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Woordje van de voorzitter
De teenslippers kunnen nog steeds
aan de voeten en het is toch bijna
eind september, het blijft qua temperatuur genieten.
Wat betreft het bierseizoen gaan we
toch al heel snel aan het bokbier en
het daar bij horende weer zal zich
daar vast en zeker snel bij aansluiten. Regen en zware windstoten,
dat is allemaal niet zo erg als je bij
de Beyerd binnen zit met een lekker
glas Bokbier. Dan krijg je het vanzelf lekker warm.

brouwerijen en heb ze ook niet ingecheckt op Untappd ( stom he).
Dat bier heeft een smaak die mij
wel bevalt. Ik hou van kokos, chocolade en bier, natuurlijk de ideale
combinatie.
Ook waren er een aantal sour bieren
te verkrijgen met vruchten, wat
blijkbaar de nieuwe trend gaat
worden. Ik vrees dat ik daar niet zo
warm voor ga lopen, maar dat is
persoonlijk natuurlijk.
Zaterdag 15 oktober is de opening
van de 41e Belgische bierweek en
ik ben benieuwd welke brouwer en
gast het Zilveren Frietje mag gaan
ontvangen. Zondagmorgen het
lekkerste bier proeven, ik kijk er
nu al naar uit. Voor mij is dit één
van de hoogtepunten van de bierweek, naast de bomvolle dinsdagavond, het Bierproeven voor
teams. We gaan ervan genieten.

Laatst waren Jac en ik op de Brewda. Het was iets rustiger dan vorig
jaar op zondag, maar dit jaar zijn
er twee dagen georganiseerd. Er
waren weer veel verschillende bieren te proeven en er waren dit keer
een paar buitenlandse Brouwers. Ik
houd niet van bitter bier en heb
daarom gekozen voor Chocolat
Coconut Porter en Chocola stout; ik
durf niet meer te zeggen van welke

Proeven aan de bierkast is altijd
heel erg spannend, want dan mag
je het helemaal alleen doen. Het is
wel ontzettend leerzaam, maar het
is en blijft een café-spelletje en
daarbij is het allerbelangrijkste dat
je ervan geniet en dat het gezellig
is.

Cora
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Biergisten lijken niet meer op wilde gisten
Bierbrouwers koesteren hun eigen
biergist, al eeuwen lang, zo blijkt
uit grote DNA-analyse van deze gisten. Biergisten zijn sinds de
Middeleeuwen
zo vertroeteld
dat ze nog
maar weinig
gemeen hebben met hun
wilde voorouders. De gisten die gebruikt worden
om bier te brouwen, groeien goed
in gerstemout, ze produceren weinig ongewenste luchtjes en veel zijn
impotent: niet in staat om zich
seksueel voort te planten.
Bier wordt van oudsher gebrouwen
met bakkersgist, de Saccharomyces cerevisiae. Dat geldt nog steeds
voor veel soorten bier, van trappisten tot Duits weizenbier en donkere Engelse ales. De biotechnologen
uit Leuven, en collega’s uit Gent en
de VS, analyseerden 102 gisten die
gebruikt worden in zulke brouwerijen, en vergeleken die met 55
gisten voor wijn, saké of andere
producten.
De S. cerevisiae-gisten zijn eeuwenlang trouw gekloond doordat
brouwers hun gisten hergebruikten. De meerderheid van de biergisten (‘Beer 1’ genoemd) stamt af
van een voorouder die rond 1600
leefde. Na die tijd scheidden zich de
wegen van Europese, Britse en
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Amerikaanse bierbrouwers en –
aldus de stamboom – ook van hun
gisten.
Dat die brouwersgisten al lang zijn
aangepast aan een leven in bier, is
aan hun DNA duidelijk te zien. De
brouwersgisten groeien goed op
maltose en maltotriose, de suikers
die vrijkomen uit gerst. Ook produceren ze vaak niet meer dan 7,5 à
10 procent alcohol – het maximum
in bier.
De dominantie van de huidige biergisten begon hoe dan ook eeuwen
vóór de opkomst van industriële
brouwerijen (in de negentiende
eeuw), maar wel millennia na de
uitvinding van bier. Zeker de traditionele brouwers gebruiken dezelfde gist voor al hun bieren. De gist
en zijn aroma horen bij de signatuur
van de brouwerij. Alleen Duitse
Weizenbieren (tarwebieren) blijken
te worden gebrouwen met een gespecialiseerde groep gisten. Die
gisten produceren 4-VG, een
smaak die eigen is aan de Duitse
tarwebieren.
Pils wordt gebrouwen met de gist
Saccharomyces pastorianus, met
heel ander DNA-pakket heeft. Er
was wel een verrassing: tien lagerbieren die Verstrepen analyseerde,
blijken tóch het werk van de traditionele cerevisiae-gist.
Hester van Santen, 8-9-2016

