Breda naast
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Grenzen aan de groei
De opmerking dat speciaalbieren
het goed doen, is eigenlijk het intrappen van een open deur. Dat
festivals die speciaalbieren promoten, veel bierliefhebbers aantrekken ligt dan ook voor de hand. Volle
zalen, ambiance, vrolijke mensen;
het lijkt allemaal leuk, maar er is
ook een keerzijde. Wat doe je als
de toeloop te groot dreigt te worden? Je kunt op zoek gaan naar
grotere ruimten. Het Zythos BierFestival heeft dat gedaan.
Begonnen in Antwerpen is het via
Sint-Niklaas in Leuven terechtgekomen. Het behoort nu tot de
grootste speciaalbier-festivals in
West-Europa met zo'n 16000 bezoekers in twee dagen. Probleem is
wel, dat je over heel wat vrijwilligers moet beschikken om de boel
draaiende te houden.

In Essen, waar afgelopen december
het 21ste festival werd gehouden
van Belgische kerstbieren, zou daar
nog een extra probleem bijkomen.
Waar vind je in de buurt een grotere ruimte? Verhuizen naar een andere plaats is geen optie. OBER, de
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organiserende vereniging, is ontstaan en geworteld in de Essense
regio. Na heel wat interne discussies werd de oplossing gevonden
door het roer 180˚ om te gooien:
niet uitbreiden, maar inkrimpen!
Het aantal bezoekers moest omlaag.
De sporthal waar alles doorgaat, is
niet groot. Tijdens het voorlaatste
festival was het een enorm gedrang
bij flessentoog en tapkranen. Als je
goede ellebogen had, kon je binnen
tien minuten wel een biertje bemachtigen, maar er waren ook
mensen die de moed gewoon opgaven. Tooghangen, gezellig van gedachten wisselen, het was nauwelijks mogelijk. In de laatste editie
werd daarom het aantal bezoekers
beperkt tot een maximum van 950
per dag. Alleen de eerste avond was
er een kleine mogelijkheid tot 'vrije'
inloop. Organisatorisch was het vrij
simpel: de bezoekers moesten via
internet een plaatsje reserveren.
De voordelen bleken enorm. Geen
lange wachtrijen bij de kassa's. Er
waren geen benauwende pieken in
de bezoekersaantallen. De toog
was gemakkelijk toegankelijk, er
waren nauwelijks wachttijden. En
misschien wel het allerbelangrijkste: er kon gezellig gekeuveld worden over bier. En…. er is meer bier
verkocht. Logisch toch, als het
makkelijker bereikbaar is? Proost!!
Hans Meijvis