Bierexcursie Beyerd Biergilde
Op vrijdag 22 april is het weer zo
ver, het Beyerd Biergilde organiseert weer de jaarlijkse excursie.
En na een jaartje Breda gaan we
weer met de bus! Er waren nog wat
plaatsen vrij en bij deze melding zei
Mary (mijn lieftallige echtgenote)
“Dat wil ik ook wel eens meemaken”.
Wat
een
aangename
verrassing!
Wij gaan, volgens de papieren, een
rondje Brabant doen. Achteraf blijkt
dat de drie locaties die we aan
hebben gedaan, het een en ander
met elkaar te maken hadden.
Om 10.10 uur staan we bij café de
Beyerd om ons bakje koffie in ontvangst te nemen en even later
vertrekken we richting Tilburg.
Onze eerste stop volgt al snel bij
“Koningshoeve”, brouwer van vele
“La Trappe” bieren. Wij mogen, als
bezoekers van veel verschillende
brouwerijen, naar een speciaal gedeelte van het complex waar een
oude traditie in ere is hersteld. In
2009 is de brouwerij namelijk gestart met het laten rijpen van La
Trappe Quadrupel op eikenhouten
vaten. Hierdoor ontstaat een uniek
trappistenbier met een uitgebalanceerde smaak, bijzonder houtaroma en een alcoholpercentage van
11%.
De complexe smaak is afhankelijk
van het type vat waarin het bier
gerijpt heeft en is daardoor per
batch verschillend. De verrassend

interessante smaakcombinaties die
hierdoor ontstaan zijn afhankelijk
van de drank die voorheen in de
gebruikte vaten heeft gezeten,
zoals port, whisky, wijn, cognac of
bourbon. Daarnaast is het type
houtsoort
bepalend
voor
de
smaak. Zo zorgen bepaalde nieuwe
eikenhouten vaten voor een fijne
vanille- en amandelsmaak, terwijl
andere voor een smaak van eiken
en rook zorgen.

Het bier gist na op fles, kan vele
jaren worden bewaard en is een
pure verwennerij voor de echte
bierliefhebber. Enkele gilde leden
hebben nu al een aantal flessen
thuis staan!
Na een smaakvolle consumptie
gaan we weer naar de bus en wordt
de reis voortgezet naar een plek die
Mary en mij bekend voor komt.
Afgelopen zomer stonden we namelijk met onze vouwwagen in het
“Groene Woud”. Zo heet tegenwoordig de streek tussen Den
Bosch, Eindhoven en Tilburg. Je
kunt er heerlijk fietsen en wande-
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len. Zo herkenden we onmiddellijk
de oude herberg van Mieke Vingerhoeds in het hartje van natuurgebied “De Mortelen”.
Je waart je weer in vervlogen tijden.
In de oude langgevelboerderij zijn
nog steeds de bedstee, opkamer en
de schouw met plattebuiskachel te
zien. De herberg is inmiddels omgetoverd tot een locatie voor o.a.
lunch, borrel, feesten en evenementen. Wij hebben hier ons “twaalf uurtje” genuttigd met een
heerlijk biertje. Het is niet al te
warm, maar op het terras hebben
we aardig bij zitten kletsen met
Annie en Adrie.

eeuwen bier gebrouwen in dit dorp
(zie Wikipedia) en zo ook in de
voormalige brouwerij “De Kroon”,
een bierbrouwerij die bestaan heeft
tot 1996. Het was een van de oudste familiebedrijven van Nederland,
waarvan de geschiedenis terug is
te voeren tot 1627.
In 1996 wordt Brouwerij De Kroon
voor de helft overgenomen door
Bavaria uit het naburige Lieshout.
Oorspronkelijk is de bedoeling om
gezamenlijk sterker te staan om de
investeringskosten te kunnen dragen, maar in 1999 komt de brouwerij geheel in handen van Bavaria.
Er waren toen 20 medewerkers in
dienst. De productie werd overgebracht naar Brouwerij Koningshoeven te Berkel Enschot. De Oirschotse brouwerij is in 2002 gesloten,
waarmee een einde kwam aan een
lange traditie.
De voormalig directeur, Gerard de
Kroon, start enige maanden later,
op die bijna heilige grond, in de
oeroude gebouwen waar de hop en
mout in de muren zijn getrokken,
de Brouwerij “Vandeoirsprong”, en
is in 2015 geopend. Het merk
Kroonbier mocht echter niet meer
worden gevoerd, maar daar zijn nu
andere namen van lekkere bieren
voor in de plaats gekomen. Wij
zullen vorig jaar de opening net
gemist hebben!

Rond 15.30 uur gaat de tocht verder naar het schone Oirschot. Er
wordt volgens de overlevering al
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Ook komen we achter de bar een
bekend gezicht tegen uit de herberg
van Vingerhoeds.

Met enkele consumptiebonnen op
zak hebben we gekeken naar alle
spullen die dhr. De Kroon verzameld heeft. Zowel binnen als buiten!! Ook hier hebben wij zitten
praten met een clubje biergildebroeders en zijn vervolgens met dit
gezelschap gaan eten in een van de
gezellige restaurants die Oirschot
rijk is.
Voldaan keren we terug naar de bus
en staan rond de klok van 22.00 uur
weer bij de Beyerd. Het was een
mooi dagje Oost Brabant. Alle
complimenten voor de organisatoren: Cora, Mikel, Corné, Jaap en
Lolita.

Na een paar weken volgt nog een
verrassing. De penningmeester is
vergeten een rondje te geven en we
krijgen via de bank een aantal Euro’s op onze rekening terug gestort.
Ik geloof dat we die al een paar keer
uitgegeven hebben. Proost, op de
Beyerd en het Biergilde.
En Mary … die heeft al aangekondigd volgend jaar weer mee te willen. Mooi toch!

Ad de Jongh
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Bierkalender
Woensdag 5 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Bockbieravond

Zaterdag 15 t.e.m.
zondag 23 oktober

41e Belgische Bierweek
Het belooft een mooie week te worden.

Vrijdag 28 t.e.m.
zondag 30 oktober

39e PINT Bokbierfestival, Beurs van Berlage,
Amsterdam
Meer info op: www.pint.nl/festivals

Zondag 30 oktober

Bokbierdag in Bierreclamemuseum
Haagweg 375, Breda.
Meer info: www.bierreclamemuseum.nl

Zondag 13 november www.FlevoBierFestival.nl
start om 13.00 uur in Almere
Woensdag 7 december Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda
Thema: Winterbieravond
Zaterdag 17 en
zondag 18 december

Kerstbierfestival Objectieve Bierproevers
Heuvelhal, Essen
Meer info: www.kerstbierfestival.be

Maandag 26 december Kerstbierfestival & Kerstbiermenu surprise
in Café de Beyerd
Oudjaar 31 december Oudejaarsborrel (tot 20:00) in Café De Beyerd
Komt allen, leden van het BeyerdBiergilde!
Zondag 17 januari
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23e Winterbierfestival, Wellant College, Ronsseweg 555, Gouda
Meer info op: www.pint.nl/festivals

De Beyerd Pinkster 'BIER' fietstocht
Het is een prima zondagochtend om
voor het eerst in mijn illustere
Beyerdcarrière mee te doen aan de
Fietstocht. Dit gebeurt samen met
een bont genootschap aan vrienden
en ook vele andere vaste gasten
van de Beyerd.
Na ons ruim na de officiële start te
hebben ingeschreven zien Koentje
en ik dat wij al een voorsprong
hebben in het dierennamen verzamelen. De kater is bij ons al nadrukkelijk aanwezig. Dit komt voor mij
door mijn zelfbenoemde taak van
kwaliteitscontroleur bij de Beyerd
de avond ervoor. Maar goed, alcohol is geen probleem als het werkgerelateerd is toch? ((073)6899090).
Bij Koen is er de kater omdat hij de
dag ervoor kampioen is geworden
met Utrechts damesvoetbal. Dit
wordt tegengegaan met vakkundig
ingedrukte koffie door de zonnebank gebruinde barman Luuk.
Enfin, de tocht kan ook voor ons
daadwerkelijk
aanvangen.
We
moeten even wachten totdat onze
Lukas-Lukas was opgestart, een
goedkopere danwel gezelligere variant van de tom-tom. Met onze
selectie van zes man sterk en een
Mijsje vertrekken we in een hoopvolle 3-2-2 opstelling door de toekomstige fietsstraat de Boschstraat. Na een flink aantal nodige
en ook onnodige kilometers, nog
meer paaltjes en puntjes arriveren
wij bij de eerste stop. Las je dat,

puntje kwam net bijna bij het paaltje hé, beetje opletten.
Enfin, zoals het een goede Tour de
Noord-Brabant, georganiseerd voor
en door een biercafé, betaamt
wordt hier genoten van alcoholische doping om de dag door te
komen. Waar veel van de fietsers
afstappen van hun door mechanische doping voorziene e-bike. Daar
stapt Koen gracieus als een pasgeboren giraffe van zijn racefiets die
nog werd gebruikt in de eerste Tour
de France. Een oplettend oog kan
hier al een beginnende zitvlakblessure waarnemen.

De georganiseerde activiteit is
ringwerpen. Maar Jan, Jelle, Koen,
Botje en ik moeten even een balletje trappen met Dirkie, uiteraard
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mogen we pas voetballen met Dirk
na een slokje voor hem van mijn
bier. Geintje Orson ;). Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan natuurlijk. In dit door Epo voorziene
epos sprint het werkelijk waar
overal heen.

en een lunch later wordt er deze
keer niet als laatste vertrokken.
Sommige tradities moet je overtuigend breken net zoals Jelle Terpstra
het een en ander aan glas breekt in
de Beyerd. Gelukkig heet Margreet
geen Assepoester hé.

Na weer als laatste te zijn vertrokken moet er toch een inhaalslag
gemaakt worden om bij te komen.
Waar wij toch wel een prima tempo
aanhouden genoten we iets teveel
van het pittoreske landschap dat in
de omgeving van Breda is te vinden. Duidelijk mag zijn dat wij door
gemiste afslagen en dergelijke hier
waarschijnlijk meer van hebben
gezien dan ieder ander deze dag.

Weer worden de kilometers aan
elkaar geregen, uitzichten bewonderd, afslagen gemist en Maxie
bewonderd. Voor ons geen grote
prijs van Spanje echter, maar toch
zeker wel een eenentwintigtal kabouter prijzen uit België. Deze
worden genoten onder goede gesprekken en jengelende kinderen
bij de derde stop.
Inmiddels bezig aan de terugrit
naar Breda wordt de Lukas-Lukas
ingesteld om een creatief culinair
uitstapje te vinden. Frituur Christ
wordtde bestemming van de officieuze vierde stop. Waar wij ons daar
reeds voldeden aan goudgeel gefrituurde staven en mayonaise, daar
hebben wij de prijsuitreiking in de
Beyerd glorieus gemist.

Boompje hier, Boompje daar, verlaten schuurtje hier, Mooi Huis In ’t
Veld daar, waar Jan aan voorbij
fietste. De tweede stop wordt bereikt, hier ook een spelletje. Het
bekende gezegde uit Oosterhout
“eerst eten” laten we hier achterwege. Er moet namelijk getrokken
worden, helaas voor Jelle trekt zijn
vriendin aan het kortste eind. Hoewel dit niet gestaafd kan worden
met hard bewijs. Na niet één of
twee, maar zelfs een La Trappe
tripel alcoholische versnaperingen
10

Aangekomen bij de Beyerd waar
menig fietser zich al van een plekje
en biertje hebben voorzien. Zo
laten wij ons ook voorzien van
vakkundig getapte halve liters
Weisse. Voor de winnaars gefeliciteerd, voor ons op de laatse plaats
wat woorden van volksfilosoof John
de Bever over deze dag; De lach
krijgen ze niet van ons gezicht.
Ritchie van Unen