Preirolletjes, verse zalmfilet en Beyerd Hefe Weisse
Ingrediënten voor 4 personen:
350 gram verse zalmfilet
1 kleine prei
1 klein sjalotje
3 eetlepels mayonaise,
liefst zelf gemaakt
1 theelepel gekneusde venkelzaadjes
2 eetlepels kleine kappertjes
2 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
peper uit de molen
en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Het sjalotje schillen en in kleine stukjes snijden. De harde onderkant van
de prei verwijderen. Het prei blad in de lengte snijden en halveren. In
een stoommandje kort stomen en af laten koelen. De zalmfilet in stukjes
snijden, met weinig zout bestrooien en kort laten rusten. Twee eetlepels
olie in een wok of koekenpan verhitten en de stukjes sjalot roerbakken.
Stukjes zalmfilet toevoegen en verder roerbakken. Vervolgens de fijn
gekneusde venkelzaadjes erdoor roeren. Op smaak brengen met peper
en zout en laten afkoelen. Na het afkoelen de mayonaise erdoor roeren
en 1 uur in de koelkast plaatsen. Dit gekoelde mengsel over de prei
bladen verdelen en oprollen. Met kleine kappertjes garneren. Als aperitiefhapje serveren vergezeld van een licht gekoeld proefglaasje (10 of 15
cl) of glas Beyerd Hefe Weisse of Beyerd tripel. De fruitige smaak van
deze bieren combineert goed met de zachte smaak van de prei, zalm en
de verfrissende toets van de venkelzaadjes en kappertjes.
Han Hidalgo
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De koelkast van ...
Woensdag 6 januari. Wij, Cora en
Bianca, spreken af richting stad te
fietsen. Ledenlijst mee en hoppa,
kijken wie er thuis is. Het zit niet
mee. Het is waterkoud en de eerste
beoogde leden zijn allen niet thuis.
Zelfs de gepensioneerden onder
ons, zijn tegenwoordige druk en
zitten tegen vijven nog niet bij de
kachel.
We fietsen door naar onze junior
leden: niet in leeftijd maar in maanden lidmaatschap; Jan en Anneke
Timmer. Een prachtig pand in het
hartje van ons centrum. De uitstraling van het pand en het enthousiasme van de gastheer bij het zien
van ons, belooft een spannend
bieravontuur.
We beginnen in een prachtige kelder. Na een duizelingwekkende
afdaling met erg stijle tredes, belanden we in een authentieke kelder. Zelfs met een paar gewelven.
We zien een mooie voorraad wijn,
een bijzondere voorraad sigaren en
koffie. 3 heerlijke verslavingen bij
elkaar. Maar……geen bier!
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Jan, hoe kan dit? Jan vreest nu toch
geroyeerd te worden van de club.
Hij was niet op de hoogte van een
minimaal vereiste biervoorraad.
Die is er ook niet, maar we laten
hem wel even zweten. Zo’n nieuw
lid en dan geen noemenswaardige
biervoorraden is op z’n minst opmerkelijk. Jan’s verdediging is de
verwarming die door de kelder loopt
waardoor het bier altijd te warm
staat. Mooie kelder maar niet functioneel.
We gaan dan ook snel naar boven
naar de koelkast. Hoera! Daar staat
wel bier in. Bijna alles in tweetallen
want op één been kun je niet staan.
2 Westmalle dubbel, 2 Brand Dubbelbock, 2 Wintervrund en 1 Heineken pils. Na toch wel een kleine
opluchting bij Jan, vraagt hij of wij
een bakske koffie of thee willen?
Jan toch!! Cora grijpt meteen in en
zegt, ja lekker Jan, een biertje
graag.
We belanden heerlijk in de voorkamer in luie stoelen met een biertje
in onze hand. Anneke en ook hond
Saar komen er later bij zitten. Jan
en Anneke proberen hoger in de
ranking van de “koelkast van” te
komen met andere voorraden dan
bier. Er prijkt een prachtige voorraad whisky en andere lekkere
drankjes en Jan blijkt een goede
fotograaf te zijn die erg veel plezier
beleeft in het fotograferen van
brouwerijen en bier. Onze complimenten. Ook geeft Jan nog aan dat

de feestdagen net voorbij zijn
waardoor de voorraden extra geslonken zijn. En als het op is, gaat
ie gewoon weer.

De waarheid moet hoe dan ook
beschreven worden: bij familie
Timmer is voldoende lekkers in
huis, maar de verdeling bier-wijnwhisky mag nog wat meer aandacht
krijgen.
Maar de gezelligheid in huis, hond
Saartje, en twee prachtkatten,
maken het tot een zeer geslaagd
bezoekje en wij besluiten dan ook,
dat ze zeker niet geroyeerd worden.
Ze vormen een leuke aanvulling in
onze club. Welkom Jan en Anneke
en bedankt voor jullie gastvrije
ontvangst.

Formeel gezien is je voorraad met
nog 7 flesjes niet op. Anneke gooit
nog haar dagelijkse boodschappenronde in de strijd en geeft aan dat
Cora en ik momenteel haar avondvoorraadje wegdrinken. Maar met
zo’n voorraad wijn en whisky voelen
wij ons niet schuldig.

Bianca & Cora
Naschrift: Ik heb het direct op mijn
Biergilde-fatsoen getrokken en
"mooi bier" ingeslagen
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