BIERNIEUWS
Tientallen nieuwe Nederlandse
bierbrouwerijen in 2016
In de eerste zes maanden van dit
jaar zijn 38 nieuwe bierbrouwerijen
opgericht in Nederland. Daarmee
komt het totaal op 422 stuks [(inclusief brouwerijhuurders)].
Vorig jaar werden al 138 bierbrouwerijen opgericht, blijkt uit gegevens van vakwebsite Cambrinus.
Nederlandt telt momenteel 220
bierbrouwerijen en 202 brouwerijhuurders. Onder die laatste categorie vallen ondernemingen met een
eigen biermerk, maar zonder eigen
brouwerij. Zij 'huren' ergens een
brouwketel.
"Sinds 2010 stijgt het aantal brouwerijen elk jaar explosief. Bier is
nog steeds superhip, en met name
jongeren onder de dertig blijven het
brouwen ontdekken. En dan nemen
we de hobbybrouwers niet eens
mee in onze cijfers", zegt Jan Ausems van Cambrinus.
Ausems houdt al sinds 1986 de
cijfers over brouwerijen bij. "Toen
waren het er nog maar 27. Er is veel
gebeurd in die dertig jaar."

Noord-Holland heeft de meeste
brouwerijen per inwoner
Relatief gezien telt Noord-Holland
de meeste brouwerijen met 9 stuks
per 250.000 inwoners. Dat komt
neer op 100 brouwerijen, waarvan
42 in Amsterdam gevestigd zijn. In
Drenthe en Zuid-Holland bevinden
zich naar verhouding de minste
bierbrouwerijen).

Bier kan ontploffen
Brouwerij De Kroon op Leeuwarden
heeft
honderdzeventig flesjes
Cambier Licht Blond en Cambier
Zwaar Blond teruggehaald omdat
de flesjes kunnen ontploffen.
Het ontploffingsgevaar is er alleen
voor een aantal bieren, namelijk
Cambier Licht Blond of Cambier
Zwaar Blond. In deze bieren zit te
veel koolzuur.
Bierdrinkers kunnen merken dat,
wanneer ze het flesje openmaken,
het bier er krachtig uit spuit. In
extreme gevallen kan een fles ontploffen. Volgens De Jong gaat het
om het fenomeen ‘gushing’, waar
brouwers vaker mee te stellen
hebben. Het gistingsproces gaat
dan te lang door in de fles.
Ulco de Jong van Brouwerij De
Kroon op Leeuwarden laat weten
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dat er onderzoek wordt gedaan bij
Admiraals Bierbrouwerij in Aldtsjerk, waar het bier gebrouwen is. ,,
Er worden laboratoriumtests en
luchtmetingen gedaan. Het kan zijn
dat er een schimmel in de mout
heeft gezeten, dat er een wilde gist
in het bier is beland of dat het bier
te vroeg gebotteld is.’’). Het was al
bekend dat bier kan 'ontploffen'
door een ferme tik op de bovenkant
van de fles...

Bier drinken is sociaal
Een biertje zorgt ervoor dat mensen
zich socialer opstellen. Alcohol verhoogt empathie, vermindert seksuele remmingen en je gaat op zoek
naar gezelschap. Dit blijkt uit een
onderzoek van de Universiteit van
Basel
Er werden testen afgenomen bij
de deelnemers (30 mannen en 30
vrouwen tussen de 18 en 50 jaar
oud), nadat ze bier mét en bier
zonder alcohol hadden gedronken.
Het ging hierbij onder meer om een
gezichtherkenningstest, een empa-
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thietest en een seksuele opwindingstest. Hieruit bleek dat de
deelnemers na een glas alcohol
sneller vrolijke gezichten herkennen en meer empathie tonen.
Beide groepen kregen tijdens het
onderzoek seksueel expliciete beelden te zien. Deze werden aangenamer bevonden door de groep die
alcohol dronk dan door de deelnemers die alcoholvrij bier nuttigden. Onderzoekers concluderen hieruit dat seksuele remmingen eerder
wegvallen door alcoholgebruik. De
effecten van alcohol op bovenstaande punten zijn volgens het
onderzoek groter bij vrouwen dan
bij mannen.
Dit onderzoek heeft wat weg van
de befaamde Beer Goggles, waarbij je iemand steeds knapper vindt
naarmate je meer alcohol drinkt.
Maar let wel, de resultaten van dit
onderzoek van de universiteit van
Basel zijn voortgekomen uit proefpersonen die slechts een halve liter
bier dronken.

Bosteels naar AB InBev
Na zeven generaties staat de familie Bosteels op het punt om met
een gerust gemoed het erfgoed en
de merken van de brouwerij over

te dragen. Bosteels sluit zich aan
bij het ‘craft & specialty’ netwerk
van AB InBev. Met de brouwfaciliteiten en de knowhow van de brouwerij in hartje Buggenhout, biedt
deze overname niet alleen groeipotentieel maar ook meer exportmogelijkheden. De in Buggenhout gebaseerde brouwerij, opgericht door
Evarist Bosteels in 1791, was meer
dan 200 jaar en zeven generaties
lang in de handen van de familie
Bosteels

“Na zeven generaties moet ik zeggen dat ik zeer tevreden ben met
deze kans om de merken van Bosteels over te dragen aan een Belgische brouwerij, die in staat is om
het toekomstig succes en de groei
- nationaal en internationaal - te
waarborgen. Bovendien is deze
overname volledig in overeenstemming met de ‘waarden’ van ons
familiebedrijf, namelijk het respect
voor de traditionele recepten op
basis waarvan onze fantastische
bieren zullen blijven worden gebrouwen, de grote aandacht voor
kwaliteit en de liefde voor het vakmanschap”, zegt Antoine Bosteels,
die momenteel aan het hoofd staat
van de brouwerij. “Door toe te treden tot AB InBev’s ‘craft & specialty’ netwerk, zal ons verhaal worden

verder gezet binnen de Belgische
brouwerijfamilie en binnen een
Belgische brouwerijgroep die deuren zal openen voor nieuwe commerciële uitdagingen”.
Speculeren met lambiek
Brouwerij 3 Fonteinen uit Beersel
gaat samen met Brasserie Cantillon
uit Anderlecht bekijken welke stappen ze kunnen ondernemen tegen
de speculatie met hun ambachtelijke bieren. De lambiekbrouwerijen
willen optreden tegen de frauduleu-

ze doorverkoop van hun bieren. Op
internet wordt steeds vaker gespeculeerd met geuze en kriek.
De traditionele lambiekbieren worden niet op grote schaal gebrouwen. Terzelfdertijd zijn zij erg begeerd bij bierliefhebbers, en dat tot
ver buiten het Pajottenland. De
combinatie van de grote vraag en
het beperkte aanbod leidde tot
speculatie en doorverkoop tegen
extreme prijzen. Dat is vooral het
geval bij gelimiteerde bieren.
"Het is frustrerend om veel tijd en
geld te steken in het brouwen van
speciale bieren om dan te zien dat
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ze enkele dagen later tegen 150
dollar online te koop zijn. Wij willen
eerlijke prijzen. Zo kan de echte
bierliefhebber op een eenvoudige
manier aan het bier geraken”, zegt
Armand De Belder van Brouwerij 3
Fonteinen. “Klanten die ons al jaren
trouw zijn, worden plots gelimiteerd bij de aankoop van pakweg
frambozenbier.”
De jongste tijd gebeurt het opvallend vaker dat voorraden in de
eigen brouwerij of winkel worden
geplunderd. Dat geldt vooral voor
gelimiteerde bieren. De speculatieve doorverkoop is meestal frauduleus, omdat die indruist tegen de
bestaande arbeidswetgeving en
reglementering voor accijnzen, btw
en vennootschapswetgeving. “We
stappen nu zelf naar de overheid
om te vragen welke juridische
stappen we kunnen ondernemen”,
stelt De Belder. De lambiekbrouwers willen dat dubieuze websites
strenger in het oog worden gehouden.
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"Het grootste genot, dat is het
Elfde Gebod"
Vanaf begin september is de bierigste van alle goede doelen-campagnes weer van start gegaan: 'Geniet
en Geef voor KiKa'. Ieder jaar
vraagt Gaius Voute van Bier&cO
aan een brouwer om een speciaal
bier te brouwen om kinderkanker
de wereld uit te helpen. Alle opbrengsten komen ten goede aan
KiKa. Dit jaar brengt Hertog Jan
voor één keer Het Elfde Gebod
terug op de markt.
De hoeveelheid bier is gelijk aan het
genezingspercentage van kinderen
met kanker, op dit moment 76%.
Omdat de ketels van Hertog Jan zo
ruim zijn, is de dubbele hoeveelheid
gebrouwen: 76 hl voor de horeca
en 76 hl in speciale stenen kruikjes,
verkrijgbaar bij AH en MITRA.
Veiling eerste glas
Brouwmeester Gerard van den
Broek is blij Het Elfde Gebod weer
tot leven te kunnen wekken. "Alle
brouwers waren razend enthousiast om dit bier te brouwen. En het
resultaat mag er zijn", glundert hij.
Samen met presentator Art Rooijakkers veilde hij donderdag het
eerste glas. Het bracht direct
€ 1.400 op voor het goede doel.
“Niet gek”, vond Van den Broek,
“want het grootste genot, dat is het
Elfde Gebod.”

Duvel Tripel Hop
De laatste jaren heeft Duvel ons
verwend met 6 keer een Duvel
Tripel Hop. Elke keer werd er een
andere hopsoort gekozen om dat
duivelse bier lekkerder te maken
middels dry-hopping. Hierbij worden er bovenop de klassieke hopgift, extra hopbellen toegevoegd in
een latere fase van het brouwproces, waardoor de typische hoparoma’s sterker waarneembaar worden.

genomen met Duvel en 4 tasting
boxen had besteld. De proeverij
kon beginnen. De tasting box bevat
als belangrijkste de 6 bieren, een
boekje en een Duvel potlood om
aantekeningen te maken. Het
boekje bevat een grondige uitleg
over bierproeven, hoe een Duvel in
te schenken, een korte samenvatting van de verschillende hoppen
en een smaakwiel voor iedere Duvel
Tripel Hop.

Persoonlijk vind ik dat ze daar uitstekend in geslaagd zijn. Ze zijn
daar zo goed in geslaagd dat ik bijna
nooit meer een ‘gewone’ Duvel
bestel of koop, maar altijd een Tripel Hop. Zo zijn er 6 ‘nieuwe’ Duvels
op de markt gekomen met achtereenvolgens de volgende hopsoorten: Amarillo, Citra, Sorachi Ace,
Mosaic, Equinox en HBC-291 (een
experimenteel nieuwe hop).

Gelukkig was het eenvoudig om de
bieren blind te proeven, alleen in
hele kleine lettertjes stond op de
fles welke hopsoort het was. We
probeerden natuurlijk ook de hopsoort te raden. En om eerlijk te zijn
ik had alleen de Citra goed. Voor
mij was de uiteindelijke uitslag 2, 5
en 4. Daarna was het mogelijk om
tot 12 juni te stemmen.
De uiteindelijke uitslag:

Begin dit jaar kwam Duvel met een
tasting box te komen waarin alle 6
de Duvel Tripel Hops van de afgelopen jaren zouden zitten. De consument mogen stemmen en de
winnaar wordt dan DE Duvel Tripel
Hop. Natuurlijk was ik vastbesloten
om zo’n tasting box in handen te
krijgen, om op die manier mee te
mogen bepalen welke Tripel Hop
voortaan te verkrijgen zou zijn.
Het vinden van een zo’n box bleek
behoorlijk moeilijk. Eerlijk gezegd
had ik de hoop al opgegeven. Gelukkig was daar Martin, een biergekke vriend, die contact had op-

Hmm, ik kijk nu al uit naar de
nieuwe batch Duvel Tripel Hop.
John Zonneveld
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Brouwerijen in Nederland
Brouwerijen in Nederland
Volgens verschillende statistische
bronnen zijn er op dit moment iets
meer dan 400 brouwerijen in Nederland. Ruim 200 van deze brouwerijen worden beschreven in de
recent verschenen publicatie ‘Brouwerijen (in Nederland, deel 1)’ van
Matthieu en Jolanda van den Berg.
Dit eerste deel beperkt zich tot de
brouwerijen in het westelijke gedeelte van Nederland. De verhalen
zijn door de samenstellers verzameld in interviews bij de brouwerijen. Naast de beknopte beschrijving
van de brouwerijen ligt de nadruk
vooral op afbeeldingen van het interieur van de brouwerijen, het
brouwproces, logo’s, een selectie
van hun bieren en de bijbehorende
etiketten. Deze afbeeldingen wor-
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den duidelijk in beeld gebracht,
zodat een gevarieerd beeldverhaal
is ontstaan.
De smaken van de bieren worden
niet besproken. Van de meeste
kleine brouwerijen zullen de meeste lezers nooit gehoord hebben, laat
staan dat ze de bieren ooit gedronken hebben. Voor velen zal deze
publicatie een aansporing zijn om
deze brouwerijen te bezoeken.
Matthieu en Jolanda van den Berg:
Brouwerijen in Nederland, deel 1.
Hilversum, 2016. Uitgeverij Brouwerijen.com Gebonden editie 272
pg. ISBN 9789082484700
Prijs 29,95
Han Hidalgo

Bier in Frankrijk!
In 2015 maakten een aantal bierliefhebbers uit de Beijerd een zeer
geslaagde trip naar Bambergen
(Duitsland) en Plzen (Tsjechië). De
deelnemers aan deze trip concludeerden dat het educatieve weekend bijzonder geslaagd was en
navolging verdiende.
Londen en Dublin werden geopperd
maar het werd uiteindelijk de Elzas
in Frankrijk. Frankrijk staat niet
echt bekend als een bierland maar
de interesse voor ambachtelijk gebrouwen bier in Frankrijk stijgt
snel. In 1985 waren er in heel
Frankrijk nog slechts 22 bierbrouwerijen. In 2010 waren dit er al
meer dan 300 en eind 2014 reeds
680. In 2014 kwamen er 90 ambachtelijke brouwerijen bij. (bron
Wikipedia)
Volgens de eigenaar van Brasserie
(brouwerij) Sainte Cru in Colmar
zijn er dit inmiddels al zo’n 800. Na
flink wat voorwerk door Richard
Kessels en Corné Bruininckx vertrokken we daarom vol goede moed
op vrijdag 26 augustus richting
Frankrijk.

Corné Bruininckx, Jac van Peer,
René Lambers en Ger Duijf (de
auteur van dit epistel) in een gehuurd busje naar Frankrijk.
Het was al vroeg warm maar gelukkig was het KAV-busje voorzien van
airco. Alleen bleek het moeilijk voor
onze ‘technische’ man Corné om de
correcte werking hiervan te achterhalen. Voorin redelijk koel maar
achterin nog steeds amper merkbaar. Dit was ook van toepassing
op de geluidsinstallatie: voorin te
zacht en achterin heel hard. Maar
dit alles mocht de pret niet drukken.
Na een redelijk voorspoedige reis
via de autobahn door Duitsland
werd Straatsburg bereikt waar
Mieke en Richard ons opwachtten
op het terras van hotel Montagne
Verte. Wat smaakten die eerste
Meteor biertjes en Rothaus Weizen
lekker. Na te hebben ingecheckt
snel op weg naar het centrum van
Straatsburg dat op een kwartiertje
lopen van het hotel lag. In het
prachtige centrum van Straatsburg
bleken er diverse magasins de bière te zijn zoals ‘Le Village de la Bière’

Voor Richard en Mieke maakte deze
trip deel uit van hun vakantie. Zij
waren dus al in de Elzas en hebben
daar als kwartiermakers gefungeerd voor de rest van de groep.
Na te hebben verzameld op het
terras tegenover de Beyerd vertrokken Abe de Jong, Leo Uitslag,
Jan Pollemans, Ciska Bannenberg,
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en ‘Strasbourg Bière Import’ waar
enkele honderden verschillende
bieren verkrijgbaar zijn.
Richard en Mieke hadden voor de
maaltijd gereserveerd bij Microrouwerij Au Brasseur. Buiten eten
bleek niet mogelijk dus dan toch
maar binnen genoten van de
avondmaaltijd. Hierbij kwamen we
eerst terecht in een weliswaar koele
maar bijzonder luidruchtige kelder.
Daarom toch maar verkast naar het
restaurant naast de bar.
Na de maaltijd nog geproefd van
diverse lokale bieren op het ruime
aanbod van terrassen in het fraaie
centrum van Straatsburg. Hierna
terug naar het hotel om uitgerust
te kunnen beginnen aan dag twee
van de trip.
Neem bij uw buitenlandse trips
vooral Abe mee want hij blijkt
overal de weg in het donker te
kennen. Na een prima ontbijt op
weg naar Bierbrouwerij La Brasserie du Vignoble (Brouwerij de Wijngaard) in het kleine stadje Riquewihr. Deze brouwerij is een van de
eerste micro-brouwerijen in de
Elzas waar sinds 1998 gebrouwd
wordt voor voornamelijk de locale
markt.
In het assortiment blond, brune,
ambrée, een kerstbier en (i)epa
(Elzas pale ale). Daarnaast wordt
er een enkele keer een speciaal bier
gebrouwen. De drie huidige brouwers zijn sinds 2015 actief. Per keer
wordt er 600 liter bier gebrouwen
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wat uiteindelijk een jaarproductie
van ca. 400 hectoliter oplevert. Na
een rondleiding in de kleine brouwerij volgt er een eerste degustatie
van deze bieren op het zonovergoten terras voor de brouwerij.
http://www.labieredalsace.
fr/2016/09/07/brasserie-du- vignoble/
Een bezoekje aan het oude centrum
van Riquewihr volgt, waar ook de
lunch wordt gebruikt. Flammkuchen, een specialiteit uit de Elzas,
hebben hierbij de voorkeur. Dan op
weg naar Colmar waar brouwerij
Sainte-Cru (http://sainte-cru.com/)
bezocht zal worden. Begonnen als
huisbrouwer in 2007 met een ketel
van 20 tot 70 liter, werd er besloten
commercieel te gaan. De brouwerij
is sinds 2013 gelegen op een industrieterrein aan de rand van Colmar. Alle apparatuur is in eigen
beheer ontwikkeld en samengesteld. Hierbij is er naar gestreefd
om de apparatuur zo eenvoudig
mogelijk te houden.
Nieuwe bieren worden nog steeds
ontwikkeld in de oorspronkelijke
ketels. Men brouwt zo’n tien verschillende bieren met prachtige
namen zoals, Tempete du Desert,
White Rabbit, Sombre Hero, Orange Mecanique (Clockwork Orange),
Sex Ale and Rock ’n Roll, No Future,
enz enz.
In 2015 werd er 1500 hectoliter
gebrouwen. 20 % voor de regio,
20% naar het buitenland (o.a. België, Zwitserland, Engeland), 5 % in
de eigen shop. Het restant wordt

door een grote distributeur verkocht in de rest van Frankrijk. Men
heeft als doel om alle drinkers van
industrieel bier om te vormen naar
toegewijde smaak en hop junkies.
Na een degustatie van een groot
aantal bieren (miniglaasjes) wordt
besloten snel naar hotel Arc en Ciel
te vertrekken. Bij de brouwerij is
het bijzonder warm (35 graden in
de schaduw) en Abe lijkt hier uit te
drogen.
Aanvullen van het verloren gegane
vocht is dringend noodzakelijk. Na
inchecken wordt er snel een plek in
de schaduw gezocht en ‘genoten’
van een Becks biertje. Abe doet een
tukje in een ligstoel. Dit moeten we
helaas onderbreken voor een wandeling naar het centrum van Colmar.

Opnieuw blijkt dit met een kwartiertje te bereiken. Goed gedaan
organisatoren. Na een sightseeing
door de oude binnenstad bereiken
we biercafe Les 3 Singes, in goed
Nederlands: de 3 apen. Het biercafé
tapt ook een eigen bier “Les 3 Singes” dat gebrouwen wordt door de
zojuist bezochte brouwerij. Een
prima biertje concludeert Corné.
Verder zijn er in het café een groot
aantal ‘buitenlandse’ bieren verkrijgbaar, zowel van de tap als uit
de fles. We vermaken ons prima
maar besluiten om toch nog maar
een wandeling te gaan maken om
niet volledig ontoerekeningsvatbaar bij het eetadres aan te komen.
Vandaag wordt er heerlijk buiten
gegeten. Hierna bezoeken we nog
enkele terrassen om wat Franse
locale bieren uit te proberen. Niet
slecht maar het lekkerste gedronken bier in de Elzas komt toch uit
België volgens Richard.
Wel moet worden gezegd dat
Mieke, in tegenstelling tot vorig
jaar, volop aan het bier zat……
Terug naar het hotel, even slapen,
en daarna dag drie: op weg naar
Dinant België. Na een goede nachtrust en een goed ontbijt, vertrekken we richting België. Mieke en
Richard blijven achter voor het
restant van hun vakantie.
In Dinant zullen we Maison Leffe
gaan bezoeken voor een rondleiding en een degustatie. Bij aankomst blijkt er echter een A-viertje
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op de deur bevestigd: “Uitzonderlijk gesloten – Technisch probleem – Bedankt voor uw begrip”.
Gelukkig heeft Dinant ook nog Café
Leffe waar we ons verdriet kunnen
verdrinken. Helaas geen shirtjes en
andere snuisterijen om het thuisfront en onszelf te plezieren. Jac (de
BOB) keurig aan de Ice Tea, waarvoor onze dank. Hierna wordt het
tijd voor de thuisreis. Tijdens de
terugreis wordt er al snel gezeurd
om bitterballen en blijkt de weg via
Antwerpen niet de snelste. Volop
file op de E19 vanwege Werken.
Vlak voor Breda ontdekt Corné dat
er vóór in de bus ook geluidsdragers
aanwezig zijn. Bedankt Corné!!!!!!!!!!!!
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In de Beijerd wordt er tenslotte
terug gekeken op een opnieuw
bijzonder geslaagd weekend, genoten van enkele heerlijke bieren en
een grote schaal bitterballen. En
dan worden er ook al weer de eerste plannen gemaakt voor 2017,
……….. Dublin wordt weer genoemd.
De organisatoren Corné en Richard
zijn er op nieuw in geslaagd om een
mooi weekend te organiseren.
Ger Duijf

Rosbief gevuld met dadelpuree en Beyerd Herfstbock
Ingrediënten voor 4 personen:
8 plakjes gebraden rosbief
(of pastrami of lamsham)
6 tot 8 ontpitte kleine dadels
1 kleine rode ui, geschild
1 dl Beyerd Herfstbock
2 eetlepels zonnebloemolie
1 mespunt fijn geraspte,
goede geboende sinaasappelschil
kleine takjes verse tijm
peper uit de molen
en zout naar smaak
Bereidingswijze:
De ontpitte dadels gedurende 1 tot 2 uur in een mengkom in het bockbier
wellen. De olie in een braadpan verhitten en de stukjes rode ui kort
roerbakken. Hittebron op de laagste stand zetten. De stukjes gewelde
dadel, de rest van het bockbier, enkele fijngehakte blaadjes verse tijm
en fijn geraspte sinaasappelschil toevoegen en zeer kort verwarmen.
Naar smaak extra bockbier toevoegen. Iets laten afkoelen en met een
staafmixer pureren. Op smaak brengen met peper en zout. De niet te
dunne plakjes rosbief (of pastrami of lamsham) halveren en het mengsel
erover verdelen. Oprollen en eventueel met een prikkertje vastzetten.
Met kleine takjes verse tijm garneren.
Een licht gekoeld glas Beyerd Herfstbock erbij serveren. Dit bier komt in
combinatie met het vlees goed tot z’n recht met de lichtzoete toets van
de puree , de subtiele smaak van de tijm en de frisse toets van de sinaasappelschil.
Han Hidalgo
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De koelkast van ...
Donderdagmiddag 25 augustus: 36
graden, de heetste augustusdag
ooit. Toch stappen Cora en ik op de
fiets voor de koelkast van. Nou ja,
Cora en ik? Sorry, eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat Cora op de
fietst stapt en ik in mijn auto met
airco (mijn excuus is dat ik helemaal uit Teteringen moet komen).
Op naar Jaap van Pruijssen, sinds
een paar maanden bestuurslid, en
de grote baas van de Bierderij.
Wij hebben van Jaap’s biervoorraad
hoge verwachtingen. Hij is zo’n
bierliefhebber, daar moet wat
moois in huis liggen. Gelukkig, Jaap
is niet thuis, maar zijn vrouw Carolien wel, jippie! En die lust het bier
wel, maar zegt zelf er niet zo veel
verstand van te hebben.
Ze schrikt wel van ons onverwachts
bezoek en zegt meteen: “Ik weet
niet of Jaap hier blij van wordt, hij
komt nl. liever beter voorbereid
voor de dag". Nou, dat is nou precies de reden, dat we onaangekondigd komen. Eens een bierman,
altijd een bierman toch? Dus hoezo
voorbereiding?

Zij leidt ons naar het schuurtje
achter in de tuin: Jaap’s domein.
Hier staat een koelkast die overigens meer dan prima gevuld is. Er
staan zelfs bieren in die Cora en ik
niet kennen. Zo staat er een tripel
bier van de Oirsprong, een San
Servalo, een Birra Napoleon en
Jaap’s huisbiertje Cinema brewers
a trip to paradise. Alleen de naam
al, maakt je dorstig. Sommige
bieren komen van de vakantie af,
of zijn kadootjes. De blikjes Cinema
brewers zijn het dagelijkse kost
drankje. Toch eens vragen waar hij
die vandaan haalt. De buitenkant
maakt nl. al dorstig. Mooie design
blikjes.

In het schuurtje staan ook Jaap’s
brouwspullen. Zijn plannen om een
brouwerij in de schuur te bouwen
blijft hij voor zich uit schuiven.
Jaap, je moet ook blijven dromen.
Met 2 kids en 1 in wording komt een
tijdrovende hobby als bier logischerwijze in het gedrang.
Carolien vertelt ook nog even dat
ze net terugkomen van vakantie uit
Ermelo. Ook op vakantie zijn de
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biertjes prioriteit 1. Binnen 10 minuten na aankomst op de camping
staat het gezin Pruijssens al bij
Burgt bieren in de winkel. Daarna
wil Jaap er driemaal in de week
heen.
Caroline was vooral onder de indruk
van de super snelle koelmethodiek
van Burgt bieren. In een paar minuten turnen zij warm bier om in
lekker gekoeld, meteen drinkbaar
bier. En volgens Jaap was de camping niet bewust zo dichtbij gekozen, het was puur toeval.
Carolien laat ons op de valreep ook
nog even Jaap’s echte domein zien:
de kast onder de trap. Met gevaar
voor zichzelf en haar baby in wording, maakt ze de mooiste flessen
zichtbaar. Jaap heeft heel slim veel
spulletjes ervoor gezet, zodat de

drempel om wat speciaals te pakken hoog is. Ik kan dan ook niet
opsommen wat er exact staat, maar
zie veel interessante labels, een
Westvleteren, een Orval en vooraan, gewoon voor het grijpen een
grote fles Spencer.
Aangezien Carolien bijna uitgerekend is, laten we haar snel weer
lekker rusten in de tuin, inmiddels
is zoon Abe geboren. Hoera !
Carolien, bedankt voor de rondleiding! En Jaap, wees gerust, we
hebben je voorraad niet geplunderd. Thuisgekomen appte Cora
nog wel de woorden; kanonnen wat
had ik een dorst toen ik thuis kwam.
Bianca en cora

23

Graaf Hendrik III plein 132
4819CL Breda
076 521 90 34
fysiotherapieboeimeer@brederobreda.nl
www.fysiotherapie-brederobreda.nl

